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ANEXO I -  ENTIDADES CONTACTADAS 





Entidade Morada Data Pedido Data Informação Recebida

Camara Municipal de Vila Nova 
de3 Paiva Informação diversa de cariz municipal Praça D. Afonso Henriques, 1

3650-207 Vila Nova de Paiva 24/06/2020

PDM (Condicionantes e Ordenamento) . Planeamento e 
outras condicionantes.Infraestruturas, planos e projetos. 
Risco florestal, Mapas de ruido, etc. 09.07.2020

Envio dos elementos solicitados e que á data estão 
disponíveis na Câmara Municipal,  pela plataforma do 
Wetransfer.

Camara Municipal de Moimenta 
da Beira Informação diversa de cariz municipal Largo do Tabolado 3620-324, Moimenta da 

Beira 24/06/2020

PDM (Condicionantes e Ordenamento) . Planeamento e 
outras condicionantes.Infraestruturas, planos e projetos. 
Risco florestal, Mapas de ruido, etc. 08.07.2020

Envio dos elementos solicitados e que á data estão 
disponíveis na Câmara Municipal,  pela plataforma do 
Wetransfer.

Águas do Norte, SA Exploração do Sistema de Abastecimento de Água 
e Drenagem e Tratamento de Águas Residuais Águas do Norte, SA Rua Dom Pedro de Castro nº 

1ª 5000-669 Vila Real Portugal 15/06/2020
Sistemas de abastecimento de água e saneamento

ANAC – Instituto Nacional de 
Aviação Civil

Aviação Civil
ANAC – Instituto Nacional de Aviação Civil

Aeroporto de Lisboa
Rua B Edifício 4
1749-034 Lisboa

Portugal

15/06/2020

Informação sobre eventuais condicionantes no domínio da 
aviação civil.

24.06.2020

Informação de que a área em estudo não é abrangida 
por qualquer servidão aeronáutica civil, ou superfícies 
de proteção de aeródromos ivis certificados ou pistas 
para ultraleves autorizadas pela ANAC.

ANACOM – Autoridade Nacional de 
Comunicações

Redes e infraestruturas de comunicações ANACOM – Autoridade Nacional de 
Comunicações

Av. José Malhoa 12
1099-017 Lisboa

Portugal

15/06/2020

Informação sobre eventuais condicionantes no domínio das 
comunicações.

24.06.2020

Na área em estudo não existem servidões radioeléctricas ou 
vias em constituição ao abrigo do DL 597/73, de 7 de 
novembro.

ANPC – Autoridade Nacional para a 
Proteção Civil

Protecção Civil ANPC – Autoridade Nacional para a Proteção 
Civil

Av do Forte em Carnaxide
2794 - 112 Carnaxide

Portugal

15/06/2020

Informação sobre eventuais condicionantes no domínio da 
proteção civil.

ARH Centro (APA) Gestão de recursos hídricos
Agência Portuguese de Ambiente - ARH Centro

Edifício Fábrica dos Mirandas - Avenida Cidade 
Aeminium

3000-429 Coimbra
Portugal

15/06/2020

Informação sobre: captações subterrâneas (particulares), 
fontes poluidoras, dados de qualidade da água, zonas 
hídricas protegidas, áreas de inundação, águas 
subterrâneas, dados de qualidade do ar e alterações 
climáticas.

10.07.2020

Envio de dados geográficos em formato shapefile, no 
sistema de coordenadas ETRS89 PT-TM06

ARSN - Administração Regional de 
Saúde do Centro I.P.

Gestão regional dos sistemas de saúde ARSN - Administração Regional de Saúde do 
Centro I.P.

Alameda Júlio Henriques - Aptd. 1087
3000-457 Coimbra

Portugal

15/06/2020

Informação que subsidie a avaliação de riscos para a saúde 
humana

CCDR-C - Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Centro

Definição e desenvolvimento das políticas de 
desenvolvimento regional

CCDR-C - Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Centro

Rua Bernardim Ribeiro, 80 
3000-069 Coimbra

Portugal

15/06/2020

Informação transversal a todo o EIA de cariz regional

Comissão de Viticultura da Região 
dos Vinhos Verdes

Sub-região de Paiva Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos 
Verdes

Rua da Restauração, 318
4050-501 Porto

Portugal

15/06/2020

Limites e condicionantes

DGADR - Direção Geral de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural

Ran, Aproveitamentos Agricolas, projectos de 
Investimento Agricola

DGADR - Direção Geral de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural

Av. Afonso Costa 3
1900-034 Lisboa

Portugal

15/06/2020

Informação sobre áreas de interesse agrícola; solos de 
elevada capacidade de uso; áreas relevantes ao nível das 
atividades agrícolas, regadios, etc.. 16.06.2020

informação de que o referido estudo não interfere com 
quaisquer estudos, projetos ou ações no âmbito das 
atribuições desta Direção Geral.
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Entidade Morada Data Pedido Data Informação Recebida
DGEG – Direção-Geral de Energia e 
Geologia

Identificação e exploração dos recursos geológicos
DGEG – Direção-Geral de Energia e Geologia

Avenida 5 de Outubro, 208
1069-203 Lisboa

Portugal

15/06/2020

Áreas de prospeção, pesquisa, concessão e exploração de 
recursos geológicos; perímetros de proteção a recursos 
hidrogeológicos

DGPC – Direção-Geral do 
Património Cultural

Gestão, salvaguarda, valorização, conservação e 
restauro dos bens que integrem o património 
cultural imóvel, móvel e imaterial nacional

DGPC – Direção-Geral do Património Cultural
Palácio Nacional da Ajuda,

1349-021 Lisboa
Portugal

15/06/2020

Sítios e imóveis classificados, património arqueológico; 
Pedido deautorização para trabalhos arqueológicos

DGS – Direção Geral de Saúde  Administração Central do Sistema de Saude, IP. DGS – Direção Geral de Saúde
Alameda Dom Afonso Henriques

1000-123 Lisboa
Portugal

15/06/2020

Informação que subsidie a avaliação de riscos para a saúde 
humana

DGT – Direção-Geral do Território Prossecução das políticas públicas de 
ordenamento do território e urbanismo, 
consolidação do sistema de gestão territorial e 
manutenção da rede geodésica nacional

DGT – Direção-Geral do Território
Rua Artilharia Um, 107

1099-052 Lisboa
Portugal

15/06/2020

IGT, condicionantes,cartografia, rede de marcos 
geodésicos

15.06.2020 Informação de que o projeto não constitui impedimento para 
as atividades geodésicas desenvolvidas pela DGTerritório

Direção Regional de Conservação 
da Natureza e Florestas do Centro

Execução das políticas regionais de conservação 
da natureza e das florestas

Direção Regional de Conservação da Natureza 
e Florestas do Centro

Quinta do Soqueiro
Rua Cónego António Barreirosl

3500-093 Viseu. Portugal

15/06/2020

Informação sobre áreas protegidas, áreas classificadas, 
espécies faunísticas e florísticas de interesse 
conservacionista e recursos florestais.

DRAP Centro - Direção Regional de 
Agricultura e Pescas do Centro

Ran, Aproveitamentos Agricolas, projectos de 
Investimento Agricola

DRAP Centro - Direção Regional de Agricultura 
e Pescas do Centro

R.Amato Lusitano, Lote 3
6000-150 Castelo Branco

Portugal

15/06/2020

Informação sobre áreas de interesse agrícola; solos de 
elevada capacidade de uso; áreas relevantes ao nível das 
atividades agrícolas, regadios, etc..

DRC Centro - Direção Regional de 
Cultura do Centro

Gestão, salvaguarda, valorização, conservação e 
restauro dos bens que integrem o património 
cultural imóvel, móvel e imaterial nacional

DRC Centro - Direção Regional de Cultura do 
Centro

Rua Olímpio Nicolau Rui Fernandes
3000-303 Coimbra

Portugal

15/06/2020

Informação sobre imóveis classificados, património 
arqueológico; pedido de autorização para trabalhos 
arqueológicos

EDP Distribuição Tensão, e das concessões municipais de 
distribuição de energia elétrica em Baixa Tensão

EDP Distribuição
R. Camilo Castelo Branco 43

1050-121 Lisboa
Portugal

15/06/2020

Infraestruturas elétricas

Galp Energia, SGPS, S.A. Concessionária da Rede de Distribuição Regional 
de Gás Natural

Galp Energia, SGPS, S.A.
Rua Tomás da Fonseca - Torre C

1600-209 Lisboa
Portugal

15/06/2020

Infraestruturas de abastecimento de gás natural

ICNF – Instituto da Conservação da 
Natureza e Florestas

Execução das políticas de conservação da 
natureza e das florestas

ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e 
Florestas

Avenida da República, 16
1050-191 Lisboa

Portugal

15/06/2020

Áreas protegidas e classificadas; espécies faunísticas e 
florísticas de interesse conservacionista; recursos florestais

IP, Infraestruturas de Portugal, S.A. Vias Rodoviárias e Ferroviárias
IP, Infraestruturas de Portugal                

Campus do Pragal · Praça da Portagem . 2809-
013 Almada

15/06/2020

Informação sobre atuais e futuros projetos

29.06.2020

Tendo em conta os limites da referida Central, não há 
interferência da pretensão, com infraestruturas e/ou 
projetos, da responsabilidade da Infraestruturas de 
Portugal, bem como as respetivas servidões.

Instituto da Vinha e do Vinho, I.P. Instituto da Vinha e do Vinho, I.P.
R. Mouzinho da Silveira 5

1250-165 Lisboa
Portugal

15/06/2020

Informação considerada relevante

 



Entidade Morada Data Pedido Data Informação Recebida
IPMA – Instituto Português do Mar e 
da Atmosfera

Meteorologia IPMA – Instituto Português do Mar e da 
Atmosfera

Rua C do Aeroporto
1749-077 Lisboa

Portugal

15/06/2020

Informação climática por municípios, ventos
Alterações climáticas

LNEG - Laboratório Nacional de 
Energia e Geologia

Identificação e exploração dos recursos geológicos LNEG - Laboratório Nacional de Energia e 
Geologia

Estrada da Portela
Bairro do Zambujal

Apartado 7586- Alfragide
2610-999 Amadora

Portugal

15/06/2020

Informação sobre áreas de prospeção, pesquisa, 
concessão e exploração de recursos geológicos; 
Informação sobre pontos de água subterrânea.

13.07.2020

Envio de documento com a informação solicitada

MEO – Serviços de Comunicação e 
Multimédia, S.A.

Telecomunicações MEO – Serviços de Comunicação e Multimédia, 
S.A.

Avenida Fontes Pereira de Melo, 40
1069-300 Lisboa

Portugal

15/06/2020

Informação sobre eventuais condicionantes no domínio das 
comunicações.

Ministrério da Defesa Nacional Ministerio da Defesa Nacional
Avenida Ilha da Madeira, 1

1400-204 Lisboa
Portugal

15/06/2020 09.07,2020

Informação de que o mesmo não se encontra abrangido 
por qualquer servidão militar pelo que não existe 
objeção à sua concretização

NOS Comunicações, S.A. Telecomunicações NOS Comunicações, S.A.
Rua Actor António Silva, 9

1600-404 Lisboa
Portugal

15/06/2020

Informação sobre eventuais condicionantes no domínio das 
comunicações.

NOWO – Communications, S.A. Telecomunicações NOWO – Communications, S.A.
Alameda dos Oceanos Lt. 2.11.01 E

Edifício Lisboa
Parque das Nações

1998-035 Lisboa
Portugal

15/06/2020

Informação sobre eventuais condicionantes no domínio das 
comunicações.

REN - Gasodutos, S.A. Rede de Gasodutos REN - Gasodutos, S.A.
Estrada Nacional 116 – Vila do Rei

2674-505 Bucelas
Portugal

15/06/2020

Informação sobre eventuais condicionantes, projetos, 
planos ou programas existentes, que possam interferir com 
o estudo de segurança em apreço.

REN - Rede Elétrica Nacional, 
SGPS, S.A.

Rede electrica REN - Rede Elétrica Nacional, SGPS, S.A.
Av. Estados Unidos da América, 55

1700-177 Lisboa
Portugal

15/06/2020

Informação sobre eventuais condicionantes, projetos, 
planos ou programas existentes, que possam interferir com 
a área de estudo em apreço.

SIRESP – Gestão de Redes Digitais 
de
Segurança e Emergência, S.A.

Protecção Civil / Sistemas de Energência SIRESP – Gestão de Redes Digitais de
Segurança e Emergência, S.A.

Praça Duque de Saldanha, nº1 9ºPiso Fracções E 
e F

1050-094 Lisboa
Portugal

15/06/2020

Informação sobre eventuais condicionantes no domínio das 
comunicações de emergência.

25.06.2020

Informa não existirem condicionalismos à localização do 
projeto, porquanto não existe nenhuma estação base a 
menos de 100 m da repetiva área.

SPEA - Sociedade Portuguesa para 
o Estudo das Aves

Avifauna SPEA - Sociedade Portuguesa para o Estudo 
das Aves

Av. Columbano Bordalo Pinheiro 87 3ª andar
1070-062 Lisboa

Portugal

15/06/2020

Informação sobre áreas sensíveis para a avifauna, 
espécies de interesse conservacionista.

Turismo de Portugal, I.P. Turismo Turismo de Portugal, I.P.
Rua Ivone Silva, Lote 6

1050-124 Lisboa
Portugal

15/06/2020

Informação sobre eventuais condicionantes, projetos, 
planos ou programas existentes, que possam interferir com 
a área de estudo em apreço. 16.06.2020

Informa que foi recentemente disponibilizado no website do 
Turismo de Portugal a aplicação SIGTUR, que consiste 
num sistema de informação geográfica da oferta 
turística na web

 



Entidade Morada Data Pedido Data Informação Recebida
VODAFONE PORTUGAL – 
Comunicações Pessoais, S.A.

Telecomunicações VODAFONE PORTUGAL – Comunicações 
Pessoais, S.A.

Av. D. João II – Lote 1.04.01 – 8º
Parque das Nações

1998-017 Lisboa
Portugal

15/06/2020

Informação sobre eventuais condicionantes no domínio das 
comunicações.

29.06.2020

Informação de que a Vodafone não tem infraestrutura 
nem equipamentos nos locais em questão.
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3/31/2021 SNIRH > Dados de Base

https://snirh.apambiente.pt/snirh/_dadosbase/site/janela_verdados.php?sites=60256,60259&pars=1210,1211,100003114,100003109,100003741,… 1/2

Dados de Base Imprimir  Exportar CSV Exportar TSV

Consulta de dados.

Data

AZENHA (08K/01)

Azoto
amoniacal

(mg/l
NH4)
(mg/l)

Azoto
total
(mg/l

N)
(mg/l)

CBO5
(mg/l
O2)

(mg/l)

Carência
Química

de
Oxigénio

(mg/l)

Chumbo
total

(mg/l)
(mg/l)

Cianeto
(mg/l)
(mg/l)

Cloreto
(mg/l)
(mg/l)

Cobre
total

(mg/l)
(mg/l)

Coliformes
Fecais

(NMP/100ml)

Coliformes
Totais

(NMP/100ml)

Condutividade
de laboratório

a 20ºC
(uS/cm)
(uS/cm)

Condutividade
de laboratório

a 25ºC
(uS/cm)
(uS/cm)

Crómio
total

(mg/l)
(mg/l)

Cádmio
total

(mg/l)
(mg/l)

Estreptococos
Fecais

(NMP/100ml)

Nitrato
(mg/l
NO3)
(mg/l)

Oxigénio
dissolvido
- lab. (%)

((%))

Temperatura
Amostra
(°C) (°C)

Zinco
total

(mg/l)
(mg/l)

pH
-

lab.
(-)

Azoto
amoniaca

(mg/l
NH4)
(mg/l)

17/02/2009 11:20 0.060 - (<)
2.000

(<)
10.000 - - (<)

5.000 - 68 530 30.000 - - - - (<)
2.000 - 5.0 (<)

0.170 6.50

31/03/2009 10:50 1.030 - (<)
2.000

(<)
10.000 - (<)

0.010
(<)

5.000 0.011 32 86 31.000 - (<)
0.010 - 8 (<)

2.000 - 7.0 (<)
0.170 6.50

28/04/2009 11:00 0.040 - (<)
2.000

(<)
10.000 - - (<)

5.000 - 21 46 31.000 - - - - (<)
2.000 - 9.0 (<)

0.170 6.80

25/05/2009 11:20 0.110 - (<)
2.000 14.000 - - (<)

5.000
(<)

0.005 86 90 30.000 - - - 70 (<)
2.000 - 13.0 (<)

0.010 6.30

29/06/2009 11:05 0.190 - (<)
2.000

(<)
10.000 - - (<)

5.000 - 24 84 39.000 - - - - (<)
2.000 - 18.0 (<)

0.010 6.10

28/07/2009 11:10 0.130 - 2.900 14.000 - (<)
0.010 6.100 (<)

0.005 8 380 44.000 - (<)
0.005 - 5 (<)

2.000 - 19.0 (<)
0.010 6.20

31/08/2009 11:25 0.120 - 2.400 (<)
10.000 - - 5.700 - 12 34 44.000 - - - - (<)

2.000 - 18.5 - 6.00

08/09/2009 09:45 0.081 - (<)
2.000 22.000 - - 6.300 (<)

0.005 58 280 41.000 - - - 100 (<)
2.000 - 19.0 (<)

0.010 6.30

12/10/2009 10:05 0.066 - 2.800 19.000 - - 5.800 - 27 210 41.000 - - - - (<)
2.000 - 16.0 - 6.20

04/11/2009 08:00 0.110 - (<)
2.000 24.000 - (<)

0.010 7.600 (<)
0.005 17 54 44.000 - (<)

0.005 - 15 (<)
2.000 - 12.0 (<)

0.010 6.20

16/12/2009 11:20 (<) 0.030 - (<)
2.000

(<)
10.000 - - (<)

5.000 - 49 100 34.000 - - - - 2.200 - 5.0 - 6.50

20/01/2010 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 8.5 - -

20/01/2010 10:50 (<) 0.030 - (<)
2.000

(<)
10.000 - - - (<)

0.005 62 320 27.000 - - - - (<)
2.000 - - (<)

0.010 6.10

03/02/2010 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.0 - -

03/02/2010 10:50 (<) 0.030 - (<)
2.000 11.000 - - (<)

5.000 - 16 32 29.000 - - - - (<)
2.000 - - - 6.30

03/03/2010 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 8.0 - -

03/03/2010 11:05 (<) 0.030 - (<)
2.000

(<)
10.000 (<) 0.002 (<)

0.010
(<)

5.000
(<)

0.005 110 180 26.000 - (<)
0.005

(<)
0.00020 - (<)

2.000 - - (<)
0.010 6.20

20/04/2010 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 12.0 - -

20/04/2010 11:55 0.065 (<)
0.500

(<)
2.000 15.000 - - (<)

5.000 - 1200 2000 28.000 - - - - (<)
2.000 - - - 6.60

10/05/2010 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 8.5 - -

10/05/2010 10:30 (<) 0.030 - 2.000 (<)
10.000 - - (<)

5.000
(<)

0.005 150 400 294.000 - - - - (<)
2.000 - - (<)

0.010 6.60

07/06/2010 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 15.5 - -

07/06/2010 10:00 0.064 - (<)
2.000

(<)
10.000 - - (<)

5.000 - 310 600 29.000 - - - - (<)
2.000 - - - 6.50

13/07/2010 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 19.0 - -

13/07/2010 11:25 0.067 - (<)
2.000

(<)
10.000 - - 5.800 - 40 220 36.000 - - - - (<)

2.000 - - - 6.60

31/08/2010 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 19.5 - -

31/08/2010 11:10 (<) 0.030 - 2.000 (<)
10.000 - - 5.200 - 4 65 47.000 - - - - (<)

2.000 - - - 6.80

22/09/2010 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 18.0 - -

22/09/2010 11:00 (<) 0.030 (<)
0.500

(<)
2.000

(<)
10.000 - - 5.300 (<)

0.005 2 180 42.000 - - - - (<)
2.000 - - (<)

0.010 6.50

27/10/2010 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.0 - -

27/10/2010 11:45 (<) 0.030 - (<)
2.000 - - - 5.300 - 4 27 44.000 - - - - (<)

2.000 - - - 6.40

09/11/2010 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.0 - -

09/11/2010 12:30 (<) 0.030 - (<)
2.000

(<)
10.000 - - 5.800 - 91 270 41.000 - - - - (<)

2.000 - - - 6.20

28/12/2010 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.0 - -

28/12/2010 10:15 (<) 0.030 - (<)
2.000

(<)
10.000 - - (<)

5.000 - 43 160 34.000 - - - - 2.300 - - - 6.00

19/01/2011 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 8.0 - -

19/01/2011 10:20 (<) 0.030 - (<)
2.000

(<)
10.000 - - (<)

5.000 - 81 190 30.000 - - - - (<)
2.000 - - - 6.10

16/02/2011 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.0 - -

16/02/2011 11:00 (<) 0.030 - (<)
2.000

(<)
10.000 - - (<)

5.000 - 400 630 27.000 - - - - (<)
2.000 - - - 6.10

23/03/2011 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 8.0 - -

23/03/2011 10:10 (<) 0.030 - (<)
2.000

(<)
10.000 - - (<)

5.000 - 25 31 31.000 - - - - (<)
2.000 - - - 6.40

06/04/2011 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 12.0 - -

06/04/2011 11:40 (<) 0.030 - (<)
2.000

(<)
10.000 - - (<)

5.000 - 2 21 28.000 - - - - (<)
2.000 - - - 6.60

18/05/2011 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 14.0 - -

18/05/2011 13:30 0.074 - (<)
2.000

(<)
10.000 - - (<)

5.000 - 573 745 28.000 - - - - (<)
2.000 - - - 6.60

20/06/2011 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 16.0 - -

20/06/2011 10:00 0.130 - (<)
2.000

(<)
10.000 - - 5.200 - 51 240 32.000 - - - - (<)

2.000 - - - 7.20

19/07/2011 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 19.0 - -

19/07/2011 11:20 0.050 - (<)
2.000

(<)
10.000 - - (<)

5.000 - 3 54 37.000 - - - - (<)
2.000 - - - 6.40

26/09/2011 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 15.0 - -

26/09/2011 10:10 0.033 - 2.900 (<)
10.000 - - 5.700 - 7 9 45.000 - - - - (<)

2.000 - - - 6.20

22/11/2011 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.0 - -

22/11/2011 10:40 - - (<)
2.000 - - - 5.300 - 70 230 34.000 - - - - - - - - 6.10

14/12/2011 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.0 - -

14/12/2011 11:00 - - (<)
2.000 - - - (<)

5.000 - 460 2000 27.000 - - - - - - - - 6.00

10/01/2012 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.1 - -

10/01/2012 09:30 - - (<)
2.000

(<)
10.000 - - 5.700 - - - 37.000 - - - - - - - - 6.20

07/02/2012 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.1 - -

07/02/2012 09:20 - - (<)
2.000

(<)
10.000 - - 5.000 - - - 33.000 - - - - - - - - 6.30

07/03/2012 10:00 - - (<)
2.000

(<)
10.000 - - (<)

5.000 - - - 34.000 - - - - - - 7.3 - 6.10

10/04/2012 09:40 - - 2.200 (<)
10.000 - - (<)

5.000 - - - 33.000 - - - - - - 10.5 - 6.20

08/05/2012 11:05 - - 2.800 27.000 - - (<)
5.000 - - - 20.000 - - - - - - 11.5 - 5.80

12/06/2012 10:00 - - (<)
2.000

(<)
10.000 - - (<)

5.000 - - - 34.000 - - - - - - 14.1 - 5.30

09/07/2012 00:00 (<) 0.030 - (<)
2.000

(<)
10.000 0.001 - (<)

5.000
(<)

0.005 - - 35.000 - 0.003 (<)
0.00010 - 4.000 - 15.2 (<)

0.020 5.80

07/08/2012 09:00 (<) 0.030 - 2.900 (<) - - 5.700 - - - 43.000 - - - - (<) - 16.0 - 6.00
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10.000 2.000

05/09/2012 10:00 (<) 0.030 - 2.900 (<)
10.000 - - 6.300 - - - 42.000 - - - - (<)

2.000 - 17.0 - 6.60

06/09/2012 11:40 - - - - - - - - - - - - - - - - - 21.6 - -

08/10/2012 10:05 (<) 0.030 - 2.000 - - - 7.300 - - - 49.000 - - - - (<)
2.000 - 13.4 - 6.30

07/11/2012 08:45 (<) 0.030 - (<)
2.000 - - - (<)

5.000 - - - 35.000 - - - - (<)
2.000 - 7.6 - 6.20

10/12/2012 09:05 - - (<)
2.000 - - - (<)

5.000 - - - 34.000 - - - - - - 5.8 - 6.10

09/01/2013 00:00 0.072 - (<)
2.000

(<)
10.000 - - (<)

5.000 - - - 32.000 - - - - (<)
2.000 - 8.0 - 6.10

13/02/2013 00:00 - - 2.300 (<)
10.000 - - (<)

5.000 - - - 27.000 - - - - (<)
2.000 - 7.4 - 6.20

06/03/2013 00:00 - - (<)
2.000

(<)
10.000 - - (<)

5.000 - - - 29.000 - - - - - - 8.6 - 6.30

03/04/2013 09:50 - - (<)
2.000

(<)
10.000 - - (<)

5.000 - - - 27.000 - - - - - - 8.7 - 6.20

08/05/2013 00:00 - - (<)
2.000 - - - (<)

5.000 - - - 27.000 - - - - - - 12.2 - 6.10

11/06/2013 00:00 (<) 0.100 - (<)
2.000 5.500 - - (<)

5.000 - - - 30.000 - - - - (<)
2.000 - 12.1 - 6.30

02/07/2013 08:50 - - (<)
2.000 - - - (<)

5.000 - - - 34.000 - - - - - - 17.7 - 6.70

06/08/2013 09:10 (<) 0.100 - (<)
2.000 7.200 - - 5.200 - - - 40.000 - - - - (<)

2.000 - 17.0 - 6.30

04/09/2013 09:15 - - 4.400 - - - 5.600 - - - 43.000 - - - - - - 16.8 - 6.80

07/10/2013 00:00 0.048 - (<)
2.000 28.000 (<) 0.001 (<)

0.005 7.900 (<)
0.005 - - 59.000 - (<)

0.001
(<)

0.00025 - (<)
2.000 - 13.9 (<)

0.020 6.80

05/11/2013 10:00 0.030 - (<)
2.000

(<)
10.000 - - 5.200 - - - 42.000 - - - - (<)

2.000 - 12.4 - 6.50

03/12/2013 10:00 (<) 0.030 - (<)
2.000

(<)
10.000 - - (<)

5.000 - - - 40.000 - - - - (<)
2.000 - 4.5 - 6.70

21/01/2014 09:50 (<) 0.030 (<)
1.000

(<)
2.000

(<)
10.000 - - (<)

5.000 - - - 37.000 - - - - (<)
2.000 - 7.7 - 6.70

16/04/2014 09:40 0.078 (<)
1.000

(<)
2.000 - - - (<)

5.000 - - - 25.000 - - - - (<)
2.000 - 12.0 - 6.50

10/09/2014 11:30 0.140 (<)
1.000

(<)
2.000 - - - 5.800 - - - 48.000 - - - - (<)

0.890 - 18.5 - 6.60

10/12/2014 11:00 0.079 (<)
0.500

(<)
2.000 - - - (<)

5.000 - - - 33.000 - - - - (<)
2.000 - 6.7 - 6.30

10/03/2015 12:40 (<) 0.030 0.670 (<)
2.000 - - - (<)

5.000 - - - 35.000 - - - - (<)
2.000 - 9.8 - 6.70

12/05/2015 09:20 0.049 (<)
0.500 - - - - (<)

5.000 - - - 28.000 - - - - (<)
2.000 - 14.3 - 6.40

11/08/2015 09:00 0.083 0.970 (<)
2.000

(<)
10.000 - - 6.000 - - - 37.000 - - - - (<)

2.000 - 18.8 - 6.20

13/10/2015 09:50 (<) 0.030 0.660 (<)
2.000

(<)
10.000 - - (<)

5.000 - - - 34.000 - - - - 5.300 - 13.0 - 6.40

10/12/2015 10:30 0.044 0.550 (<)
2.000

(<)
10.000 - - (<)

5.000 - - - 34.000 - - - - (<)
2.000 - 8.5 - 6.40

05/04/2016 10:00 0.034 (<)
0.500

(<)
2.000 - - - (<)

5.000 - - - 25.000 - - - - (<)
2.000 86.000 8.1 - 6.70

19/07/2016 09:15 0.117 (<)
0.500

(<)
2.000 - - - (<)

5.000 - - - 33.000 - - - - (<)
2.000 81.000 22.1 - 6.30

11/10/2016 09:45 0.045 (<)
0.500 2.200 - - - 7.600 - - - 47.000 - - - - (<)

2.000 72.000 11.6 - 6.40

06/12/2016 09:50 (<) 0.030 (<)
0.500

(<)
2.000 - - - 6.500 - - - 41.000 - - - - (<)

2.000 78.000 8.6 - 6.50

16/05/2017 09:45 0.043 (<)
0.500

(<)
2.000 - - - (<)

5.000 - - - 32.000 - - - - (<)
2.000 81.000 13.6 - 6.80

10/10/2017 10:00 (<) 0.030 (<)
0.500 5.400 - - - (<)

5.000 - - - 29.000 - - - - (<)
2.000 - 8.5 - 6.50

05/12/2017 10:50 (<) 0.030 (<)
0.500 6.000 - - - 6.700 - - - 55.000 - - - - (<)

2.000 42.000 4.1 - 6.30

11/06/2018 11:20 0.033 (<)
0.500

(<)
2.000 - - - (<)

5.000 - - - 30.000 - - - - (<)
2.000 88.000 12.3 - 6.40

06/08/2018 10:45 0.055 (<)
0.500 2.100 - - - (<)

5.000 - - - 53.000 - - - - (<)
2.000 73.000 21.8 - 6.40

12/11/2018 10:45 (<) 0.030 1.200 2.200 - - - (<)
5.000 - - - 34.000 - - - - 4.100 82.000 10.1 - 5.90

11/02/2019 10:25 (<) 0.030 (<)
0.500

(<)
2.000 - - - (<)

5.000 - - - 30.000 - - - - (<)
2.000 88.000 6.8 - 6.40

15/05/2019 11:20 (<) 0.030 (<)
0.500

(<)
2.000 - - - - - - - - - - - - (<)

1.000 - 13.7 - -

31/07/2019 15:03 (<) 0.030 (<)
0.500 2.400 - - - - - - - - - - - - (<)

1.000 - 20.4 - -

11/11/2019 10:41 0.070 0.510 (<)
2.000 - - - - - - - - - - - - 1.400 - 9.7 - -

(<): Menor que
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Quadro 1 - Elenco Florístico da Área de Estudo, com indicação de: Família, Taxa, Enquadramento Legal, 
Naturalidade (EI - Endemismo Ibérico, Ex – Exótica), Estatuto de conservação, segundo a Lista Vermelha da Flora 

Vascular (LVFV) (Carapeto, et al., 2020) (url: https://listavermelha-flora.pt/), Ocorrência: Potencial na quadrícula 
UTM 10x10 km PF03 (fonte: Flora-on - Sítio na internet da Sociedade Portuguesa de Botânica, url: https://flora-

on.pt/.pt, pesquisa realizada a 06/07/2020) e Confirmadas na área de estudo. 

