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1 INTRODUÇÃO 

Na sequência do processo de Avaliação de Impacte Ambiental do Projeto de Execução da Central Solar Fotovoltaica 

(CSF) de Douro Sul integrada no Projeto Híbrido do Parque Eólico do Douro Sul (Procedimento de Avaliação de 

Impacte Ambiental n.º 3439), apresenta-se, no presente Aditamento, a resposta ao pedido de elementos adicionais 

formulado pela Comissão de Avaliação (CA) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), ao abrigo do n.º 8 do artigo 14.º do 

Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro. 

Os elementos adicionais apresentados têm como objetivo responder, cabalmente, ao ofício com a referência S060445-

202110-DAIA.DAP / DAIA.DAPP.00205.2021, de 14 de outubro de 2021, da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), e 

que constitui o Anexo I deste Documento. 
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2 ELEMENTOS ADICIONAIS SOLICITADOS 

2.1 INTRODUÇÃO E DESCRIÇÃO DO PROJETO 

(1.1) Rever a cartografia do EIA, incluindo o RNT, de forma a evidenciar a localização da ligação a 60kV, com 

cerca de 235 metros, entre a Subestação da Central Solar Fotovoltaica de Douro Sul e o apoio P63 da Linha a 60kV PE 

3 Marcos – SE Moimenta do elemento de projeto – constata-se que grande parte da cartografia do projeto apresentada 

pelo EIA no Volume 3, e nomeadamente pelo Resumo Não Técnico (RNT), não representa o referido elemento de 

projeto, exceção feita a alguns dos desenhos à escala 1:5.000. 

A cartografia do EIA foi revista em conformidade com os aspetos apontados, tendo sido acrescentados os elementos de 

projeto referidos (ligação a 60kV e apoio P63 da Linha a 60kV). 
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3 CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

3.1 GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E RECURSOS MINERAIS 

 

(2.1.1) Avaliar a área de implantação do projeto, relativamente à existência de afloramentos rochosos com geomorfologia 

granítica de pequena, média e grande escala que apresentem potencial interesse patrimonial, bem como de outros 

aspetos geológicos que possam ser considerados como geossítios. Deverá proceder-se ao seu inventário, delimitação e 

caracterização/avaliação, sendo considerados como condicionantes (áreas interditas a qualquer infraestrutura do projeto) 

todos os afloramentos rochosos (a qualquer escala) que revelem potencial interesse patrimonial como geossítios. Estes 

geossítios deverão ser considerados na respetiva carta de condicionantes, devendo ser avaliados os impactes com a 

instalação do projeto e consideradas as respetivas medidas de minimização. 

Por forma a dar resposta ao solicitado foi efetuada uma análise de maior detalhe na área de implementação do projeto, 

com o objetivo de identificar elementos singulares presentes, atendendo ao seu enquadramento geomorfológico, a partir 

de trabalho de campo e de uma avaliação das informações cartográficas e bibliográficas associadas a esta região. 

Assim sendo, e não tendo sido identificados nos estudos decorrentes do EIA a presença de geossítios ou de elementos de 

potencial interesse patrimonial, foi preconizada uma análise mais fina que visou a aferição da avaliação de impactes 

efetuada, tal como se apresenta de seguida. 

A área de implantação do projeto sobrepõe-se, de acordo com a Carta Geológica de Portugal à escala 1:500.000, do 

LNEG, a uma mancha (afloramento) de granitos de duas micas, indiferenciados, sintectónicos relativamente a F 3 (I
3). 

Este afloramento contínuo aflora em aproximadamente 160 km2, estando subjacente às sedes de concelho Tarouca e 

Moimenta da Beira (Figura 3.1). 

Quando consideradas as folhas 14-B e 14-D da cartografia geológica à escala 1:50.000 do LNEG (Figura 3.2), observa-se 

que: 

▪ A Área 1 (a área mais a SE) se sobrepõe a granitos de duas micas com foliação e estruturas “schlieren” (Maciço de 

Penedono), mais concretamente a granitos de grão médio denominados de “Granitos de Senhora da Graça”. Na 

notícia explicativa da folha 14-D, publicada em 1972, estes granitos eram denominados de “granitos alcalinos de 

duas micas \ granitos de grão médio a fino, por vezes, gnassóide”; 

▪ A Área 2 (a área mais a NW) se sobrepõe, no seu sector sul, a granitos de duas micas com foliação e estruturas 

“schlieren” (Maciço de Penedono), mais concretamente a granitos de grão médio denominados de “Granitos de 

Senhora da Graça” e, no seu sector norte, a granitos de grão médio e tendência porfiroide, denominados de 

“Granitos de Vila Chã”. 



 

6 40511PHIB. PROJETO HÍBRIDO DO PARQUE EÓLICO DO DOURO SUL. CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA DO DOURO SUL.  

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. ADITAMENTO. 

 

Figura 3.1 - Enquadramento geológico de âmbito regional (fonte: LNEG). 

O inventário nacional do património geológico no âmbito do projeto de investigação “Identificação, caracterização e 

conservação do património geológico: uma estratégia de geoconservação para Portugal”, financiado pela Fundação para a 

Ciência e a Tecnologia entre 2007 e 20101, não indica qualquer ocorrência para o município de Vila Nova de Paiva. 

A consulta efetuada ao geoPortal2 do Laboratório Nacional de Energia e Geologia corrobora a informação do PROGEO, 

não indicando qualquer Geossítio para o município de Vila Nova de Paiva. O geossítio mais próximo encontra-se a mais 

de 15 km de distância, no concelho de Nelas. 

Com vista ao esclarecimento cabal sobre a eventual “existência de afloramentos rochosos com geomorfologia granítica de 

pequena, média e grande escala que apresentem potencial interesse patrimonial, bem como de outros aspetos geológicos 

que possam ser considerados como geossítios”, foi realizado levantamento de campo no passado dia 14 de novembro de 

2021. 

Este levantamento de campo consistiu no varrimento a pé das duas áreas de Projeto onde se planeia a instalação dos 

painéis solares, com registo fotográfico de aspetos geomorfológicos, texturais e tectónicos característicos das áreas. 

 

 

1 Disponível em http://geossitios.progeo.pt/ 
2 geoportal.lneg.pt (consulta efetuada em novembro 2021). 

http://geossitios.progeo.pt/
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Figura 3.2 - Enquadramento geológico de âmbito mais local (fonte: LNEG). 

A localização das estações de observação com registo fotográfico encontra-se projetada sobre imagem de satélite na 

Figura 3.3, sendo que o varrimento foi mais lato que as 30 estações georreferenciadas e com registos fotográficos 

associados. Apenas o sector norte da Área 2 não foi calcorreado pela conjugação de dois fatores: 1) elevada densidade de 

vegetação, a qual dificultou/impediu o progresso do varrimento a pé; 2) a densidade de vegetação é indicadora da 

ausência de afloramentos rochosos. 

Resultante do varrimento/observação efetuado conclui-se pela presença de um maciço granítico comum, onde a típica 

arenização resultante da ação dos agentes atmosféricos (e.g. precipitação, temperatura, vento) dá lugar a solos arenosos 

pouco espessos e a blocos rochosos de dimensões e graus de arredondamento bastante heterogéneos. Nalguns locais 

estes blocos rochosos encontram-se mais arredondados, formando amontoados de “bolas” graníticas, denominadas de 

“caos de blocos”. Noutros locais, o granito aflora em laje granítica, com continuidade espacial de alguns metros, não se 

destacando, contudo, à superfície do terreno. 

Em termos texturais não se observou nada de atípico relativamente ao descrito na bibliografia. Os filões de quartzo 

identificados, de natureza leitosa, não se revelaram como cristas na paisagem.   

O registo fotográfico das 30 estações de observação encontra-se em Anexo VII do Volume 04 – Anexos do EIA. 