FAMÍLIA TAXON 
ENQUADRAMENTO 

LEGAL 
NATURALIDADE 

ESTATUTO DE 

CONSERVAÇÃO 

OCORRÊNCIA 

POTENCIAL CONFIRMADA 

Amaranthaceae Chenopodium botrys     x 

Apiaceae Carum verticillatum    x  

Apiaceae Chaerophyllum temulum    x  

Apiaceae Heracleum sphondylium    x  

Apiaceae Oenanthe crocata    x  

Apiaceae Peucedanum lancifolium    x  

Asparagaceae Hyacinthoides hispanica    x  

Asparagaceae Hyacinthoides paivae  EI  x  

Asparagaceae Muscari comosum    x  

Asparagaceae Paradisea lusitanica  EI  x  

Asparagaceae Scilla monophyllos    x  

Asparagaceae Scilla ramburei    x  

Aspleniaceae Asplenium onopteris    x  

Aspleniaceae 
Asplenium trichomanes subsp. 

quadrivalens 
   x  

Asteraceae Achillea millefolium    x  

Asteraceae Andryala integrifolia    x x 

Asteraceae 
Anthemis arvensis subsp. 

arvensis 
   x  

Asteraceae 
Arnica montana subsp. 

atlantica 

Anexo V do DL 

156-A/2013 
 NT x  

Asteraceae Arnoseris minima    x x 

Asteraceae Carduus carpetanus    x  

Asteraceae Carlina hispanica    x  

Asteraceae Centaurea herminii 

Anexos II e IV DL 

156-A/2013, de 

8/11 

EL  x  

Asteraceae Centaurea limbata    x  

https://listavermelha-flora.pt/
https://flora-on.pt/.pt
https://flora-on.pt/.pt
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FAMÍLIA TAXON 
ENQUADRAMENTO 

LEGAL 
NATURALIDADE 

ESTATUTO DE 

CONSERVAÇÃO 

OCORRÊNCIA 

POTENCIAL CONFIRMADA 

Asteraceae 
Centaurea limbata subsp. 

lusitana 
 EL  x  

Asteraceae Centaurea nigra subsp. rivularis  EI  x  

Asteraceae Chamaemelum nobile    x x 

Asteraceae Chamomilla suaveolens  Ex  x  

Asteraceae Chondrilla juncea    x x 

Asteraceae Cirsium palustre    x  

Asteraceae Coleostephus myconis    x  

Asteraceae Conyza canadensis 
Anexo II DL n.º 

92/2019, de 10/7 
Ex   x 

Asteraceae Crepis capillaris    x  

Asteraceae Crepis capillaris var. capillaris    x  

Asteraceae 
Crepis vesicaria subsp. 

taraxacifolia 
   x  

Asteraceae 
Eupatorium cannabinum subsp. 

cannabinum 
   x  

Asteraceae Galactites tomentosus    x x 

Asteraceae Galinsoga parviflora 
Anexo II DL n.º 

92/2019, de 10/7 
Ex  x  

Asteraceae Hispidella hispanica  EI  x  

Asteraceae Hypochaeris glabra    x x 

Asteraceae Hypochaeris radicata    x x 

Asteraceae Lactuca serriola    x  

Asteraceae Lactuca viminea    x  

Asteraceae Lactuca virosa    x  

Asteraceae 
Lapsana communis subsp. 

communis 
   x  

Asteraceae Leontodon taraxacoides    x  

Asteraceae Logfia minima    x x 

Asteraceae Pilosella castellana    x  

Asteraceae Senecio jacobaea    x  

Asteraceae 
Senecio nemorensis subsp. 

fuchsii 
  EN x  

Asteraceae Senecio sylvaticus    x  
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FAMÍLIA TAXON 
ENQUADRAMENTO 

LEGAL 
NATURALIDADE 

ESTATUTO DE 

CONSERVAÇÃO 

OCORRÊNCIA 

POTENCIAL CONFIRMADA 

Asteraceae Senecio vulgaris    x  

Asteraceae Sonchus oleraceus    x  

Betulaceae Alnus glutinosa    x x 

Blechnaceae 
Blechnum spicant subsp. 

spicant 
   x  

Boraginaceae Anchusa undulata    x x 

Boraginaceae Echium lusitanicum  EI  x  

Boraginaceae Omphalodes nitida  EI  x  

Brassicaceae Brassica barrelieri    x  

Brassicaceae Capsella bursa-pastoris    x  

Brassicaceae 
Raphanus raphanistrum subsp. 

raphanistrum 
   x x 

Campanulaceae 
Campanula lusitanica subsp. 

lusitanica 
   x  

Campanulaceae Campanula rapunculus    x  

Campanulaceae Jasione montana var. montana    x  

Campanulaceae Lobelia urens    x  

Campanulaceae Wahlenbergia hederacea    x  

Caprifoliaceae Sambucus nigra    x  

Caryophyllaceae 
Arenaria montana subsp. 

montana 
   x  

Caryophyllaceae Illecebrum verticillatum    x  

Caryophyllaceae Silene latifolia    x x 

Caryophyllaceae Spergularia purpurea    x x 

Caryophyllaceae Stellaria graminea    x  

Caryophyllaceae Stellaria holostea    x  

Cistaceae 
Halimium lasianthum subsp. 

alyssoides 
   x x 

Cistaceae Tuberaria guttata     x 

Colchicaceae Merendera montana    x  

Crassulaceae 
Sedum hirsutum subsp. 

hirsutum 
   x  

Cyperaceaea Carex sp.     x 
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FAMÍLIA TAXON 
ENQUADRAMENTO 

LEGAL 
NATURALIDADE 

ESTATUTO DE 

CONSERVAÇÃO 

OCORRÊNCIA 

POTENCIAL CONFIRMADA 

Dennstaedtiaceae 
Pteridium aquilinum subsp. 

aquilinum 
   x x 

Dipsacaceae 
Knautia nevadensis var. 

nevadensis 
  VU x  

Dryopteridaceae Dryopteris affinis subsp. affinis    x  

Ericaceae Calluna vulgaris    x x 

Ericaceae Erica arborea    x x 

Ericaceae Erica australis subsp. australis    x x 

Ericaceae Erica tetralix    x  

Ericaceae Erica umbellata    x x 

Euphorbiaceae Euphorbia dulcis    x  

Fabaceae Adenocarpus complicatus    x  

Fabaceae Adenocarpus lainzii  EI  x  

Fabaceae Cytisus multiflorus     x 

Fabaceae Cytisus striatus    x x 

Fabaceae Lotus pedunculatus     x 

Fabaceae Lupinus gredensis  EI  x  

Fabaceae Lupinus luteus    x  

Fabaceae Ornithopus compressus    x  

Fabaceae Ornithopus perpusillus    x x 

Fabaceae 
Pterospartum tridentatum 

subsp. cantabricum 
   x x 

Fabaceae 
Trifolium pratense subsp. 

pratense 
   x  

Fabaceae Trifolium repens     x 

Fabaceae Ulex minor    x x 

Fabaceae Vicia disperma    x  

Fagaceae Castanea sativa    x x 

Fagaceae Quercus pyrenaica    x x 

Fagaceae Quercus robur    x  

Geraniaceae Geranium lucidum    x  

Hypericaceae Hypericum linariifolium    x x 

Hypericaceae Hypericum undulatum    x x 
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FAMÍLIA TAXON 
ENQUADRAMENTO 

LEGAL 
NATURALIDADE 

ESTATUTO DE 

CONSERVAÇÃO 

OCORRÊNCIA 

POTENCIAL CONFIRMADA 

Iridaceae Crocus serotinus    x x 

Juncaceae Juncus acutiflorus    x x 

Juncaceae Juncus effusus subsp. effusus    x x 

Juncaceae Luzula lactea  EI  x  

Lamiaceae Ajuga pyramidalis    x  

Lamiaceae Lamium hybridum    x  

Lamiaceae Lamium maculatum    x  

Lamiaceae Mentha pulegium    x  

Lamiaceae Mentha suaveolens    x  

Lamiaceae Prunella vulgaris    x  

Lamiaceae Teucrium scorodonia    x  

Myrtaceae Eucaluptus globulus     x 

Oleaceae 
Fraxinus angustifolia subsp. 

angustifolia 
   x  

Onagraceae Epilobium sp.     x 

Orobanchaceae Rhinanthus minor    x  

Osmundaceae Osmunda regalis    x  

Papaveraceae 
Ceratocapnos claviculata 

subsp. picta 
 EL NT x  

Papaveraceae Chelidonium majus    x  

Papaveraceae Papaver dubium    x  

Pinaceae Pinus pinaster    x x 

Plantaginaceae Anarrhinum bellidifolium    x x 

Plantaginaceae Anarrhinum longipedicellatum 

Anexo V do DL 

156-A/2013, de 

8/11 

EL LC x  

Plantaginaceae 
Digitalis purpurea subsp. 

purpurea 
   x x 

Plantaginaceae Linaria elegans  EI  x  

Plantaginaceae Linaria spartea    x  

Plantaginaceae Plantago lanceolata    x  

Plantaginaceae Sibthorpia europaea    x  

Poaceae Agrostis curtisii    x x 
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FAMÍLIA TAXON 
ENQUADRAMENTO 

LEGAL 
NATURALIDADE 

ESTATUTO DE 

CONSERVAÇÃO 

OCORRÊNCIA 

POTENCIAL CONFIRMADA 

Poaceae Agrostis stolonifera    x x 

Poaceae Anthoxanthum amarum  EI  x  

Poaceae Brachypodium rupestre    x  

Poaceae Briza maxima    x x 

Poaceae 
Dactylis glomerata subsp. 

lusitanica 
   x  

Poaceae 
Deschampsia cespitosa subsp. 

cespitosa 
   x  

Poaceae Holcus lanatus     x 

Poaceae Lolium perenne     x 

Poaceae Micropyrum tenellum    x  

Poaceae Nardus stricta    x  

Poaceae 
Pseudarrhenatherum 

longifolium 
   x  

Polygalaceae Polygala vulgaris    x x 

Polygonaceae Fallopia convolvulus    x  

Polygonaceae Rumex acetosa     x 

Polygonaceae 
Rumex acetosella subsp. 

angiocarpus 
   x x 

Potamogetonacea

e 
Potamogeton polygonifolius    x  

Pteridaceae Anogramma leptophylla    x  

Ranunculaceae Caltha palustris    x  

Ranunculaceae Ranunculus flammula    x  

Ranunculaceae Ranunculus henriquesii  EL VU x  

Ranunculaceae Ranunculus nigrescens  EI  x  

Ranunculaceae Ranunculus repens    x  

Ranunculaceae Thalictrum speciosissimum    x  

Rhamnaceae Frangula alnus    x x 

Rosaceae Potentilla erecta    x  

Rosaceae Rubus ulmifolius var. ulmifolius    x x 

Rosaceae Sorbus aucuparia    x  

Rubiaceae Galium broterianum  EI  x  

Rubiaceae Galium palustre    x  
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FAMÍLIA TAXON 
ENQUADRAMENTO 

LEGAL 
NATURALIDADE 

ESTATUTO DE 

CONSERVAÇÃO 

OCORRÊNCIA 

POTENCIAL CONFIRMADA 

Salicaceae Salix atrocinerea    x x 

Salicaceae Salix salviifolia subsp. salviifolia     x 

Scrophulariaceae Verbascum thapsus    x  

Valerianaceae 
Centranthus calcitrapae var. 

calcitrapae 
   x  

Violaceae Viola kitaibeliana    x  

Woodsiaceae Athyrium filix-femina    x  

 

Legenda: EI – Endemismo Ibérico; EL – Endemismo Lusitano; Ex - Exótica 
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Quadro 2 – Elenco de Anfíbios da Área de Estudo, com indicação de: Taxa (* - Endemismo Ibérico), Nome comum, 
Ocorrência: P - Potencial na quadrícula UTM 10x10 km PF03 (fonte: Loureiro et al., 2010) e C - confirmada na área 
de estudo. Estatuto de Conservação (segundo a Cabral et al., 2006), Enquadramento Legal segundo a Convenção 

de Berna e o Decreto-Lei n.º 140/99, alterado pelo Decreto-Lei n.º49/2005, de 24/02. 

NOME CIENTÍFICO NOME COMUM OCORRÊNCIA 
ESTATUTO DE 

CONSERVAÇÃO 

ENQUADRAMENTO LEGAL 

BERNA D.L. 140/99 

ORDEM URODELA           

FAMÍLIA 
SALAMANDRIDAE 

          

Chioglossa lusitanica Salamandra-lusitânica P VU II B-II / B-IV 

Salamandra salamandra 
Salamandra-de-pintas-
amarelas 

P LC III   

ORDEM ANURA           

FAMÍLIA BUFONIDAE           

Epidalea calamita Sapo-corredor P LC II B-IV 

FAMÍLIA RANIDAE           

Rana iberica Rã-ibérica C LC II B-IV 

Pelophylax perezi Rã-verde P LC III B-V 
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Quadro 3 - Elenco de Répteis da Área de Estudo, com indicação de: Taxa (* - Endemismo Ibérico), 
Nome comum, Ocorrência: P - Potencial na quadrícula UTM 10x10 km PF03 (fonte: Loureiro et al., 

2010) e C - confirmada na área de estudo. Estatuto de Conservação (segundo a Cabral et al., 2006), Naturalidade, 
Enquadramento Legal segundo a Convenção de Berna e o o Decreto-Lei n.º 140/99, alterado pelo Decreto-Lei 

n.º49/2005, de 24/02. 

NOME CIENTÍFICO NOME COMUM OCORRÊNCIA ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO 
ENQUADRAMENTO LEGAL 

BERNA D.L. 140/99 

ORDEM SAURIA           

FAMÍLIA SCINCIDAE           

Chalcides striatus Cobra-de-pernas-tridáctila P LC III   

FAMÍLIA LACERTIDAE           

Timon lepidus Sardão P LC II   

Lacerta schreiberi Lagarto-de-água P LC II B-II / B-IV 

Podarcis carbonelli Lagartixa-de-Carbonell P VU III   

Podarcis hispanicus Lagartixa-ibérica P LC III B-IV 

ORDEM SERPENTES           

FAMÍLIA PSAMMOPHIIDAE           

Malpolon monspessulanus Cobra-rateira P LC III   
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Quadro 4 – Elenco de Aves da Área de Estudo, com indicação de: Taxa, Nome comum, Ocorrência: P - Potencial na quadrícula UTM 10x10 km PF03 (fontes: 

Equipa Atlas, 2008; Lourenço et al., 2014/15; Equipa Atlas, 2018) e C - confirmada na área de estudo. Fenologia em Portugal Continental, Estatuto de 
Conservação (em Portugal, segundo a Cabral et al., 2006 e na Europa - SPEC, segundo a BirdLife International, 2017), Enquadramento Legal segundo a 

Convenção de Berna, a Convenção de Bona, a Convenção CITES e o Decreto-Lei n.º 140/99, alterado pelo Decreto-Lei n.º49/2005, de 24/02. 

NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR OCORRÊNCIA FENOLOGIA 
ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO ENQUADRAMENTO LEGAL 

PORTUGAL SPEC (2017) BERNA BONA CITES D.L. 140/99 

ORDEM FALCONIFORMES                   

FAMÍLIA ACCIPITRIDAE                   

Milvus migrans Milhafe-preto P MgRep LC SPEC 3 II II A - II A-I 

Circaetus gallicus Águia-cobreira P MgRep NT   II II A - II A-I 

Circus cyaneus Tartaranhão-cinzento P Res/Vis CR/VU SPEC 3 II II A - II A-I 

Circus pygargus Águia-caçadeira P MgRep EN   II II A - II A-I 

Accipiter nisus Gavião P Res LC   II II A - II   

Buteo buteo Águia-d'asa-redonda C Res LC   II II A - II   

Hieraaetus pennatus Águia-calçada P MgRep NT   II II A - II A-I 

FAMÍLIA FALCONIDAE                   

Falco tinnunculus Peneireiro P Res LC SPEC 3 II II A - II   

Falco subbuteo Ógea P MgRep VU   II II A - II   

Falco peregrinus Falcão-peregrino P Res VU   II II A - I A-I 

ORDEM GALLIFORMES                   

FAMÍLIA PHASIANIDAE                   

Alectoris rufa Perdiz C Res LC SPEC 2 III     D 

Coturnix coturnix Codorniz P MgRep/Vis/Res LC SPEC 3 III II   D 

ORDEM COLUMBIFORMES                   

FAMÍLIA COLUMBIDAE                   

Columba livia Pombo-das-rochas C Res DD   III   A D 

Columba palumbus Pombo-torcaz C Res/Vis LC           

Streptopelia decaocto Rola-turca P Res LC   III       

Streptopelia turtur Rola-brava P MgRep LC SPEC 1 III   A D 
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NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR OCORRÊNCIA FENOLOGIA 
ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO ENQUADRAMENTO LEGAL 

PORTUGAL SPEC (2017) BERNA BONA CITES D.L. 140/99 

ORDEM CUCULIFORMES                   

FAMÍLIA CUCULIDAE                   

Clamator glandarius Cuco-rabilongo P MgRep VU   II       

Cuculus canorus Cuco P MgRep LC   III       

ORDEM APODIFORMES                   

FAMÍLIA APODIDAE                   

Apus apus Andorinhão-preto P MgRep LC SPEC 3 III       

ORDEM CORACIIFORMES                   

FAMÍLIA MEROPIDAE                   

Merops apiaster Abelharuco P MgRep LC   II II     

FAMÍLIA UPUPIDAE                   

Upupa epops Poupa P MgRep/Res LC   II       

ORDEM PICIFORMES                   

FAMÍLIA PICIDAE                   

Jynx torquilla Torcicolo P MgRep/Vis DD SPEC 3 II       

Picus viridis Peto-real C Res LC   II       

Dendrocopos major Picapau-malhado C Res LC   II       

ORDEM PASSERIFORMES                   

FAMÍLIA ALAUDIDAE                   

Galerida cristata Cotovia-de-poupa P Res LC SPEC 3 III       

Lullula arborea Cotovia-dos-bosques C Res/Vis LC SPEC 2 III     A-I 

Alauda arvensis Laverca C Res/Vis LC SPEC 3 III       

FAMÍLIA HIRUNDINIDAE                   

Riparia riparia Andorinha-das-barreiras P MgRep LC SPEC 3 II       

Hirundo rupestris Andorinha-das-rochas P Res LC   II       

Hirundo rustica Andorinha-das-chaminés P MgRep LC SPEC 3 II       

Delichon urbicum Andorinha-dos-beirais P MgRep LC SPEC 2 II       

FAMÍLIA MOTACILLIDAE                   

Anthus campestris Petinha-dos-campos P MgRep LC SPEC 3 II     A-I 

Anthus pratensis Petinha-dos-prados C Vis LC SPEC 1 II       
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NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR OCORRÊNCIA FENOLOGIA 
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PORTUGAL SPEC (2017) BERNA BONA CITES D.L. 140/99 

Motacilla cinerea Alvéola-cinzenta P Res/Vis LC   II       

Motacilla alba Alvéola-branca C Res/Vis LC   II       

FAMÍLIA TROGLODYTIDAE                   

Troglodytes troglodytes Carriça C Res LC   II       

FAMÍLIA PRUNELLIDAE                   

Prunella modularis Ferreirinha C Res LC   II       

FAMÍLIA TURDIDAE                   

Erithacus rubecula Pisco-de-peito-ruivo C Res/Vis LC   II II     

Luscinia megarhynchos Rouxinol  P MgRep LC   II II     

Phoenicurus ochruros Rabirruivo C Res LC   II II     

Saxicola torquatus Cartaxo C Res LC   II II     

Oenanthe oenanthe Chasco-cinzento C MgRep LC SPEC 3 II II     

Monticola solitarius Melro-azul P Res LC   II II     

Turdus merula Melro C Res LC   III II   D 

Turdus viscivorus Tordoveia P Res LC   III       

FAMÍLIA SYLVIIDAE                   

Cettia cetti Rouxinol-bravo C Res LC   II II     

Cisticola juncidis Fuinha-dos-juncos P Res LC   II II     

Hippolais polyglotta Felosa-poliglota P MgRep LC   II II     

Sylvia undata Toutinegra-do-mato C Res LC SPEC 1 II     A-I 

Sylvia conspicillata Toutinegra-tomilheira P MgRep NT   II II     

Sylvia cantillans Toutinegra-de-bigodes P MgRep LC   II II     

Sylvia melanocephala Toutinegra-dos-valados C   LC   II II     

Sylvia communis Papa-amoras P MgRep LC   II II     

Sylvia atricapilla Toutinegra-de-barrete P Res LC   II II     

Phylloscopus bonelli Felosa-de-papo-branco P MgRep LC   II II     

Phylloscopus collybita Felosinha C Vis LC   II II     
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NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR OCORRÊNCIA FENOLOGIA 
ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO ENQUADRAMENTO LEGAL 

PORTUGAL SPEC (2017) BERNA BONA CITES D.L. 140/99 

Regulus ignicapilla Estrelinha-real C Res/Vis LC   II II     

FAMÍLIA AEGITHALIDAE                   

Aegithalos caudatus Chapim-rabilongo C Res LC   III       

FAMÍLIA PARIDAE                   

Lophophanes cristatus Chapim-de-poupa P Res LC   II       

Periparus ater Chapim-carvoeiro P Res LC   II       

Cyanistes caeruleus Chapim-azul P Res LC   II       

Parus major Chapim-real C Res LC   II       

FAMÍLIA SITTIDAE                   

Sitta europaea Trepadeira-azul P Res LC   II       

FAMÍLIA CERTHIIDAE                   

Certhia brachydactyla Trepadeira P Res LC   II       

FAMÍLIA ORIOLIDAE                   

Oriolus oriolus Papa-figos P MgRep LC   II       

FAMÍLIA LANIIDAE                   

Lanius meridionalis Picanço-real P Res LC SPEC 2 II       

Lanius senator Picanço-barreteiro P MgRep NT SPEC 2 II       

FAMÍLIA CORVIDAE                   

Garrulus glandarius Gaio C Res LC         D 

Pica pica Pega C Res LC         D 

Corvus corone Gralha-preta C Res LC         D 

Corvus corax Corvo C Res NT   III       

FAMÍLIA STURNIDAE                   

Sturnus unicolor Estorninho-preto C Res LC   II       

FAMÍLIA PASSERIDAE                   

Passer domesticus Pardal C Res LC SPEC 3         

Passer montanus Pardal-montês P Res LC SPEC 3 III       

Petronia petronia Pardal-francês P Res LC   II       

FAMÍLIA ESTRILIDIDAE                   

Estrilda astrild Bico-de-lacre P NInd NA na     C   
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NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR OCORRÊNCIA FENOLOGIA 
ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO ENQUADRAMENTO LEGAL 
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FAMÍLIA FRINGILLIDAE                   

Fringilla coelebs Tentilhão C Res LC   III       

Serinus serinus Milheirinha P Res LC SPEC 2 II       

Chloris chloris Verdilhão C Res LC   II       

Carduelis carduelis Pintassilgo P Res LC   II       

Spinus spinus Lugre C Vis LC   II       

Linaria cannabina Pintarroxo C Res LC SPEC 2 II       

FAMÍLIA EMBERIZIDAE                   

Emberiza cirlus Escrevedeira P Res LC   II       

Emberiza cia Cia C Res LC   II       

Emberiza hortulana Sombria P MgRep DD SPEC 2 III     A-I 

Miliaria calandra Trigueirão C Res LC SPEC 2 III       
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Quadro 5 - Elenco de Mamíferos da Área de Estudo, com indicação de: N, Nome comum, Ocorrência: P - Potencial na quadricula UTM 10x10 km 
PF03 (fonte: Rainho et al., 2013 e Bencatel et al., 2019), C – Confirmada na área de estudo Estatuto de Conservação (segundo a Cabral et al., 

2006), Naturalidade, Enquadramento Legal segundo a Convenção de Berna, Convenção de Bona, Convenção CITES e o Decreto-Lei n.º 140/99, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º49/2005, de 24/02. 

NOME CIENTÍFICO NOME COMUM OCORRÊNCIA ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO 
ENQUADRAMENTO LEGAL 

BERNA BONA CITES D.L. 140/99 

ORDEM INSECTIVORA               

FAMÍLIA TALPIDAE               

Galemys pyrenaicus Toupeira-de-água P VU II     B-II / B-IV 

Talpa occidentalis Toupeira  P LC         

ORDEM CHIROPTERA               

FAMÍLIA RHINOLOPHIDAE               

Rhinolophus ferrumequinum Morcego-de-ferradura-grande P VU II II   B-II / B-IV 

FAMÍLIA VESPERTILIONIDAE               

Pipistrellus pipistrellus Morcego-anão P LC III II   B-IV 

Pipistrellus kuhlii Morcego de Kuhl P LC II II   B-IV 

Pipistrellus pygmaeus Morcego-pigmeu P LC III II   B-IV 

Hypsugo savii Morcego de Savi P DD II II   B-IV 

Barbastella barbastellus Morcego-negro P DD II II   B-II / B-IV 

FAMÍLIA MOLOSSIDAE               

Tadarida teniotis Morcego-rabudo P DD II II   B-IV 

ORDEM LAGOMORPHA               

FAMÍLIA LEPORIDAE               

Oryctolagus cuniculus Coelho-bravo C NT         

Lepus granatensis Lebre P LC III       

ORDEM CARNIVORA               

FAMÍLIA CANIDAE               

Vulpes vulpes Raposa C LC         

Canis lupus Lobo P EN II   A - I / II B-II / B-IV 

FAMÍLIA MUSTELIDAE               

Mustela nivalis Doninha P LC III       

Martes foina Fuinha C LC III       

Meles meles Texugo C LC III       

Lutra lutra Lontra P LC II   A - I B-II / B-IV 
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NOME CIENTÍFICO NOME COMUM OCORRÊNCIA ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO 
ENQUADRAMENTO LEGAL 

BERNA BONA CITES D.L. 140/99 

FAMÍLIA VIVERRIDAE               

Genetta genetta Geneta C LC III     B-V 

Herpestes ichneumon Sacarrabos P LC III     B-V / D 

ORDEM ARTIODACTILA               

FAMÍLIA SUIDAE               

Sus scrofa Javali C LC         

FAMÍLIA CERVIDAE               

Capreolus capreolus Corço P LC III       
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ANEXO V - PATRIMÓNIO
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ANEXO V.1 – FICHAS DE SITIO





Sítio n.º 01

Designação Quinta do Viduinho 1

Tipo de Sítio Abrigo do Pastor

Topónimo

CNS 0

Classificação

Legislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia

Período Contemporâneo

Concelho Vila Nova de Paiva

Freguesia Touro

Lugar

CMP 1:25000 148

Sistema de Coordenadas ETRS 89

M 34437 P 140823

Altitude 1060

Acessibilidade Caminho de pé posto Estrada nº

Relevo Colina Suave

Controlo visual da paisagem Condicionado

Uso atual do solo Baldio

Coberto vegetal Vegetação rasteira

Visibilidade do terreno Média

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Estado de conservação das estrutura Semi-destruído

Área de dispersão

Tipo de dispersão

Tipo de material identificado

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização do material arqueológico

Ficha de Sítio

Recursos com informação

http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

http://www.ipa.min-cultura.pt/Endovélico (DGPC)

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR)

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

Âmbito geológico Granitos

Observações

Caraterização das estruturas

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Estrutura tosca formada por um alinhamento de pedras, com médias e grandes dimensões (semi-destruído), que 
delimitam um recinto de planta ovalada, reaproveitando uma cavidade num afloramento rochoso de grandes 
dimensões.

Modo de construção

Construção em pedra seca

Descrição das estruturas

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Abrigo de pastor

Elementos datantes da estrutura

 

3.00.101



Avaliação Patrimonial Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação 0

Área afetada 0

Valor Patrimonial 5,1429

Valor do Impacte Patrimonial 0

Qualidade da observação Razoável

Com interesseValor da inserção paisagística 5

MauValor da conservação 1

ReduzidoValor da monumentalidade 1

Frequente

Reduzido

Reduzido

Valor científico 1

Valor histórico 1

ReduzidoValor simbólico 1

Valor da  raridade (regional) 1
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ÍNDICE DE FOTOGRAFIAS 

N.º Sítio Equipamento  Assunto Orientação 

1 Geral Área 1 Vista geral do terreno E - O 

2 Geral Área 1 Vista geral do terreno SO - NE 

3 Geral LE Vista geral do terreno NO - SE 

4 Geral Área 1 Vista geral do terreno SE - NO 

5 1 Área 1 Vista geral da implantação SO - NE 

6 1 Área 1 Vista geral do abrigo SO - NE 

7 1 Área 1 Vista geral do abrigo SO - NE 

8 1 Área 1 Vista geral da implantação O - E 

9 Geral Área 1 Vista geral do terreno NE - SO 

10 Geral Área 1 Vista geral do terreno SO - NE 

11 Geral Área 1 Vista geral do terreno SE - NO 

12 Geral Área 1 Vista geral do terreno SO - NE 

13 Geral Área 1 Vista geral do terreno SE - NO 

14 Geral Área 1 Vista geral do terreno SE - NO 

15 Geral Área 1 Vista geral do terreno NO - SE 

16 Geral Área 1 Vista geral do terreno NO - SE 

17 Geral Área 1 Vista geral do terreno NE - SO 

18 Geral Área 1 Vista geral do terreno SO - NE 

19 Geral LE Vista geral do terreno   SE - NO 

20 Geral LE Vista geral do terreno  NO - SE 

21 Geral LE Vista geral do terreno SE - NO 

22 Geral Área 2 Vista geral do terreno NO - SE 

23 Geral Área 2 Vista geral do terreno N - S 

24 Geral Área 2 Vista geral do terreno N - S 

25 Geral Área 2 Vista geral do terreno NO - SE 

26 Geral Área 2 Vista geral do terreno SO - NE 

27 Geral Área 2 Vista geral do terreno NO - SE 

28 Geral Área 2 Vista geral do terreno SO - NE 

29 Geral Área 2 Vista geral do terreno NE - SO 

30 Geral Área 2 Vista geral do terreno NO - SE 

31 Geral Área 2 Vista geral do terreno SO - NE 

32 Geral Área 2 Vista geral do terreno SE - NO 

33 Geral Área 2 Vista geral do terreno SO - NE 

34 Geral Área 2 Vista geral do terreno S - N 

35 Geral Área 2 Vista geral do terreno S - N 

36 Geral Área 2 Vista geral do terreno NE - SO 

37 Geral Área 2 Vista geral do terreno SO - NE 

38 Geral Área 2 Vista geral do terreno SO - NE 

39 Geral Área 2 Vista geral do terreno O - E 
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INVENTÁRIO DE FOTOGRAFIAS IMPRESSAS 

 

N.º Sítio Equipamento  Assunto Orientação 

3 Geral LE Vista geral do terreno NO - SE 

4 Geral Área 1 Vista geral do terreno SE - NO 

6 1 Área 1 Vista geral do abrigo SO - NE 

10 Geral Área 1 Vista geral do terreno SO - NE 

13 Geral Área 1 Vista geral do terreno SE - NO 

16 Geral Área 1 Vista geral do terreno NO - SE 

19 Geral Área 1 Vista geral do terreno NE - SO 

29 Geral LE Vista geral do terreno   SE - NO 

31 Geral LE Vista geral do terreno SE - NO 

33 Geral Área 2 Vista geral do terreno N - S 

36 Geral Área 2 Vista geral do terreno SO - NE 

38 Geral Área 2 Vista geral do terreno SO - NE 

41 Geral Área 2 Vista geral do terreno SO - NE 

43 Geral Área 2 Vista geral do terreno SO - NE 

45 Geral Área 2 Vista geral do terreno S - N 

46 Geral Área 2 Vista geral do terreno NE - SO 

48 Geral Área 2 Vista geral do terreno SO - NE 

 

 

 



 

40511PHIB. PROJETO HÍBRIDO DO PARQUE EÓLICO DO DOURO SUL. CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA DO DOURO SUL 3 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. VOLUME 4 - ANEXOS 

 

Nº 1 – Geral – Área 1 – Vista geral do terreno – E-O 

 

Nº 2 – Geral – Área 1 – Vista geral do terreno – SO-NE 
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Nº 3 – Geral – LE – Vista geral do terreno – NO-SE 

 

Nº 4 – Geral – Área 1 – Vista geral do terreno – SE-NO 
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Nº 5 – 1 – Área 1 – Vista geral da implantação – SO-NE 

 

Nº 6 – 1 – Área 1 – Vista geral do Abrigo – SO-NE 
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Nº 7 – 1 – Área 1 – Vista geral do abrigo – SO-NE 

 

Nº8 – 1 – Área 1 – Vista geral da Implantação – O-E 
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Nº 9 – Geral – Área 1 – Vista geral do terreno – NE-SO 

 

Nº 10 – Geral – Área 1 – Vista geral do terreno – SE-NO 
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Nº 11 – Geral – Área 1 – Vista geral do terreno – SE-NO 

 

Nº 12 – Geral – Área 1 – Vista geral do terreno – SO-NE 
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Nº 13 – Geral – Área 1 – Vista geral do terreno – SE-NO 

 

Nº 14 -Geral – Área 1 – Vista geral do terreno – SE-NO 
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Nº 15 – Geral – Área 1 – Vista geral do terreno – NO-SE 

 

Nº 16 – Geral – Área 1 – Vista geral do terreno – NO-SE 
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Nº17 – Geral – Área 1 – Vista geral do terreno – NE-SO 

 

Nº 18 – Geral – Área 1 – Vista geral do terreno – SO-NE 
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Nº 19 – Geral – LE – Vista geral do terreno – SE-NO 

 

Nº 20 – Geral – LE – Vista geral do terreno – NO-SE 
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Nº 21 – Geral – LE – Vista geral do terreno – SE-NO 

 

Nº 22 – Geral – Área 2 – Vista geral do terreno – NO-SE 
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Nº 23 – Geral – Área 2 – Vista geral do terreno – N-S 

 

Nº 24 – Geral – Área 2 – Vista geral do terreno – N-S 
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Nº 25 – Geral – Área 2 – Vista geral do terreno – NO-SE 

 

Nº 26 – Geral – Área 2 – Vista geral do terreno – SO-NE 
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Nº 27 – Geral – Área 2 – Vista geral do terreno – NO-SE 