O levantamento de campo efetuado corrobora a informação bibliográfica, não se identificando afloramentos rochosos com 

geomorfologia granítica de pequena, média e grande escala que apresentem potencial interesse patrimonial ou outros 

aspetos geológicos que possam ser considerados como geossítios. 
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Figura 3.3 – Locais visitados e fotografados no dia 14 de novembro de 2021. 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

Foto 3.1 – Registo fotográfico de locais visitados no dia 14/11/2021 (parte 1). 
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Foto 3.2 – Registo fotográfico de locais visitados no dia 14/11/2021 (parte 2). 
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Foto 3.3 – Registo fotográfico de locais visitados no dia 14/11/2021 (parte 3). 
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Foto 3.4 – Registo fotográfico de locais visitados no dia 14/11/2021 (parte 4). 
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Foto 3.5 – Registo fotográfico de locais visitados no dia 14/11/2021 (parte 5). 
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Foto 3.6 – Registo fotográfico de locais visitados no dia 14/11/2021 (parte 6). 
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Foto 3.7 – Registo fotográfico de locais visitados no dia 14/11/2021 (parte 7). 
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Foto 3.8 – Registo fotográfico de locais visitados no dia 14/11/2021 (parte 8). 
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3.2 RECURSOS HÍDRICOS 

2.2.1 Reformular a proposta de implantação da central e da área de vedação, de modo a assegurar a salvaguarda de 

uma servidão administrativa livre de obstáculos, não inferior a 5 metros para cada lado de cada linha de águas públicas 

que ocorre na área de implantação da central, sem qualquer tipo de intervenção, construção ou vedação sobre o referido 

troço, efetivando a inibição de realização de construções, incluindo vedações, a uma distância inferior a 5 metros à linha 

que limita o leito das linhas de água, assim como de quaisquer movimentos de terra que comprometam a estabilidade e o 

escoamento das águas; 

Foi ajustado o layout com a disposição das mesas e a vedação, tendo em consideração a recomendação efetuada. 

Assim, a vedação contorna uma servidão administrativa de pelo menos 5 m para cada lado de cada linha de águas 

públicas, condicionando as intervenções nesta faixa, tal como se pode constatar nos desenhos 40511-EA-DS03-02-003-

A e 40511-EA-DS03-02-004-A, tendo sido estendido às restantes Peças Desenhadas (Ver Volume 03 - Desenhos). 

 

2.2.2 Esclarecer quais as soluções para o tratamento de águas residuais produzidas no estaleiro; 

No que respeita às instalações sanitárias do estaleiro, serão utilizadas instalações sanitárias amovíveis e temporárias 

(com reservatório de águas residuais desinfetado e controlado quimicamente de forma a evitar o desenvolvimento de 

bactérias e maus cheiros), sendo os efluentes resultantes encaminhados à respetiva entidade gestora e licenciada para o 

seu tratamento final. 

3.3 SISTEMAS ECOLÓGICOS 

2.3.1 Avaliar os impactes cumulativos que podem resultar da artificialização de “82,3 hectares” para instalação dos 

elementos do projeto, 75% dos quais constituem atualmente habitat de nidificação favorável para o tartaranhão-caçador 

(Circus pygargus), que é uma espécie listada no Anexo A-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com a nova redação 

dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, e com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, 

de 8 de novembro, e que tem estatuto de conservação desfavorável segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de 

Portugal (Cabral et al. 2005); 

Antes de mais importa esclarecer que a área de estudo considerada não será afetada na totalidade pelo projeto da Central 

Solar Fotovoltaica do Douro Sul e linha elétrica associada. Tal como é referido no sub-capítulo 4.6.3.2 Aspetos Gerais -

Flora e Vegetação do Relatório Síntese do EIA (40511-EA-DS02-EIA-RS-00-A) “Para a caracterização da vegetação foi 

considerada a área de estudo composta pelas áreas previstas para a Central Fotovoltaica (CPV) acrescidas de uma 

envolvente de 50 metros e o traçado proposto para a linha elétrica acrescido de um corredor de 400 metros de largura, 

centrado no eixo da linha.” No Quadro 4.21 (Ocupação e afetação das diferentes Unidades de Vegetação e Usos do solo 

presentes na área de estudo associada à Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul e corredor da linha elétrica associada) 

encontram-se quantificas as áreas de afetação previstas em função das diferentes infraestruturas do projeto. 

Assim, embora estejam presentes na área de estudo 102,4 hectares de matos (86,3 hectares de Giestal e 16,1 hectares 

de Tojal-Urzal), habitat favorável à nidificação de águia-caçadeira (Circus pygargus), destes apenas se prevê a afetação 

de 49,5 hectares (39,5 hectares de Giestal e 10,0 hectares de Tojal-Urzal). A grande maioria destas áreas de afetação 

estão relacionadas com a instalação das “Mesas” (painéis fotovoltaicos). 
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Embora a instalação da Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul e futura exploração não seja compatível com a 

manutenção de um coberto arbustivo, não haverá uma artificialização da totalidade da área, sendo esta artificialização 

cingida às áreas de instalação de acessos, subestação e postos de transformação. Para a área de instalação dos painéis 

fotovoltaicos haverá uma conversão da ocupação do solo, sem impermeabilização, sendo mantido o estrato herbáceo. 

Passando estas áreas a apresentar características de Prados e Pastagens, cuja manutenção poderá ser feita através de 

animais de pasto. Na Foto 3.9 apresentam-se alguns exemplos de Centrais Solares Fotovoltaicas (pertencentes ao grupo 

FINERGE) em que se introduziram animais de pasto para controlo da vegetação. 

 

  

  

Em cima: Central de Apra A e Central de Alpra B, recurso a ovelhas; em baixo à esquerda Central de Coruche 3, recurso a cavalos, 

burros e póneis; em baixo à direita Central de Malhapão, recurso a vacas. 

Foto 3.9 - Alguns exemplos de Centrais Solares Fotovoltaicas (pertencentes ao grupo FINERGE) em que se 
introduziram animais de pasto para controlo da vegetação 

Importa pois destacar ainda que mesmo considerando área vedada, existem bolsas que não serão afetadas com 

elementos do projeto (ex: linhas de água, áreas de habitats, com Quercus róbur, …) 

Relativamente aos impactes do projeto sobre a águia-caçadeira (Circus pygargus), resultantes da perda de área de 

matos, embora este impacte tenha sido classificado como significativo, este é considerado minimizável. 
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Como é referido no Subcapítulo 4.6.4.1.1 Vegetação e Habitats os matos de Giestal resultam de estados avançados de 

degradação, associados a ciclos de queima e pastoreio. Este tipo de matos é também menos interessante enquanto 

habitat de nidificação para águia-caçadeira. Na região em que o projeto se encontra esta espécie prefere pastagens de 

altitude e matos de urzes, tojos e carquejas (Catry et al., 2010). Assim, as áreas de Tojal-Urzal assumem maior 

importância enquanto habitat de nidificação e de caça para águia-caçadeira.  

Com a implantação do projeto prevê-se a afetação de cerca de 10 hectares de Tojal-Urzal, contudo, enquadrando-se este 

na lista de habitats do Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99 (atualizado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e 

pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro) no habitat 4030 (Charnecas secas europeias), é proposta a sua 

compensação, através da conversão de áreas de Giestal em Tojal-Urzal. Esta compensação deverá ser feita numa área 

pelo menos 1,5 vezes superior à afetada. Na Figura 3.4 apresenta-se a distribuição geográfica das áreas do habitat 4030, 

presentes na área de estudo, com discriminação das áreas que serão afetadas diretamente, bem como as áreas propostas 

para compensação (num total de cerca de 17 hectares). Esta medida permitirá também minimizar os impactes da perda de 

habitat de nidificação para águia-caçadeira. 

 

Figura 3.4 - Proposta de áreas para compensação pela perda de manchas de habitat 4030 

Relativamente aos impactes cumulativos do presente projeto com outros projetos existentes ou previstos na envolvente, 

destacam-se as Centrais Solares Fotovoltaicas (CSF) da Nave e de Adomingueiros, cuja presença de matos ocorre 
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respetivamente em 14% e em 59% das áreas de estudo destes dois projetos e com a implementação destes serão 

afetados 27% da área de matos presente na área de estudo da CSF da Nave e 24% da área de matos presente na área 

de estudo da CSF de Adomingueiros. De acordo com a versão do EIA que se encontra disponível na plataforma SIAIA, 

associado a estas duas CSF, não estão previstas medidas de compensação pela afetação de áreas de matos, por se 

considerar que na sua maioria são áreas de valor ecológico médio. Efetivamente as áreas de habitat 4030 e de habitat 

4020* (Urzais-tojais orófilos) afetadas pelos dois projetos totalizam apenas 1,82 e 0,06 hectares respetivamente. 