 

Nº 28 – Geral – Área 2 – Vista geral do terreno – SO-NE 
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Nº 29 – Geral – Área 2 – Vista geral do terreno – NE-SO 

 

Nº 30 – Geral – Área 2 – Vista geral do terreno – NO-SE 
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~ 

Nº 31 – Geral – Área 2 – Vista geral do terreno – SO-NE 

 

Nº 32 – Geral – Área 2 – Vista geral do terreno – SE-NO 
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Nº 33 – Geral – Área 2 – Vista geral do terreno – SO-NE 

 

Nº 34 – Geral – Área 2 – Vista geral do terreno – S-N 
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Nº 35 – Geral – Área 2 – Vista geral do terreno – S-N 

 

Nº 36 – Geral – Área 2 – Vista geral do terreno – NE-SO 
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Nº 37 – Geral – Área 2 – Vista geral do terreno – SO-NE 

 

Nº 38 – Geral – Área 2 – Vista geral do terreno – SO-NE 
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Nº 39 – Geral – Área 2 – Vista geral do terreno – O-E 
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ANEXO V.3 – PEÇAS DESENHADAS





Y=141000,00 Y=141000,00

X=34000,00 X=35000,00

Y=141000,00 Y=141000,00

X=34000,00 X=35000,00

1

ÁREA 2

PT
3

PT
2

PT
1

PT9

PT
10

PT
11

PT
12

PT
14

PT
15

PT
13

PT
16

L
E
G
E
N
D
A

 13/04/2021

 Visibilidade do terreno

 Descritor de Património

 Estudo de Impacte Ambiental (PE)

 Central Fotovoltaica do Douro Sul

 (Vila Nova de Paiva)

 Folha: 4.01

 Escala:

 1:5000

 Coord:

 ETRS 89

 Projeto: 856_20

 Executado por: João Albergaria

Ocorrências patrimoniais

Área de incidência de projeto

Eixo da linha elétrica

Visibilidade boa do terreno

Visibilidade média do terreno

Visibilidade má do terreno

Área vedada

Solo urbano



Y=140000,00

X=35000,00

Y=140000,00

X=35000,00

1

ÁREA 1
PT

8
PT

6
PT

7
PT

5
PT

4

PT
3

PT
2

PT
1

PT9

PT
10

L
E
G
E
N
D
A

 13/04/2021

 Visibilidade do terreno

 Descritor de Património

 Estudo de Impacte Ambiental (PE)

 Central Fotovoltaica do Douro Sul

 (Vila Nova de Paiva)

 Folha: 4.02

 Escala:

 1:5000

 Coord:

 ETRS 89

 Projeto: 856_20

 Executado por: João Albergaria

Ocorrências patrimoniais

Área de incidência de projeto

Eixo da linha elétrica

Visibilidade boa do terreno

Visibilidade média do terreno

Visibilidade má do terreno

Área vedada

Solo urbano



Y=141000,00 Y=141000,00

X=34000,00 X=35000,00

Y=141000,00 Y=141000,00

X=34000,00 X=35000,00

1

ÁREA 2

PT
3

PT
2

PT
1

PT9

PT
10

PT
11

PT
12

PT
14

PT
15

PT
13

PT
16

L
E
G
E
N
D
A

 13/04/2021

 Visibilidade do terreno

 Descritor de Património

 Estudo de Impacte Ambiental (PE)

 Central Fotovoltaica do Douro Sul

 (Vila Nova de Paiva)

 Folha: 4.01

 Escala:

 1:5000

 Coord:

 ETRS 89

 Projeto: 856_20

 Executado por: João Albergaria

Ocorrências patrimoniais

Área de incidência de projeto

Eixo da linha elétrica

Visibilidade boa do terreno

Visibilidade média do terreno

Visibilidade má do terreno

Área vedada

Solo urbano



Y=140000,00

X=35000,00

Y=140000,00

X=35000,00

1

ÁREA 1
PT

8
PT

6
PT

7
PT

5
PT

4

PT
3

PT
2

PT
1

PT9

PT
10

L
E
G
E
N
D
A

 13/04/2021

 Visibilidade do terreno

 Descritor de Património

 Estudo de Impacte Ambiental (PE)

 Central Fotovoltaica do Douro Sul

 (Vila Nova de Paiva)

 Folha: 4.02

 Escala:

 1:5000

 Coord:

 ETRS 89

 Projeto: 856_20

 Executado por: João Albergaria

Ocorrências patrimoniais

Área de incidência de projeto

Eixo da linha elétrica

Visibilidade boa do terreno

Visibilidade média do terreno

Visibilidade má do terreno

Área vedada

Solo urbano



 

40511PHIB. PROJETO HÍBRIDO DO PARQUE EÓLICO DO DOURO SUL. CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA DO DOURO SUL  

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. VOLUME 4 - ANEXOS 

ANEXO V.4 – RELATÓRIO DE PATRIMÓNIO 





RELATÓRIO 
DE TRABALHOS 
ARQUEOLÓGICOS 
 
 
 

 
 
Descritor de Património 
Estudo de Impacte Ambiental (Projeto de Execução) 
 
Projeto Híbrido do Parque Eólico do Alto Douro 
 
Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul 
(Vila Nova de Paiva e Moimenta da Beira) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cliente: COBA, CONSULTORES DE ENGENHARIA E AMBIENTE, S.A. 
Entidade Executante: TERRALEVIS, PATRIMÓNIO, ARQUEOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA 

Abril de 2021 



 

EIA (PE): Central Fotovoltaica do Douro Sul (Vila Nova de Paiva e Moimenta da Beira) 2 

1 Resumo 
Os trabalhos arqueológicos realizados (levantamento de informação 
bibliográfica, prospeções arqueológicas sistemáticas e seletivas), executadas 
no âmbito do Descritor de Património para o Estudo de Impacte Ambiental 
(Projeto de Execução) da Central Fotovoltaica do Douro Sul (Vila Nova de 

Paiva e Moimenta da Beira) revelaram a presença de 1 ocorrência patrimonial 
na área de incidência da central Solar fotovoltaica (n.º 1 – abrigo da Quinta do 
Viduinho 1) e 7 ocorrências em toda a a área de estudo. 
 
O abrigo da Quinta do Viduinho 1 (n.º 1) encontra-se integrada na área de 
implantação dos painéis solares e respetivas infraestruturas associadas, com 
impactes indiretos decorrentes do decurso da empreitada. 
 
Perante os resultados obtidos nas prospeções de campo, considera-se viável o 
projeto em estudo, sendo necessário garantir a conservação in situ do abrigo 
da Quinta do Viduinho (n.º 1). 
 
As medidas de minimização patrimonial de impacte serão genéricas, 
designadamente o acompanhamento arqueológico permanente e presencial 
durante as operações que impliquem todo o tipo de movimentação de terras 
(desmatação, escavações, terraplanagens, depósitos e empréstimo de 
inertes), quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases 

preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos ou 
desmatação. 
 
Após a desmatação do terreno, será necessário proceder a novas prospecções 
arqueológicas sistemáticas, no solo livre de vegetação, para confirmar as 
observações constantes neste texto e identificar eventuais vestígios 
arqueológicos, numa fase prévia à escavação. 
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3 Introdução 
A Terralevis, Património, Arqueologia e Sistemas de Informação, Lda. foi 
contratada pela empresa COBA, Consultores de Engenharia e Ambiente, 
S.A., para fazer o Descritor de Património para o Estudo de Impacte 
Ambiental (Projeto de Execução) da Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul 

(Vila Nova de Paiva e Moimenta da Beira). 
 
O atual estudo incide na seguinte infraestrutura: 
 

• Central Fotovoltaica do Douro Sul abrange uma área de 82,3 
hetares, com uma potência de 55 792,80 kWp e será sujeita a uma 
avaliação ambiental em Fase de Projeto de Execução.  
Na área de implantação deste equipamento (área de incidência de 
projeto) realizaram-se prospeções arqueológicas sistemáticas. 

 
Os trabalhos arqueológicos consistiram nas seguintes tarefas: 
 

• Planeamento e levantamento bibliográfico de toda a informação 
disponível. 

• Realização de prospeções arqueológicas: 
o Sistemáticas na área de incidência da central solar e dos 

respetivos equipamentos associados (postos de 
transformação, acessos, valas de cabos e linha elétrica de 

ligação entre os 2 núcleos – Área 1 e 2). 

• Elaboração de um relatório final. 
 
O presente texto tem com principais objetivos: 
 

• Caraterização dos locais com valor patrimonial identificados na 

área de incidência projeto. 

• Proceder à avaliação de impactes patrimoniais do projeto. 

• Apresentar medidas de mitigação patrimonial para a totalidade 
do projeto. 

 
O relatório final dos trabalhos arqueológicos deverá ser entregue dentro dos 
prazos previstos na legislação em vigor, após a aprovação do promotor deste 

estudo. 

3.1 Breve caraterização do projeto 

Conforme a memória descritiva do projeto: 
 
“A CSF do Douro Sul localiza-se na freguesia de Touro, do concelho de Vila 
Nova de Paiva, distrito de Viseu. A totalidade da sua zona de implantação 
abrange uma área de cerca 82,3 hectares, dos quais aproximadamente 24,2 
ha serão ocupados por painéis fotovoltaicos conforme demonstrado no 
desenho de Implantação de módulos fotovoltaicos. 
 
A central solar fotovoltaica será constituída por 103 320 painéis que 
correspondem a uma potência total instalada de 55 792,80 kWp. Os painéis 
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serão agrupados em strings de 28 painéis ligados em série, que na perspetiva 
global totalizarão 3 690 strings. 

 
(…) 
 
A central solar fotovoltaica do Douro Sul será dividida em duas áreas de 
implantação distintas, área de implantação 1 e 2, conforme Error! Reference 
source not found.. 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 15 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. 
 
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. 
 
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 de 1 500 kVA a 30 ºC e 1 334 kVA a 50 ºC, os quais ligarão 
a 15 transformadores trifásicos de 3 000 kVA / 30 kV / 0,63 kV e 1 
transformador trifásicos de 1 500 kVA / 30 kV / 0,63 kV. 
 
A central terá uma subestação e respetivo 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). 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. 
 
O projeto será composto pela implantação de módulos fotovoltaicos e 
contempla a construção das seguintes infraestruturas: 
 
Central solar fotovoltaica; 
 

• Instalações elétricas de baixa tensão de produção DC/AC; 



 

EIA (PE): Central Fotovoltaica do Douro Sul (Vila Nova de Paiva e Moimenta da Beira) 7 

• Instalações elétricas de baixa tensão de uso exclusivo para 

funcionamento da própria central, incluindo instalação elétrica de 
utilização para equipamento da central, iluminação da central; 

• Instalação elétrica de média tensão incluindo posto de 
transformação e conversão de energia, interligação e 
seccionamento; 

• Ligação elétrica à rede interna do parque eólico; 

• Rede de terras; 

• Rede de cabos de baixa e média tensão; 

• Sistema de segurança e qualidade na produção de energia elétrica 
(limitadores de potência, sistemas de contagem, relés, 
temporizadores, equipamentos de corte, transformadores de 
tensão, transformadores de intensidade, baterias de condensadores 
de compensação de fator de potência e encravamentos); 

• Sistema de segurança e monitorização (estação meteorológica, zona 

de controlo, CCTV, e sistema anti-intrusão); 

• Caminhos interiores, periféricos e vedação 
 
Relativamente às obras de construção civil, o âmbito do projeto são os 
acessos, eventuais trabalhos pontuais de terraplanagem, valas para cabos 
elétricos, subestação e respetivo edifício de comando, postos de 
transformação e montagem de estruturas metálicas. 
 
Prevê-se a abertura de valas para cabos com dimensão e profundidade 
regulamentares e adequadas ao tipo e quantidade de cabos prevista. 
 
Os caminhos de acesso aos diversos postos de transformação serão 

dimensionados com uma largura adequada para a deslocação de máquinas, 
transporte de equipamentos, procurando sempre utilizar os acessos já 
existentes, dentro e fora da área de implementação do projeto, no sentido de 
minimizar o impacto visual e o desperdício de espaço útil. 
 
Será aplicada uma vedação com uma altura de cerca de 2 metros no 
perímetro do terreno num comprimento de 5 805 metros. 
 
Estruturas Metálicas 
A estrutura de montagem é composta por 3 690 estruturas fixas ao solo com 
estaca batida apresentando uma inclinação de 25º. Os painéis serão 
posicionados verticalmente em 2 linhas e serão fixos a perfis de aço 
galvanizado. Em cada estrutura serão instalados 28 módulos fotovoltaicos. 
Não está prevista a utilização de betão na fixação das estruturas de suporte 
dos painéis fotovoltaicos. 
 
As estruturas estarão suficientemente distanciadas tendo em conta o 
sombreamento no dia 21 de dezembro permitindo também um fácil acesso, 

não só para a instalação da central como também para operação e 
manutenção do mesmo. 
 
(…) 
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O edifício de comando e a subestação estão (…) dispostos de forma a 
minimizar a movimentação de terras e a diminuir a sua proeminência visual, 

apesar de assumirem, não tanto pela sua volumetria, mas pela área ocupada, 
alguma expressão. 
 
O edifício de comando é constituído essencialmente por: 

• Quadros de comando e controlo e serviços auxiliares de corrente 
contínua / corrente alternada, e 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; 

• Transformador de serviços auxiliares; 

• Carregador de baterias; 

• Sistema de monitorização da central; 

• Dispositivos regulamentares. 
 
A 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. 

 

No parque exterior de aparelhagem estarão localizados os maciços das 
fundações das estruturas de suporte dos equipamentos, fossas do 
transformador e respetivos depósitos de recolha de óleos, bem como as 
caleiras de cabos. 
 
Ao longo do perímetro da subestação existirá um murete e uma rede de altura 
adequada para garantir uma vedação eficaz. O acesso ao equipamento aí 
instalado é realizado através de um portão de acesso à subestação. 
 
(…) 
 
A instalação elétrica da central solar fotovoltaica prevê um comutador de 
regime especial de exploração que assim que ativado, inibe a temporização 
das funções de proteção do relé de interligação e impede o rearme 
automático da instalação, prestando segurança adicional a qualquer 
manutenção nas linhas de transporte de energia. 
 
(…) 

 
A ligação entre o Quadro de Média Tensão (QMT), e cada um dos postos de 
transformação, correspondentes aos conjuntos produtores de energia, é 
realizada em ternos de cabos monopolares armados com condutores de 
alumínio, do tipo LXHIOZ1 (cbe) 18/30 kV, diretamente enterrados. Na área 
de implantação 2, para além de cabos diretamente enterrados, existirá uma 
parte do trajeto da média tensão que irá ser realizado em linha aérea. 
 
Estes ternos de cabos de cada circuito são colocados em vala subterrânea, 
respeitando todas normas e diretivas conhecidas para este tipo de 
canalizações, nomeadamente no que concerne: 
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• ao facto da sua geratriz superior ficar à profundidade mínima de 0.80 

m; 

• se colocarem dois níveis de sinalização da sua existência. 
 
(…) 
 
Optou-se por um regime de terra única, materializado num elétrodo geral de 
grande extensão, interligando todos os elétrodos dos postos de transformação 

e do posto de corte. Ao longo da central, o elétrodo de terra será executado 
em cabo de cobre nu, disposto nas valas dos cabos. Em pontos específicos da 
central e serão instalados elétrodos de terra verticais (varetas ou placas). 
A forma e a composição dos elétrodos dos postos de transformação e do posto 
de corte e as ligações das massas à terra foram concebidas de forma a 
permitir um adequado escoamento e dispersão das correntes de defeito, 
visando uma correta equipotencialização dos locais e a limitação das tensões 
de passo e de contacto a valores não perigosos. 
 
Deverá ser ligada a esta terra todas as estruturas, ferragens, chassis, 
bastidores, armários, peças metálicas, cuba dos transformadores, bainhas 
metálicas de cabos, descarregadores de sobretensão, secundários de 
transformadores de tensão e corrente, etc. 
 
A ligação entre malhas de terra será feita por ligadores apropriados ou por 
soldadura aluminotérmica. 
 
Todos os condutores que emergem do terreno, levarão nesse troço proteção 

mecânica. 
 
Serão ainda instalados pontos de ligação acessíveis, de modo a permitir a 
medição do valor da resistência de terra ao longo do tempo. 
 
A resistência de terra única não deverá exceder 1 Ω, conforme exigido no 
regulamento aplicável. Se tal não se vier a verificar, através de medição 
adequada a um elétrodo com a extensão do presente, serão tomadas as 
necessárias medidas corretivas. 
 
(…) 
O recinto exterior será delimitado e de acesso protegido por uma vedação 
com cerca de 2 m de altura assente num murete de betão. 
Este recinto vedado terá 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. 

(….) 

Com vista a minimizar as perdas por condução de energia na rede interna de 
cabos da central, foram construídos 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, que 
estão descritos de seguida e representados no esquema geral unifilar. 
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Em 15 postos de transformação será instalado um transformador de duplo 
enrolamento secundário de 1 500 kVA cada e em 1 posto de transformação 

será instalado um transformador de enrolamento simples de 1 500 kVA, cada 
um associado a um inversor com a potência unitária de 1 500 kVA a 30 ºC e 1 
334 kVA a 50 ºC, totalizando uma potência instalada na central de 46 500 kVA. 
 
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. 
 
O monobloco de cada posto de transformação irá por sua vez interligar com o 
próximo posto de transformação do mesmo ramal. 
 
Os transformadores instalados têm uma relação de transformação de 30 000 / 
630 / 630 V e de 30 000 / 630 V, com duplo e simples enrolamento secundário 
com uma potência de 1 500 kVA que permite ligar um inversor ao enrolamento 
secundário do transformador. 

 
Cada conjunto de painéis fotovoltaicos é associado a um Inversor, que 
converte a energia elétrica de corrente contínua (CC) em corrente alternada 
(CA), que por sua vez é transformada em 30 kVac, 50 Hz através do referido 
transformador. 
 
Os postos de transformação atrás mencionados, foram divididos por razões de 
racionalização de perdas, e de seletividade ou seccionamento, em grupos por 
ramal ligados sucessivamente entre si e ao posto de corte. 
 
Em cada posto de transformação irá estabelecer-se um circuito de terra, ao 
qual ligam todas as peças metálicas não ativas da instalação e que por sua vez 
irá interligar com a rede geral de terras da central. 
 
São essencialmente constituídos por elétrodos do tipo vareta em aço cobreado 
com as dimensões Ø15x2000 mm, enterradas verticalmente para que o seu 
topo fique a pelo menos 0.8 m de profundidade. O número destas varetas 

interligadas no mesmo circuito depende do necessário para se obter um valor 
para a resistência tão baixo quanto possível, com o máximo de 20 Ω quando 
medida independentemente da rede geral de terras. 
 
A proteção de pessoas e animais contra os perigos que possam resultar de um 
contacto com as partes ativas da instalação, será assegurada não só pelo 
cuidado e rigor da execução da obra a que se refere esta memória descritiva e 
justificativa, como também pela qualidade dos materiais a utilizar e pelo 
cumprimento das Normas e Regulamentos oficiais nomeadamente das 
disposições regulamentares constantes na secção 412 das RTIEBT. 
 
Esta proteção será assegurada pela colocação de barreiras e obstáculos que 
impeçam o contacto coma as partes ativas da instalação. 
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A proteção contra contactos indiretos será assegurada pela montagem de 
condutores de terra em todos os circuitos ligando todas as massas metálicas à 

terra. Deste modo, todas as canalizações as massas metálicas acessíveis, 
normalmente sem tensão, mas suscetíveis de serem tocadas, serão dotadas de 
condutor de proteção. 
 
As partes metálicas dos quadros elétricos bem como as estruturas metálicas 
que sirvam de fixação ou apoio das canalizações ou aparelhos elétricos, serão 
ligados ao conjunto das massas e condutores de proteção. Será também 
assegurado um sistema de ligações equipotenciais entre todos os elementos 
condutores estranhos à instalação elétrica e massas metálicas, sendo o 
conjunto ligado ao circuito de terra de proteção num ponto adequado. 
 
A ligação à terra assegurará: 
 

• Proteção das pessoas contra os riscos elétricos; 

• Bom funcionamento do controlador de isolamento incluído nos 
Inversores; 

• Proteção mecânica das estruturas contra descargas atmosféricas; 

• Proteção elétrica dos painéis e inversores contra descargas 

atmosféricas. 
 
A ligação à terra das estruturas será feita por intermédio de ligadores 
apropriados para o efeito. 
 
A ventilação será feita de modo natural mediante as grelhas de entrada e 
saída de ar, sendo a superfície mínima da grelha de entrada de ar em função 
da potência do transformador. Estas grelhas são feitas de modo a impedirem a 
entrada de pequenos animais, a entrada de águas pluviais e os contactos 
acidentais com as partes sob tensão pela introdução de elementos metálicos 
pelas mesmas. 
 

No interior dos edifícios será instalado no mínimo um ponto de luz capaz de 
proporcionar um nível de iluminação suficiente para verificação e manobras 
dos elementos do mesmo, o nível médio será no mínimo de 150 lux. Os focos 
luminosos estarão colocados sobre suportes rígidos e dispostos de tal modo 
que se mantenha a máxima uniformidade possível da iluminação. Também se 
deverá poder efetuar a substituição de lâmpadas sem perigo de contacto com 
os elementos sob tensão. 
 
(…) 
 
Dos trabalhos a realizar podem destacar-se, como mais significativos, 
escavações e aterros para a criação dos caminhos de acesso e colocação das 
mesas. 
 
As obras de construção civil consistirão no seguinte: 

i. Desmatação e Limpeza; 
ii. Regularização do terreno/ modelação ligeira; 
iii. Remoção de alguns afloramentos rochosos; 
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iv. Abertura e fecho de valas de cabos; 
v. Compactação dos caminhos de circulação; 

vi. Construção das infraestruturas de apoio (posto de 
transformação); 

vii. Instalação da rede elétrica; 
viii. Montagem das mesas e dos módulos fotovoltaicos. 

 
Os trabalhos agora projetados localizar-se-ão numa área que atualmente se 
encontra coberta por alguma vegetação e árvores. Assim, a primeira ação a 
desenvolver deverá ser a decapagem de toda a área de intervenção e 
desenraizamento. Seguidamente poderão iniciar-se os trabalhos de escavação 
e aterro das áreas desmatadas. Como as terraplenagens definidas contemplam 
uma área de aterro com os solos escavados dever-se-á prever o 
aprovisionamento do respetivo volume de solo para posterior aplicação – após 
o saneamento de uma primeira camada de terra vegetal (que também deverá 
ser armazenada para posterior aplicação no revestimento de taludes). 
 
Concluídas as terraplenagens dever-se-á implementar a drenagem geral dos 
caminhos e proceder à construção da vedação nos limites do parque. 
 

Todos os acessos previstos foram definidos no sentido de aproveitar a rede de 
caminhos atuais existentes na área de estudo, em particular, no Lote 2. A 
extensão da rede de caminhos é de aproximadamente 2.201,74m, dos quais 
1.401,74m serão a construir e os restantes 800,00m sobre o existente. 
 
(…) 
 
As terraplenagens a efetuar implicam movimentos de terras significativos para 
o cumprimento das cotas de projeto e compatibilização com as serventias 
necessárias ao funcionamento e manutenção do parque. 
Neste capítulo descrevem-se as medidas preconizadas para a execução dos 
aterros e das escavações, nomeadamente: 
 

• Decapagem 

• Inclinação dos taludes 

• Fundação dos aterros 

• Leito do pavimento 

 
Estas características foram definidas com base na experiência e conhecimento 
da zona sendo necessário validar à custa das conclusões do futuro Estudo 
Geológico e Geotécnico. 
 
Antes de iniciar os trabalhos de terraplenagem, há em geral que proceder a 
trabalhos preparatórios, designadamente: 
 

• Desmatação e derrube de árvores e arbustos 

• Demolição eventual de muros existentes 

• Desativação eventual de poços e/ou nascentes existentes nas zonas 
interessadas pelos troços. 
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Para a fundação dos aterros preconizamos um saneamento geral numa 
espessura de 0.20m, seguida de regularização e colocação de camada de solos 

selecionados em leito de pavimento. 
 
Quer para os aterros, quer para as escavações a executar, apresentam uma 
altura máxima na ordem dos 2.5 metros de altura. 
Para a inclinação dos taludes de aterro e escavação adotou-se o valor de 
1/2.0 (V/H). 
 
Os aterros serão constituídos com materiais provenientes da escavação tendo 
em conta as características previstas dos solos existentes e os volumes 
envolvidos. 
 
Para o leito de pavimento, prevê-se a utilização de solos selecionados do tipo 
A-2-4, classificação AASHO, numa espessura de 0.20m. 
 
Prevê-se também, a modelação de todas as terras nas áreas de implantação 
das mesas e módulos fotovoltaicos (Cut&Fill). 
 
(…) 

 
Anteriormente à aplicação do leito de pavimento, serão realizados os 
trabalhos de limpeza, decapagem do terreno e abertura de caixa, nas zonas 
onde se pretendem os caminhos implantados, assim como todos os trabalhos 
necessários, para a correta escavação e compactação do solo, com 
profundidade mínima que garanta que a superfície do caminho fique ao 
mesmo nível da superfície do terreno. 
 
As vias de acesso e interiores terão a seguinte estrutura de pavimento: 
 

• Sub-base constituída por uma camada em agregado britado de 
granulometria extensa, com uma espessura de 0,20m após recalque 

(Macadame); 

• Geocélula c/ 0.20x0.20x0.20 perfurado e enchimento c/ 1/2 saibro + 
1/2 brita fina; 

• Camada de desgaste em saibro, com 0,05 m de espessura 
(enquadramento na paisagem rural). 

 

Esta solução, com geocélulas (sistemas de confinamento celular, constituídos 
por células tridimensionais em formato tipo favo de mel, fabricadas em 
polietileno de alta densidade) permitirá aumentar a capacidade de suporte 
das cargas, um menor custo de manutenção futuro e atenuará os efeitos de 
erosão motivado pelas inclinações longitudinais de 9% dos acessos. 
 
(…) 
 
Após a conclusão dos trabalhos de construção civil, e da montagem da 
instalação fotovoltaica, serão objeto de recuperação paisagística as áreas 
intervencionadas, designadamente os acessos, a área de montagem dos 
painéis, as zonas de construção das valas para instalação dos cabos elétricos 
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bem como de outras zonas que possam, eventualmente, vir a ser 
intervencionadas durante a construção. 

 
A recuperação das áreas intervencionadas tem como objetivo minimizar o 
impacte na paisagem, o restabelecimento da vegetação autóctone e o 
revestimento dos solos, minimizando por sua vez a ação erosiva dos ventos e 
das chuvas que será mais intensa se o solo for deixado a descoberto.  
 
(…) 
 
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. 
 
A adoção do caudal de cheia centenária para a verificação da secção de vazão 
das passagens hidráulicas a projetar sob os caminhos, geralmente adotado 
neste tipo de obras prende-se não só com questões de manutenção e 
conservação, como de segurança.” COBA, 2021, exemplar policopiado, Lisboa. 
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4 Situação de Referência 

4.1 Metodologia 

Os trabalhos arqueológicos que aqui se propõem foram executados segundo o 
Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos (Decreto-Lei n.º 164/2014 de 4 de 
Novembro de 2014), Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua 
redação atual dada pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro 
(Regulamentação dos Procedimentos de AIA), os Decretos-lei n.º 114/2012 e 
n.º 115/2012, de 25 de Maio de 2012 (Lei orgânica das Direções Regionais de 
Cultura e da Direção-Geral do Património Cultural, respetivamente). 
 

O pedido de autorização de trabalhos arqueológicos (P.A.T.A.) foi enviado à 
Direção Geral de Património Cultural, no dia 21 de Janeiro de 2021, com a 
direção científica de João Albergaria, tendo sido aprovado pela Direção 
Regional de Cultura do Centro e pela Direção Geral de Património Cultural, 
conforme ofício enviado em 13 de Abril de 2021. 
 
O processo tem o n.º DRC/2020/18-22/232/PATA/17322 (CS: 215771). 
 
Os trabalhos realizados não se sobrepuseram com outros trabalhos aprovados 
pelas Direção Regional de Cultura do Centro e pela Direção Geral de 
Património Cultural. A equipa técnica teve uma afetação de 100% a este 
projeto. 

4.1.1 Levantamento de Informação 

4.1.1.1 ESCALA DE ANÁLISE ESPACIAL 

A Situação de Referência do Descritor Património circunscreve uma área de 

estudo relativamente grande, com a finalidade de localizar e caraterizar 
todos os sítios com valor patrimonial na área de estudo. 
 
A área de incidência do projeto corresponde ao espaço de implantação da 
Central Fotovoltaica da Serra da Nave (82,3 hetares), incluindo equipamentos 
associados. 
 
Considera-se como área de impacte directo todos os setores com intervenção 
no terreno. A área de impacte indirecto consiste no espaço restante da área 
de incidência do projeto, sem escavações no terreno. 

4.1.1.2 RECOLHA BIBLIOGRÁFICA 

O levantamento da informação de cariz patrimonial e arqueológico incidiu 

sobre os seguintes recursos: 
 

• Portal do Arqueólogo: Sítios (Base de Dados Nacional de Sítios 
Arqueológicos, doravante designada Endovélico)1 da 
responsabilidade da Direcção Geral do Património Cultural (DGPC). 

 
1 http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios. O Código Nacional de Sítio 

(CNS) dá acesso á ficha com a descrição do mesmo no Endovélico 
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• Ulysses, sistema de informação do património classificado/DGPC 2 

da responsabilidade da Direcção Geral do Património Cultural 
(DGPC). 

• Património Geológico de Portugal: Inventário de geossítios de 
relevância nacional da responsabilidade da Universidade do Minho3 

• Vias Romanas em Portugal: Itinerários4 da autoria de Pedro 

Soutinho 

• Googlemaps5 

• Revisão do Plano Diretor Municipal de Moimenta da Beira publicada 

pelo Aviso n.º 11883/2015, Diário da República, 2.ª série, n.º 203 de 
16/10/2015, corrigida pelo Aviso n.º 7031/2019, Diário da 
República, 2.ª série, n.º 77 de 18/04/2019 

• Plano Director Municipal de Vila Nova de Paiva, ratificado pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 13/94, Diário da República, 
1ª Série-B, nº 62, de 15/03/1994, 1270-1285, alterado pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 2/2005, Diário da República, 
1ª Série-B, nº 3 de 05/01/2005, pelo Aviso n.º 276/2009, Diário da 
República, 2.ª série, nº 3 de 06/01/2009, pelo Aviso n.º 11595/2011, 
Diário da República, 2.ª série, nº 101 de 25/05/2011 e pelo Aviso n.º 
13159/2014, Diário da República, 2.ª série, nº 229 de 26/11/2014. 

• Moimenta da Beira, município: Município: Câmara Municipal: 

Urbanismo: Planos de Ordenamento do Território 
(https://www.cm-moimenta.pt/pages/978, 13/07/2020) 

• Moimenta da Beira, município: Conhecer: Visitar: Património 
(https://www.cm-moimenta.pt/pages/1157, 13/07/2020) 

• Vila Nova de Paiva, Capital Ecológica: Atividades Municipais: 

Urbanismo (http://cm-
vnpaiva.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1473&I
temid=411, 13/07/2020) 

• Vila Nova de Paiva, Capital Ecológica: Cultura: Etnografia 
(http://www.cm-
vnpaiva.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=102&It
emid=145, 13/07/2020) 

• Vila Nova de Paiva, Capital Ecológica: Cultura: Património Religioso 

(http://www.cm-
vnpaiva.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=104&It
emid=147, 13/07/2020) 

• Bibliografia publicada sobre a região. 
 
Durante a execução deste trabalho não foi possível consultar o SIPA, Sistema 

de Informação para o Património Arquitetónico6 da responsabilidade da 
Direção Geral do Património Cultural (DGPC), pois o site do mesmo encontra-
se inoperacional devido a um ataque informático. 

 
2 http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-

patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/ 
3 http://geossitios.progeo.pt/index.php 
4 http://viasromanas.pt/ 
5 https://maps.google.pt/ 
6 http://www.monumentos.gov.pt/site/app_pagesuser/Default.aspx 
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4.1.1.3 ANÁLISE TOPONÍMICA 

A análise dos topónimos recenseados na CMP 1:25000 verificou a presença dos 
seguintes topónimos com potencial significado arqueológico na área de 
projecto e nas suas imediações. Estes encontram-se discriminados no quadro 
seguinte, conforme as categorias propostas por Ferreira e Soares, 1994.7 
 
Tipo de Vestígios Topónimo 

Arqueológicos strictu sensu Laje Branca 
 
Quadro 1 – Topónimo na área de projeto com potencial significado arqueológico 

 
A localização destes topónimos foi tida em consideração na programação e 
execução da prospeção arqueológica realizada no âmbito deste trabalho. 