Para além das centrais fotovoltaicas, estão presentes, na envolvente ao projeto da CSF Douro Sul, diversos parques 

eólicos (PE). Nomeadamente o PE Douro Sul e o PE Alto Douro, estando ainda previstos outros parques eólicos que já se 

encontram licenciados ou em fase de licenciamento. Embora a implementação de parques eólicos não tenha, regra geral, 

um impacte muito expressivo sobre a vegetação, estes representam um risco acrescido em termos de mortalidade. De 

acordo com Silva et al. (2008) a águia-caçadeira encontra-se na lista das 25 espécies mais vulneráveis à colisão com 

aerogeradores. 

Por fim, importa referir a presença de diversas linhas elétrica aéreas de interligação que atravessam a área de estudo da 

CSF Douro Sul e a sua envolvente. À semelhança do que foi referido para os parques eólicos, também as linhas elétricas, 

regra geral, afetam de forma pontual a vegetação de porte arbustivo ou herbáceo. Sendo os impactes mais significativos 

sobre a avifauna em geral e sobre a águia-caçadeira em particular, os associados ao risco de mortalidade por colisão ou 

eletrocussão. De acordo com BirdLife International (2003) e Neves et al. (2005), a águia- caçadeira apresenta um risco de 

colisão intermédio e um risco de eletrocussão II-III3. 

Face ao exposto considera-se que a presença de outros projetos na envolvente terão efeitos cumulativos negativos sobre 

as populações de águia-caçadeira, associados sobretudo ao aumento do risco de mortalidade, mais do que associados à 

perda de habitat de caça e de nidificação. 

No que diz respeito à mortalidade associada a centrais solares fotovoltaicas, existe ainda pouca informação que permita 

uma avaliação de impactes com base em dados robustos. Alguns estudos demonstram a presença de mortalidade por 

colisão e incineração de aves com painéis solares (Walston et al., 2016). Outros estudos referem que as aves podem usar 

as sombras por baixo dos painéis para nidificar aumentando o perigo de mortalidade de aves (Lamont & El Chaar, 2011; 

DeVault et al., 2014). Um estudo de compilação de dados de monitorização de 10 instalações Solares Fotovoltaicas, por 

períodos de um ou dois ciclos anuais, localizadas nos Estados Unidos da América (Estados da Califórnia e Nevada) 

demonstram que os Passeriformes e Columbiformes são as ordens mais afetadas pela mortalidade associada a CSF, 

reunindo respetivamente 36% e 27% das carcaças detetadas (Kosciuch et al., 2020). A ordem Accipitriformes, onde se 

enquadra a águia-caçadeira, foi detetada em apenas 1,5% das carcaças encontradas e a ordem Falconiformes em 0,4%. 

Importa, contudo, salientar que em 61% do total de carcaças não foi possível determinar a causa de morte (Kosciuch et al., 

2020). 

Face ao exposto, embora se considere importante monitorizar a mortalidade de aves associada a CSF para entender e 

avaliar de forma mais eficaz os seus impactes a este nível, os dados disponíveis até à data parecem demonstrar as aves 

de rapina não são um grupo muito vulnerável a este impacte. Assim, embora não se possa descartar o risco de 

 

 

3 II – elevada ocorrência de registos de mortalidade, mas supostamente sem impacto significativo na população; III – ocorrência de mortalidade 
constitui um importante fator de mortalidade, representando uma ameaça de extinção a nível regional ou a escala mais alargada (BirdLife 
International, 2003) 
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mortalidade de aves com estatuto de conservação desfavorável associada a CSF, este é considerado baixo para as 

espécies das ordens Accipitriformes (águias, abutres e afins) e Falconiformes (falcões). 
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2.3.2 Avaliar os 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; 

Para resposta ao solicitado em relação aos impactes cumulativos sobre o Lobo, o Promotor solicitou ao CIBIO-InBIO - 

Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade do Porto, a elaboração de uma Nota 

Técnica sobre esta matéria, uma vez que esta entidade 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, onde se localiza a Central Solar 

Fotovoltaica do Douro Sul. 

A Nota Técnica elaborada apresenta-se no Anexo VIII do Volume 04 – Anexos do EIA. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232034
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Perante a análise efetuada, e caso a Autoridade de AIA considere adequado, o Promotor assume o compromisso de 

implementação de monitorização e de medidas de minimização/compensatórias nos termos indicados nessa mesma Nota 

Técnica através da integração das mesmas no âmbito de execução do Fundo do Lobo gerido pela ACHLI, tendo em 

consideração que a FINERGE, S.A., que participa na totalidade na empresa Parque Eólico do Douro Sul, S.A. (promotora 

do projeto) é associada da ACHLI. 

Não obstante e com base na informação fornecida, detalha-se a avaliação efetuada. 

Associada à implementação do projeto da CSF Douro Sul prevê-se a vedação de duas áreas (uma de 43 hectares e outra 

de 37 hectares) totalizando 80 hectares. Contudo, estas duas áreas estão separadas por um vale, associado à ribeira dos 

Ujos. Por outro lado, a área do projeto contorna ainda outras duas linhas de água, sem afetar a sua integridade. São elas 

um afluente da margem direita do rio Covo, que limita a este a área sudeste da CSF Douro Sul, e a ribeira do Taveiro, que 

limita a oeste a área noroeste da CSF Douro Sul. Importa ainda referir que as áreas associadas à CSF Douro Sul não 

comprometem a maioria dos acessos existentes, nomeadamente os do vale da ribeira dos Ujos, os que limitam a área do 

projeto a norte, o que acompanha o curso do afluente da margem direita do rio Covo, bem como a estrada nacional 329 

que se desenvolve a oeste da área do projeto. 

O uso dos vales dos cursos de água como corredores de dispersão encontra-se bem documentado, para a generalidade 

da fauna, bem como para o lobo em particular (Gomes et al., 2011), embora, também se verifique frequentemente o uso 

de caminhos rurais, por esta espécie nas suas deslocações. De acordo com Serronha et al. (2019 e 2020) o principal 

centro de atividade da alcateia de Leomil encontra-se no rio Covo. A análise das amplitudes de movimentos dentro da área 

do território da Alcateia de Leomil, demonstra que com exceção de alguns indivíduos que apresentaram uma maior 

amplitude de movimentos (um macho em 2019 e um macho e de uma fêmea em 2020), observa-se uma concentração de 

vários indivíduos com reduzidas amplitudes de movimentos, na área do principal centro de atividade (“Rio Covo”) 

(Serronha et al., 2019 e 2020). Este centro de atividade localiza-se entre três e seis quilómetros a sudoeste da área da 

CSF Douro Sul. Esta informação também é corroborada na Nota Técnica do CIBIO-InBIO, onde são apresentados dados 

dos registos de atividade na Alcateia de Leomil de 2010 a 2021. 

Na Error! Reference source not found. apresenta-se a distribuição dos principais centros de atividade da alcateia de 

Leomil. De acordo como os dados dos relatórios de monitorização o centro de atividade “Rio Covo” é o único em que, 

atualmente, se verifica atividade regular, no centro de atividade “Corga do Redondelo” foi registada alguma atividade nos 

anos VII e VIII de monitorização (2018-2019 e 2019-2020 respetivamente), contudo não há indícios de reprodução neste 

centro desde 2006, tendo esta apenas sido confirmada em 1997. No centro de atividade “Corgo da Cerca” não foram feitos 

quaisquer registos de atividade nos anos VII e VIII de monitorização, nem são conhecidos quaisquer indícios de 

reprodução desde que a alcateia é monitorizada. No centro de atividade “Ribeira de Cubos” foi detetado apenas um 

indivíduo no ano VII de monitorização e os últimos indícios de reprodução neste centro remontam a 2010. Detalhes sobre 

a atividade reprodutora nos diferentes centros de atividade desde que esta alcateia é monitorizada (1996), podem ser 

consultados na Nota Técnica do CIBIO-InBIO. 