4.1.2 Prospeção arqueológica 

Os trabalhos de prospeção arqueológica realizaram-se nos dias 13 e 14 de 
Março de 2021 (2 dias úteis). 
 
Conforme consta no Formulário que acompanha o Pedido de Autorização de 
Trabalhos Arqueológicos, o técnico responsável foi devidamente autorizado 
pelo promotor do Estudo Ambiental para realizar prospeções arqueológicas 
nos terrenos e responsabiliza-se por eventuais danos causados pela atividade 
arqueológica. 
 
Os meios usados no trabalho foram: indumentária tradicional para prospeções 
arqueológicas (que incluiu chapéu e casaco com sinalização), máquina 
fotográfica digital (a partir da qual se obtiveram as imagens constantes no 
relatório) e cartografia impressa (implantação dos troços nas respetivas 
Cartas Militares de Portugal). A sinalização e segurança foi efetuada conforme 
a legislação prevista para este tipo de trabalhos de campo. 

 
A documentação recolhida nos trabalhos de campo foi integralmente 
transposta para o atual relatório. Como não foram recolhidos materiais 
arqueológicos no decorrer das prospeções arqueológicas, não há necessidade 
de fazer qualquer depósito de materiais. 
 
Nesta fase de avaliação ambiental não estão previstas ações de divulgação 
pública dos resultados obtidos nas prospeções. 

4.1.2.1 VISIBILIDADE DO TERRENO 

O descritor de visibilidade do terreno encontra-se organizado em duas 
categorias subordinadas: a primeira consiste numa análise geral da 
visibilidade do terreno, que nos permite distinguir as grandes unidades de 

observação; a segunda distingue-se pela necessidade de pormenorizar o grau 
de visibilidade boa do terreno (ver Quadro 3). 
 
 
 

 
7 Consideram-se aqui só as categorias que potencialmente indicam a ocorrência de vestígios 

arqueológicos. 
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Visibilidade má do terreno 1 Intransponível ao percurso pedestre. 

Visibilidade mista do terreno 2 Arvoredo denso, mas com o mato medianamente 

limpo. 

Facilita o percurso pedestre e a observação geral do 

terreno. 

Visibilidade média do terreno 3 Arvoredo pouco denso e com vegetação acima do 

joelho. 

Facilita o percurso pedestre e a observação de 

construções. 

Visibilidade boa do terreno 4 Arvoredo pouco denso e com vegetação abaixo do 

joelho. 

Facilita o percurso pedestre, a observação de 

construções e de materiais arqueológicos. 

Solo urbano 5 Sem arvoredo, com vegetação abaixo do joelho, 

grande quantidade de entulho e de lixo recente. 

Observação de construções, mas superfície de solo 

original sem qualidade de observação. 

Aterros e escavações 6 Sem arvoredo, sem vegetação e com o terreno 

completamente revolvido. 

Superfície do solo original sem qualidade de 

observação. 

Área vedada 7 Intransponível ao percurso pedestre. 

Terreno de forte inclinação 8 Percurso pedestre dificultado por questões de 

segurança. 

Áreas de fogo e de desmatação 9 Arvoredo pouco denso e vegetação rasteira 

Facilita o percurso pedestre, a observação de 

construções e de materiais arqueológicos. 

Quadro 2 – Graus de visibilidade do terreno 

 
Visibilidade mínima da 

superfície do solo 

4.1 Vegetação rasteira a cobrir a quase totalidade do solo. 

Observação facilitada de construções, mas com 

identificação difícil de materiais arqueológicos. 

Visibilidade intermédia da 

superfície do solo 

4.2 Vegetação rasteira a cobrir parcialmente o solo. 

Observação facilitada de construções e identificação 

razoável de materiais arqueológicos. 

Visibilidade elevada da 

superfície do solo 

4.3 Solo limpo por trabalhos agrícolas recentes. 

Observação facilitada de construções e de materiais 

arqueológicos. 

Quadro 3 – Grau de diferenciação do descritor 4 

4.1.2.2 FICHA DE SÍTIO 

O registo dos sítios com valor patrimonial identificados no decorrer dos 
trabalhos de campo é feito numa ficha criada para este efeito. 
A Ficha de Sítio encontra-se organizada em cinco grupos de descritores 
relacionados com os seguintes objetivos: 
 

• Identificação. 

• Localização administrativa e geográfica. 

• Descrição da Paisagem. 

• Caraterização do material arqueológico. 

• Caraterização das estruturas. 

• Avaliação e classificação do valor patrimonial. 

• Avaliação e classificação do Valor de impacte patrimonial. 
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Número Numeração sequencial dos sítios identificados. 

Designação Nome do lugar identificado ou do topónimo mais próximo situado 

na mesma freguesia. 

CNS Classificação Numérica de Sítios, atribuída na Base de Dados 

Endovélico (DGPC). 

Tipo de sítio Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico 

(DGPC). 

Período Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico 

(DGPC). 

Tipo de trabalhos 

realizados 

Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico 

(DGPC). 

Classificação oficial Tipo de Classificação Oficial. 

Legislação Decreto-Lei que define a Classificação Oficial. 

ZEP Zona Especial de Proteção, com o Decreto-Lei que a define. 

Quadro 4 – Grupo de descritores relacionado com a identificação de sítio 

 
Topónimo Topónimo na CMP 1:25000 mais próximo situado na mesma 

freguesia. 

Lugar Nome do lugar situado mais próximo, considerando sempre as 

fontes orais. 

Freguesia Freguesia onde está localizado. 

Concelho Concelho onde está localizado. 

Sistemas de Coordenadas ETRS 89. 

C.M.P. Número da folha da Carta Militar de Portugal esc. 1:25000 

Quadro 5 – Grupo de descritores relacionado com a localização de sítio 

 
Acessibilidade Tipo de Acessos e respetiva inventariação. 

Âmbito geológico Caracterização geológica sumária do local de implantação do 

sítio.  

Relevo Descrição sumária do relevo onde o sítio se encontra 

implantado.  

Coberto vegetal Descrição sumária da vegetação que cobre e circunda o sítio. 

Uso do solo Descrição do uso do solo no local implantação do sítio. 

Controlo Visual da 

Paisagem 

Descreve a amplitude da paisagem observável a partir do 

sítio. 

Tipo de vestígios 

identificados  

Caracterização dos vestígios que permitiram a identificação 

do sítio. 

Quadro 6 – Grupo de descritores relacionado com a descrição da paisagem envolvente 

 
Área de dispersão Caracterização da área de dispersão do material 

arqueológico. 

Tipo de dispersão Caracterização da forma como o material arqueológico se 

distribui pela área do sítio. 

Tipo de material presente Recenseamento dos tipos de material arqueológico 

observados no sítio. 

Características do material 

identificado 

Descrição mais pormenorizada do material arqueológico 

observado. 

Cronologia do material 

identificado 

Caracterização cronológica do material arqueológico 

observado. 

Quadro 7 - Grupo de descritores relacionado com a caracterização do material arqueológico 
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Estado de conservação Caracterização do estado de conservação das estruturas. 

Descrição da planta e relação 

espacial das estruturas 

Descrição da forma como as estruturas identificadas se 

organizam espacialmente. 

Modo de Construção Descrição do modo de construção de cada estrutura. 

Materiais de Construção Descrição dos materiais usados na construção de cada 

estrutura. 

Descrição das estruturas Descrições das características de cada estrutura que não 

tenham sido assinaladas nos campos anteriores. 

Interpretação funcional das 

estruturas 

Proposta da função de cada estrutura. 

Elementos datantes da 

estrutura 

Registo de eventuais elementos datantes intrínsecos a 

cada estrutura. 

Quadro 8 - Grupo de descritores relacionado com a caracterização das estruturas 

4.1.2.3 REGISTO FOTOGRÁFICO 

O registo fotográfico realizado teve como objetivos a obtenção de imagens 
dos sítios com valor patrimonial na área que será afetada por esta obra. 

4.1.2.4 REGISTO CARTOGRÁFICO 

Todos os sítios foram localizados na Carta Militar de Portugal (escala 
1:25.000), folhas n.º 148 e n.º 158, e georreferenciadas com coordenadas do 
sistema ETRS 89 (vide Anexo 1, fig.1). 
 
Na área de implantação da central solar e na zona envolvente, os sítios 

identificados nas prospeções arqueológicas e o grau de visibilidade do terreno 
na área de estudo foram localizados no levantamento topográfico existente, à 
escala 1:5.000 (vide Anexo 1, fig.2.1) e à escala 1:5.000 (vide Anexo 1, fig. 
3.1). 
 

N.º Designação Concelho Freguesia M P 

1 Quinta do Viduinho 1 Vila Nova de Paiva Touro 34437 140823 

2 Capela de Nossa Senhora de Fátima Vila Nova de Paiva Touro 34850 141087 

3 Jandeira 3 Vila Nova de Paiva Touro 34941 140834 

4 Jandeira 2 Vila Nova de Paiva Touro 35029 140698 

5 Jandeira 1 Vila Nova de Paiva Touro 34840 140617 

6 Antela do Vidoinho Vila Nova de Paiva Touro 34411 139767 

7 Orca do Vidoinho Vila Nova de Paiva Touro 34386 139597 

Quadro 9 – Localização das ocorrências patrimoniais inventariadas na área de enquadramento 
histórico 

4.1.2.5 INFORMAÇÃO ORAL 

No decorrer das prospeções arqueológicas sistemáticas a informação oral 
obtida foi reduzida, mas em alguns lugares fundamental para encontrar os 
sítios arqueológicos ou para compreender a sua ausência. 

4.1.3 Valor Patrimonial 

O processo de avaliação de impactes começa com a avaliação do Valor 
Patrimonial de cada sítio localizado exclusivamente nos troços alternativos, 
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sendo importante referir que não se fez a avaliação patrimonial dos sítios que 
não foram relocalizados. 

 
A avaliação do Valor Patrimonial é obtida a partir dos descritores 
considerados mais importantes para calcular o valor patrimonial de cada sítio. 
O seu valor patrimonial é obtido usando as categorias apresentadas no Quadro 
9, às quais é atribuída uma valoração quantitativa. 
 
Valor da Inserção Paisagística 2 

Valor da Conservação 3 

Valor da Monumentalidade 2 

Valor da raridade (regional) 4 

Valor científico 7 

Valor histórico  5 

Valor Simbólico 5 

Quadro 10 – Fatores usados na Avaliação Patrimonial e respetiva ponderação 

 
Por Valor da Inserção Paisagística entende-se a forma como o sítio se 
relaciona com o espaço envolvente, se esta relação acrescenta ou não valor 
ao sítio, assim como a avaliação da qualidade desse espaço. Se, por exemplo, 
a paisagem onde o sítio se encontra se apresentar semelhante à paisagem 
original, entenda-se a paisagem contemporânea da construção e utilização do 
sítio, a sua inserção paisagística será considerada “com interesse”. 
 
Se não for possível determinar este valor, o mesmo não contribuirá para o 
cálculo do Valor Patrimonial. 
 

Com Interesse 5 

Com pouco interesse 2 

Sem Interesse 1 

Indeterminável Nulo 

Quadro 11 - Descritores do Valor da inserção paisagística e respetivo valor numérico 

 
O Valor da Conservação avalia o estado de conservação da incidência 
patrimonial em questão. Do valor deste item pode depender uma decisão de 
conservação e/ou restauro de um sítio, já que é mais profícuo, se todas as 
outras variáveis forem iguais, investir na conservação de um sítio em bom 
estado do que num sítio em mau estado. 
 
O nível de conservação de um sítio soterrado é desconhecido, portanto este 
critério não será tido em conta na determinação do Valor Patrimonial. 
 

Bom 5 

Regular 2 

Mau 1 

Desconhecido Nulo 

Quadro 12 - Descritores do Valor da Conservação e respetivo valor numérico 
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O Valor da Monumentalidade considera o impacto visual da incidência 
patrimonial no meio envolvente, dadas as suas características arquitetónicas 

e artísticas. Avalia simultaneamente o impacto que resulta de uma intenção 
evidente dos construtores do sítio em questão e o impacto que é atualmente 
observável, que decorre da evolução do sítio e da paisagem onde se insere, 
assim como da evolução das categorias culturais que reconhecem, ou não, a 
monumentalidade de um sítio. 
 
É claro que a atribuição deste valor deve ser avaliada regionalmente. A 
valorização das suas características arquitetónicas e artísticas será feita tendo 
em consideração a sua relevância a nível regional. 
 
Também neste caso não será possível determinar o Valor da Monumentalidade 
de um sítio totalmente enterrado e nesse caso este critério não será tido em 
conta na determinação do Valor Patrimonial. 
 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

Quadro 13 - Descritores do Valor da Monumentalidade e respetivo valor numérico 

 

O Valor da Raridade é determinado pela quantidade de ocorrências 
patrimoniais com as mesmas características daquela que se encontra em 
avaliação na região em estudo. Haverá situações, por incapacidade de 
caracterizar convenientemente o objeto em estudo, em que se desconhecerá 
a raridade do mesmo. Nesse caso este critério não será tido em conta na 
determinação do Valor Patrimonial. 
 

Único 5 

Raro 4 

Regular 2 

Frequente 1 

Desconhecido Nulo 

Quadro 14 - Descritores do Valor da Raridade e respetivo valor numérico 

 
O Valor científico é o resultado do potencial que se atribui, ao sítio em 
avaliação, para o conhecimento das sociedades que o construíram e 
utilizaram. Este valor é independente da antiguidade atribuída à incidência 

patrimonial em questão. 
 
Mais uma vez, se este valor for indeterminável, não será tido em conta na 
determinação do Valor Patrimonial. 
 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

Quadro 15 - Descritores do Valor científico e respetivo valor numérico 
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No Valor histórico valoriza-se a importância que a incidência patrimonial tem 
como objeto representativo de um determinado período histórico na região 

em questão. Neste caso a antiguidade do objeto já será considerada, visto 
que, em geral, conservam-se menos vestígios dos períodos históricos mais 
recuados, o que aumenta a importância de cada vestígio singular. 
 
Também é considerado na atribuição deste valor que para o conhecimento das 
sociedades pré-históricas, assim como para o conhecimento de muitos aspetos 
das sociedades históricas e mesmo contemporâneas, os vestígios materiais são 
a única fonte de informação disponível. 
 
Também neste caso é possível que este valor seja indeterminável e 
consequentemente não será utilizado no cálculo do valor patrimonial. 
 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

Quadro 16 - Descritores do Valor histórico e respetivo valor numérico 

 
Com o Valor simbólico pretende-se avaliar a importância que a incidência 
patrimonial tem para as comunidades que usufruem dela atualmente. A 

atribuição deste valor depende da perceção do lugar do objeto na identidade 
comunitária, da relação afetiva que as populações mantêm com ele, da 
importância na sua vivência social e religiosa. Se não for possível determinar 
este valor, o mesmo não será usado para calcular o Valor Patrimonial. 
 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

Quadro 17 - Descritores do Valor simbólico e respetivo valor numérico 

 
O Valor Patrimonial resulta pois da avaliação dos sete fatores anteriormente 
descritos. Esta avaliação decorre da observação do sítio e análise da 
informação existente sobre o mesmo. Classifica-se cada sítio segundo um 
determinado “valor” (Inserção Paisagística, Conservação, Monumentalidade, 
etc.), através de uma valoração qualitativa (Elevado, Médio, Reduzido, por 
exemplo) à qual é atribuído um valor numérico conforme os quadros 
anteriores. 
 
Como se considera que os ditos fatores não devem pesar da mesma forma no 
Valor Patrimonial, são ponderados de forma diferenciada, conforme os 

valores apresentados no Quadro 18. 
 
Assim, o Valor Patrimonial é um índice que resulta da soma dos produtos dos 
vários critérios apresentados com o valor de ponderação, dividida pelo 
número total de categorias consideradas, ou seja: 
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(Valor da Inserção Paisagística*2) + (Valor da Conservação*3) + (Valor 
da Monumentalidade*2) + (Valor da raridade*4) + (Valor científico*7) 

+ (Valor histórico*5) + (Valor Simbólico*5) / 7 
 
Se todos os fatores forem considerados, o Valor Patrimonial mais baixo 
atribuível será igual a 4, enquanto o valor mais alto será igual a 20. Só será 
obtido um valor patrimonial inferior a 4, o que corresponde à Classe E de 
Valor Patrimonial, se os únicos fatores considerados no cálculo do Valor 
Patrimonial forem aqueles cujo grau de ponderação é o mais baixo, a saber, o 
Valor da Inserção Paisagística, o Valor da Conservação e o Valor da 
Monumentalidade. Num caso destes, o Valor Patrimonial obtido reflete 
sobretudo o desconhecimento acerca da incidência patrimonial em questão e 
portanto deve ser manuseado com muita cautela. 
 
Conforme o Valor Patrimonial cada incidência patrimonial é atribuível a uma 
Classe de Valor Patrimonial, correspondendo a Classe A às ocorrências 
patrimoniais de valor mais elevado e a classe E às ocorrências patrimoniais 
com menor valor. 
 

Significado Classe de Valor Patrimonial Valor Patrimonial 

Muito elevado A ≥16 ≤20 

Elevado B ≥12 <16 

Médio C ≥8 <12 

Reduzido D ≥4 <8   

Muito reduzido E < 4 

Quadro 18 - Relação entre as Classes de Valor Patrimonial e o Valor Patrimonial 

4.2 Localização geográfica e administrativa 

A área de estudo proposta localiza-se no Distrito de Viseu. 
 
Distrito de Viseu 

 

• Concelho de Vila Nova de Paiva (Touro). 

• Moimenta da Beira (União de Freguesias de Pêra Velha, Aldeia de 
Nacomba e Ariz e freguesia de Alvite). 
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N.º Designação Tipo de Sítio CNS Classificação Cronologia Bibliografia 

1 Quinta do Viduinho 1 Abrigo de pastor --- --- Contemporâneo   

2 
Capela de Nossa 
Senhora de Fátima 

Capela --- --- Contemporâneo CMP 1:25000; IGOGO (https://www.igogo.pt/capela-de-santo-antonio-159/) 

3 Jandeira 3 Tumulus 22169 --- Neo-calcolítico Cruz, 2001, 1: 357, n.º 115 e 2: Fig. 42, Mapa 7, n.º 115; Cruz, 2003 

4 Jandeira 2 Monumento megalítico 22168 --- Neo-calcolítico Cruz, 2001, 1: 357, n.º 114 e 2: Mapa 7, n.º 114; Cruz, 2003 

5 Jandeira 1 Dólmen 22167 --- Pré-história Cruz, 2001, 1: 357, n.º 113 e 2: Fig. 42, Mapa 7, n.º 113; Cruz, 2003 

6 Antela do Vidoinho Monumento megalítico 11830 --- Neolítico? / Calcolítico? Cruz, 2001, 1: 358, n.º 117 e 2: Fig. 43, Est. 48, Mapa 13, n.º 117; Cruz, 2003 

7 Orca do Vidoinho Anta 3687 --- Neolítico Cruz, 2001, 1: 358, n.º 116 e 2: Fig. 43 e 55, Mapa 13, n.º 116; Cruz, 2003 

Quadro 19 - Lista de ocorrências patrimoniais identificadas na área de enquadramento histórico 
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4.3 Descritor de Património: Central Fotovoltaica da Serra da 
Nave 

4.3.1 Caraterização da paisagem e do terreno 

A paisagem abrangida pela implantação da Central Fotovoltaica do Douro Sul 
é caraterizada por colinas de pequenas dimensões, formadas por aglomerados 
de rochas granitóides, que despontam à superfície do solo, intercalados por 
pequenas depressões abertas com linhas de água ao centro. 

 

 

Figura 1 – Vista geral do terreno (visibilidade média do terreno) 

 

Figura 2 – Vista geral do terreno (visibilidade média do terreno) 

Entre algumas manchas de matagal, observam-se terrenos com vegetação 
rasteira (visibilidade média do terreno), resultado de um corte recente ou do 
afloramento rochoso que se encontra à superfície. 
 
As prospecções arqueológicas decorreram normalmente, embora, por vezes, 
tenha sido impossível andar em zonas com vegetação densa. 
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Figura 3 – Vista geral do terreno (má visibilidade do terreno) 

 

Figura 4 – Vista geral do terreno (má visibilidade do terreno) 

 

Figura 5 – Vista geral do terreno no corredor da Linha Elétrica (má visibilidade do terreno)  
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4.3.2 Caraterização patrimonial 

Em toda a área prospetada registou-se 1 ocorrência patrimonial: abrigo de 
pastor da Quinta do Viduinha 1 (n.º 1), de classe de valor patrimonial de 
significado reduzido (Classe D). 
 
O abrigo de pastor da Quinta da Viduinha 1 (n.º 1) 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. 
 

N.º Designação Tipo de Sítio CNS Cronologia 
Valor 

Patrimonial 

Classe de Valor  

Patrimonial 

1 Quinta do Viduinho 1 Abrigo de Pastor --- Contemporâneo 5,14 D 

Quadro 20 – Ocorrências patrimoniais inventariadas na área de implantação da Central 
Fotovoltaica 
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5 Avaliação de Impacte Patrimonial 
O processo de avaliação de impactes começa com a avaliação do Valor 
Patrimonial de cada sítio localizado exclusivamente na área de projeto. 
Depois, é determinado o Valor de Impacte Patrimonial, a partir da relação 
existente entre o Valor Patrimonial de cada sítio e a magnitude de impacte 

(Intensidade de afetação e Área de impacte) previsto para cada ocorrência 
patrimonial. 

5.1.1 Caraterização e avaliação de impactes 

A caracterização e avaliação de impactes patrimoniais baseiam-se em dois 
descritores essenciais, como a natureza do impacte e a incidência de 
impacte, e descritores cumulativos, como a duração do impacte e o tipo de 
ocorrência. 
 

Negativo Quando a ação provoca um efeito prejudicial na incidência patrimonial. 

Positivo Quando a ação provoca um efeito benéfico na incidência patrimonial. 

Nulo Quando a ação não provoca qualquer efeito. 

Quadro 21 – Natureza de Impacte 

 
Direto Quando o impacte se faz sentir diretamente sobre a incidência patrimonial 

(faixa de expropriação do terreno). 

Indireto Quando o impacte produz um efeito indireto sobre a incidência patrimonial. 

Nulo Quando o impacte não provoca qualquer efeito. 

Quadro 22 – Incidência de Impacte 

 
Permanente Quando o impacte é permanente. 

Temporário Quando o impacte é temporário. 

Nulo Quando não há impacte. 

Quadro 23 – Duração de Impacte 

Certo Quando existe a certeza do impacte direto na Incidência Patrimonial. 

Provável Quando é provável o impacte direto na Incidência Patrimonial. 

Incerto Quando é incerto o impacte direto na Incidência Patrimonial. 

Nulo Quando não há impacte. 

Quadro 24 – Tipo de Ocorrência 

Local Quando há impacte local. 

Regional Quando há impacte na regional. 

Nacional ou supra-regional Quando há impacte nacional ou supra-regional. 

Nulo  

Quadro 25 – Dimensão Espacial 

Reversível Quando o impacte é reversível. 

Irreversível Quando o impacte é irreversível. 

Nulo  

Quadro 26 – Reversibilidade 

A avaliação de impactes patrimoniais tem de ter em consideração os múltiplos 
agentes de impacte associados a uma empreitada, mais concretamente a 
ação/tarefa que provoca o impacte negativo direto na ocorrência patrimonial. 
 

Escavação do solo 
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Abertura de valas 

Desmatação do terreno 

Terraplanagem da superfície do solo 

Aterro da superfície do solo 

Áreas de depósito sobre a superfície do solo 

Empréstimo de inertes 

Abertura de pedreira 

Abertura de acessos 

Alargamento de acessos existentes 

Circulação de maquinaria 

Implantação de estaleiro 

Quadro 27 – Agentes de impacte 

5.1.2 Valor de impacte patrimonial 

O Valor de Impacte Patrimonial é o índice que relaciona o Valor Patrimonial 
com os impactes previstos para cada sítio. Deste índice resultará a 
hierarquização dos sítios no âmbito da avaliação de impactes patrimoniais e 
condicionará as medidas de minimização de impacte negativo propostas. 
 
O Valor de Impacte Patrimonial relaciona o Valor Patrimonial com o Grau de 
Intensidade de Afetação e o Grau da Área afetada. Aos dois últimos fatores é 
atribuído um valor numérico conforme os Quadros 27 e 28. 
 
O Valor de Impacte Patrimonial é obtido através da seguinte fórmula: 
 

(Valor Patrimonial/2) * [(Grau de Intensidade de Afetação*1,5 + Grau da Área 
Afetada) /2] 
 
Nesta fórmula reduz-se a metade o Valor Patrimonial para que seja sobretudo 
o peso da afetação prevista a determinar o Valor de Impacte Patrimonial. 
Pretende-se, assim, que a determinação das medidas de minimização a 
implementar dependa sobretudo da afetação prevista para determinada 
incidência patrimonial. 
 
O Grau de Intensidade de Afetação é potenciado em um e meio em relação ao 
Grau da Área Afetada, de forma a lhe dar maior peso no Valor de Impacte 
Patrimonial, pois considera-se que é sobretudo daquele que depende a 
conservação de determinada incidência patrimonial. No entanto, ambos os 
valores são as duas faces da mesma moeda, e para que o seu peso não seja 
exagerado neste índice, o resultado da sua soma é dividido por dois. 
 

Máxima 5 

Elevada 4 

Média 3 

Mínima 2 

Residual 1 

Inexistente 0 

Quadro 28 – Descritores do Grau de Magnitude de Impacte e respetivo valor numérico 

 
Se o Valor Patrimonial for obtido usando todos os fatores já definidos, o Valor 
de Impacto Patrimonial mais baixo será igual a 2,5, enquanto o mais elevado 
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será igual a 62,5. Só se obterá um valor inferior a 2,5 se o Valor Patrimonial 
for inferior a 4. Estes valores, que correspondem à Classe E do Impacte 

Patrimonial, têm as mesmas razões e levantam as mesmas reservas que os 
valores correspondentes à Classe E de Valor Patrimonial. 
 

Total 100% 5 

Maioritária 60% a 100% 4 

Metade 40% a 60% 3 

Minoritária 10% a 40% 2 

Marginal 0 a 10% 1 

Nenhuma 0 0 

Quadro 29 – Descritores do Grau de Área Afetada e respetivo valor numérico 

 
Conforme o Valor de Impacte Patrimonial cada ocorrência patrimonial é 
atribuível a uma Classe de Impacte Patrimonial à qual são aplicáveis medidas 
específicas de minimização de impacto. 
 

Significado Classe de Impacte Patrimonial Valor de Impacte Patrimonial 

Muito elevado A ≥47,5 ≤62,5 

Elevado B ≥32,5 <47,5 

Médio C ≥17,5 <32,5 

Reduzido D ≥2,5 <17,5   

Muito reduzido E <2,5 

Quadro 30 - Relação entre as Classes e o Valor de Impacte Patrimonial 

5.2 Análise dos impactes patrimoniais 

5.2.1 Fase de construção 

Os trabalhos realizados no âmbito deste Descritor de Património 
(levantamento de informação bibliográfica e prospeções arqueológicas) 
revelaram a existência de 1 ocorrência em toda a área de incidência do 
projeto: Quinta do Viduinho 1 (n.º 1). 
 
A ocorrência patrimonial inventariada encontra-se integrada na área de 
implantação dos painéis solares e respetivas infraestruturas associadas, 
registando-se 1 ocorrência patrimonial com impactes negativos indiretos, 
decorrente da execução da empreitada, sendo necessário garantir a sua 
preservação in situ. 

 

N.º Designação Tipo de Sítio CNS Cronologia Valor de Impacte Patrimonial 
Classe de Impacte 

Patrimonial 

1 Quinta do Viduinho 1 Abrigo de pastor --- Contemporâneo --- --- 

Quadro 31 – Síntese de Impactes no Património identificado 

 
N.º Designação Impacte Incidência Duração Ocorrência Dimensão Reversibilidade 

1 Quinta do Viduinho 1 Negativo Direto Permanente Certa Local Irreversível 

Quadro 32 – Caraterização dos Impactes Patrimoniais conhecidos 
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5.2.2 Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração não se prevê a afetação de áreas adicionais às 
utilizadas durante a fase de construção pelo que os impactes são considerados 
inexistentes. 

5.2.3 Síntese de impactes 

Os trabalhos executados no âmbito do Descritor Património para a área de 
projecto demonstraram a existência de 1 sítio com valor patrimonial na área 
de incidência do projeto. Apesar do valor patrimonial deste local, não existem 

motivos para condicionar este projeto, desde que sejam cumpridas as 
medidas mitigadoras preconizadas, pelo que globalmente os impactes 
conhecidos na fase de construção são minimizáveis e na fase de exploração 
serão nulos. 
 
Assim, em termos patrimoniais pode considerar-se como viável o projeto 
de empreitada proposta para análise. 
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6 Medidas de Minimização Patrimonial: 

6.1 Medidas genéricas 

6.1.1 Fase de construção (acompanhamento arqueológico) 

A implementação deste projeto deverá ter acompanhamento arqueológico 
permanente e presencial durante as operações que impliquem movimentações 
de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos 
de inertes), quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases 
preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos ou 
desmatação. 
 
O acompanhamento deve ser efetuado por um arqueólogo, por frente de 
trabalho, quando as ações inerentes à implementação do projeto não sejam 
sequenciais, mas sim simultâneas. 

 
Efetuar a prospeção arqueológica sistemática após a desmatação das áreas de 
estaleiros, áreas de empréstimo e depósito de terras, caminhos e acessos à 
obra e outras áreas funcionais da obra que não tenham sido prospetadas no 
EIA, sendo que de acordo com os resultados obtidos, podem vir a ser 
condicionadas. 
 
No caso de, na fase de construção, forem detetados vestígios arqueológicos, a 
obra deve ser suspensa nesse local, ficando o arqueólogo obrigado a 
comunicar de imediato à tutela essa ocorrência, devendo igualmente propor 
as medidas de minimização a implementar. 
 
As ocorrências arqueológicas que vierem a ser reconhecidas no decurso do 
Acompanhamento Arqueológico da obra devem, tanto quanto possível e em 
função do valor do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de tal forma 
que não se degrade o seu estado de conservação atual, ou serem 
salvaguardadas pelo registo. 
 

Os achados móveis efetuados no decurso destas medidas devem ser colocadas 
em depósito credenciado pelo organismo de tutela do património móvel. 
 
Antes da obra ter início deverá ser apresentado e discutido, por todos os 
intervenientes, o Plano Geral de Acompanhamento Arqueológico (documento 
a elaborar pela equipa responsável pelos trabalhos arqueológicos). 
 
As observações realizadas pela equipa de arqueologia deverão ser registadas 
em Fichas de Acompanhamento, que têm os seguintes objetivos principais: 

• Registar o desenvolvimento dos trabalhos de minimização. 

• Registar todas as realidades identificadas durante o acompanhamento 
arqueológico (de carácter natural e de carácter antrópico) que 
fundamentam as decisões tomadas: o prosseguimento da obra sem 
necessidade de medidas de minimização extraordinárias ou a interrupção 
da mesma para proceder ao registo dos contextos identificados e realizar 
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ações de minimização arqueológica, como por exemplo, sondagens 
arqueológicas de diagnóstico. 

 
No final dos trabalhos de campo, deverá ser entregue um relatório final, que 
deverá corresponder à síntese de todas as tarefas executadas. Assim, deverá 
ser feito um texto, no qual serão apresentados os objetivos e as metodologias 
usadas, bem como, uma caraterização sumária do tipo de obra, os tipos de 
impacte provocados e um retrato da paisagem original. 
 
Por fim, deverão ser caraterizadas todas as medidas de minimização 
realizadas, os locais de incidência patrimonial eventualmente identificados e 
descritos criteriosamente todos os sítios afectados pelo projeto. 
 
As medidas patrimoniais genéricas aplicadas a todos os locais situados na zona 
abrangida pelo projecto são as seguintes: 
 

• Proteção, sinalização e vedação da área de proteção de cada local 

identificado nos trabalhos, desde que não seja afetado diretamente 
pelo projeto. 

▪ A área de proteção deverá ter cerca de 5 m em torno do limite 
máximo da área afetada pela obra. No entanto, podem ser 
mantidos os acessos à obra já existentes. 

▪ A sinalização e a vedação deverão ser realizadas com estacas e 
fita sinalizadora, que deverão ser regularmente repostas. 

• Realização de sondagens arqueológicas manuais, no caso de se 
encontrarem contextos habitacionais e funerários, durante o 

acompanhamento arqueológico. 

• As sondagens serão de diagnóstico e têm como principais 
objetivos: identificação e caracterização de contextos 
arqueológicos; avaliação do valor patrimonial do local; 
apresentação de soluções para minimizar o impacto da 
obra. 

• Escavação integral de todos os contextos arqueológicos (habitacionais 

e funerários) com afetação negativa direta. 
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Anexo I: Documentação gráfica 
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Anexo II: Ficha de sítio 
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Anexo III: Inventário de fotografias 
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N.º Sítio Equipamento  Assunto Orientação 

1 Geral Área 1 Vista geral do terreno E - O 

2 Geral Área 1 Vista geral do terreno SO - NE 

3 Geral LE Vista geral do terreno NO - SE 

4 Geral Área 1 Vista geral do terreno SE - NO 

5 1 Área 1 Vista geral da implantação SO - NE 

6 1 Área 1 Vista geral do abrigo SO - NE 

7 1 Área 1 Vista geral do abrigo SO - NE 

8 1 Área 1 Vista geral da implantação O - E 

9 Geral Área 1 Vista geral do terreno NE - SO 

10 Geral Área 1 Vista geral do terreno SO - NE 

11 Geral Área 1 Vista geral do terreno SE - NO 

12 Geral Área 1 Vista geral do terreno SO - NE 

13 Geral Área 1 Vista geral do terreno SE - NO 

14 Geral Área 1 Vista geral do terreno SE - NO 

15 Geral Área 1 Vista geral do terreno NO - SE 

16 Geral Área 1 Vista geral do terreno NO - SE 

17 Geral Área 1 Vista geral do terreno NE - SO 

18 Geral Área 1 Vista geral do terreno SO - NE 

19 Geral LE Vista geral do terreno   SE - NO 

20 Geral LE Vista geral do terreno  NO - SE 

21 Geral LE Vista geral do terreno SE - NO 

22 Geral Área 2 Vista geral do terreno NO - SE 

23 Geral Área 2 Vista geral do terreno N - S 

24 Geral Área 2 Vista geral do terreno N - S 

25 Geral Área 2 Vista geral do terreno NO - SE 

26 Geral Área 2 Vista geral do terreno SO - NE 

27 Geral Área 2 Vista geral do terreno NO - SE 

28 Geral Área 2 Vista geral do terreno SO - NE 

29 Geral Área 2 Vista geral do terreno NE - SO 

30 Geral Área 2 Vista geral do terreno NO - SE 

31 Geral Área 2 Vista geral do terreno SO - NE 

32 Geral Área 2 Vista geral do terreno SE - NO 

33 Geral Área 2 Vista geral do terreno SO - NE 

34 Geral Área 2 Vista geral do terreno S - N 

35 Geral Área 2 Vista geral do terreno S - N 

36 Geral Área 2 Vista geral do terreno NE - SO 

37 Geral Área 2 Vista geral do terreno SO - NE 

38 Geral Área 2 Vista geral do terreno SO - NE 

39 Geral Área 2 Vista geral do terreno O - E 
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Anexo IV: Inventário de fotografias impressas 
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N.º Sítio Equipamento  Assunto Orientação 

3 Geral LE Vista geral do terreno NO - SE 

4 Geral Área 1 Vista geral do terreno SE - NO 

6 1 Área 1 Vista geral do abrigo SO - NE 

10 Geral Área 1 Vista geral do terreno SO - NE 

13 Geral Área 1 Vista geral do terreno SE - NO 

16 Geral Área 1 Vista geral do terreno NO - SE 

19 Geral Área 1 Vista geral do terreno NE - SO 

29 Geral LE Vista geral do terreno   SE - NO 

31 Geral LE Vista geral do terreno SE - NO 

33 Geral Área 2 Vista geral do terreno N - S 

36 Geral Área 2 Vista geral do terreno SO - NE 

38 Geral Área 2 Vista geral do terreno SO - NE 

41 Geral Área 2 Vista geral do terreno SO - NE 

43 Geral Área 2 Vista geral do terreno SO - NE 

45 Geral Área 2 Vista geral do terreno S - N 

46 Geral Área 2 Vista geral do terreno NE - SO 

48 Geral Área 2 Vista geral do terreno SO - NE 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS 

Na sequência da elaboração do Estudo de Impacte Ambiental da Central Fotovoltaica do Douro Sul, a COBA – 

Consultores de Engenharia e Ambiente, procedeu à elaboração do presente Plano de Acompanhamento Ambiental da 

Obra, o qual tem como objetivo assegurar um acompanhamento ambiental eficaz para a fase de construção da Central 

Fotovoltaica e contribuir para a correta implementação das medidas de minimização de impactes negativos e outras 

recomendações constantes do EIA. 

O PGA é um instrumento de gestão, de carácter operacional, que visa garantir que a implementação deste Projeto 

obedeça a todos os requisitos ambientais aplicáveis, visando a prevenção e minimização das incidências negativas 

associadas à sua execução. 

Neste contexto, apresentam-se neste documento as medidas de caráter ambiental que deverão ser adotadas no decurso 

da materialização do Projeto, de forma tanto quanto possível sistematizada e para as diferentes fases de obra. 

Este documento deverá orientar a Gestão Ambiental da Obra, para que seja possível estabelecer um planeamento 

integrado na fase de construção, que garanta a correta adoção de medidas e ações de carácter ambiental e social. 

1.2 OBJETIVOS E ÂMBITO DA GESTÃO AMBIENTAL DA OBRA 

Na construção do projeto em avaliação assume relevância a implementação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 

da Obra. Tal determina a definição de um conjunto de medidas e procedimentos que visam minimizar os potenciais 

impactes negativas decorrentes da implementação do projeto, conforme se apresentam neste documento. 

O objetivo fundamental da Gestão Ambiental da Obra é assegurar o correto desempenho ambiental e social na fase de 

implementação do projeto, através da adoção das medidas e procedimentos definidos, bem como de boas práticas 

ambientais.  

Desta forma, o SGA para a obra tem como objetivo constituir-se como ferramenta capaz de assegurar a proteção efetiva 

do ambiente e a minimização da afetação das populações, tendo, ainda, como objetivos:  

▪ Garantir o cumprimento da legislação em vigor, nomeadamente a legislação ambiental, bem como demais 

regulamentos / normas aplicáveis; 

▪ Garantir a aplicação, de uma forma eficaz, das medidas de minimização referidas no EIA para o projeto objeto deste 

PGA; 

▪ Promover, quanto possível, a redução e reutilização dos resíduos gerados; 

▪ Prevenir situações de risco ambiental; 

▪ Atribuir responsabilidades às várias entidades intervenientes no processo, através da definição de procedimentos de 

gestão ambiental. 

▪ Do ponto de vista espacial, o SGA da obra incidirá sobre todas as zonas que serão direta ou indiretamente afetadas 

pela execução do projeto nomeadamente: 
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− Estaleiro e outras áreas de apoio; 

− Frentes de obra; 

− Percursos entre locais de origem e destino de materiais e resíduos; 

− E ainda em todas as zonas envolventes, ou seja, aquelas onde não estão previstas frentes de trabalho, mas que 

poderão ser afetadas pelos trabalhos de construção. 

2 IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DO PGA 

2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Após definição das linhas orientadoras da Gestão Ambiental da Obra bem como dos objetivos ambientais a que esta se 

propõe, é necessário desenvolver e implementar ferramentas para suporte da gestão ambiental, que possibilitem uma 

efetiva proteção do ambiente, bem como, a salvaguarda e o respeito pelas comunidades locais e seu entono. 

O Plano de Ambiental da Obra será o documento de referência onde deverão estar definidos os procedimentos 

necessários para permitir que a empreitada possa desenvolver-se atingindo a minimização das incidências ambientais 

negativas, emergentes da mesma e mantendo, no limite do possível, a qualidade ambiental da zona. 

Este Plano será aplicado a todas as atividades ligadas à fase de construção, incluindo, frentes de obra, estaleiros, áreas 

de depósito, etc.. 

2.2 POLÍTICA AMBIENTAL 

A Política Ambiental reflete o conjunto das orientações estratégicas (Visão, Valores e Missão) e das intenções assumidas 

pela Entidade Executante e deverá ser posta em prática por todos os intervenientes na obra. Serve de base ao Sistema de 

Gestão Ambiental da Obra e fornece uma visão global das preocupações ambientais de toda a Organização. Consiste, em 

linhas gerais, num conjunto de princípios que visam assegurar a gestão ambiental da obra numa perspetiva de melhoria 

contínua do desempenho ambiental. 

A Política Ambiental incluirá obrigatoriamente o compromisso de cumprimento da legislação, regulamentação e outros 

requisitos aplicáveis às atividades da Entidade Executante, no âmbito da obra e o compromisso de empenhamento na 

melhoria contínua e na prevenção da poluição. 

A Política de Ambiente será afixada no Estaleiro, devendo ser divulgada junto de todos os colaboradores. 

2.3 ESTRUTURA E RESPONSABILIDADE 

Para que o PGA tenha uma implementação bem sucedida, e possa funcionar de forma eficaz, será fundamental que exista 

um compromisso de todo o pessoal afeto à Empreitada no que concerne ao cumprimento dos objetivos subjacentes ao 

mesmo. 

Para tal, as funções e responsabilidades de todos os intervenientes na Empreitada devem estar previamente definidas, 

documentadas e comunicadas, de forma a promover a eficácia da gestão ambiental da obra. 

A implementação e controlo da Gestão Ambiental da Obra é primeira responsabilidade do Dono da Obra (Parque Eólico 

do Douro Sul, S.A), existindo uma hierarquia de responsabilidades funcionais, nomeadamente: 
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Dono de Obra 

▪ Tem a responsabilidade de definir o grau de desempenho ambiental que pretende alcançar no decurso da 

Empreitada; 

▪ Assegurar o acompanhamento e controlo ambiental da obra; 

No presente documento definem-se os compromissos de desempenho ambiental que a Parque Eólico do Douro Sul, S.A 

pretende assegurar, os quais deverão ser refletidos na Gestão e Acompanhamento Ambiental da Obra, visando assegurar, 

e evidenciar, o elevado grau de desempenho ambiental no decurso da empreitada; 

Nesta função o Dono de Obra poderá ser representado pela equipa da Fiscalização, que fará o acompanhamento 

ambiental durante a obra de forma a assegurar o controlo do desempenho ambiental de acordo com os padrões 

estabelecidos pela Parque Eólico do Douro Sul, S.A. 

Responsável de Obra 

▪ Respeita ao coordenador da Empreitada, que será responsável pela boa aplicação/condução do PGA; 

▪ Tal incluirá naturalmente a implementação de todas as medidas e ações de carácter ambiental definidas, bem como 

a implementação e acompanhamento do PGA e da monitorização a empreender relativa à obra; 

▪ Será igualmente responsável por assegurar o cumprimento da legislação em vigor em matéria de ambiente, 

segurança e saúde; 

▪ O Responsável de Obra trabalhará em estreita colaboração com o Responsável Ambiental. 

Responsável Ambiental 

▪ A entidade executante contratará o Técnico de Ambiente que será responsável pela implementação, 

acompanhamento e controlo do PGA,  

▪ Este técnico pode articular o seu trabalho com os responsáveis da segurança da obra; 

▪ O responsável de Ambiente deverá ter formação na área de ambiente e experiência de 5 anos em gestão e 

acompanhamento ambiental de obras, privilegiando-se a experiência em obras desta natureza; 

▪ Este técnico assumirá as seguintes funções: 

− Assegurar a implementação do PGA da obra; 

− Definir e, sempre que necessário, corrigir, os procedimentos internos relacionados com a implementação e 

controlo de medidas de proteção ambiental; 

− Acompanhar e verificar a implementação das medidas e ações de carácter ambiental definidas; 

− Fornecer aos trabalhadores todas as informações e meios necessários ao cumprimento dos procedimentos 

estabelecidos no âmbito do PGA; 

− Sensibilizar continuamente os trabalhadores para a importância da implementação das medidas e do 

cumprimento dos procedimentos estabelecidos e da legislação em vigor; 

− Organizar e manter os registos considerados essenciais para a boa gestão socioambiental da obra, incluindo os 

registos dos acontecimentos mais importantes relacionados com a implementação do PGA; 
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− Elaborar, manter e atualizar toda a documentação relacionada com o PGA (certificados, licenças e autorizações, 

formulários e registos, resultados de controlo e avaliação, comunicações, etc.); 

− Registar a ocorrência de quaisquer desvios na execução das medidas, relativamente ao preconizado no PGA; 

− Assegurar a monitorização ambiental prevista no EIA para a fase de construção e acompanhar os resultados 

obtidos nas campanhas; 

− Definir, medidas de minimização / gestão ambiental adicionais que possam vir a ser necessárias na sequência da 

monitorização ambiental; 

− Comunicar ao Responsável de Obra / Dono da Obra / Fiscalização todas as dificuldades sentidas na 

implementação das medidas; 

− Elaborar relatórios mensais de progresso do PGA;  

− Responder a dúvidas e questionamentos solicitados pelos responsáveis hierárquicos, pelo Dono da Obra ou por 

entidades exteriores com responsabilidades no âmbito deste PGA; 

− Comunicar com as populações potencialmente afetadas pela obra ou com outras entidades, sempre que o Dono 

da Obra o solicitar. 

2.4 ENQUADRAMENTO LEGAL 

A Entidade Executante deverá cumprir toda a legislação e regulamentos de caracter ambiental e correlata, aplicáveis à 

fase de construção do Projeto. 

Assim, deverá ser elaborada uma lista contendo toda a legislação aplicável e em vigor para a obra da Central Fotovoltaica. 

Esta lista deverá ser periodicamente atualizada pela Entidade Executante. 

3 CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 

3.1 LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

A Central Fotovoltaica de Douro Sul integrada no Projeto Híbrido do Parque Eólico do Douro Sul, localiza-se no 

concelho de Vila Nova de Paiva, Sub-Região (NUT III) Viseu-Dão-Lafões, Região (NUT II) Centro (Região das Beiras). 

Quadro 3.1 - Divisão Administrativa 

NUT I NUT II NUT III Concelho Freguesia 

Portugal Viseu-Dão-Lafões 
Centro (Região 

das Beiras) 
Vila Nova de Paiva Touro 

De referir a área de estudo (buffer) abrange ainda o concelho vizinho de Moimenta da Beira, Sub-Região (NUT III) Douro, 

Região (NUT II) Norte. 
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Figura 3.1 – Enquadramento Administrativo (Município e Freguesias) da Central Fotovoltaica de Douro Sul 

3.2 BREVE DESCRIÇÃO E OBJETIVOS DO PROJETO 

A CSF do Douro Sul destina-se à produção de energia elétrica para injeção na rede pública. 

Localiza-se na freguesia de Touro, do concelho de Vila Nova de Paiva, distrito de Viseu. A totalidade da sua zona de 

implantação abrange uma área de cerca 82,3 hectares, dos quais aproximadamente 24,2 ha serão ocupados por painéis 

fotovoltaicos. 

A central solar fotovoltaica será constituída por 103 320 painéis que correspondem a uma potência total instalada de 

55 792,80 kWp. Os painéis serão agrupados em strings de 28 painéis ligados em série, que na perspetiva global 

totalizarão 3 690 strings. 

A energia será injetada na linha (60 kV) que vem do Sub-Parque Eólico de Três Marcos e que liga à subestação do Sub-

Parque da Moimenta. Daí segue por uma linha de muito alta tensão (400 kV) até à subestação da REN de Armamar. 
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Fonte: Projeto de Licenciamento Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul (2021) 

Figura 3.2 – Esquema de implantação da Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul 

Tendo em consideração as necessidades específicas que a tecnologia a implementar exige, para além do número de 

horas de sol e orientação do terreno relativamente ao mesmo, é necessário a disponibilidade de terrenos com uma 

morfologia e configuração adequadas à implantação do projeto (zona plana e com largura e comprimento compatível com 

a implantação dos painéis fotovoltaicos). 

A estrutura das mesas da CSF deve adaptar-se ao formato do terreno o mais próximo possível, a fim de reduzir o 

movimento de terras necessário, sendo a ancoragem da mesma efetuada com um tipo de fundação apropriado às cargas 

estruturais e de vento, terreno, solo e condições de nível de inundação no terreno. 

Para a instalação das mesas no terreno, é necessário proceder à desmatação, com o mínimo possível de decapagem ou 

movimentações de terras. Exceção feita, aos locais que possam apresentar elementos rochosos à superfície ou que, pela 

sua volumetria, possam condicionar a instalação das mesas.  
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Fotografia 3.1 – Panorâmica da Área de Implantação do Projeto 

As obras de construção civil consistirão no seguinte: 

• Desmatação e Limpeza; 

• Regularização do terreno/ modelação ligeira; 

• Remoção de alguns afloramentos rochosos; 

• Abertura e fecho de valas de cabos; 

• Compactação dos caminhos de circulação; 

• Construção das infraestruturas de apoio (posto de transformação); 

• Instalação da rede elétrica; 

• Montagem das mesas e dos módulos fotovoltaicos. 

Após os trabalhos de construção civil, segue-se a montagem dos equipamentos. 

3.3 FASEAMENTO CONSTRUTIVO 

Os trabalhos agora projetados localizar-se-ão numa área que atualmente se encontra coberta por alguma vegetação e 

árvores. Assim, a primeira ação a desenvolver deverá ser a decapagem de toda a área de intervenção e desenraizamento. 

Seguidamente poderão iniciar-se os trabalhos de escavação e aterro das áreas desmatadas. Como as terraplenagens 

definidas contemplam uma área de aterro com os solos escavados dever-se-á prever o aprovisionamento do respetivo 

volume de solo para posterior aplicação – após o saneamento de uma primeira camada de terra vegetal (que também 

deverá ser armazenada para posterior aplicação no revestimento de taludes). 

Concluídas as terraplenagens dever-se-á implementar a drenagem geral dos caminhos e proceder à construção da 

vedação nos limites do parque. 

A calendarização prevista desde a adjudicação da empreitada até á sua entrega para exploração é apresentada no 

seguinte cronograma. 
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O prazo de vida útil de operação é estimado em 30 anos. 

 

Figura 3.3 – Cronograma de obra 

4 MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL 

4.1 ASPETOS GERAIS 

As medidas de minimização a concretizar na fase de obra pelo adjudicatário da empreitada foram estruturadas, consoante 

a respetiva calendarização, de acordo com as três fases principais: 

▪ Fase de Pré-construção: antes do início das atividades de construção a aplicar na fase preparatória das 

intervenções gerais e específicas a desenvolver em cada local; 

▪ Fase de Construção: no decurso da construção propriamente dita, naturalmente ajustadas e detalhadas de acordo 

com as especificidades técnicas, locais, construtivas, ambientais e sociais das ações de obra e áreas a 

intervencionar. 

▪ Fase de Desativação da Empreitada: no final da obra, a aplicar após a conclusão de todas as ações de construção, 

e em todos os locais direta ou indiretamente intervencionados. 

As medidas apresentadas contemplam, não só as medidas de minimização preconizadas no EIA para cada uma das 

fases, como também algumas medidas específicas que se considera que deverão ser aplicadas. 

4.2 MEDIDAS A ADOTAR NA FASE DE PRÉ-CONSTRUÇÃO 

4.2.1 Estaleiros e Áreas de Apoio à Obra 

Deverá ser elaborado um Projeto de Estaleiro o qual deverá identificar, através de peças escritas e desenhadas, a 

implantação e características das instalações de apoio à execução dos trabalhos, dos equipamentos de apoio fixos, das 

infraestruturas provisórias e de todos os outros elementos que as características dos trabalhos, os processos construtivos 

e métodos de trabalho a utilizar determinarem; neste contexto identificam-se em seguida alguns elementos específicos a 

atender no decurso da empreitada. 

Deverá ser respeitada a Carta de Condicionantes à Implantação de Estaleiros e Outras Áreas de Apoio à Obra 

(Desenho 40511-EA-DS03-15-001) constante do Anexo I deste documento. 
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Organização da área de estaleiro 

▪ Propõe-se que o estaleiro seja implantado numa zona que se encontra entre as duas áreas (Área 1 e Área 2) (esta 

localização consta do Desenho 40511-EA-DS03-15-001). 

▪ Devem ser identificados e definidos todos os elementos necessários instalar, e planear a sua organização e 

arrumação de forma a reduzir ao mínimo os percursos internos e otimizar a operacionalidade; 

▪ Os estaleiros e áreas de apoio à obra deverão ser devidamente sinalizados, prevendo-se medidas de segurança, 

sendo que todos os estaleiros e áreas de obra deverão ser vedados e com acessos condicionados; 

▪ O estaleiro deverá ser organizado de forma a: 

• Ter equipamentos ruidosos e locais de depósito de terras, o mais afastado possível de potenciais recetores 

sensíveis; 

− Ser dotado de sistema adequado de gestão de resíduos; 

− Ter sistema de gestão de efluentes urbanos adequados e dimensionado para o número de trabalhadores 

envolvidos; 

− Ser dotado das redes de gestão e segurança adequadas (ex.: abastecimento de água; combate a incêndios), bem 

como de um plano de ação concertado para combate precoce a eventuais focos de incêndio; 

− Ser dotado de sistema de controlo de derrames acidentais; 

▪ A vedação do estaleiro/obra deve ser perimetral, de forma a criar uma barreira física que impeça a entrada 

intempestiva de pessoas; 

▪ A sinalização do Estaleiro deve identificar zonas perigosas ou interditas, com identificação dos perigos; a obrigação 

de uso de EPI, caminhos pedonais para circulação de trabalhadores, sinalização da localização dos meios de 

combate a incêndios e localização das instalações do Estaleiro; 

▪ Todas as entradas no Estaleiro têm que ser sinalizadas proibindo a entrada a pessoas estranhas à obra e indicação 

do Equipamento de Proteção Individual (EPI’s) de utilização obrigatória dentro do Estaleiro; 

▪ O acesso ao Estaleiro deve ser reservado a pessoas autorizadas. 

Definição de Acessos de Apoio à Obra 

▪ Deverá ser elaborado um Plano de Acesso, Circulação e Sinalização, que deverá integrar plantas que identifiquem o 

Estaleiro (incluindo todas as zonas de trabalho), os caminhos e as vias rodoviárias existentes na proximidade do 

Estaleiro; 

▪ Na preparação deste Plano será considerado o seguinte: 

▪ Todos os acessos ao Estaleiro (viaturas e pessoas) devem ser identificados; 

▪ Os caminhos dentro do parque serão: 

− No tempo seco e ventosos, objeto de rega controlada de forma a evitar o levantamento de pó;  

− No tempo de chuvas, deverão ser reperfilados tanto quanto possível para evitar a criação de lamas; 
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▪ Deve ser prevista a colocação dos dispositivos necessários para garantir a segurança na entrada e saída de viaturas 

no Estaleiro; 

▪ À saída da área do parque para a via pública deverá existir bacia de lavagem de rodados visando a retenção de terras 

e lamas para a via pública;  

▪ Sempre que as intervenções o justifiquem, deve ser preparado um plano de sinalização específico para o caso, 

definindo a sinalização necessária para garantir a segurança nos trabalhos a realizar. Este plano de sinalização 

respeitará a regulamentação aplicável, e será sempre sujeito a aprovação prévia; 

▪ Todos os veículos rodoviários afetos à obra deverão estar identificados em local visível; 

▪ Na fase de obra deverão ser cumpridas todas as medidas especificadas no Plano de Segurança e Saúde. 

Gestão de Resíduos e Produtos Químicos 

▪ Deverá ser criada uma área específica para o armazenamento temporário de resíduos – Parque de Resíduos; 

▪ Esta área deverá estar dimensionada de modo a permitir dar resposta a eventuais situações de falha no sistema de 

recolha e transporte; 

▪ Para além do Parque de Resíduos deverão ser instalados nas frentes de trabalho equipamentos de menor dimensão 

para recolha seletiva dos resíduos; 

▪ Deverá ser assegurado o controlo de vazamentos e derramamentos, seja de resíduos, seja de produtos químicos 

(óleos, lubrificantes, solventes, e outros) mediante a instalação de unidades específicas devidamente 

impermeabilizadas; será igualmente previsto sistema de recolha e tratamento de derrames acidentais. 

Elementos a Salvaguardar 

Tal como consta do Desenho 40511-EA-DS03-15-001 (Anexo I) deverão ser salvaguardadas as seguintes áreas: 

▪ Áreas onde ocorrem elementos de valor patrimonial; 

▪ Linhas de água (REN) e linhas de escorrência; 

▪ Captações de água; 

▪ Áreas integrada no regime da Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

▪ Locais onde ocorrem habitats, nomeadamente o Habitat 4310 e o Habitat 91E0 deg; 

▪ Faixa de gestão combustível. 

Caso se identifiquem, no decorrer da obra, outros valores ambientais, por exemplo, elementos patrimoniais, esta carta 

deverá ser atualizada pela Entidade Executante. 

4.3 MEDIDAS A ADOTAR NA FASE DE CONSTRUÇÃO 

4.3.1 Medidas Gerais 

Seguidamente apresentam-se as medidas de caráter geral a serem implementadas durante a empreitada: 
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▪ Implementar um Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, que inclua todas as medidas de minimização 

elencadas neste EIA; 

▪ 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; 

▪ Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior perturbação; 

▪ Balizar as zonas a serem intervencionadas com uma margem de 5 m ficando a circulação de veículos e máquinas 

limitados às zonas definidas; 

▪ Sensibilizar e informar os trabalhadores sobre a importância da adoção de boas práticas ambientais e da importância 

da implementação das medidas minimizadoras identificadas, por forma a promover em obra uma conduta 

ambientalmente correta; 

▪ Informar as entidades previamente, sobre a construção e instalação do Projeto, as entidades utilizadoras da zona 

envolvente do mesmo, nomeadamente o SNBPC - Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil, outras entidades 

normalmente envolvidas na prevenção e combate a incêndios florestais, bem como as entidades com jurisdição na 

área de implantação do Projeto conclusão dos trabalhos de construção, as zonas de trabalho deverão ser 

meticulosamente limpas, com remoção do estaleiro e de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de 

materiais, entre outros 

4.3.2 Qualidade do Ar 

Recomenda-se a implementação das seguintes medidas, que constituem boas práticas, a ter em conta durante a fase de 

construção: 

▪ O estaleiro deverá ser colocado o mais afastado possível das zonas habitadas. Devem ser privilegiados locais de 

declive reduzido e com acesso próximo, para evitar ou minimizar movimentações de terras e aberturas de acessos e 

assim manter o controlo e minimização das emissões associadas a este tipo de infraestrutura; 

▪ Esta medidas já foram incluídas no projeto. O local proposto para estaleiro está definido no Desenho 40511-EA-

DS03-15-001 e cumpre estes requisitos. Fica entre as duas áreas (Área 1 e Área 2), o mais afastado possível das 

zonas habitadas, em zona de declive plano junto a uma estrada que entronca no acesso principal existente entre as 

duas áreas; 

▪ Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de equipamentos e 

materiais de/para o estaleiro, minimizando a passagem no interior dos aglomerados populacionais e junto a recetores 

sensíveis; assim, devem ser evitados percursos que passem no interior das povoações, designadamente de Touros, 

Porto de Nave, Quinta da Nave, Espinheiro, assim como dos núcleos da Quinta de Viduinho; 

▪ Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veículos adequados, com a 

carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras; 

▪ Proteger os depósitos de detritos e de materiais finos da ação dos ventos e das chuvas; 

▪ Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de forma a manter as 

normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas; 

▪ Humedecimento periódico das vias de circulação, principalmente durante o período seco; 
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▪ Antes de saírem para a via pública, as rodas dos veículos devem ser devidamente lavadas de modo a evitar o 

arrastamento de terras e lamas para o exterior da zona de obras, sobretudo na utilização da M1039 que atravessa a 

Quinta de Viduinho. 

4.3.3 Geologia e Geomorfologia 

De seguida são apresentadas as medidas de minimização dos impactes negativos na geologia e geomorfologia  

associadas à fase de construção: 

▪ 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; 

▪ 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; 

▪ 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; 

▪ 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. 

4.3.4 Solos e Ocupação do Solo 

Solos 

Para salvaguarda e minimização de impactes nos solos, preconiza-se o seguinte: 

▪ Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra viva e ao seu armazenamento em 

pargas, para posterior reutilização em áreas afetadas pela obra; 

▪ Os trabalhos de desmatação e decapagem deverão ser efetuados nos locais estritamente necessários; 

▪ Os solos que ficarão na área da implantação das mesas deverão ser preservados no local, mesmo nos locais onde 

ocorra modelação do terreno; 

▪ Programação das obras para que a fase de limpeza e movimentação geral de terras para a execução das obras, 

onde se verificam ações que envolvem a exposição do solo a nu (desmatação, limpeza de resíduos e decapagem de 

terra vegetal) ocorra preferencialmente no período seco. A programação das obras de modo a não coincidir com a 

época de chuvas permite evitar, com razoável eficiência, os riscos de erosão, transporte de sólidos e sedimentação. 

Caso contrário, deverá o empreiteiro adotar as necessárias providências para o controle dos caudais nas zonas de 

obras, com vista à diminuição da sua capacidade erosiva; 

▪ Garantir a correta gestão de óleos e outras substâncias perigosas utilizadas nas atividades de obra, de modo a 

prevenir a contaminação dos solos através de derrames acidentais; 

▪ Caso ocorra, acidentalmente, algum derrame na zona de obra, deve o empreiteiro providenciar a remoção dos solos 

afetados para locais adequados, onde não causem danos ambientais adicionais; 

▪ Os solos das áreas ocupadas por estaleiros, parques de máquinas, vias e acessos provisórios deverão ser 

descompactados no final da obra, de forma a promover a sua reconstituição, na medida do possível, estrutura e 

equilíbrio. 
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Ocupação do Solo 

Identificam-se como mais relevantes as seguintes medidas: 

▪ 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;  

▪ 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; 

▪ 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; 

▪ Realização de contratos de arrendamento adequados e atempados com os proprietários dos terrenos onde será 

implantada a Central Solar Fotovoltaica. 

Após a conclusão dos trabalhos, os solos das áreas do estaleiro e outros locais de apoio à obra deverão ser limpos e alvo 

de descompactação do solo, de forma a recuperarem mais rapidamente as suas características naturais. 

4.3.5 Recursos Hídricos 

Para os recursos hídricos, recomenda-se a adoção das seguintes medidas de minimização: 

▪ Todas as linhas de água devem ser preservadas durante a obra devendo ser mantidas limpas, e evitar-se a sua 

obstrução; 

▪ Deverá ser garantida a continuidade do escoamento das linhas de água; 

▪ O estaleiro e outras áreas de apoio à obra, incluindo áreas de depósito de materiais, devem estar tanto quanto 

possível afastados de linhas de água, evitando áreas preferenciais de drenagem natural; verifica-se que a área 

proposta para estaleiro deverá cumprir esta medida, afastando-se das linhas de água e das linhas de escorrência; 

▪ Realização das maiores movimentações de terras preferencialmente fora do período habitualmente mais pluvioso (de 

outubro a abril), por forma a evitar os riscos de transporte de sólidos e sedimentação. Caso tal não seja possível, 

deverá o empreiteiro adotar as necessárias providências para o controle dos caudais nas zonas de obras, com vista 

à diminuição do arraste de sólidos para as linhas de água; 

▪ As movimentações de terras deverão ocorrer no mais curto espaço de tempo possível, de modo a emissão de 

poeiras e consequente transporte para as linhas de água; 

▪ Os depósitos temporários de terras e outros materiais, devem ser colocados afastados das linhas de água; 

▪ Assegurar a correta implantação das passagens hidráulicas previstas para os caminhos a construir; 

▪ Todas as operações a realizar nos estaleiros e/ou outras áreas de apoio à obra que envolvam a manutenção e/ou a 

lavagem de maquinaria, bem como o manuseamento de óleos, lubrificantes ou outras substâncias químicas 

passíveis de provocar contaminação da água, deverão ser realizadas em locais apropriados e devidamente 

impermeabilizados e/ou com recurso a equipamentos específicos que salvaguardem a contaminação dos solos e dos 

sistemas aquíferos; deverão ainda contemplar um sistema de recolha de efluentes, para posterior encaminhamento 

para destino final adequado; de notar que na envolvente à área da central existem alguns poços utilizados para a 

rega, pelo que a qualidade da água subterrânea deverá ser salvaguardada; 
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▪ As instalações sanitárias do estaleiro deverão drenar para uma fossa séptica estanque, a qual terá que ser removida 

no final das obras; 

▪ A descarga das águas resultantes da limpeza das autobetoneiras deve ser feita numa bacia de retenção, a criar junto 

a um local de passagem preferencial das autobetoneiras e no final da betonagem todo o material deverá ficar 

incorporado por exemplo na plataforma de um acesso. 

4.3.6 Sistemas Ecológicos 

Apresentam-se seguidamente as medidas de minimização para reduzir a magnitude e significância dos impactes 

esperados na componente ecológica. 

O Parque Eólico do Douro Sul, S.A, empresa participada na sua totalidade pela FINERGE, S.A, é associada da ACHLI – 

Associação de Conservação do Habitat do Lobo Ibérico, pelo que assume o compromisso de contribuição para a 

salvaguarda das áreas prioritárias de conservação identificadas em Serronha et al. (2020).  