Assim, embora, se verifique uma perda de 80 hectares na área de ocorrência de lobo, o que representa uma perda efetiva 

de 0,5% do potencial território da alcateia de Leomil, o facto desta área se encontrar repartida por duas áreas distintas, e 

não comprometer a circulação associada aos vales que a envolvem, bem como aos principais caminhos associados a 

estes vales, pelo facto de a atividade da alcateia de Leomil se concentrar no centro de atividade “Rio Covo” (localizado a 

mais de 3 km da área do projeto), o facto da área do projeto estar próximo de áreas artificializadas, com relativa ocupação 
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humana (Quinta do Vilarinho) e porque a área do projeto da CSF de Douro Sul não afeta nenhum dos centros de atividade, 

considera-se que embora a implementação do projeto contribua para a redução da mobilidade de lobo no território, 

associada à implementação da CSF de Douro Sul esta afetação não é muito significativa. Esta é também a conclusão da 

Nota Técnica do CIBIO-InBIO. Embora, e dado que pouco se sabe sobre o efetivo e atual uso da área prevista para a 

implementação da CSF de Douro Sul e envolvente próxima, é recomendado o reforço do Plano de Monitorização do Lobo 

a Sul do Rio Douro – Zona Este, com a inclusão neste de seguimento de alguns indivíduos de lobo com coleira GPS (ver 

recomendações na referida Nota Técnica).  

No que diz respeito aos impactes cumulativos da implementação da CSF de Douro Sul com outros projetos existentes ou 

previstos na envolvente destaca-se a proximidade ao Sub-parque (subPE) da Serra da Nave (PE do Alto Douro), ao 

subPE Moimenta (PE do Douro Sul) e à Linha Elétrica (LE) do subPE de Três Marcos (PE do Douro Sul).  

O subPE da Serra da Nave localiza-se a este da área proposta para a CSF de Douro Sul e sobrepõe-se ao centro de 

atividade “Ribeira de Cubos”. 

De acordo com Serronha et al. (2020) após a entrada em exploração do subPE da Serra da Nave, verificou-se uma 

diminuição acentuada na intensidade de utilização, por lobo, das áreas envolventes até 2 km do subPE. A partir do 

segundo ano da fase Exploração, a presença de lobo não voltou a ser detetada no interior da área do subPE. Verificou-se, 

no entanto, uma aproximação gradual à área do subPE nos 6º, 7º e 8º anos Exploração, mas com pouca expressão. 

Também o sucesso reprodutor na alcateia de Leomil sofreu uma diminuição após a construção e entrada em exploração 

do subPE, tendo o centro de reprodução sido deslocado da ribeira de Cubos (área do subPE) para o vale do rio Covo. 

Este estudo conclui assim que o subPE Serra da Nave cumulativamente com um extenso incêndio que ocorreu no início 

da fase de exploração (em 2012), tiveram um impacte negativo sobre a Alcateia de Leomil. 

O subPE Moimenta localiza-se a cerca de três quilómetros a norte da área prevista para a CSF de Douro Sul. Este subPE 

encontra-se próximo dos centros de atividade “Corga do Redondelo e “Corgo da Cerca”, sobrepondo-se às respetivas 

áreas prioritárias de conservação. 

De acordo com Serronha et al. (2020) os resultados de monitorização obtidos até ao terceiro ano da fase de Exploração do 

subPE de Moimenta, indicam um efeito de exclusão durante a fase de Construção, mas o início da Exploração do SubPE 

não parece ter inviabilizado os níveis reduzidos de ocorrência de lobo que já existiam na área envolvente durante os dois 

últimos anos da Situação de Referência (2013 e 2014). Não obstante, com base nos resultados obtidos ao longo do Plano 

de Monitorização do Lobo, o efeito cumulativo resultante da implantação deste subPE com outros empreendimentos já 

existentes, pode ter influenciado a ausência de sucesso reprodutor da Alcateia de Leomil entre 2015 e 2017, e o seu 

potencial como fonte de animais dispersantes importantes para a viabilidade não só deste grupo reprodutor, mas de todo o 

núcleo populacional a sul do rio Douro. 

A LE do subPE de Três Marcos atravessa a área sudeste proposta para a instalação da CSF de Douro Sul, tendo a sua 

distribuição no limite este desta área. 

Os resultados da monitorização de lobo obtidos até 2020 indicam que, até ao terceiro ano de Exploração, a implantação 

desta LE aparentemente não provocou alterações na utilização do espaço por parte da Alcateia de Leomil (Serronha et al., 

2020). 

Face ao exposto, não é naturalmente de excluir que a instalação da CSF de Douro Sul possa ter um efeito negativo 

cumulativo sobre os impactes que resultaram da implementação de outros projetos na área de distribuição da alcateia de 
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Leomil, até porque da sua implementação resulta a efetiva exclusão de território, ainda que de reduzidas dimensões (0,5% 

do potencial território da alcateia de Leomil). Contudo, há alguns aspetos a ter em atenção. Tanto o subPE da Serra da 

Nave como o subPE de Moimenta foram instalados na área de influência de três dos quatro centros de atividade desta 

alcateia. Tendo ficado evidente, ao longo da monitorização, que a sua presença e exploração influenciou os padrões de 

distribuição e de reprodução da alcateia. Em contrapartida, a área proposta para a CSF de Douro Sul não afeta 

diretamente nenhum centro de atividade, nem a respetiva área prioritária de conservação, , não é uma área onde a 

presença da espécie seja regular, possivelmente por encontra-se próximo de áreas artificializadas, com alguma ocupação 

humana (Quinta do Vilarinho), áreas habitualmente preterida pelo lobo, pelo que se considera que os impactes 

cumulativos serão pouco expressivos. 

Importa ainda referir a análise realizada aos efeitos cumulativos do projeto (apresentada neste documento no 

Capítulo 3.7), que atende aos impactes nos sistemas ecológicos integrados com as demais componentes ambientais e 

sociais, tendo estes sido avaliados considerando outros projetos, sobretudo de parques eólicos e fotovoltaicos, existentes 

na região de enquadramento em estudo. 

Apesar das conclusões da presente avaliação, e dado o grau de incerteza associado a este tipo de avaliações, considera-

se muito pertinente a proposta do CIBIO-InBIO de implementação de medidas de minimização e de compensação pelos 

eventuais impactes resultantes da implementação da CSF Douro Sul na alcateia de lobo de Leomil, nomeadamente: 

Na fase de construção: 

▪ 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). 

Na fase de exploração: 

▪ Compensar a perda de área associada à alcateia de Leomil através do 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. 

▪ Promover acordos com as associações de caça, para em troca do fomento de espécies de caça menor, ser 

negociada a identificação e alteração de zonas de não-caça, que possam ser coincidentes com importantes zonas 

para refúgio e/ou reprodução do Lobo. 

▪ Promover acordos com os criadores de gado local para a criação de zonas de pastoreio e refúgio noturno para 

rebanhos no interior da área vedada da Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul. 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, aspeto que contribui para reduzir as situações 

de conflituo da população com esta espécie. 
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Para além das medidas adicionais, recomenda-se também o reforço do Plano de Monitorização do Lobo a Sul do Rio 

Douro – Zona Este, de acordo com as recomendações do CIBIO-InBIO na Nota Técnica anexa. 

 

REFERENCIAS: 

Gomes, A.L., Petrucci-Fonseca, F., Costa, G.F., Fonseca, A. (2011). Corredores para a Vida Selvagem com base 

na Modelação Espacial das Perturbações Ambientais e a sua Utilidade para a Conservação do Lobo-

ibérico: Processos Metodológicos. 17º Congresso da APDR/5º Congresso de Gestão e Conservação 

da Natureza APDR/AECR. Gestão de Bens Comuns e Desenvolvimento Regional Sustentável, 

Bragança - Zamora. 