Neste sentido, além das medidas gerais do projeto, que visam minimizar impactes negativos relativos de mais que um 

descritor, outras medidas direcionadas à componente ecológica deverão ser implementadas, tais como: 

▪ Confinar as ações respeitantes à construção à área de afetação, delimitando/balizando as áreas de intervenção para 

que estas não sejam extravasadas; 

▪ 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; 

▪ 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); 

▪ Efetuar um acompanhamento ambiental da construção que valide e verifique os limites da obra, assim como a 

implementação das medidas propostas; 

▪ 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; 

▪ 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); 

▪ A afetação de áreas de habitat natural 4030 (Charnecas secas europeias) deverá ser alvo de compensação, através de 

medidas de recuperação de habitat. Podendo para o efeito ser beneficiadas outras áreas de matos degradadas e com 

menor riqueza biológica, dentro da área dos terrenos contratada pelo promotor (que é mais extensa relativamente à 

área de implantação da CSF), em zonas não cobertas pelas mesas de painéis fotovoltaicos, tal como se preconiza na 

Figura 4.1. Esta compensação deverá ser feita numa área pelo menos 1,5 vezes superior à afetada. Na figura seguinte 

apresenta-se uma proposta. 

▪ Caso alguma árvore de porte (castanheiro ou carvalho) tenha de ser abatida, antes do abate as árvores devem ser 

cuidadosamente observadas para evitar destruição de ninhos ou de abrigos de morcegos; 

▪ 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). 
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▪ 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; 

▪ O plano de recuperação paisagística deve considerar o restabelecimento dos habitats atualmente presentes na área e 

incluir as espécies dominantes encontradas e listadas no elenco florístico do presente EIA 
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Figura 4.1 – Proposta de áreas para compensação pela perda de manchas de habitat 4030 
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4.3.7 Paisagem 

As medidas de minimização que a seguir se apresentam, têm como principal objetivo contribuir para a valorização 

paisagística e requalificação dos locais afetados pelo empreendimento, tendo em consideração os valores naturais e o 

carácter da paisagem envolvente. Deste modo recomenda-se o seguinte: 

▪ Balizamento da área de intervenção do projeto, mediante vedação e sinalização incluindo do perímetro da obra, de 

forma a conter quaisquer intervenções negativas em áreas marginais e limitar as ações geradoras de impacte visual; 

▪ Escolha criteriosa dos acessos à obra, privilegiando os caminhos já existentes ou previstos no projeto; caso seja 

necessária a abertura de novos caminhos para aceder aos locais em construção, deverá evitar-se traçados que 

impliquem grandes movimentações ou que interferirem com zonas sensíveis, quer em termos visuais, quer de 

ocupação do solo, por forma a minimizar impacte potenciais visuais, e a posterior necessidade de grandes trabalhos 

de reconstituição desses locais, após a desativação;  

▪ Implantação das zonas de estaleiro e depósito de materiais e de infraestruturas associadas à construção, em áreas 

degradadas ou de elevada absorção visual, e, portanto, de baixa sensibilidade paisagística; 

▪ Trabalhos de desmatação, limpeza do coberto vegetal e decapagem de solos, deverão ser condicionados às zonas 

estritamente necessárias para a boa execução da obra, cabendo ao empreiteiro a implementação de medidas de 

proteção, nomeadamente através de vedações e sinalização adequada. Na mesma lógica deverá ser garantida a 

proteção das formações vegetais de interesse dentro da zona de intervenção, de modo a que não seja afetada pelos 

movimentos de terras e pela circulação de veículos pesados e máquinas durante a fase de construção; 

▪ Previamente aos trabalhos de terraplenagens, de forma a evitar a perda ou erosão de solo arável, deve proceder-se 

à decapagem da terra viva em todas as zonas a intervencionar e ao seu armazenamento em pargas, para posterior 

reutilização; 

▪ Nas áreas de estaleiro, quando aplicável, e nos acessos à obra deverá efetuar-se a aspersão hídrica periódica, 

particularmente durante o período estival, de forma a reduzir a emissão de poeiras e de outros materiais, provocada 

pela deslocação de maquinaria pesada; 

▪ Os solos das áreas ocupadas por estaleiros, parques de máquinas, vias e acessos provisórios deverão ser 

descompactados no final da obra, de forma a promover a sua reconstituição, na medida do possível, estrutura e 

equilíbrio; 

▪ Elaboração de um projeto de recuperação paisagística para as áreas ocupadas por estaleiros, parques de máquinas, 

vias e acessos provisórios, devendo privilegiar-se os trabalhos de descompactação e mobilização do terreno e 

reposição do cenário existente, logo após a desocupação e o saneamento de todos os equipamentos e materiais e 

desperdícios de obra;  

▪ Elaboração de um Plano de Integração Paisagística, abrangendo a área de implantação do projeto (em Anexo ao 

EIA); 

▪ Elaboração de um plano de gestão de resíduos (PGR), por forma a evitar os depósitos indevidos de terras e/ou 

entulhos nas linhas de água e zonas adjacentes e conduzi-los a depósito definitivo apropriado, de acordo com a sua 

natureza e tipologia, e mediante prévia aprovação pelo Dono da Obra ou quem ele designar para este efeito; 

▪ Promover a recuperação das áreas afetadas durante a obra, mediante ações de revestimento vegetal, 

nomeadamente através de hidrossementeiras preferencialmente à base de herbáceas e subarbustivas, tendo por 

base a estrutura ecológica existente, nomeadamente em termos de flora e adaptação ao meio em questão. 
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4.3.8 Ambiente Sonoro 

Para a fase de construção ou desativação, apenas existem limites específicos a cumprir se ocorrerem atividades junto a 

escolas ou hospitais, nos horários de funcionamento desses estabelecimentos, ou junto a habitações, no horário 20h-8h 

de dias úteis e/ou ao fim-de-semana e/ou feriados, e se as atividades tiverem duração superior a 30 dias (artigo 14.º e 15.º 

do RGR).  

No caso concreto não existem escolas nem hospitais na respetiva área de potencial influência acústica, e apenas estão 

previstos trabalhos no período diurno, pelo que não se preconiza a necessidade de medidas de minimização especificas.  

Neste contexto deverão ser verificadas as medidas estabelecidas pela Agência Portuguesa do Ambiente no documento 

Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção, de onde se destacam as seguintes medidas no âmbito do 

ambiente sonoro: 

▪ Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor ruído possível; 

▪ Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica nos termos da 

legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção. 

▪ Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de forma a manter as 

normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas, dos riscos de contaminação 

dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às normas relativas à emissão de ruído. 

▪ Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações se restringem ao período 

diurno e nos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor. 

▪ Devem ser adotadas soluções estruturais e construtivas dos órgãos e edifícios, e instalação de sistemas de 

insonorização dos equipamentos e/ou edifícios que alberguem os equipamentos mais ruidosos, de modo a garantir o 

cumprimento dos limites estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído. 

De referir ainda, por corresponder a uma exigência legal: 

▪ Nos veículos pesados de acesso à obra, o ruído global de funcionamento não deve exceder em mais de 5 dB(A) os 

valores fixados no livrete, de acordo com o nº 1 do artigo 22º do RGR (Decreto-Lei 9/2007). 

Acrescenta-se ainda que: 

▪ As áreas de estaleiro e outras infraestruturas necessárias à obra devem ser afastadas dos recetores identificados ou 

de outros edifícios habitacionais ou com sensibilidade ao ruído. 

4.3.9 Aspetos Socioeconómicos 

Para os aspetos socioeconómicos, preconiza-se para a fase de construção, o seguinte: 

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 a generalidade das obras de construção civil; 
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▪ Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causam maior perturbação em termos de ruído e 

circulação de veículos pesados. 

4.3.10 Saúde Humana 

As medidas preconizadas para minimizar potenciais efeitos nocivos decorrentes do empreendimento na saúde humana, 

são as que estão associadas aos descritores cujos impactes terão implicações diretos e indiretos na saúde das 

comunidades, como anteriormente justificado, essencialmente relacionados com a qualidade da água, as emissões 

poluentes para a atmosfera e o ruido. Neste sentido, apontam-se de seguida as mais relevantes medidas que poderão 

contribuir para minorar os impactes nestes descritores e, consequentemente relevantes para a saúde das comunidades 

locais, assim como na redução dos riscos associados à fase de obra. 

Assim, o assegurar da minimização de risco de acidente envolvendo pessoas e bens, passa antes de mais pela conceção 

de um projeto que equacione, desde o início, quer a natureza do empreendimento (dotando a central fotovoltaica das 

melhores condições e características de segurança) quer as repercussões negativas que acidentes de qualquer natureza 

possam motivar, nomeadamente em termos de condicionamentos ao seu uso. 

De acordo com a legislação vigente sobre estaleiros, são definidas uma série de obrigações a serem seguidas pelo dono 

de obra, que visam reduzir a probabilidade de ocorrência de acidentes graves em estaleiros e zonas de obras.  

Assim, a abertura dos estaleiros deve ser precedida de uma comunicação à Inspeção Geral do Trabalho (IGT) através de 

uma Comunicação Prévia, que será igualmente afixada na obra. Esta consistirá numa comunicação de abertura do 

estaleiro e destina-se a permitir à IGT o controlo do ambiente e segurança no mesmo, contribuindo igualmente para uma 

melhoria das condições de trabalho, analisando os riscos potenciais do projeto e avaliando as medidas técnicas e 

organizativas previstas para a sua prevenção. 

Para se proceder à autorização de abertura dos estaleiros tem que ser também elaborado o Plano de Segurança e 

Saúde. Este plano funcionará como instrumento de prevenção dos riscos profissionais nas obras e estaleiros, devendo ser 

elaborado durante a fase de projeto e será da responsabilidade do dono de obra. 

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. 

Deverá igualmente ser elaborado um 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. 

Por outro lado, deverão ser minimizados os impactes associados aos fatores incomodativos para a população local (ruido, 

emissão de poeiras), embora não existam recetores sensíveis nas zonas adjacentes, assim como de degradação da 

qualidade ambiental: 

▪ divulgação do programa de execução das obras às populações residentes na área envolvente e sinalização da obra 

e dos acessos à obra; 
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▪ seleção de percursos do tráfego associados à obra de forma a minimizar a passagem próxima das zonas habitadas; 

▪ 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;  

▪ as atividades ruidosas próximas a zonas habitadas só podem ter lugar entre as 7 horas e as 18 horas [caso se 

pretenda prolongar este período deve ser solicitada à Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva da Licença Especial 

de Ruído (L.E.R.)] e informada a população; 

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. 

4.3.11 Instrumentos de Gestão Territorial e Condicionantes 

As medidas de minimização para a fase de construção têm como objetivo a minimização da afetação direta das áreas 

condicionadas, de forma a reduzir os impactes negativos associados a este projeto: 

▪ A faixa de gestão combustível, a norte da área da Central deverá ser mantida limpa e transitável aos bombeiros 

durante toda a vida útil do projeto; 

▪ Dever-se-á evitar ocupar áreas da RAN e da REN, com atividades de apoio à obra; 

▪ No final da construção, dever-se-á assegurar a desativação total da área afeta à obra, com remoção de todas as 

instalações, equipamentos, maquinaria e todo o tipo de materiais residuais. 

4.3.12 Património 

A implementação deste projeto deverá ter acompanhamento arqueológico permanente e presencial durante as operações 

que impliquem movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de inertes), 

quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura de 

caminhos ou desmatação. 

O acompanhamento deve ser efetuado por um arqueólogo, por frente de trabalho, quando as ações inerentes à 

implementação do projeto não sejam sequenciais, mas sim simultâneas. 

Efetuar a prospeção arqueológica sistemática após a desmatação das áreas de estaleiros, áreas de empréstimo e 

depósito de terras, caminhos e acessos à obra e outras áreas funcionais da obra que não tenham sido prospetadas no 

EIA, sendo que de acordo com os resultados obtidos, podem vir a ser condicionadas. 

No caso de, na fase de construção, forem detetados vestígios arqueológicos, a obra deve ser suspensa nesse local, 

ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à tutela essa ocorrência, devendo igualmente propor as medidas 

de minimização a implementar. 

As ocorrências arqueológicas que vierem a ser reconhecidas no decurso do Acompanhamento Arqueológico da obra 

devem, tanto quanto possível e em função do valor do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de tal forma que não 

se degrade o seu estado de conservação atual, ou serem salvaguardadas pelo registo. 
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Os achados móveis efetuados no decurso destas medidas devem ser colocados em depósito credenciado pelo organismo 

de tutela do património móvel. 

Antes da obra ter início deverá ser apresentado e discutido, por todos os intervenientes, o Plano Geral de 

Acompanhamento Arqueológico (documento a elaborar pela equipa responsável pelos trabalhos arqueológicos). 

As observações realizadas pela equipa de arqueologia deverão ser registadas em Fichas de Acompanhamento, que têm 

os seguintes objetivos principais: 

▪ Registar o desenvolvimento dos trabalhos de minimização; 

▪ Registar todas as realidades identificadas durante o acompanhamento arqueológico (de carácter natural e de 

carácter antrópico) que fundamentam as decisões tomadas: o prosseguimento da obra sem necessidade de 

medidas de minimização extraordinárias ou a interrupção da mesma para proceder ao registo dos contextos 

identificados e realizar ações de minimização arqueológica, como por exemplo, sondagens arqueológicas de 

diagnóstico. 

No final dos trabalhos de campo, deverá ser entregue um relatório final, que deverá corresponder à síntese de todas as 

tarefas executadas. Assim, deverá ser feito um texto, no qual serão apresentados os objetivos e as metodologias usadas, 

bem como, uma caraterização sumária do tipo de obra, os tipos de impacte provocados e um retrato da paisagem original. 

Por fim, deverão ser caraterizadas todas as medidas de minimização realizadas, os locais de incidência patrimonial 

eventualmente identificados e descritos criteriosamente todos os sítios afetados pelo projeto. 

As medidas patrimoniais genéricas aplicadas a todos os locais situados na zona abrangida pelo projeto são as seguintes: 

Proteção, sinalização e vedação da área de proteção de cada local identificado nos trabalhos, desde que não seja afetado 

diretamente pelo projeto. 

▪ A área de proteção deverá ter cerca de 5 m em torno do limite máximo da área afetada pela obra. No entanto, podem 

ser mantidos os acessos à obra já existentes; 

▪ A sinalização e a vedação deverão ser realizadas com estacas e fita sinalizadora, que deverão ser regularmente 

repostas. 

Realização de sondagens arqueológicas manuais, no caso de se encontrarem contextos habitacionais e funerários, 

durante o acompanhamento arqueológico. 

▪ As sondagens serão de diagnóstico e têm como principais objetivos: identificação e caracterização de contextos 

arqueológicos; avaliação do valor patrimonial do local; apresentação de soluções para minimizar o impacto da obra; 

▪ Escavação integral de todos os contextos arqueológicos (habitacionais e funerários) com afetação negativa direta. 

4.3.13 Gestão de Resíduos e Produtos Químicos 

▪ Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os resíduos suscetíveis de serem 

produzidos na obra, com a sua identificação e classificação, em conformidade com a Lista Europeia de Resíduos 

(LER), a definição de responsabilidades de gestão e a identificação dos destinos finais mais adequados para os 

diferentes fluxos de resíduos; 

▪ Deverá ser arquivada e mantida atualizada pela Entidade Executante toda a documentação referente às operações 

de gestão de resíduos; 
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▪ Armazenar temporariamente todo o tipo de resíduos resultantes das diversas obras de construção (embalagens de 

cartão, plásticas e metálicas, armações, cofragens, entre outros) num contentor no estaleiro, para posterior 

transporte para local de depósito autorizado, nomeadamente encaminhamento para os operadores de gestão de 

resíduos indicados pela Agência Portuguesa do Ambiente; 

▪ Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em recipientes adequados e 

estanques, para posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a reciclagem; 

▪ Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos finais, com base nas guias 

de acompanhamento de resíduos; 

▪ Dever-se-á adotar o máximo cuidado por forma a evitar a ocorrência de derrames de materiais poluentes (óleos e 

outros lubrificantes, etc.); 

▪ A deposição temporária de resíduos resultantes da fase de construção (resíduos de estaleiro) deve ser efetuada de 

forma organizada. Neste sentido, deve ser evitada a proliferação de locais de deposição de resíduos, devendo 

prever-se a existência de locais destinados a esse fim, devidamente confinados e assinalados, nos quais os resíduos 

são depositados separadamente, em função da sua tipologia. Deverão ser contactadas empresas devidamente 

credenciadas para recolher, transportar e tratar os resíduos; 

▪ Os resíduos perigosos e os produtos químicos devem ser armazenadas em zonas impermeabilizadas e cobertas, 

dotadas de bacias de retenção; 

▪ Todos os resíduos resultantes da obra deverão ser devidamente identificados, separados seletivamente e 

acondicionados até destino final adequado e previsto na legislação vigente, nomeadamente DL nº 178/2006, de 5 de 

setembro, Portaria nº 209/2004 de 3 de março, DL nº 153/2003, de 11 de julho e DL nº 85/2005 de 28 de abril; 

▪ As operações de armazenagem, tratamento e valorização e eliminação de resíduos deverão ser efetuadas por 

empresas devidamente licenciadas e/ou autorizadas para o efeito, de acordo com o previsto no DL nº 178/2006 de 5 

de setembro; 

▪ A deposição de resíduos no solo ou em linhas de água é totalmente proibida, assim como as práticas de os queimar 

ou enterrar; 

▪ No que se refere ao armazenamento de materiais no estaleiro, os stocks deverão ser reduzidos, para que possam 

ser utilizados à medida da sua necessidade, evitando tempos de permanência grandes, que poderão conduzir à 

deterioração dos mesmos. Por outro lado, potencia-se uma utilização mais cuidadosa e um maior aproveitamento 

dos materiais; 

▪ A recolha e armazenamento dos resíduos na obra deverão assentar numa logística adaptada à dimensão da obra. 

Neste caso, sugere-se a implementação de uma logística centralizada, através da criação de um Parque de 

Resíduos; 

▪ Este parque deve ser claramente definido e identificado para o efeito, protegido das intempéries e do contacto direto 

com o solo ou recursos hídricos e deve localizar-se, sempre que possível, no respetivo estaleiro; 

▪ Deverá ser ainda assegurada a separação dos resíduos perigosos, ou dos resíduos que pela sua natureza ou 

estado, devam ser encaminhados a destino final, conforme legislação aplicável; 

▪ Deverá ser implementado um sistema de recolha e evacuação de resíduos, capaz de garantir a permanente limpeza 

dos locais de trabalho e o asseio das zonas sociais. Para tal, e no que diz respeito às limpezas da frente de trabalho 

e retirada de entulhos, deverão ser definidas zonas de stockagem provisórias, contentorizadas, onde deverão ser 

depositados diariamente os resíduos, de acordo com a LER em vigor; 
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▪ Todos os contentores e recipientes existentes em obra para o armazenamento de resíduos devem estar identificados 

e sinalizados corretamente. Este aspeto é da maior relevância, pois uma correta identificação impede a ocorrência 

de deposições incorretas, sobretudo no que diz respeito aos resíduos perigosos e/ou outro tipo de contaminações; 

▪ Na identificação dos resíduos, deve constar a seguinte informação: designação do resíduo; Código LER e 

Identificação da Perigosidade; 

▪ Por uma questão prática, o empreiteiro poderá ainda considerar, em algumas das frentes de trabalho da obra, a 

existência de outros equipamentos de deposição de menor dimensão. Estes equipamentos terão como função o 

armazenamento temporário dos resíduos no local de produção, tendo em vista a sua posterior transferência para o 

respetivo parque de resíduos; 

▪ Dever-se-á proceder à seleção e armazenamento temporário adequado dos materiais potencialmente reutilizáveis, 

promovendo a sua separação e definição dos seus destinos, tendo em vista a sua reutilização do máximo de 

materiais, na própria obra ou outras; 

▪ Assegurar a correta valorização ou eliminação de todos os resíduos recolhidos separativamente, perigosos e não 

perigosos, através de um operador licenciado;  

▪ Privilegiar a utilização de embalagens para os materiais resistentes às intempéries e de embalagens reutilizáveis; 

▪ Promover a utilização de sistemas de devolução de materiais e produtos químicos por utilizar; 

▪ No que se refere aos lixos orgânicos, estes deverão ser depositados em contentores providos de sistema de fecho e 

removidos periodicamente para fora do estaleiro. A recolha deverá ser efetuada pelas entidades competentes para o 

efeito, pelo que deverão existir contentores adaptados ao sistema de recolha e transportar os mesmos até à zona 

exterior do estaleiro, definida pelos serviços respetivos; 

▪ Atendendo a que a viabilidade de reciclar ou reutilizar os resíduos depende, em boa medida, dos resíduos serem 

corretamente separados e classificados, considera-se que os resíduos de construção e demolição produzidos na 

empreitada em causa deverão ser sujeitos a triagem e deposição seletiva na própria obra. Não obstante esta 

separação, os mesmos resíduos poderão ainda necessitar de tratamento específico posterior, tendo em vista a sua 

reciclagem.  

4.4 MEDIDAS A ADOTAR NA FASE DE DESATIVAÇÃO DA EMPREITADA 

Após a conclusão de todas as atividades inerentes à empreitada dever-se-á: 

▪ Remover todas as infraestruturas provisórias de apoio à obra; 

▪ Remover o estaleiro; 

▪ Retirar todas as máquinas utilizadas na obra bem como, outros materiais ou resíduos; 

▪ Reabilitar todos os acessos e/ou vias degradadas no decorrer da empreitada; 

▪ Proceder à recuperação paisagística das áreas afetadas pela intervenção, bem como a zona do estaleiro e outras 

infraestruturas de apoio à obra. 
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5 MONITORIZAÇÃO 

5.1 ENQUADRAMENTO E METODOLOGIA 

Identificou-se, como de interesse para o presente projeto, a monitorização dos seguintes descritores: 

▪ Sistemas Ecológicos 

▪ Ambiente Sonoro. 

Nos pontos seguintes apresentam-se as diretrizes a que deverá obedecer a monitorização a adotar na fase de construção 

do projeto da Central Fotovoltaica de Douro Sul. 

5.2 PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS 

5.2.1 Plano de Monitorização dos Habitat 

Tendo em conta os habitats naturais em presença na área de estudo, os impactes identificados sobre estes, bem como a 

proposta de medidas para a sua compensação considera-se essencial a implementação de um plano de monitorização 

dos Habitats. 

5.2.1.1 Objetivos 

O Plano de Monitorização visa fundamentalmente monitorizar as áreas de ocorrência do habitat natural 4030 (Charnecas 

secas europeias) bem como as áreas que serão alvo de medidas de compensação. O plano tem como objetivo aferir os 

impactes sobre este habitat, bem como a eficácia das medidas propostas. Caso seja necessário, após a análise dos 

resultados da monitorização, medidas complementares poderão vir a ser propostas e implementadas. 

5.2.1.2 Parâmetros a monitorizar 

Em cada parcela de monitorização definida deverão ser recolhidos os seguintes parâmetros: identificação dos estratos 

presentes; altura de cada estrato e estimativa de cobertura; inventário florístico, segundo o método de Braun-Blanquet; 

estado de conservação do habitat com identificação de focos de perturbação; presença e quantificação qualitativa da 

regeneração natural das espécies caraterizadoras do habitat. 

5.2.1.3 Locais e frequência de amostragem 

Os locais a amostrar incluirão parcelas de amostragem na área do projeto (áreas a afetar e a recuperar), e numa área 

controlo com características semelhantes. 

Para cada mancha de habitat a afetar, bem como em cada área de recuperação de habitat deverá ser definida pelo menos 

uma parcela de monitorização. As parcelas controlo deverão ser em igual número às definidas para a área de projeto. 

Deverá ser realizada uma campanha de monitorização na fase pré-construção para a definição da situação de referência. 

A frequência de amostragem deverá ser anual, durante a fase de construção e nos primeiros 3 anos da fase de exploração 

do projeto e trianual durante os seguintes 6 anos, a necessidade de continuação do plano deve ser avaliada após o final 

deste período. 

A amostragem anual deve compreender o período de primavera. 
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5.2.1.4 Técnicas de análise e equipamentos necessários 

As análises a efetuar baseiam-se em prospeções e inventariações específicas, a concretizar por especialista na área da 

flora e vegetação, e no registo dos parâmetros necessários de acordo com a bibliografia (Kent & Coker, 1992). 

Para realizar estas tarefas será necessária a utilização de fita métrica, material para a delimitação das parcelas (estacas, 

vedações, etc.), GPS e câmara fotográfica. A identificação em laboratório requer a utilização de uma lupa binocular, pinças 

e bibliografia especializada. 

Toda a informação recolhida através da georreferenciação deverá ser incluída num sistema de informação geográfica 

(SIG). 

5.2.1.5 Métodos de tratamento dos dados 

Os dados recolhidos deverão ser integrados num sistema de informação geográfica (SIG). Deverão ser apresentados 

dados relativos a abundância e riqueza. 

Será comparada com a situação de controlo das comunidades vegetais de modo a verificar a tendência evolutiva dos 

habitats e populações.  

Propõe-se a realização de diversas análises estatísticas, com a aplicação de modelos lineares generalizados mistos aos 

dados recolhidos no campo, que permitam quantificar a regeneração da vegetação e a evolução das populações. 

5.2.1.6 Medidas de gestão ambiental a adotar na sequência dos resultados do Plano de Monitorização 

Com base nos resultados obtidos serão propostas ou ajustadas as medidas de intervenção necessárias. 

5.2.1.7 Periodicidade dos relatórios de monitorização, respetivas datas de entrega e critérios para a decisão 
sobre a revisão do programa de monitorização 

Propõe-se que seja elaborado um relatório técnico de monitorização, a desenvolver de acordo com a Portaria n.º 395/2015 

de 4 de novembro, no final de cada ano de monitorização (entregue 90 dias após os últimos resultados). Nos relatórios 

anuais deverá ser efetuada uma comparação dos resultados com os anos anteriores. 

Atendendo aos resultados que forem sendo obtidos durante monitorização, periodicamente, a equipa técnica deverá 

avaliar a eficácia das técnicas de amostragem, procedendo-se à sua revisão, caso considere necessário. 

5.2.2 Plano de Monitorização da Avifauna 

Tendo em conta os impactes identificados e o elenco avifaunísitico identificado para a área de estudo considera-se 

essencial a implementação de plano de monitorização para e avifauna. 

5.2.2.1 Objetivos 

O Plano de Monitorização da avifauna visa monitorizar as aves que utilizam a área dos painéis e obter dados sobre a 

mortalidade provocada pelos mesmos. Este plano justifica-se dada a presença na área de estudo de aves com estatuto de 

ameaça. 
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5.2.2.2 Parâmetros a monitorizar 

Deverão ser recolhidos os seguintes parâmetros para os transectos, pontos de escuta: número de indivíduos, espécies 

presentes e distância ao observador, para pontos de observação de planadoras: número de indivíduos, espécies 

presentes, tipo de voo e rota percorrida. Durante as prospeções de mortalidade devem ser recolhidos os seguintes 

parâmetros: espécie, coordenada onde foi encontrada, traumatismos, indícios de predação e distância aos painéis solares. 

5.2.2.3 Locais e frequência de amostragem 

Os locais a amostrar incluirão a área do parque e envolvente direta, assim como uma área controlo. Para cada área a 

amostrar (área do parque e controlo) sugere-se um mínimo de 4 transectos, 8 pontos de escuta e 2 pontos de observação. 

A frequência deverá ser anual começando um ano antes da construção e abrangendo a construção e os 3 primeiros anos 

de exploração, a necessidade de continuação do plano deve ser avaliada após o final deste período. 

A amostragem anual deve compreender três períodos: primavera, migração outonal e invernada. 

5.2.2.4 Técnicas de análise e equipamentos necessários 

A amostragem da comunidade de aves deverá ser feita através de censos. Os censos de aves, sensu lato, devem consistir 

na realização de pontos de escuta, transectos e pontos de observação. Cada ponto deverá ter a duração de cinco minutos 

(Bibby et al., 2000). Os transectos deverão ter duração e comprimentos variáveis, sendo que devem amostrar os vários 

habitats abertos representados. Os pontos de observação deverão ter a duração mínima de 1 hora.  

Para a prospeção de mortalidade deverão ser efetuados percursos entre os painéis solares de forma a permitir detetar 

animais mortos nas proximidades das estruturas. 

Para realizar estas tarefas será necessária a utilização de binóculos, GPS e máquina fotográfica. 

Toda a informação recolhida através da georreferenciação deverá ser incluída num sistema de informação geográfica 

(SIG). 

5.2.2.5 Métodos de tratamento dos dados 

Os dados recolhidos deverão ser integrados num sistema de informação geográfica (SIG). Deverão ser apresentados 

dados relativos a abundância, riqueza e taxas de mortalidade. 

Propõe-se a realização de diversas análises estatísticas, com a aplicação de modelos lineares generalizados mistos aos 

dados recolhidos no campo, que permitam compreender diferenças na atividade das aves na área do parque e na área 

controlo. 

5.2.2.6 Medidas de gestão ambiental a adotar na sequência dos resultados do Plano de Monitorização 

Com base nos resultados obtidos serão propostas ou ajustadas as medidas de intervenção necessárias. 

Periodicidade dos relatórios de monitorização, respetivas datas de entrega e critérios para a decisão sobre a revisão do 

programa de monitorização 

Propõe-se que seja elaborado um relatório técnico de monitorização, a desenvolver de acordo com a Portaria n.º 395/2015 

de 4 de novembro, no final de cada ano de monitorização (entregue 90 dias após os últimos resultados). Nos relatórios 

anuais deverá ser efetuada uma comparação dos resultados com os anos anteriores. 
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Atendendo aos resultados que forem sendo obtidos durante monitorização, periodicamente, a equipa técnica deverá 

avaliar a eficácia das técnicas de amostragem, procedendo-se à sua revisão, caso considere necessário. 

5.2.3 Plano de Monitorização do Lobo 

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). 

Neste contexto, importa sublinhar que o Plano de Monitorização do Lobo a Sul do Rio Douro, preconiza para as áreas de 

prioridade as seguintes medidas: 

- Nas áreas de prioridade I: 

▪ Interdição absoluta à implantação de quaisquer novos empreendimentos (aerogeradores, acessos, 

subestações, estaleiros de obras, pedreiras, etc., sendo apenas permitida a passagem aérea de linhas 

elétricas, desde que não seja necessário colocar apoios); 

▪ Promoção de ações de gestão cinegética que incluam a definição de áreas interditas à atividade cinegética; 

▪ Condicionar a prática de atividades desportivas e turísticas com veículos motorizados. 

- Nas áreas de prioridade II: 

▪ Condicionamento geográfico e/ou temporal à implantação de quaisquer novos empreendimentos 

(aerogeradores, acessos, subestações, estaleiros de obras, linhas elétricas, pedreiras, etc.). A possibilidade 

de implantação de novos empreendimentos nestas áreas deverá ser avaliada tendo em conta a importância 

do(s) centro(s) de atividade afetado(s) (i.e. ocorrência de reprodução e intensidade de utilização por parte do 

lobo) e a sua exposição a esses novos empreendimentos; 

▪ Promoção de ações de gestão florestal que incluam reflorestações, promoção de regeneração natural e 

aplicação de medidas de prevenção de incêndios. Os trabalhos no terreno que envolvam a intervenção direta 

de áreas florestadas e de linhas de água ou recorram a maquinaria pesada deverão ocorrer fora do período 

de reprodução do lobo (maio a outubro); 

▪ Promoção de ações de gestão cinegética que incluam a definição de áreas interditas à atividade cinegética; 

Condicionar a prática de atividades desportivas e turísticas com veículos motorizados. 

 

5.2.4 Ambiente Sonoro 

Dado que não se prospetiva a ultrapassagem dos limites legais aplicáveis no âmbito do RGR, nem a ocorrência de 

impactes significativos, junto dos recetores sensíveis existentes na área de potencial influência acústica do projeto, 

considera-se não ser necessário a implementação de um Plano de Monitorização para as fases de construção e 

exploração. 

Caso existam reclamações, 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. 
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Devem ser medidos os parâmetros físicos que consubstanciam os requisitos legais de boa prática aplicáveis, LAeq e LAr, 

com vista a avaliar os limites legais expressos nos artigos 11º e 13º do RGR (Decreto-Lei 9/2007), para os vários períodos 

legais: diurno, entardecer e noturno. 