Serronha A., Gil P., Godinho R., & Álvares, F. (2019). Plano de Monitorização do Lobo a Sul do Rio Douro – Zona 

Este: Relatório Final Ano VII. CIBIO/InBio, 112 pp + Anexos. 

Serronha A., Gil P., Godinho R., & Álvares, F. (2020). Plano de Monitorização do Lobo a Sul do Rio Douro – Zona 

Este: Relatório Final Ano VIII e análise global. CIBIO/InBio, 123 pp + Anexos. 

3.4 SOCIO ECONOMIA 

2.4.1 Descrever adequadamente as caraterísticas dos acessos à Central Fotovoltaica do Douro Sul (percursos a partir de 

Viseu, do Porto, da sede de concelho, caraterísticas de perfil transversal e de pavimento, tempos de percurso, etc.); 

Ao nível do concelho de Vila Nova de Paiva, este é servido pela EN323, que o atravessa de Nordeste a Sudoeste, pela 

EN225 que o atravessa de Noroeste a Sudeste, ligando-se à EN329 em Castelo de Paiva; esta última atravessa o 

concelho em direção a Norte, ligando a sede de concelho, Vila Nova de Paiva à Autoestrada 24. Estas estradas (EN) 

pertencem à rede rodoviária nacional complementar. 

A partir da capital de concelho, pode-se chegar à Quinta do Viduinho, povoação na envolvente da localização da futura 

central, em cerca de 12 minutos, atravessando um caminho de 10,5 km, na estrada N329 (6,4 km) e numa estrada local 

(4 km), ambas pavimentadas e com perfil transversal de 1:1. 

O concelho de Moimenta da Beira é atravessado, seguindo a mesma direção do concelho anteriormente descrito, pela 

EN323 que se irá ligar à EM226, esta segunda percorre o concelho de sul a norte, ligando a sede de concelho, Moimenta 

da Beira, à Autoestrada 24 (A24). A EN329 e a EN313 também atravessam o concelho em análise, mas numa extensão 

reduzida. 

O concelho apresenta atualmente dificuldade de acessos à rede nacional e regional. Efetivamente verificam-se fracas 

acessibilidades internas e externas, que resultam do relativo “encravamento” geográfico da zona e da incipiente 

estruturação da rede viária regional.  

A partir de Moimenta da Beira, sede deste município, pode-se chegar ao à área de localização do projeto numa média de 

20 minutos, atravessando um percurso com 16,5 km, dos quais 5,6 km na N226, 4,6 km na EM529, 2,7 km na CM1036 e 

os últimos 3,6 km numa estrada local. Todo o caminho é feito em estrada pavimentada, com perfil transversal de 1:1. 

Na área de estudo, destaca-se a EN329, na freguesia de Touro, freguesia onde se localiza o projeto, passando a oeste da 

área da futura Central Solar Fotovoltaica de Douro Sul. 
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Em termos mais regionais, a futura CSF localizar-se-á no distrito de Viseu, sendo que para lá chegar a partir desta 

cidade, é necessário percorrer 47 km, aproximadamente 50 minutos. Este começa na EN2 (3,8 km), passando pelo IP5 

(3 km), as estradas nacionais EN229 e EN329 (17 km e 18,3 km, respetivamente) e uma estrada local (4 km), acabando 

assim por chegar à Quinta do Viduinho. 

A EN2 apresenta um perfil transversal maioritariamente de 2:2. De seguida, o IP5 varia no seu perfil, sendo de 2:1, 1:1, 

2:1 e 2:2, ao longo do caminho. Por fim, tanto as estradas nacionais como a estrada local têm um perfil de 1:1. Todas as 

estradas envolvidas neste percurso são pavimentadas. 

Em relação ao percurso entre a cidade Porto e a Quinta do Viduinho, este tem a duração de cerca de 2 h, percorrendo 

um caminho de 149 km que começa na A4 (90 km), passando para a A24 (30 km), cujo troço é integrante no IP3. Desta 

última, passa-se para a EN226 e EN329 (10 km e 12 km, respetivamente), chegando ao destino depois de 1,2 km na 

estrada local. 

À semelhança do que foi visto anteriormente, as estradas nacionais e a estrada local atravessadas têm um perfil 

transversal de 1.1, as Autoestradas têm um perfil transversal de 2:2, à exceção da A4 que no seu início, ainda junto ao 

Porto, tem um perfil de 3:3. Mais uma vez, todas as estradas em análise são pavimentadas. 

 

Figura 3.5 – Trajetos Preferenciais de Acesso à Obra 

Todos os percursos e tempos assinalados são estimativas, podendo as viagens demorar mais ou menos tempo 

dependendo de outras variáveis como velocidade, trânsito, condições climatéricas, entre outros. 
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Nenhum dos concelhos tem ligação à rede de caminhos de ferro. Contudo, num raio de 40 km existem várias estações 

como a de Viseu que faz parte da Linha do Dão, Nelas, que faz parte da Linha da Beira Alta, Pinhão e Régua que fazem 

parte da Linha do Douro (estas última ficam a 20 km de Moimenta da Beira). 

 

2.4.2 Indicar claramente as distâncias da central fotovoltaica a recetores e a atividades na envolvente (habitações 

isoladas, aglomerados mais próximos, atividades económicas, etc.), sem prejuízo de ter sido indicado que a povoação da 

Quinta do Viduinho se localiza na envolvente imediata da Central (página 270 do RS); 

A implementação da futura CSF de Douro Sul será distribuída por duas áreas (1 e 2). Estas localizam-se numa zona 

rural, perto de um pequeno aglomerado populacional, a Quinta do Viduinho. Este aglomerado situa-se entre a Área 1 e a 

Área 2 da central e é composto na sua maioria por edifícios residenciais, de habitação permanente ou temporária, alguns 

armazéns e estábulos, o que vem consolidar o carácter rural da área de estudo, com forte presença do setor primário, 

nomeadamente a pecuária.  

O aglomerado populacional da Quinta do Viduinho é composto por 30 edifícios, distribuídos ao longo de uma estrada 

local, sendo que os mais próximos estão a, aproximadamente, 50 metros desta. 

Seguidamente apresenta-se a distância do edificado à CSF, nomeadamente às áreas 1 e 2. 

Quadro 3.1 - Distância do Edificado às Áreas de Implementação da Central 

Distância em Metros Área 1 Área 2 

≤ 50 2 1 

>50 a 100 2 3 

>100 a 150 2 3 

>150 a 200 3 1 

>200 a 250 3 3 

>250 a 300 5 - 

>300 a 350 1 - 

>350 a 400 2 1 

> 400 10 18 

TOTAL 30 30 
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Figura 3.6 – Edificado nas imediações da área de estudo 

À exceção destas áreas residenciais, toda a área envolvente às áreas de implementação corresponde a terrenos 

ocupados por áreas florestais, e áreas utilizadas para o pasto de gado, não havendo recetores sensíveis. 

 

Figura 3.7 – Classes de Ocupação do Solo na envolvente à Área de Estudo (fonte: COS, 2018) 
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Para além da Quinta do Viduinho, os aglomerados mais próximos são Porto da Nave e Espinheiro, na freguesia de Alvite 

(Moimenta da Beira) e Touro, Cerdeira e Póvoa, na freguesia de Touro (Vila Nova de Paiva), no entanto, estes situam-se 

a mais de 1 500 metros da área de implementação da CSF não se considerando como recetores sensíveis. 

 

2.4.3 Indicar uma estimativa de n.º de trabalhadores para as fases de construção e de exploração (ainda que, neste 

caso, seja indicado na página 271 do RS que serão criados dois postos de trabalho diretos para funcionamento e 

manutenção da central fotovoltaica, faltando estimar os postos de trabalho sazonais), bem como uma estimativa do 

tráfego pesado e ligeiro para estas fases, indicando os percursos previsíveis e os impactes nas vias envolventes; 

A estimativa efetuada no EIA, aponta para cerca de 400 trabalhadores na fase de obra. 

Durante a fase de exploração da CSF, estima-se que sejam necessários 2 postos de trabalho sazonais. Os mesmo 

estarão afetos à realização de tarefas de manutenção como sejam a limpeza dos painéis fotovoltaicos e controlo de 

vegetação/manutenção de faixas de gestão de combustível.  

Relativamente ao tráfego previsto, estima-se que sejam necessários 479 transportes de veículos pesados, de acordo com 

a tabela abaixo indicada. Serão necessários 3 veículos ligeiros para transporte de trabalhadores e equipamentos vários 

durante a fase de construção do projeto, totalizando 675 transportes durante a fase de construção. 

Quadro 3.2 - Estimativa de transportes na fase de construção (n.º de veículos pesados) 

Infraestruturas Veículos pesados 

Painéis 272 

Estruturas 104 

Cablagem 25 

Postos de Transformação 13 

Subestação + edifício de comando 26 

Outros 37 

Postes 2 

TOTAL 479 

Durante a fase de exploração, estima-se um tráfego anual de 156 veículos ligeiros. Estima-se que o trajeto que os veículos 

irão tomar iniciar-se-á na capital do município, Moimenta da Beira, contabilizando num percurso de 16,5 km, com uma 

duração de cerca de 20 minutos, 

Durante a fase construção, a origem do trajeto adotado será previsivelmente a partir da cidade do Porto, ou arredores, 

totalizando um percurso aproximado de 149 km e uma duração de cerca de 2 h. 

Tendo em consideração o número de viagens previstas e a sua dispersão no tempo, considera-se que os impactes na 

rede viária apenas poderão ser sentidos nas imediações da área de obra, onde as características das vias apresentam 

maiores debilidades, face a uma maior pressão de circulação de veículos pesados. No entanto, após a obra, o empreiteiro 

deverá repor as condições das vias utilizadas. 
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2.4.4 Esclarecer a disponibilidade dos terrenos. O RS não esclarece se o promotor já detém a posse das propriedades 

em que se desenvolverá o projeto (ou por aquisição, ou por qualquer outra forma jurídica que lhe permita a instalação da 

central fotovoltaica e dos apoios da linha elétrica), uma vez que aparentemente não haverá forma de forçar a aquisição 

ou a autorização para essa instalação. Assim, o promotor deverá esclarecer se os terrenos em causa são seus, ou em 

alternativa se possui algum compromisso escrito para a aquisição ou para a ocupação de todos os prédios (contrato 

promessa de compra e venda, protocolo com proprietários, arrendamento, comodato ou outro); 

Encontra-se em vigor um contrato de cessão, com o fim de construção e exploração da Central Solar, entre a Eólica do 

Alto Douro, S.A. (empresa do grupo Finerge) e a Junta de Freguesia de Touro, titular dos terrenos baldios de Touro, com 

uma área total de 827 ha. A área do projeto encontra-se definida dentro dos limites da área total contratada à Freguesia de 

Touro.  

 

2.4.5 Sobre o tratamento das áreas envolventes da área prevista para a implantação dos painéis fotovoltaicos, deverá 

ser esclarecido se o promotor assume a responsabilidade de intervenção na faixa de gestão de combustível e, em caso 

afirmativo, qual a sua largura, protegendo a central fotovoltaica e evitando o sombreamento dos painéis. Em caso 

negativo, deve ser esclarecido como é que esse ónus criado aos proprietários vizinhos será compensado; 

No que respeita à intervenção na faixa de gestão de combustível, o promotor cumprirá com a legislação em vigor, 

nomeadamente o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR) no território continental, estabelecido pelo 

Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro. 

No âmbito do SGIFR, nomeadamente, o n.º 5 do artigo 49º da Secção II, as entidades gestoras das instalações de 

produção e armazenamento de energia elétrica, na falta destas, os proprietários das instalações, são obrigados a proceder 

à gestão de combustível numa faixa envolvente com uma largura padrão de 100 m (até 50 % superior ou inferior, de 

acordo com o n.º 2 do Artigo referido).  

No âmbito da aplicação do SGIFR estão previstas regras de funcionamento para os casos de interseção de faixas de 

gestão de combustível e para a realização dos trabalhos de gestão em terrenos vizinhos (proprietários vizinhos), 

nomeadamente: 

• Interseção de faixas de gestão de combustível: 

o Artigo 50.º -  

“1 — A intersecção de faixas de gestão de combustível não dispensa o dever de execução, por cada entidade, 

dos trabalhos de gestão de combustível da sua responsabilidade, sem prejuízo do disposto nos números 

seguintes ou de acordo entre as partes. 

(…)” 

• Realização de trabalhos de gestão de combustível em terrenos vizinhos: 

o Artigo 57.º  

“1 — Na execução de trabalhos de gestão de combustível previstos nos n.os 4 e 5 do artigo 49.º, em terrenos 

não detidos pelas entidades legalmente responsáveis pela execução desses trabalhos, o proprietário do 

terreno pode recolher o material lenhoso com valor comercial. 
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2 — Caso o proprietário se oponha à execução dos trabalhos de gestão de combustível na data indicada nos 

termos do presente artigo, passa o mesmo a ser responsável pela execução dos trabalhos em causa, no 

prazo indicado para o efeito em intimação a dirigir pela GNR, após participação da entidade legalmente 

responsável pela gestão do combustível. 

3 — Para os efeitos previstos nos números anteriores, a entidade legalmente responsável pela execução dos 

trabalhos de gestão de combustível notifica os proprietários com um mínimo de 10 dias de antecedência em 

relação à data de execução dos trabalhos, indicando: 

a) O período previsto para a execução dos trabalhos; 

b) A possibilidade de recolha do material lenhoso com valor comercial resultante da operação 

de gestão de combustível; 

c) O período para recolha do material lenhoso com valor comercial resultante da operação de gestão 

de combustível, que deve ter a duração mínima de sete dias após a conclusão da operação; 

d) A advertência de que: 

i) Na falta de recolha dos produtos florestais resultantes da operação de gestão de 

combustível dentro do prazo a que se refere a alínea anterior, os mesmos são removidos e 

apropriados pela entidade responsável pela gestão do combustível; 

ii) Em caso de oposição à execução dos trabalhos de gestão de combustível objeto da 

notificação, a execução desses trabalhos é exigível ao proprietário, sem prejuízo da 

contraordenação a que haja lugar.” 

A largura da faixa de gestão de combustível poderá variar entre “até -50% superior ou inferior” ao valor padrão indicado no 

ponto 5 Artigo 49.º do SGIFR. Neste âmbito, incluindo a definição do ponto de início de delimitação da faixa, será 

consultada a Comissão Municipal de Gestão integrada de fogos rurais (entidade responsável pela operacionalização do 

SGIFR à escala municipal; artigo 29.º) e/ou o ICNF, se aplicável. 

Resumindo, a gestão de combustível será realizada de acordo com as normas técnicas (de acordo com o ponto 3 do 

Artigo 47.º do SGIFR), incluindo nos terrenos de proprietários vizinhos (mediante autorização dos mesmos) sempre que os 

mesmos estejam incluídos na faixa aplicável a ser definida (podendo ser valorizado o material lenhoso com valor comercial 

retirado), a não ser que os mesmos se oponham à realização dos mesmos. 

 

2.4.6 Atualizar os dados referentes ao desemprego, com os últimos dados mensais do IEFP sobre o n.º de 

desempregados (disponíveis no sítio eletrónico desta entidade), avaliando o interesse em mobilizar mão-de-obra local 

para a instalação; 

Relativamente ao desemprego, entre 2001 e 2011, a Taxa de Desemprego em todo o país verificou uma tendência de 

agravamento. As unidades territoriais em apreço não foram exceção e acompanharam esta tendência, observando-se que, 

de um modo geral, a taxa de desemprego aumentou de forma significativa, no concelho de Vila Nova de Paiva e nas sub-

regiões e regiões em apreço. A única exceção foi concelho de Moimenta da Beira, que observou uma ligeira diminuição 

desta taxa. 
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Ao nível das freguesias, verifica-se que os valores acompanham a tendência geral das unidades territoriais em análise, 

verificando-se que a taxa de desemprego aumentou. 