A realização da monitorização dos níveis de ruído deverá ser realizada no âmbito do Regulamento Geral do Ruído, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, e ser efetuada por Laboratório Acreditado pelo IPAC, seguindo o 

descrito na Norma NP ISO 1996 – Acústica: Descrição, Medição e Avaliação do Ruído Ambiente – Partes 1 e 2, e no Guia 

prático para medições de ruído ambiente, da Agência Portuguesa do Ambiente 
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ANEXO II: 
MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO GERAIS PARA 
A FASE DE CONSTRUÇÃO (APA) 





 
 
 
 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO GERAIS DA FASE DE 
CONSTRUÇÃO 

 
Fase de preparação prévia à execução das obras 

1 Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, 
designadamente à população residente na área envolvente. A informação 
disponibilizada deve incluir o objectivo, a natureza, a localização da obra, as 
principais acções a realizar, respectiva calendarização e eventuais afectações à 
população, designadamente a afectação das acessibilidades.  

2 Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de 
dúvidas e atendimento de eventuais reclamações. 

3 Realizar acções de formação e de sensibilização ambiental para os 
trabalhadores e encarregados envolvidos na execução das obras relativamente 
às acções susceptíveis de causar impactes ambientais e às medidas de 
minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no 
decurso dos trabalhos. 

4 Assegurar que a calendarização da execução das obras atenda à redução dos 
níveis de perturbação das espécies de fauna na área de influência dos locais 
dos trabalhos, nos períodos mais críticos, designadamente a época de 
reprodução, que decorre genericamente entre o início de Abril e o fim de 
Junho. 

5 Elaborar um Plano de Integração Paisagística das Obras, de forma a garantir o 
enquadramento paisagístico adequado que garanta a atenuação das afectações 
visuais associadas à presença das obras e respectiva integração na área 
envolvente. 

6 Elaborar um Plano de Gestão Ambiental (PGA), constituído pelo planeamento 
da execução de todos os elementos das obras e identificação e pormenorização 
das medidas de minimização a implementar na fase da execução das obras, e 
respectiva calendarização. Este PGA deverá incluir um Sistema de Gestão 
Ambiental (SGA) das obras.  
O PGA deve ser elaborado pelo dono da obra e integrado no processo de 
concurso da empreitada ou deve ser elaborado pelo empreiteiro antes do início 
da execução da obra, desde que previamente sujeito à aprovação do dono da 
obra. As cláusulas técnicas ambientais constantes do PGA comprometem o 
empreiteiro e o dono da obra a executar todas as medidas de minimização 
identificadas, de acordo com o planeamento previsto. 
As medidas apresentadas para a fase de execução da obra e para a fase final de 
execução da obra devem ser incluídas no PGA a apresentar em fase de 
RECAPE (quando aplicável), sempre que se verificar necessário e sem 
prejuízo de outras que se venham a verificar necessárias 
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Fase de execução da obra 

Implantação dos Estaleiros e Parques de Materiais 
7 Os estaleiros e parques de materiais devem localizar-se no interior da área de 

intervenção ou em áreas degradadas; devem ser privilegiados locais de declive 
reduzido e com acesso próximo, para evitar ou minimizar movimentações de 
terras e abertura de acessos.  
Não devem ser ocupados os seguintes locais: 

• Áreas do domínio hídrico; 
• Áreas inundáveis; 
• Zonas de protecção de águas subterrâneas (áreas de elevada 

infiltração); 
• Perímetros de protecção de captações; 
• Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da 

Reserva Ecológica Nacional (REN) 
• Outras áreas com estatuto de protecção, nomeadamente no âmbito da 

conservação da natureza; 
• Outras áreas onde possam ser afectadas espécies de flora e de fauna 

protegidas por lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras; 
• Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico; 
• Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; 
• Áreas de ocupação agrícola; 
• Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; 
• Zonas de protecção do património. 

8 Os estaleiros e parques de materiais devem ser vedados, de acordo com a 
legislação aplicável, de forma a evitar os impactes resultantes do seu normal 
funcionamento. 

Desmatação, Limpeza e Decapagem dos Solos 
9 As acções pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e 

decapagem dos solos devem ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis 
para a execução da obra. 

10 Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra 
viva e ao seu armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas 
afectadas pela obra. 

11 A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas actividades devem ser 
removidos e devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-se a 
sua reutilização. 

12 Sempre que a área a afectar potencialmente apresente património arqueológico 
deve-se efectuar o acompanhamento arqueológico das acções de desmatação e 
proceder a prospecção arqueológica das áreas cuja visibilidade foi nula ou 
insuficiente, aquando da caracterização da situação de referência.  
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Escavações e Movimentação de terras 
13 Sempre que a área a afectar potencialmente apresente património arqueológico 

deve-se efectuar o acompanhamento arqueológico de todas as acções que 
impliquem a movimentação dos solos, nomeadamente escavações e aterros, 
que possam afectar o património arqueológico. 

14 Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos 
estejam limpos, evitando repetição de acções sobre as mesmas áreas. 

15 Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação 
de terras de forma a minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior 
pluviosidade, de modo a diminuir a erosão hídrica e o transporte sólido. 

16 A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de 
elevada pluviosidade e devem ser tomadas as devidas precauções para 
assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o respectivo deslizamento. 

17 Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como 
material de aterro, de modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a 
transportar para fora da área de intervenção).  

18 Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, 
devem ser armazenados em locais com características adequadas para 
depósito. 

19 Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de 
contaminação, estes devem ser armazenados em locais que evitem a 
contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por infiltração ou  
escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para 
destino final adequado. 

20 Durante o armazenamento temporário de terras, deve efectuar-se a sua 
protecção com coberturas impermeáveis. As pilhas de terras devem ter uma 
altura que garanta a sua estabilidade. 
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21 Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, a selecção dessas 
zonas de depósito deve excluir as seguintes áreas: 

• Áreas do domínio hídrico; 
• Áreas inundáveis; 
• Zonas de protecção de águas subterrâneas (áreas de elevada 

infiltração); 
• Perímetros de protecção de captações; 
• Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da 

Reserva Ecológica Nacional (REN) 
• Outras áreas com estatuto de protecção, nomeadamente no âmbito da 

conservação da natureza; 
• Outras áreas onde possam ser afectadas espécies de flora e de fauna 

protegidas por lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras; 
• Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico; 
• Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; 
• Áreas de ocupação agrícola; 
• Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; 
• Zonas de protecção do património. 

22 Caso seja necessário recorrer a grande quantidade de terras de empréstimo 
para a execução das obras respeitar os seguintes aspectos para a selecção dos 
locais de empréstimo: 

• As terras de empréstimo devem ser provenientes de locais próximos do 
local de aplicação, para minimizar o transporte; 

• As terras de empréstimo não devem ser provenientes de: 
− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

terrenos situados em linhas de água, leitos e margens de massas de 
água; 
zonas ameaçadas por cheias, zonas de infiltração elevada, 
perímetros de protecção de captações de água; 
áreas classificadas da RAN ou da REN; 
áreas classificadas para a conservação da natureza; 
outras áreas onde as operações de movimentação das terras possam 
afectar espécies de flora e de fauna protegidas por lei, 
nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras; 
locais sensíveis do ponto de vista geotécnico; 
locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; 
áreas com ocupação agrícola; 
áreas na proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; 
zonas de protecção do património. 
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Construção e Reabilitação de Acessos 
23 Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. 

Caso seja necessário proceder à abertura de novos acessos ou ao 
melhoramento dos acessos existentes, as obras devem ser realizadas de modo a 
reduzir ao mínimo as alterações na ocupação do solo fora das zonas que 
posteriormente ficarão ocupadas pelo acesso. 

24 Assegurar o correcto cumprimento das normas de segurança e sinalização de 
obras na via pública, tendo em consideração a segurança e a minimização das 
perturbações na actividade das populações. 

25 Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projecto não 
fiquem obstruídos ou em más condições, possibilitando a sua normal utilização 
por parte da população local. 

26 Sempre que se preveja a necessidade de efectuar desvios de tráfego, submeter 
previamente os respectivos planos de alteração à entidade competente, para 
autorização. 

27 Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afecta à obra, de forma a 
evitar a acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por acção do vento, quer 
por acção da circulação de veículos e de equipamentos de obra. 

Circulação de Veículos e Funcionamento de Maquinaria 
28 Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder 

ao transporte de equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das terras de 
empréstimo e/ou materiais excedentários a levar para destino adequado, 
minimizando a passagem no interior dos aglomerados populacionais e junto a 
receptores sensíveis (como, por exemplo, instalações de prestação de cuidados 
de saúde e escolas). 

29 Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser 
adoptadas velocidades moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras. 

30 Assegurar o transporte de materiais de natureza pulvurolenta ou do tipo 
particulado em veículos adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a 
dispersão de poeiras. 

31 Assegurar que são seleccionados os métodos construtivos e os equipamentos 
que originem o menor ruído possível. 

32 Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem 
homologação acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem 
em bom estado de conservação/manutenção. 

33 Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos 
afectos à obra, de forma a manter as normais condições de funcionamento e 
assegurar a minimização das emissões gasosas, dos riscos de contaminação 
dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às normas relativas à 
emissão de ruído. 
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34 Garantir que as operações mais ruidosas que se efectuem na proximidade de 
habitações se restringem ao período diurno e nos dias úteis, de acordo com a 
legislação em vigor. 

35 Os locais de estacionamento das máquinas e viaturas devem ser pavimentados 
e dotados de sistemas de drenagem de águas pluviais. 

36 Proceder à pavimentação provisória das vias internas do local das obras, de 
forma a evitar o levantamento de poeiras através da circulação de veículos e 
maquinaria. 

37 Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os 
períodos secos e ventosos, nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados 
pelos diversos veículos, onde poderá ocorrer a produção, acumulação e 
ressuspensão de poeiras.  

38 A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via 
pública deverá obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afectação por 
arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos. Sempre que 
possível, deverão ser instalados dispositivos de lavagem dos rodados e 
procedimentos para a utilização e manutenção desses dispositivos adequados. 

39 Devem ser adoptadas soluções estruturais e construtivas dos órgãos e edifícios, 
e instalação de sistemas de insonorização dos equipamentos e/ou edifícios que 
alberguem os equipamentos mais ruidosos, de modo a garantir o cumprimento 
dos limites estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído. 

Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos 
40 Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os 

resíduos susceptíveis de serem produzidos na obra, com a sua identificação e 
classificação, em conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a 
definição de responsabilidades de gestão e a identificação dos destinos finais 
mais adequados para os diferentes fluxos de resíduos. 

41 Assegurar o correcto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de 
acordo com a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. 
Deve ser prevista a contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames. 
Não é admissível a deposição de resíduos, ainda que provisória, nas margens, 
leitos de linhas de água e zonas de máxima infiltração.  

42 São proibidas queimas a céu aberto. 

43 Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos 
devem ser depositados em contentores especificamente destinados para o 
efeito, devendo ser promovida a separação na origem das fracções recicláveis e 
posterior envio para reciclagem. 

44 Em especial nos casos de remodelação de obras existentes (ampliação ou 
modificação), os resíduos de construção e demolição e equiparáveis a resíduos 
industriais banais (RIB) devem ser triados e separados nas suas componentes 
recicláveis e, subsequentemente, valorizados. 
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45 Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados 
em recipientes adequados e estanques, para posterior envio a destino final 
apropriado, preferencialmente a reciclagem. 

46 Manter um registo actualizado das quantidades de resíduos gerados e 
respectivos destinos finais, com base nas guias de acompanhamento de 
resíduos. 

47 Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes 
do estaleiro, de acordo com a legislação em vigor – ligação ao sistema 
municipal ou, alternativamente, recolha em tanques ou fossas estanques e 
posteriormente encaminhados para tratamento. 

48 A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de 
viaturas devem ser drenados para uma bacia de retenção, impermeabilizada e 
isolada da rede de drenagem natural, de forma a evitar que os derrames 
acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos contaminem os 
solos e as águas. Esta bacia de retenção deve estar equipada com um separador 
de hidrocarbonetos. 

49 Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-
se à recolha do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto 
absorvente adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino final ou 
recolha por operador licenciado. 

Fase final da execução das obras 

50 Proceder à desactivação da área afecta aos trabalhos para a execução da obra, 
com a desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, 
maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre outros. Proceder à limpeza 
destes locais, no mínimo com a reposição das condições existentes antes do 
início dos trabalhos. 

51 Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais 
em obra, assim como os pavimentos e passeios públicos que tenham 
eventualmente sido afectados ou destruídos. 

52 Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infra-estruturas, 
equipamentos e/ou serviços existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, 
que sejam afectadas no decurso da obra. 

53 Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de 
drenagem que possam ter sido afectados pelas obras de construção. 

54 Proceder ao restabelecimento e recuperação paisagística da área envolvente 
degradada – através da reflorestação com espécies autóctones e do 
restabelecimento das condições naturais de infiltração, com a descompactação 
e arejamento dos solos. 

55 Proceder à recuperação paisagística dos locais de empréstimo de terras, caso se 
constate a necessidade de recurso a materiais provenientes do exterior da área 
de intervenção. 
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Foto 1 – Registo fotográfico de locais visitados no dia 14/11/2021 (parte 1). 

 



 

Foto 2 – Registo fotográfico de locais visitados no dia 14/11/2021 (parte 2). 

 



 

Foto 3 – Registo fotográfico de locais visitados no dia 14/11/2021 (parte 3). 

 



 

Foto 4 – Registo fotográfico de locais visitados no dia 14/11/2021 (parte 4). 

 



 

Foto 5 – Registo fotográfico de locais visitados no dia 14/11/2021 (parte 5). 

 



 

Foto 6 – Registo fotográfico de locais visitados no dia 14/11/2021 (parte 6). 



 

Foto 7 – Registo fotográfico de locais visitados no dia 14/11/2021 (parte 7). 

 



 

Foto 8 – Registo fotográfico de locais visitados no dia 14/11/2021 (parte 8). 
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1 ENQUADRAMENTO 

Com a presente Nota Técnica pretende-se dar resposta ao pedido de elementos adicionais 

formulado pela Comissão de Avaliação do EIA da Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul, 

especificamente no que diz respeito aos “impactes cumulativos causados sobre o lobo, numa área de 

ocorrência e de reprodução confirmada, pela redução da mobilidade no território que irá ser causada 

pela instalação das áreas a vedar com a implantação do projeto”. 

O CIBIO-InBIO - Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade 

do Porto, em diante apenas designado como CIBIO, entidade responsável pela elaboração desta 

Nota Técnica (sob coordenação científica do Dr. Francisco Álvares), detém um grande conhecimento 

da situação da população do Lobo-ibérico a sul do rio Douro, tendo estado envolvido na sua 

monitorização há já vários anos, especialmente das três alcateias que se localizam na zona oriental 

do núcleo populacional a sul do rio Douro, nomeadamente as alcateias de Leomil, Lapa e Trancoso. 

Estas três alcateias têm vindo a ser monitorizadas de forma contínua desde 1996. Atualmente, a 

monitorização é realizada no âmbito do “Plano de Monitorização do Lobo a Sul do Rio Douro – 

Zona Este”. 

Os dados existentes permitem perceber a dinâmica que tem existido neste território, nomeadamente 

no que diz respeito à crescente implantação de empreendimentos eólicos, sendo que é difícil atribuir 

relações diretas de causa-efeito sobre o Lobo, uma vez que se trata de um território muito 

perturbado, com incidência de várias atividades humanas.  

No Relatório Técnico do EIA é já feita uma abordagem sobre o Lobo-ibérico, onde se apresenta 

uma caracterização da situação desta espécie na área de incidência da Central Solar Fotovoltaica 

do Douro Sul, especialmente dirigida à alcateia de Leomil, pois é aquela em que cujo território se 

insere o Projeto. Nesse contexto, com a presente Nota Técnica pretende-se fornecer informação 

complementar mais específica sobre a alcateia de Leomil, nomeadamente no que diz respeito à 

ocorrência de reprodução, uso do espaço e conetividade para movimentos de indivíduos no interior 

do território da alcateia, de modo a completar a avaliação realizada no EIA, especialmente no que 

respeita aos impactes cumulativos. Salienta-se que a alcateia de Leomil constitui o grupo reprodutor 

mais estável existente em todo o núcleo populacional de lobo a sul do rio Douro.  
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Nesse sentido, a presente Nota Técnica inclui informação sobre os empreendimentos já implantados 

ou em fase de projeto (nomeadamente Parques Eólicos e Centrais Solares Fotovoltaicas) na área 

atribuída ao território da alcateia de Leomil, assim como informação geral relativa ao Lobo-ibérico 

em Portugal, à população que existe a sul do rio Douro, à alcateia de Leomil e, em particular, ao 

uso do território por parte desta alcateia. Tendo por base essa informação, são tecidas algumas 

considerações sobre os impactes cumulativos resultantes da Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul, 

assim como a proposta de medidas de minimização e compensação. Relativamente às medidas 

compensatórias, consideram-se cruciais face ao evidente efeito de exclusão causado pela instalação 

da Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul, uma vez que a área afeta ao empreendimento ficará 

vedada, impossibilitando o uso pelo lobo de uma área que se insere em pleno território da Alcateia 

de Leomil.  Por último, é abordado nesta Nota Técnica em capítulo próprio, a necessidade de 

garantir uma monitorização para melhor se compreender os efeitos no lobo causados pela 

implementação desta Central Fotovoltaica.  

2 CONSIDERAÇÕES SOBRE O LOBO-IBÉRICO  

O Lobo-ibérico (Canis lupus signatus) é um mamífero ameaçado, classificado no Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal como “Em Perigo” (Queiróz et al., 2005). Encontra-se protegido por Lei 

desde 1988 (Lei n.º 90/88, de 13 de agosto, regulamentada através do Decreto-Lei n.º 54/2016, 

de 25 de agosto), e assume-se atualmente como uma espécie emblemática e prioritária em termos 

de conservação. 

Esta espécie revela uma organização social, dependendo cada alcateia de uma área vital 

relativamente grande cujo tamanho, para a população Portuguesa de Lobo, varia entre 100 e 300 

km2, com valores médios de 150 km2 (Roque et al., 2001; Álvares et al., 2015). Cada alcateia é 

constituída por 3 a 5 indivíduos no fim do Inverno, e 7 a 10 no Verão, após o nascimento das crias 

(Álvares et al., 2015). Em cada área vital existe uma zona que é usada pela alcateia, denominada 

de território, na qual se insere um ou mais centros de atividade, que consistem em áreas de uso 

preferencial, onde se localiza o local destinado à reprodução. A tranquilidade destes centros de 

atividade é de crucial importância para a conservação das alcateias (Roque et al., 2001; Pimenta 

et al., 2005) e qualquer tipo de perturbação ou destruição do habitat no centro de atividade deverá 

ser evitado, tal como definido na Lei de Proteção do Lobo-ibérico. Os centros de atividade situam-

se preferencialmente em áreas naturais, dominadas por um mosaico de vegetação herbácea, 
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arbustiva e arbórea densa, localizando-se próximos de cursos de água e longe de áreas com maior 

presença ou atividade humana (Roque et al., 2001). 

Relativamente à dieta, o Lobo em Portugal tem necessidade de se adaptar às reduzidas densidades 

das suas presas selvagens (como Javali, Corço, Veado) e ao elevado grau de antropomorfização 

do meio, persistindo muitas vezes à base de ungulados domésticos (Ovelha, Cabra, Vaca e Cavalo) 

e/ou vazadouros próximos de povoações, onde são depositados animais mortos (Álvares et al., 

2015). Este é o caso da população lupina a sul do rio Douro, que face à reduzida disponibilidade 

de recursos tróficos devido à escassez de presas selvagens e à redução do efetivo pecuário 

pastoreado em regime extensivo, apresenta uma estratégia trófica baseada na necrofagia de 

cadáveres provenientes de explorações de criação intensiva de Coelhos, Frangos e Suínos (Álvares 

et al. 2015; Torres et al. 2015). Com efeito, os lobos a sul do rio Douro apresentam uma elevada 

dependência a animais domésticos, que constituem 90% da sua dieta (Torres et al., 2015). 

No início do século XX, a população lupina ocupava quase todo o território de Portugal continental. 

No entanto, a partir das décadas de 1920 e 1930, a espécie sofreu uma brusca regressão na sua 

área de distribuição, com as principais causas desse declínio sendo a destruição do seu habitat e a 

perseguição direta movida pelo Homem (Álvares et al., 2015). Em Portugal a população lupina tem 

mostrado uma forte regressão a sul do rio Douro, onde atualmente persiste um pequeno número de 

alcateias (<6) que apresentam um reduzido efetivo e sucesso reprodutor (Álvares et al., 2015). Face 

a esta situação desfavorável, a população Portuguesa de lobo localizada a sul do rio Douro é uma 

das únicas a nível Europeu considerada como em perigo de Extinção (Boitani & Ciucci 2009). 

A instabilidade e fragilidade da subpopulação de Lobo-ibérico localizada a sul do rio Douro 

resultam do sinergismo de vários fatores. As principais ameaças que podem levar à regressão do 

Lobo nesta região são a escassez de presas naturais, a regressão da criação de gado em regime 

extensivo, e a destruição/fragmentação do habitat (e.g. gestão florestal danosa, implantação de 

infraestruturas, incêndios e abertura de novas vias de comunicação). Um outro fator que poderá 

estar a ameaçar estas alcateias é o aparente isolamento geográfico desta subpopulação, com 

consequências em termos genéticos e demográficos. Existem também outras fontes de ameaça, como 

a caça furtiva, atropelamentos acidentais, laços ilegais, e a ausência de medidas adequadas que 

compensem os prejuízos causados por ataques de Lobo (Álvares et al., 2015; Serronha et al., 2020). 

Os efeitos cumulativos resultantes destas pressões são potencialmente graves para a persistência 

desta população lupina. 
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3 ENQUADRAMENTO DA ÁREA AFETA À CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA DO 
DOURO SUL NO TERRITÓRIO DA ALCATEIA DE LEOMIL  

Na Figura 3.1 apresenta-se os limites da vedação das duas áreas onde se prevê a instalação da 

Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul, e também o limite da área potencial para o 

desenvolvimento deste empreendimento. A área potencial disponível foi alvo de uma análise 

preliminar numa fase inicial de projeto, levando a que a zona a afetar ficasse próxima de áreas 

artificializadas, com relativa ocupação humana. 

 

Figura 3.1 – Localização das áreas vedadas onde se prevê a instalação da Central Solar Fotovoltaica do 
Douro Sul (limite a vermelho) e da área inicialmente disponível para instalação do projeto (limite a preto). 

 

 



 
                                                                                                                 CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA DO DOURO SUL 

PROJETO HÍBRIDO DO PARQUE EÓLICO DO DOURO SUL                                              
         

NOTA TÉCNICA SOBRE O LOBO IBÉRICO-ALCATEIA DE LEOMIL 
      

PARQUE EÓLICO DO DOURO SUL, S.A. (FINERGE) 
 

 

NOTA TÉCNICA LOBO_CS DouroSul (1) 
5 

Conforme já explicado no Relatório Técnico do EIA (ver “Subcapítulo 1.6 - Antecedentes do EIA e 

do projeto”), a escolha da zona agora em causa para implantação da Central Solar Fotovoltaica 

do Douro Sul, teve em atenção as indicações fornecidas pela ACHLI - Associação de Conservação 

do Habitat do Lobo Ibérico, nomeadamente relativas à localização dos centros de atividade do 

lobo definidos no âmbito do “Plano de Monitorização do Lobo a Sul do Rio Douro – Zona Este”. Com 

efeito, numa fase inicial o projeto considerava, dentro de uma área disponível mais abrangente, 

três potenciais zonas para a implantação da Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul, e em resultado 

da informação obtida, a área mais a este (ver Figura 1.3 do Relatório Técnico do EIA) foi 

abandonada, por se sobrepor a centros de atividade considerados áreas prioritárias para 

conservação do Lobo, e por se localizar numa área menos perturbada, e como tal, com maior 

relevância para o Lobo. Desta forma, optou-se por desenvolver o Projeto em áreas já sujeitas a 

pressão antrópica, por proximidade a espaços com ocupação humana (vias rodoviárias, edificações 

e áreas agrícolas). 

Para uma melhor compreensão do território onde se insere a Central Solar Fotovoltaica do Douro 

Sul apresenta-se em seguida a relação geográfica desta Central Fotovoltaica com a região 

envolvente, focando em particular outros empreendimentos e aspetos da população lupina.  

A Figura 3.2 apresenta o enquadramento da Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul na área de 

estudo alvo do “Plano de Monitorização do Lobo a Sul do Rio Douro – Zona Este”, onde é possível 

percecionar o posicionamento desta Central Solar no território das três alcateias existentes nesta 

zona (Leomil, Lapa e Trancoso), assim como as quadrículas 5 x 5 km consideradas na monitorização 

que está em curso, a área atribuída ao território de cada uma destas alcateias, e ainda os centros 

de atividade de cada alcateia identificados com base nos resultados que foram obtidos aos longo 

dos vários anos de monitorização. Esta figura apresenta igualmente o enquadramento da Central 

Fotovoltaica do Douro Sul relativamente a outros empreendimentos em exploração (Parques Eólicos) 

ou em fase de projeto (Centrais Solares Fotovoltaicas), com indicação dos períodos temporais em 

que se verificou a construção dos parques eólicos existentes. De referir que para além dos 

empreendimentos representados, existem neste território várias outras infraestruturas suscetíveis de 

causar perturbação no lobo, como sejam pedreiras, redes viárias e núcleos urbanos.  
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Figura 3.2 – Localização da área de projeto e da área potencial disponível da Central Solar Fotovoltaica 
do Douro Sul no contexto da área de estudo alvo do “Plano de Monitorização do Lobo a Sul do Rio Douro – 
Zona Este”, com representação das quadrículas 5x5km de prospeção, respetivo ID da quadrícula relativo a 
cada uma das alcateias abrangidas (Leomil, Lapa e Trancoso), localização dos empreendimentos em 
exploração ou em fase de projeto, e identificação dos Centros de Atividade de cada alcateia (de 1 a 11).  
 

A Figura 3.3 apresenta de forma mais detalhada o enquadramento da área vedada para 

instalação da Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul no contexto da área atribuída ao território 

da alcateia de Leomil, que é onde se insere este empreendimento. Nesta figura mostram-se também 

as quadrículas 5 x 5 km consideradas na monitorização que está em curso, os quatro centros de 

atividade associados à alcateia de Leomil (“Corgo da Cerca”, “Corga do Redondelo”, “Ribeira de 

Cubos” e “Rio Covo”), bem como os limites assumidos como Áreas Prioritárias de Conservação 

associadas aos centros de atividade, nomeadamente: 

Prioridade I: área envolvente a cada centro de atividade com 1 km de raio (desde o 

centroide) considerada como de máxima prioridade de conservação e onde deverão ser aplicadas 

as seguintes medidas: 

 Interdição absoluta à implantação de quaisquer novos empreendimentos 

(aerogeradores, acessos, subestações, estaleiros de obras, pedreiras, etc., sendo apenas permitida 

a passagem aérea de linhas elétricas, desde que não seja necessário colocar apoios); 
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 Promoção de ações de gestão cinegética que incluam a definição de áreas interditas à 

atividade cinegética; 

 Condicionar a prática de atividades desportivas e turísticas com veículos motorizados. 

Prioridade II: área envolvente a cada local de Prioridade I, com 1 a 2 km de raio desde o 

centroide do centro de atividade, onde deverão ser aplicadas as seguintes medidas: 

 Condicionamento geográfico e/ou temporal à implantação de quaisquer novos 

empreendimentos (aerogeradores, acessos, subestações, estaleiros de obras, linhas elétricas, 

pedreiras, etc.). A possibilidade de implantação de novos empreendimentos nestas áreas deverá 

ser avaliada tendo em conta a importância do(s) centro(s) de atividade afetado(s) (i.e. ocorrência 

de reprodução e intensidade de utilização por parte do lobo) e a sua exposição a esses novos 

empreendimentos; 

 Promoção de ações de gestão florestal que incluam reflorestações, promoção de 

regeneração natural e aplicação de medidas de prevenção de incêndios. Os trabalhos no terreno 

que envolvam a intervenção direta de áreas florestadas e de linhas de água ou recorram a 

maquinaria pesada deverão ocorrer fora do período de reprodução do lobo (maio a setembro); 

 Promoção de ações de gestão cinegética que incluam a definição de áreas interditas à 

atividade cinegética; 

 Condicionar a prática de atividades desportivas e turísticas com veículos motorizados. 

 

Conforme se pode constatar na Figura 3.3, a área escolhida para instalação da Central Solar 

Fotovoltaica do Douro Sul localiza-se fora das Áreas Prioritárias de Conservação (Prioridade I e II) 

definidas em redor dos centros de atividade da alcateia de Leomil, ocupando uma zona com menos 

relevância para o Lobo por estar próxima a núcleos urbanos e outras fontes de perturbação humana. 

 

Na Figura 3.3 apresenta-se igualmente uma categorização dos vários centros de atividade da 

alcateia de Leomil de acordo com a sua utilização como local de reprodução, nomeadamente 

durante o período de nascimento e dependência das crias (maio a setembro). Verifica-se que em 

apenas três centros de atividade foi confirmada a ocorrência de reprodução, a qual ocorreu de 

forma sequencial no espaço e no tempo, nomeadamente: “Corga do Redondelo” onde se confirmou 

reprodução durante a década de 1990s (1996 e 1997); “Ribeira de Cubos” onde se confirmou 
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reprodução durante a década de 2000s (2000, 2008, 2009 e 2010) e “Rio Covo” onde se 

confirmou reprodução durante a última década (2013, 2014, 2018, 2019 e 2021); ver Capítulo 4. 

 

Figura 3.3 – Localização da área de projeto e da área potencial disponível da Central Solar Fotovoltaica 
do Douro Sul no contexto da área atribuída ao território da alcateia de Leomil, com representação das 
quadrículas 5x5km de prospeção, respetivo ID da quadrícula, localização dos empreendimentos implantados 
ou em fase de projeto (de acordo com informação na Tabela 3.1),  e identificação dos Centros de Atividade 
da alcateia de Leomil, com base em dois níveis de sensibilidade considerados Áreas Prioritárias de 
Conservação: Prioridade I com 1 km de raio (área a verde) e Prioridade II com 2 km de raio (área a laranja). 

 

À semelhança do referido para a figura anterior, na Figura 3.3. encontram-se igualmente 

representadas as localizações de outros empreendimentos em exploração (Parques Eólicos) ou em 

fase de projeto (Centrais Solares Fotovoltaicas) na área do território da alcateia de Leomil, com 

indicação dos períodos temporais em que se verificou a construção dos parques eólicos existentes, 

iniciada em 2006. Entre os vários parques eólicos já em exploração, encontra-se o Parque Eólico 

Douro Sul, alvo de hibridização pela Central Fotovoltaica do Douro Sul. Encontram-se ainda 

representados os limites da área em projeto afeta às futuras Centrais Solares de Adomingueiros e 

Nave, ambas também previstas no interior da área de amostragem associada ao território da 

alcateia de Leomil (quadrículas L4 e L5 do “Plano de Monitorização do Lobo a Sul do Rio Douro – 

Zona Este").  
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Na Tabela 3.1 encontra-se a informação detalhada relativa aos vários empreendimentos já 

existentes ou em fase de projeto no interior do território da alcateia de Leomil. Verifica-se que no 

seu conjunto, estes empreendimentos ocupam uma área de aproximadamente 50 km2, o que 

representa cerca de um terço da dimensão média do território de uma alcateia (cerca de 150 km2). 

Além disso, encontram-se atualmente edificados um total de 114 aerogeradores no interior do 

território da alcateia de Leomil, estando prevista a construção de um número adicional no âmbito 

de novos parques eólicos ou do sobreequipamento de alguns dos empreendimentos já existentes. 

 

Tabela 3.1 – Empreendimentos em exploração ou em fase de projeto na área do território da alcateia de 
Leomil, com indicação do nome do empreendimento, características técnicas (área, número de aerogeradores 
e potência instalada em Mw), data de início da fase de construção (Const.) e de exploração (Explo.). PE: 
Parque Eólico; CS: Central Solar Fotovoltaica. 

 

Estes valores espelham de certa forma a realidade do território, sendo que existem ainda outras 

infraestruturas e outros fatores de perturbação humana não referenciados, e que também 

contribuem para os impactes cumulativos sobre a alcateia de Leomil. Entre eles, são de referir as 

várias pedreiras em exploração e a recente construção de uma ETAR a cerca de 1,5km do centro 

de atividade “Rio Covo” (atual local de reprodução da Alcateia de Leomil). 

ID EMPREENDIMENTO PROMOTOR ÁREA 
(KM2) 

Nº 
AEROG MW 

FASE (ANOS) 
Const. Explo. 