 

Figura 3.8 – Variação da População desempregada, nos últimos 4 anos 

Quando comparados os últimos dados mensais do IEFP, referentes ao mês de novembro de 2021 (sendo que o mês de 

dezembro é geralmente atípico devido à época natalícia), com os dados dos últimos três anos, do mês homólogo, observa-

se uma descida no número de desempregados registados, entre os anos de 2018 e 2019. Em 2020, a tendência inverteu-

se e foi possível observar um aumento do desemprego nas unidades territoriais superiores (Portugal e Continente), 

podendo este fenómeno ser explicado pelos efeitos indiretos decorrentes da pandemia de COVID 19. 

Nos últimos dados disponíveis consultados (2021), é de notar uma descida abrupta no número de desempregados, 

consolidando a descida que já se sentia no período pré pandemia. 

Ao nível dos concelhos, os dados do IEFP (novembro 2021), para o concelho de Vila Nova de Paiva, indicam que o 

número de desempregados era de 197 pessoas, sendo que, destas, 62 estão desempregadas há mais de um ano. 

Destes 197 desempregados do concelho, 166 estão à procura de um novo emprego, sendo os restantes 31 

correspondes a indivíduos que estão à procura do primeiro emprego. 

Por outro lado, o concelho de Moimenta da Beira tem 661 desempregados, destes 425 há mais de um ano. Também aqui 

se observa que o número de desempregados à procura de um novo emprego é mais elevado, 523 pessoas. 
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Figura 3.9 – População desempregada nos concelhos em análise (2017-2021) 

A figura acima mostra a evolução do número de desempregados nos últimos 4 anos para o mês de novembro. Ambos os 

concelhos em análise têm observado uma variação do número de desempregados nos últimos anos, no entanto, estas 

variações têm sido pouco expressivas.  

Observando a tendência dada pelo gráfico, desde 2020, o concelho de Vila Nova de Paiva tende a aumentar o seu 

número de desempregados, enquanto o concelho de Moimenta da Beira tende a diminuir. 

Quadro 3.3 - Comparação do número de residentes com a população desempregada nos concelhos em análise 

Concelho 
População Residente -

Censos 2021 (maio 2021) 

Desempregados inscritos 

no IEFP (maio 2021) 
% 

Vila Nova de Paiva 4660 144 3,1% 

Moimenta da Beira 9411 722 7,7% 

Segundo os dados preliminares dos Censos de 2021 (realizados em maio), apenas relativos à população residente, 3,1% 

da população residente em Vila Nova de Paiva e 7,7% da população de Moimenta da Beira está desempregada.  

Considerando o número de desempregados registados em maio de 2021, aquando da realização dos Censos 2021, 

verifica-se a tendência de aumento do número de desempregados em Vila Nova de Paiva e o decréscimo do mesmo em 

Moimenta da Beira. 

Assim, a utilização da mão de obra local na fase de construção do projetos, assim como os efeitos secundários 

decorrentes da presença de trabalhadores afetos a esta obra, pode ser vantajoso para o concelho de Vila Nova de Paiva, 

contribuindo para combater a tendência de aumento de desemprego que tem vindo a ser registada nos últimos tempos. 

 

2.4.7 Apresentar uma síntese da situação socioeconómica de referência, com especial enfoque no projeto, referindo 

aspetos que tenham especial influência nele (nas fases de construção e de exploração). Sugere-se que essa síntese 

possa assumir a forma de uma matriz SWOT; 
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Apresenta-se seguidamente uma matriz SWOT para as questões socioeconómicas. 

2) Aumento da Pressão sobre a população do Lobo

1) Artificialização da paisagem, muito perto da população

3) Efeitos Cumulativos com outras centrais

5) Afetação de pequenas áreas de Habitat Natural 4030 

Weaknesses (Fraquezas)
1) Aumento da circulação de pessoas e máquinas

2) Aumento da emissão de poeiras e ruído durante fase de construção

3) Constrangimentos na qualidade de vida das populações locais 

5) Contribuição para a descarbonização da economia (RNC 2050) 

1) Produção de energia a partir de uma fonte renovável

2) Diminuição dos GEEs libertados para a atmosfera

3) Criação de 2 postos de trabalho permanentes (exploração)

Strengths (Forças)

4) Contribuição para atingir os objetivos do PNAC 2020/2030 

2) Dinamização da economia local

3) Contribuição para a atualização dos IGTs

durante a fase de construção

4) Afetação de pequenas áreas florestais

Opportunitties (Oportunidades) Threats (Ameaças)
1) Criação de postos de trabalho temporários (construção)

 

 

2.4.8 Apresentar a evolução da situação de referência socioeconómica na ausência do projeto; 

Prevê-se que a evolução da situação socioeconómica da região sem a implementação do projeto, siga as tendências que 

se que têm vindo a verificar na área em estudo. 

A população irá continuar a decrescer, como se tem vindo a registar, dando origem a um despovoamento das zonas 

rurais e uma tendência para o envelhecimento da população. Esta migração irá causar um decréscimo no desemprego 

pela saída da população desempregada destas zonas, com o intuito de procurar outras oportunidades de trabalho 

noutras regiões.  

Por outro lado, no município de Moimenta da Beira, este decréscimo do nível de desemprego esperado está também 

associado a um decréscimo que já se tem vindo a sentir nos últimos anos.  

Na ausência do projeto prevê-se também o decréscimo de atividades ligadas ao setor primário, como por exemplo a 

agricultura e pecuária, à medida que a economia avança no sentido do setor terciário. 

O terreno que será ocupado pela central fotovoltaica, pertence à junta de freguesia e trata-se de um terreno baldio, sem 

capacidade agrícola, apenas com pequenas zonas florestais. Assim, não estão planeadas utilizações para este, 

constituindo uma fonte de despesa para a autarquia, que o tem de manter limpo devido ao perigo de incêndios florestais.  

O projeto em análise, apesar de pouco significativo para o contexto nacional, tem como objetivo a produção de uma 

energia limpa a partir de uma fonte renovável, a luz solar. Assim, a não construção da central fará, ainda que em 

pequena escala, aumentar a necessidade de utilização de combustíveis fósseis e aumentar a libertação de GEEs para a 

atmosfera. 
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2.4.9 Esclarecer a referência a Tabuaço e todo o parágrafo constante na página 158 do RS; 

Correção efetuada no EIA, tal como a seguir se evidencia (a negrito). 

“A informação apresentada baseia-se na análise do quadro sociodemográfico e económico dos concelhos de Vila Nova 

de Paiva e Moimenta da Beira, assim como das freguesias intercetadas, Touro e Alvite, respetivamente. A escala 

de abordagem é inicialmente o concelho, comparando-o com a NUT III (sub-região Douro) e NUT II (região Norte) em que 

se insere, e depois mais específica, ao nível das freguesias, onde se fará a análise ao nível mais local.” 

 

2.4.10 Clarificar a afirmação “a central solar irá localizar-se num parque eólico existente” (página 285 do RS), pois em 

parte alguma do RS ficou entendível esta localização; 

A frase referida foi devidamente retificada por forma a clarificar que a CSF integra o Parque Eólico do Douro Sul, embora 

territorialmente se localize numa zona envolvente ao parque eólico. 

Importa também referir a presença do Parque Eólico do Alto Douro (subParque da Serra da Nave), localizado a este da 

área de estudo. 

3.5 PAISAGEM 

Caracterização da Situação de Referência 

2.5.1 Substituir a Carta Hipsométrica, a Carta de Declives e a Carta de Exposições apresentadas no EIA dada a 

deficiente resolução/definição de imagem da Carta Militar que não permite uma adequada - fácil e imediata – leitura da 

informação geográfica que nelas constam, sobretudo, da altimetria. Devem ser ainda sobrepostas as diversas 

componentes do Projeto, dado que são estas que estão em avaliação e não o limite da propriedade, sem que a mesma 

comprometa a leitura das classes consideradas; 

Conforme solicitado, foi efetuada a revisão das cartas acima referidas de modo a apresentarem uma melhor resolução da 

informação cartográfica, constante na carta militar. Foi sobreposta sobre a cartografia elaborada as componentes do 

projeto (ver Volume 03 do EIA – Desenhos). 