EMPREENDIMENTOS IMPLANTADOS ANTES DE 2009 

I PE Leomil Grupo Iberwind 1.28 7 16 2007 2008 

II PE Mourisca 
Grupo Trustenergy 6.55 19 38 2006 2007 

III PE Nave 14.15 19 38 2006 2007 

EMPREENDIMENTOS IMPLANTADOS APÓS 2010  

1 PE Serra da Nave Eólica do Alto Douro 
S.A. 6.41 19 38 Mar 

2010 
Abr 

2011 

2 PE Douro Sul SubPE 
Moimenta 

Parque Eólico do 
Douro Sul S.A. 16.70 42 86 Jan  

2015 
Abr 

2016 

3 PE Vigia EDP Renováveis 2.00 8 28 Jan  
2018 2019 

EMPREENDIMENTOS EM FASE DE PROJETO 

A CS Adomingueiros  
Compatiblecategory 
            Lda. 

 

1.24 - 42 
(Set 

2022) - 

B CS Nave 0.80 - 42 (Set 
2022) - 

TOTAL  49.13 114 328   
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4 CARATERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DA ALCATEIA DE LEOMIL  

A caraterização da situação populacional da alcateia de Leomil, o grupo familiar de Lobos 

residente na área em estudo, tem por base a informação apresentada no último relatório disponível 

do “Plano de Monitorização do Lobo-ibérico a Sul do Rio Douro – Zona Este”, referente ao ano VIII 

(abril de 2019 a maio de 2020) do programa de monitorização, e o qual também apresenta uma 

análise global dos resultados obtidos (Serronha et al., 2020). De forma a realizar uma análise mais 

abrangente relativa à ocorrência de reprodução nesta alcateia, são igualmente utilizados dados 

mais recentes e ainda não disponíveis publicamente, que abrangem as épocas de nascimento e 

dependência de crias em 2020 e 2021 (Serronha et al., 2021a; Serronha et al., 2021b). Estes 

relatórios foram executados pelo CIBIO/InBIO (Centro de Investigação em Biodiversidade e 

Recursos Genéticos da Universidade do Porto), sob coordenação da ACHLI - Associação de 

Conservação do Habitat do Lobo-ibérico. 

A monitorização em curso, a qual abrange a alcateia de Leomil, tem como objetivo a análise da 

distribuição, utilização sazonal do espaço, estimativa anual do tamanho mínimo de grupo e sucesso 

reprodutor das alcateias, procedendo-se à identificação de centros de atividade (áreas com maior 

intensidade de utilização associadas à reprodução e/ou refúgio). Além disso, analisa-se a 

conectividade e potencial fluxo genético entre alcateias através da deteção de movimentos de 

indivíduos identificados através da análise genética de dejetos de lobo. 

A monitorização populacional do Lobo envolve a aplicação de diferentes abordagens, 

nomeadamente: i) prospeção de campo, através da realização de percursos para quantificação de 

indícios de presença, estações de deteção acústica, estações de deteção visual, armadilhagem 

fotográfica e inquéritos à população local; e ii) análise genética de amostras não-invasivas, 

maioritariamente dejetos. Mensalmente, é prospetado um total de 51,5 km em percursos distribuídos 

pelas 12 quadriculas UTM 5 x 5 km atribuídas à alcateia de Leomil (L1 a L12). São também 

recolhidas informações relativas à predação de gado e à mortalidade de Lobo. 

Segundo o último relatório disponível publicamente (Serronha et al., 2020), a alcateia de Leomil 

teve em 2019/2020 uma ocorrência Confirmada, atribuída à deteção de um efetivo mínimo de 7 

indivíduos (pela prospeção de campo) e 10 indivíduos (através da análise genética) no interior do 

seu território.  
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Na Tabela 4.1 apresentam-se os dados referentes à ocorrência de reprodução na alcateia de 

Leomil nos últimos 25 anos de amostragem (1996-2021). Das três alcateias estudadas no âmbito 

deste plano de monitorização (Leomil, Lapa e Trancoso), a alcateia de Leomil é a mais estável, 

apresentando um maior sucesso de reprodução e tamanho de grupo. 

 
Tabela 4.1 – Evidências da ocorrência de reprodução na alcateia de Leomil por ano, entre 1996 e 2021 
(retirado de Serronha et al., 2020 e atualizado com Serronha et al., 2021a; Serronha et al., 2021b). 

Ano Reprodução Critério Fonte 

1996 Confirmada Captura 1 juvenil ICN 1997 

1997 Confirmada Uivos crias + 2 juvenis mortos + observação direta de cria 
Grilo et al., 2002 1998 Não detetada --- 

1999 Não detetada --- 

2000 Confirmada Captura 1 cria (laço furtivo) + fêmea reprodutora Bastos 2001 

2001 Confirmada 1 juvenil morto Roque et al. 2005 

2002 Provável Concentração elevada de dejetos 
Pimenta et al. 2005 

2003 Provável Concentração elevada de dejetos 

2004 (sem informação) 

2005 Provável Concentração elevada de dejetos Roque & Petrucci-Fonseca 
2006 2006 Provável Concentração elevada de dejetos 

2007 Não detetada --- Roque et al. 2007 

2008 Confirmada Crias (estações de escuta + observação direta) Roque et al. 2011; Grupo 
Lobo/CIBIO, dados inéditos 2009 Confirmada Crias (estações de escuta) 

2010 Confirmada Crias (observação direta) Bernardo et al. 2011; 
Roque et al. 2011 

2011 Não detetada --- 
Grupo Lobo/CIBIO, dados 

inéditos 

2012 Não detetada --- Roque et al. 2013b 

2013 Confirmada Crias (estações de escuta + armadilhagem fotográfica) Roque et al. 2014 

2014 Confirmada Crias (estações de escuta + armadilhagem fotográfica) Roque et al. 2015 

2015 Não detetada --- Roque et al. 2017 

2016 Não detetada --- Roque et al. 2018 

2017 Não detetada --- Serronha et al. 2018 

2018 Confirmada 
Fêmea com sinais Aleitamento (armadilhagem fotográfica) 

+ possível cria (armadilhagem fotográfica) + Lobo 
atropelado com idade estimada inferior a 1 ano 

Serronha et al. 2019 

2019 Confirmada Crias (armadilhagem fotográfica) Serronha et al. 2020 

2020 Provável Concentração elevada de dejetos Serronha et al. 2021(a) 

2021 Confirmada Crias (estações de escuta + inquéritos)   Serronha et al. 2021(b) 

Na Figura 4.1 verifica-se que a ocorrência de reprodução foi confirmada em três centros de 

atividade, de forma sequencial no espaço e no tempo, refletindo um progressivo afastamento a 

empreendimentos eólicos que foram sendo construídos na proximidade dos locais que eram 

utilizados para nascimento e dependência das crias (e.g. PE Leomil e PE Serra da Nave). 
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Figura 4.1 – Identificação dos Centros de Atividade da alcateia de Leomil relativamente à sua utilização 
como local de reprodução, com representação das quadrículas 5x5km de prospeção e localização da área 
associada à Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul e de outros empreendimentos implantados ou em fase 
de projeto (de acordo com informação na Tabela 3.1).  

 

Com base nos resultados de prospeção obtidos no âmbito dos planos de monitorização, realiza-se 

em seguida uma análise detalhada do uso do espaço pelo lobo no interior do território da alcateia 

de Leomil, com base em três fontes de informação: 

i) localizações do lobo macho residente (identificado por “Demo”), marcado com colar GPS-GSM e 

seguido por telemetria entre fevereiro 2010 e março de 2011, período este em que existiam apenas 

três empreendimentos eólicos em exploração (PEs de Leomil, Mourisca e Nave, totalizando 45 

aerogeradores) e um outro em construção (PE Serra da Nave, com 19 aerogeradores) no interior 

do território da alcateia de Leomil; 

ii) localização dos dejetos de lobo detetados e confirmados geneticamente no interior do território 

atribuído à alcateia de Leomil, entre 2011 e 2021; 



 
                                                                                                                 CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA DO DOURO SUL 

PROJETO HÍBRIDO DO PARQUE EÓLICO DO DOURO SUL                                              
         

NOTA TÉCNICA SOBRE O LOBO IBÉRICO-ALCATEIA DE LEOMIL 
      

PARQUE EÓLICO DO DOURO SUL, S.A. (FINERGE) 
 

 

NOTA TÉCNICA LOBO_CS DouroSul (1) 
13 

iii) amplitude de movimentos de lobos residentes na alcateia de Leomil, identificados individualmente 

através da análise genética de dejetos (i.e. com PGI – Perfil Genético Individual) e com mais de 5 

recapturas, entre 2011 e 2021.  

Relativamente aos dejetos de lobo e PGIs, a informação espacial é representada em dois períodos 

temporais (2011-2016 e 2017-2021), com semelhante duração mas que correspondem à existência 

de um diferente número de empreendimentos em construção e exploração (ver Tabela 3.1).  

Na Figura 4.2 apresentam-se as 3790 localizações GPS do lobo macho residente na alcateia de 

Leomil (“Demo”) seguido por telemetria entre fevereiro 2010 e março de 2011. As localizações 

deste indivíduo foram obtidas cada duas horas e incluem um breve movimento extra-territorial às 

alcateias adjacentes (Lapa e Trancoso), pelo que para o contexto da presente Nota Técnica, devem 

ser só consideradas as localizações no interior do território da alcateia de Leomil (quadrículas L1 a 

L12).  

 

Figura 4.2 – Localizações GPS do lobo residente na alcateia de Leomil (“Demo”) seguido por telemetria 
entre 2010 e 2011, com representação das quadrículas 5x5km de prospeção, identificação dos Centros de 
Atividade da alcateia de Leomil e localização da área associada à Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul 
e de outros empreendimentos implantados ou em fase de projeto (de acordo com informação na Tabela 3.1).    
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De forma geral, verifica-se que o lobo marcado com colar GPS ocupou maioritariamente a zona 

norte e central atribuída a esta alcateia, durante um período temporal anterior à implantação do 

PE Douro Sul e PE da Vigia. No entanto, o período de seguimento deste lobo coincide com vários 

PEs já em exploração (Leomil, Mourisca e Nave) e com a fase de construção do PE Serra da Nave, 

os quais parecem ser claramente evitados pelo lobo marcado. Durante o período de nascimento e 

dependência de crias abrangido pelo seguimento deste lobo (2011), a alcateia não apresentou 

evidências de reprodução, apesar desta ter sido confirmada nos anos anteriores (2008, 2009 e 

2010) no centro de atividade “Ribeira de Cubos”, e durante os anos seguintes (2013 e 2014) no 

centro de atividade “Rio Covo”. Este padrão reprodutor reflete um efeito de exclusão por parte da 

construção do PE Serra da Nave, o qual é igualmente percetível através da ausência de localizações 

do lobo seguido por telemetria, no interior da área deste empreendimento eólico. Além disso, 

verifica-se que a área de projeto selecionada para a futura implantação da Central Solar 

Fotovoltaica do Douro Sul localiza-se num evidente corredor utilizado pelo lobo marcado nos seus 

movimentos no interior do território da alcateia. Apesar desta fonte de informação remontar a mais 

de dez anos atrás e ao longo deste corredor existirem fatores de perturbação humana (núcleos 

urbanos e estrada nacional EN329), é provável que a área envolvente à Central Solar Fotovoltaica 

do Douro Sul seja ainda atualmente importante para a mobilidade de lobos residentes na alcateia 

de Leomil, tal como demostrado pelos resultados de amostragem mais recentes. 

Na Figura 4.3 apresenta-se a distribuição dos 329 dejetos confirmados como sendo de lobo no 

interior do território atribuído à alcateia de Leomil (quadrículas L1 a L12), detetados 

maioritariamente ao longo de percursos pré-definidos realizados entre 2011 e 2021. De forma 

geral, verifica-se uma maior concentração de dejetos na envolvente próxima dos vários centros de 

atividade, em particular na “Corga de Redondelo” e no “Rio Covo”, este último o local de 

reprodução da alcateia de Leomil desde 2013. Esta fonte de informação permite também verificar 

que a presença detetada de lobo tende a ser reduzida no interior de empreendimentos eólicos em 

exploração desde há vários anos (p.e. PE Nave e PE Leomil) ou logo após a sua construção (p.e. PE 

Douro Sul), o que sugere um efeito de exclusão. É de referir a ausência de deteção de dejetos de 

lobo no interior ou envolvente próxima da futura área da Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul, 

o que poderá estar associado a uma deficiente rede de amostragem baseada em percursos pré-

definidos e à reduzida detetabilidade de dejetos que caracteriza as alcateias a sul do rio Douro. 
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Figura 4.3 – Localização de dejetos de lobo confirmados geneticamente no interior do território atribuído à 
alcateia de Leomil, com representação das quadrículas 5x5km de prospeção, identificação dos Centros de 
Atividade da alcateia de Leomil e localização da área associada à Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul 
e de outros empreendimentos implantados ou em fase de projeto (de acordo com informação na Tabela 3.1).    

 

Na Figura 4.4 apresenta-se a localização e amplitude de movimentos de 7 lobos residentes na 

alcateia de Leomil entre 2011 e 2016, com base na identificação individual de dejetos através de 

análise genética e somente considerando os PGIs com mais de 5 recapturas. Apesar desta fonte de 

informação não permitir avaliar os movimentos detalhados por parte dos indivíduos com PGI, 

verifica-se que a maioria dos lobos identificados se movimentam por todo o território atribuído à 

alcateia de Leomil, abrangendo todos os centros de atividade identificados. 
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Figura 4.4 – Localização e amplitude de movimentos de lobos residentes na alcateia de Leomil, identificados 
individualmente através da análise de dejetos (PGIs com ≥ 5 recapturas) entre 2011 e 2016, com 
representação das quadrículas 5x5km de prospeção, identificação dos Centros de Atividade da alcateia de 
Leomil e localização da área associada à Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul e de outros 
empreendimentos implantados ou em fase de projeto (de acordo com informação na Tabela 3.1).    
 
 

Na Figura 4.5 apresenta-se a mesma fonte de informação relativamente a 14 lobos com PGI, 

identificados na alcateia de Leomil entre 2017 e 2021. Neste período temporal, coincidente com a 

fase de exploração de todos os empreendimentos atualmente existentes, verifica-se um padrão 

espacial semelhante ao atrás descrito para o período 2011-2016, com movimentos que abrangem 

a quase totalidade do território atribuído à alcateia assim como todos os centros de atividade 

identificados.  
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Figura 4.5 – Localização e amplitude de movimentos de lobos residentes na alcateia de Leomil, identificados 
individualmente através da análise de dejetos (PGIs com ≥ 5 recapturas) entre 2017 e 2021, com 
representação das quadrículas 5x5km de prospeção, identificação dos Centros de Atividade da alcateia de 
Leomil e localização da área associada à Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul e de outros 
empreendimentos implantados ou em fase de projeto (de acordo com informação na Tabela 3.1).    
 
 

Em resumo, o padrão espacial revelado pela amplitude de movimentos do lobo seguido por 

telemetria em 2010/2011 e dos dejetos com PGI entre 2011 e 2021, demostra uma elevada 

mobilidade dos lobos residentes na alcateia de Leomil, apesar da existência de uma paisagem 

dominada por atividades humanas, incluindo vários empreendimentos eólicos. Estes amplos 

movimentos pelo território são cruciais para assegurar um regular acesso a fontes de alimentação 

(principalmente vazadouros de quintas de produção intensiva de animais domésticos) e a locais para 

refúgio ou reprodução, como sejam os quatro centros de atividade identificados. Neste sentido, 

tendo em conta que a Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul se situa na região central do território 

da alcateia de Leomil, considera-se provável que exista uma utilização regular do lobo no interior 

ou envolvente próxima da futura área da Central Solar Douro Sul, que apesar da ausência de 

deteção de dejetos nessa zona, tal é evidenciado pelos movimentos do lobo seguido por telemetria. 
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Neste sentido, importa referir a relevância da monitorização por telemetria, pois é uma metodologia 

que permite obter dados numerosos e rigorosos sobre o uso do espaço, permitindo avaliar o 

comportamento da alcateia face a vários fatores de perturbação e, assim, facilitar a avaliação e 

monitorização de impactes resultantes de empreendimentos (ver Capítulo 6). 

5 ANÁLISE DE IMPACTES CUMULATIVOS E PROPOSTA DE MEDIDAS DE 
MINIMIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO 

A previsão de impactes tem sempre um determinado grau de incerteza associado, uma vez que se 

tentam prever situações futuras. Por outro lado, se para alguns descritores do ambiente existem 

modelos matemáticos que permitem obter previsões mais ou menos precisas dos efeitos ambientais 

esperados, existem outras áreas para as quais essa previsão é extremamente difícil de realizar, 

dado o pouco conhecimento existente acerca da natureza das relações e o grande número de 

interações envolvidas. É nesta segunda situação que se enquadra a avaliação de impactes 

cumulativos solicitada, a qual se torna ainda mais difícil quando se trata de impactes sobre uma 

espécie faunística que ocupa um vasto território, que vai muito para além da área de incidência do 

empreendimento em análise. 

Tendo como foco a definição “Impactes cumulativos são impactes de natureza aditiva, iterativa, 

sinergética ou irregular (imprevisível), gerados por ações individualmente insignificantes, mas 

coletivamente significativas que se acumulam no espaço e tempo” (Canter, 1999), apresenta-se neste 

capítulo uma avaliação dos eventuais impactes sobre o Lobo que se preveem que venham a ser 

gerados pela implantação da Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul, cumulativamente com outros 

projetos ou atividades, existentes ou previstos na mesma área geográfica. Em particular, pretende-

se avaliar impactes determinados ou induzidos pela Central Fotovoltaica em estudo que se irão 

adicionar a perturbações já existentes ou previstas sobre o Lobo, especificamente sobre a alcateia 

de Leomil, que é aquela em cujo território se insere o Projeto. 

Esta análise pressupõe uma abordagem numa perspetiva contrária à análise de impactes usual, ou 

seja, o foco da abordagem deixa de ser o projeto em si, passando o foco da atenção a ser dirigido 

ao fator ambiental, neste caso o Lobo. A avaliação é feita considerando os potenciais impactes da 

Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul em conjunto com os impactes de outros projetos (existentes 

e previsto) que exercem também efeitos sobre a alcateia de Leomil. Aliás, é esta mesma abordagem 

que é realizada no “Plano de Monitorização do Lobo a Sul do Rio Douro – Zona Este”, pois 
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efetivamente os vários parques eólicos alvo de monitorização induzem efeitos cumulativos sobre as 

alcateias que existem no território onde estes empreendimentos se inserem, e só compreendendo a 

dinâmica dessas alcateias, com uma análise que abrange a sua área vital, é que se pode apreender 

esses mesmo efeitos. Ainda assim, as interpretações que são feitas devem ser encaradas com 

prudência, pois existem muitos mais fatores de perturbação para além dos projetos que são alvo 

de monitorização, o que torna difícil compreender os efeitos causados por determinado projeto. É 

conscientes das dificuldades de análise atrás expostas que se tecem várias considerações em 

seguida.  

Face ao exposto no capítulo anterior, considera-se que a área vedada da Central Solar Fotovoltaica 

do Douro Sul em conjunto com outros empreendimentos próximos já existentes (PE Nave, PE Douro 

Sul e PE Serra da Nave) ou em fase de projeto (CS de Adomingueiros e Nave) poderão induzir um 

impacte cumulativo no lobo. Este efeito poderá refletir-se numa limitação dos movimentos de lobos 

residentes no interior do território da alcateia de Leomil, em particular entre os seus principais centros 

de atividade com maior utilização (“Corga do Redondelo” e “Rio Covo”) e ao longo do corredor da 

EN329, tal como sugerido pela amplitude de movimentos do lobo seguido por telemetria em 

2010/2011 e dos PGIs obtidos entre 2011 e 2021. 

Em particular, o principal impacte direto causado pela instalação da Central Solar Fotovoltaica do 

Douro Sul é a perda de cerca de 82 ha (0.82 km2), correspondentes à área que ficará vedada. 

Sabendo que, conforme referido no Capítulo 2, a dimensão média do território das alcateias em 

Portugal é de 150 km2, a Central Solar em análise envolverá uma perda de 0.5% do potencial 

território da alcateia de Leomil. Considerando este enquadramento relativamente às 12 quadriculas 

5x5km atribuídas à alcateia de Leomil no “Plano de Monitorização do Lobo a Sul do Rio Douro – 

Zona Este” (quadrículas L1 a L12, num total de 300 km2), verifica-se uma perda de 0.3% da área 

de amostragem nesta alcateia. Além disso, tendo em conta que no interior do território da alcateia 

de Leomil está previsto a instalação de mais duas Centrais Solares Fotovoltaicas (Adomingueiros e 

Nave) com uma área vedada total de cerca 2 km2, resulta em que cumulativamente, os valores de 

perda de potencial território da alcateia serão 1.9%, enquanto que a perda da área de 

amostragem nesta alcateia será de 0.9%.  
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Este efeito de exclusão absoluta refere-se à fase de exploração, situação considerada mais 

relevante pois permanece ao longo de toda a vida útil do empreendimento. Relativamente à fase 

de construção, é expetável que exista um efeito indireto de exclusão parcial pela perturbação 

causada, que será de maior magnitude caso a construção das três Centrais Solares Fotovoltaicas 

(Douro Sul, Adomingueiros e Nave) seja efetuada em simultâneo. Este impacte da fase de construção 

é minimizável pela implementação das duas seguintes medidas, usualmente propostas para projetos 

que se inserem em áreas de presença de Lobo, com as devidas adaptações à natureza da Central 

Solar em análise:  

 Interdição de todos os trabalhos durante o período noturno e crepuscular (i.e. uma hora antes 

do pôr-do-sol e uma hora depois do nascer do sol), em toda a área de implantação da 

Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul, por forma a não coincidir com o período circadiano 

de maior atividade do lobo (i.e. crepúsculo e noite); 

 interdição dos trabalhos mais ruidosos (movimentação geral de terras recorrendo a 

retroescavadoras, cravação de estacas e execução de fundações) entre 1 de abril e 31 de 

agosto, por forma a não coincidir com o período de reprodução do Lobo (i.e. nascimento e 

dependência das crias). 

A perda de área, anteriormente referida, associada à exploração da Central Solar Fotovoltaica 

Douro Sul poderá ser compensada pela implementação de medidas compensatórias que aumentem 

a disponibilidade local de refúgio e alimento para o Lobo, à semelhança do proposto em Nota 

Técnica elaborada para as Centrais Solares de Adomingueiros e Nave, a saber: 

“Propõem-se também um conjunto de medidas indiretas ao Lobo-ibérico, como o fomento de populações 

de coelhos e lebres. O aumento das populações de lagomorfos poderá ser feito através de diversas 

ações como a colocação de vedação com espaço/abertura para a passagem destes, a colocação de 

maroiços dentro da área do projeto para refúgio e reprodução, ou através do cultivo de centeio nas 

áreas criadas para comunidades herbáceas ou em pequenas parcelas dentro da área de projeto. Esta 

última ação ainda beneficiará outros grupos de animais, em particular as perdizes. O fomento de 

coelhos e lebres pode contribuir para a alimentação do Lobo (ainda que com uma reduzida expressão). 

Caso haja o cultivo de centeio dentro da área, o número de perdizes aumentará, favorecendo também 

os caçadores. Assim, face ao fomento de espécies de caça menor, poderá ser negociada com as 
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associações cinegéticas a identificação e alteração de zonas de não-caça, que possam ser coincidentes 

com importantes zonas para refúgio e/ou reprodução do Lobo”.  

Outra medida que foi proposta para as Centrais Solares de Adomingueiros e Nave e se entende 

ser relevante, é: 

“Como o projeto é compatível com a criação de zonas vedadas para o pastoreio e refúgio noturno 

para rebanhos, propõe-se a implementação de zona de pastoreio e refúgio noturno para ovelhas dentro 

da área da central. Esta ação permite o corte da vegetação de uma forma natural (sem recurso a 

maquinaria ou a técnicos), promovendo simultaneamente a segurança do efetivo animal e um menor 

risco de predação pelo Lobo, dentro de uma área vedada”. 

Salienta-se que a situação agora em avaliação de impactes cumulativos de Centrais Solares 

Fotovoltaicas, apresenta algumas vantagens quando vistas cumulativamente com parques eólicos, 

pois este tipo de projetos solares só funciona no período diurno (quando o lobo se encontra menos 

ativo) e não envolve uma grande perturbação sonora e luminosa, ao contrário dos parques eólicos. 

Outra situação a ter em atenção ao nível dos impactes cumulativos é que os resultados dos planos 

de monitorização de Lobo no âmbito de parques eólicos que têm sido executadas em Portugal 

demonstram que, em geral, existe um efeito de exclusão parcial que se faz sentir na fase de 

construção e no primeiro ano de exploração, mas que nos seguintes anos de exploração, o Lobo 

apresenta uma maior utilização da área do empreendimento, evidenciando alguma adaptação e 

tolerância à nova infraestrutura. Além disso, tem-se vindo a observar situações excecionais de zonas 

onde o Lobo tinha sido dado como localmente extinto, que voltaram a ser recolonizadas, e onde a 

nova alcateia se reproduz em locais próximos a parques eólicos já existentes, como é o caso da 

serra de Arga. Estas evidências poderão sugerir limitados impactes cumulativos das Centrais Solares 

com Parques Eólicos no que respeita ao efeito de exclusão a médio/longo prazo. No entanto, face 

ao elevado número de aerogeradores (n=114) existentes atualmente no interior do território 

atribuído à alcateia de Leomil, é de prever que a presença destes Parques Eólicos associados com 

as novas Centrais Solares em projeto, e o sobreequipamento previsto para alguns dos 

empreendimentos eólicos, possam levar a impactes cumulativos significativos no uso da área 

disponível para esta alcateia.  
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É expetável que a instalação e exploração da Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul conduza a 

alterações comportamentais e de uso do espaço por parte da alcateia de Leomil, embora a área 

deste projeto se encontre relativamente afastada (i.e. fora das Áreas Prioritárias de Conservação I 

e II) de qualquer um dos Centros de Atividade atribuídos a esta alcateia, nomeadamente do seu 

atual local de reprodução em “Rio Covo”. Apesar da Central Solar em análise estar afastada dos 

referidos Centros de Atividade, encontra-se em pleno território utilizado pela alcateia, seja para 

procura de alimento ou circulação entre os diferentes centros de atividade, incluindo o local de 

reprodução. Além disso, a área vedada da Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul poderá 

condicionar a conetividade entre alcateias, uma vez que os resultados obtidos no “Plano de 

Monitorização do Lobo a Sul do rio Douro – Zona Este” têm vindo a demonstrar a importância da 

alcateia de Leomil na conetividade e circulação de indivíduos entre as alcateias que existem quer a 

ocidente (i.e. alcateia de Montemuro), quer a oriente (i.e. alcateias da Lapa e de Trancoso).  

É de referir que a área de instalação da Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul, assim como a da 

Central Solar Fotovoltaica da Nave, se localizam em áreas já atualmente sujeitas a perturbação 

humana indireta pela sua proximidade a zonas sujeitas a pressão antrópica (i.e. áreas urbanas e 

redes viárias, incluindo a EN329), conforme evidenciado no Capítulo 3. Esta realidade poderá 

sugerir que apesar de estar em causa um evidente efeito de exclusão pela área vedada, a 

significância dessa perda não será relevante pois corresponde a uma zona atualmente já bastante 

sujeita a perturbação humana. No entanto, verifica-se que essa área tem sido utilizada pelo Lobo, 

tal como demostrado pelas localizações do exemplar marcado seguido por telemetria em 

2010/2011, ainda que desde essa data não tenham sido detetados dejetos de lobo na zona e se 

tenha verificado a implantação de algumas infraestruturas novas. Além disso, na estrada EN329 

(incluindo o troço próximo da Central Solar do Douro Sul) está em curso o desenvolvimento de uma 

medida de compensação que visa diminuir o risco de atropelamentos de fauna, incluindo o Lobo, do 

qual existem nesta via dois registos de mortalidade por colisão com veículos (Serronha et al., 2021a). 

O registo de mortalidade mais recente foi detetado em fevereiro de 2019, envolvendo um lobo 

fêmea com idade inferior a um ano, encontrado atropelado na estrada EN329, próximo da 

localidade de Touro. Neste mesmo troço da EN329 já tinha sido atropelado um outro lobo macho 

juvenil, em novembro de 2001. 

Por último e como síntese conclusiva, considera-se que existe um impacte negativo sobre a alcateia 

de Leomil pela instalação da Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul, o qual é expetável que, por 
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si só, não seja muito significativo, mas que os efeitos poderão ser potenciados face ao impacte 

cumulativo com vários outros projetos existentes e previstos nesta região.  

Perante a situação exposta, considera-se importante tirar sinergias do facto de estarem previstas 

outras centrais solares no território da alcateia de Leomil, implementando medidas compensatórias 

em estreita articulação, como por exemplo, ações de melhoria do habitat para o Lobo e suas presas 

naturais (p.e. criação de áreas de não-caça, promoção de floresta nativa, controlo de vegetação 

exótica, reintrodução de corço). Neste sentido, é de referir que a ACHLI – Associação de 

Conservação do Habitat do Lobo Ibérico (da qual é associada a empresa Parque Eólico do Douro 

Sul, S.A., participada na sua totalidade pela FINERGE, S.A.) está particularmente vocacionada para 

a implementação de medidas compensatórias dirigidas à melhoria do habitat do Lobo Ibérico. Por 

isso, recomenda-se que pela implantação da Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul, o promotor 

venha a contribuir para o Fundo do Lobo que suporta financeiramente as ações no âmbito das 

medidas compensatórias, nos moldes em que outros promotores, entre os quais, a  empresa Parque 

Eólico do Douro Sul, S.A., já contribuem, ou seja, em proporção à potência que vier a ser instalada. 

6 MONITORIZAÇÃO 

Tal como se depreende na análise apresentada no capítulo anterior, subsistem muitas dúvidas 

relativamente aos reais impactes que possam ser causados pela instalação da Central Solar 

Fotovoltaica do Douro Sul, fundamentalmente por se tratar de um projeto com características 

diferentes daqueles que têm sido alvo de monitorização (parques eólicos), e por se estar num 

território humanizado onde se têm vindo a implementar gradualmente cada vez mais infraestruturas. 

É certo que a Central Solar resultará numa área onde deixará de ser possível o Lobo circular, 

constituindo-se assim um vazio no interior do território da alcateia de Leomil. No entanto, a área 

deste empreendimento tem o potencial de constituir uma fonte de alimento alternativo, mas pouco 

significativo, para o Lobo (i.e. coelho-bravo), e ser encarada como uma mais-valia nos termos 

expostos no capítulo anterior relativo às medidas de minimização e compensação, relacionadas com 

a melhoria do habitat, proteção do gado e potencial articulação com as associações de caçadores. 

Para avaliar os possíveis efeitos, quer negativos resultantes da instalação da Central Solar 

Fotovoltaica do Douro Sul, quer positivos pela implementação de medidas que permitam uma 

melhoria das condições de existência do Lobo no contexto local, torna-se imprescindível fazer a 
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monitorização da alcateia de Leomil, e também das outras alcateias envolventes com as quais existe 

conetividade. Esta monitorização deve ser abrangente, incidindo em todo o território da alcateia 

onde se localiza a Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul, recomendando-se por isso que a 

monitorização seja integrada no “Plano de Monitorização do Lobo a Sul do rio Douro – Zona Este”, 

o qual incide nas alcateias de Leomil, Lapa e Trancoso, e se encontra atualmente em curso sob gestão 

técnica da ACHLI.  

Contudo, está em causa a monitorização de um projeto de diferente natureza dos que são 

atualmente abrangidos pelo plano de monitorização em curso, pois neste caso a zona afeta ao 

projeto fica fora da área de amostragem por se encontrar vedada. Este aspeto é particularmente 

relevante pois o plano de monitorização em curso está orientado em termos metodológicos para a 

monitorização de parques eólicos, onde as áreas afetas aos respetivos projetos são de livre acesso, 

quer para o Lobo, quer pelos técnicos que desenvolvem a monitorização. Esta situação poderá levar 

a que sejam propostas metodologias complementares específicas para a futura monitorização da 

Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul. 

Neste âmbito evidencia-se com grande pertinência a oportunidade de implementação de um 

programa de monitorização com recurso a telemetria, envolvendo a captura e marcação de lobos 

com coleira GPS. O potencial seguimento de Lobos nos mesmos moldes em que se fez o seguimento 

do lobo “Demo” em 2010/2011 fornecerá certamente muitos dados que ajudarão a compreender 

melhor a dinâmica da alcateia de Leomil. Tal torna-se particularmente relevante tendo em conta 

que esta alcateia é considerada como a mais estável de todas as existentes a sul do rio Douro, e 

com capacidade de originar lobos dispersantes que são cruciais à manutenção das restantes 

alcateias envolventes, que se encontram em situação mais vulnerável. A obtenção de resultados 

relevantes durante a monitorização, em particular com recurso a metodologias robustas como a 

telemetria, são de extrema importância não só para avaliar impactes, mas sobretudo para avaliar 

a eficácia das medidas de minimização propostas, identificar situações de vulnerabilidade e ajudar 

na escolha do tipo e locais para implementação de medidas de compensação. 
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