 

2.5.2 Apresentar a ponderação dos critérios usados para a delimitação das subunidades, dado que as apresentadas e a 

sua fragmentação, reduzida a áreas com dimensão ínfima de poucos hectares, nada traduz em termos de uma 

subunidade, contrariando, mesmo, o conceito que lhes está subjacente. Deverá ser analisado o território considerando 

também a perspetiva de mosaico, entre outros critérios, que traduzam adequadamente a “homogeneidade” que possa 

caracterizar uma área capaz de se constituir como uma subunidade; 

Considera-se que, no caso em estudo, a questão relativa à fragmentação não é aplicável, dado que é referida a reduzida 

dimensão ínfima de poucos hectares, atendendo a que foram apenas delimitadas para a área em estudo 3 Subunidades 

de paisagem tendo em consideração critérios de homogeneidade, com base nos principais elementos estruturantes 

identificados na área em estudo, designadamente fisiográficos e de ocupação do solo.  
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Quadro 3.4 - Quantificação das Subunidades de Paisagem identificadas na área em estudo 

Subunidade de Paisagem (SUP) ha 

SUP 1 – Cumeadas e Encostas de Transição da Nave, Serra do Touro e Póvoa 
3212,6 

SUP 2 – Interflúvios Aplanados de Altitude 
1016,9 

SUP 3 - Encostas de Transição do Vale do Côvo 
343,5 

 

2.5.3 Corrigir a legenda no que se refere ao nome da Central Solar Fotovoltaica; 

A legenda das peças desenhadas foi corrigida (ver Volume 03 do EIA – Desenhos). 

 

2.5.4 Apresentar a ponderação dos critérios usados para a classificação do parâmetro “Qualidade Visual” dado que o 

expresso graficamente na carta apresentada padece de sustentação, considerando os seguintes aspetos: 

a. Que áreas de matos e afloramentos rochosos possam ser integrados numa classe de “Média” tendo em 

consideração a riqueza visual do padrão que os mesmos constituem assim como a forte variação cromática que ocorre 

de forma sazonal. A mero título de exemplo, não se encontra suporte, em termos de critérios, para considerar que uma 

área, de matos e afloramentos rochosos, a par da presença da “Necrópole Megalítica da Nave”, que determina uma certa 

sacralização da Paisagem e uma maior valoração em termos culturais, e da nascente do rio Varosa, estejam integradas 

numa classe de “Baixa” e não sejam consideradas como estando integradas numa classe de maior valor cénico. A classe 

de “Baixa” é em regra usada para situações de artificialização do território e não para áreas com características naturais; 

b. Que áreas de eucaliptos surgem classificadas como “Baixa”, “Média” e “Elevada”. Na várzea envolvente ao rio 

Touro verifica-se também uma deficiente delimitação das áreas de cada classe que transmitem uma incoerência da 

atribuição de valores visuais; 

c. Que na ponderação não seja considerada o pesar do padrão de preferências visuais do observador. 

Um estudo ao nível da paisagem também carece de uma avaliação contextual comparativa em relação a todos os 

componentes presentes. No presente caso, os matos isolados, mesmo quando associados aos afloramentos rochosos, 

são estremes de carqueja (Pterospartum tridentatum), com algum potencial de interesse visual apenas na época de 

floração, embora sem grande diversidade e contraste cromático, os restantes são matos rasteiros, em geral sem grande 

visibilidade ou com fraca variação cromática. Relativamente aos afloramentos rochosos que eventualmente poderão ter 

algum destaque visual, são muito pontuais, nomeadamente como referido do estudo específico elaborado no âmbito do 

presente EIA, e com elevada dispersão, o que não contribui para uma crescente a valorização da presente classe de 

ocupação do solo.  

Nesta base, a classificação atribuída permite distinguir os matos e afloramentos rochosos da paisagem produtiva de 

elevada qualidade visual, associada aos lameiros e às áreas agrícolas, assim como de outros elementos visuais de valor 

superior, que contribuem para a valorização da paisagem. 

Ainda relativamente à linha a. da presente questão, é de referir que a situação descrita, referente à Necrópole Megalítica 

da Serra da Nave e à nascente do Varosa, não é da competência e nem do âmbito da presente especialidade a 
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identificação de elementos do património, nem de nascentes de rios, a não ser que sejam representativas como unidade e 

que justifiquem ser individualizadas, que não é o caso, não se identificando qualquer vantagem, em termos conclusivos, 

para a avaliação da paisagem em avaliação. Importa referir que, a presente ocorrência localiza-se sensivelmente a 

nordeste, perto dos limites do buffer considerado, 3 km em redor da infraestrutura, localizando-se numa bacia visual sem 

qualquer relação com a do projeto em apreciação, pelo que não terá qualquer contributo para a presente análise (apenas 

fica abrangida pelo buffer de acuidade visual usualmente estabelecido para a análise da paisagem). De facto, a área de 

implantação da central fotovoltaica é separada do referido local por um festo largo e fortemente pronunciado, facilmente 

identificado pelo alinhamento de aerogeradores, não se identificando qualquer influência em termos estruturais ou visuais, 

com a bacia visual efetivamente abrangida pelo projeto em estudo.  

Para uma melhor perceção da análise solicitada no âmbito do presente estudo, é apresentada na Figura 3.10, a 

localização das áreas em questão, em que é evidente na carta hipsométrica a separação das bacias visuais das respetivas 

localizações. 

 

Figura 3.10 – Localização da Necrópole Megalítica da Serra da Nave e da nascente do rio Varosa na bacia visual , 
face à área do projeto em análise 

Esclarece-se que as classes atribuídas para as áreas ocupadas pelos eucaliptos dependem da combinação de vários 

fatores. A carta é pois resultante da combinação dos parâmetros analisados.  
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O Ponto C não foi considerado, com base em que se entende que, estamos a fazer uma análise técnica, em cumprimento 

de fundamentos, não de preferências circunstanciais, que podem introduzir um elevado grau de subjetividade. 

 

2.5.5 Esclarecer como se traduz cartograficamente o critério “Panorâmicas/Pontos notáveis (Pontos dominantes da bacia 

visual)”, que consta no “Quadro 4.32 - Classes de Qualidade Visual da Paisagem”, página 148 do Relatório Síntese do 

EIA. E como o mesmo se reflete como peso no estabelecimento de uma classe de qualidade visual. Igual solicitação se 

faz para outro critério, ao qual é atribuído igual valor, “Linha de cumeada dos aerogeradores a nascente e poente na 

envolvente da área em estudo”; 

O presente parâmetro resulta da bacia visual obtida a partir dos locais considerados, tendo por base o modelo digital do 

terreno. 

 

2.5.6 Apresentar a Carta de Qualidade Visual, observando os aspetos acima referidos a par da correção da deficiente 

resolução/definição de imagem da Carta Militar que não permite uma adequada - fácil e imediata – leitura da informação 

geográfica que nela consta, sobretudo, da altimetria. Devem ser ainda sobrepostas as diversas componentes do Projeto, 

dado que são estas que estão em avaliação e não o limite da propriedade, sem que a mesma comprometa a leitura das 

classes consideradas; 

Na sequência do solicitado, a Carta de Qualidade Visual foi revista, de modo a apresentar uma melhor resolução/definição 

da carta militar e a apresentar as diversas componentes do projeto (ver Volume 03 do EIA – Desenhos: 40511-EA-

DS03-02-006 – Carta de Qualidade Visual). 

 

2.5.7 Corrigir o “Quadro 4.34 - Quantificação da Qualidade Visual da Paisagem na área em estudo”, página 149 do 

Relatório Síntese do EIA., decorrente das alterações a realizar na Carta de Qualidade Visual, a par de uma 

caracterização para toda a Área de Estudo assim como quanto à inserção da central e das restantes componentes do 

Projeto, nas classes a que estas se sobreponham; 

Atendendo a que, após revisão a carta de Qualidade Visual não sofreu alteração no que respeita às áreas consideradas, o 

quadro respetivo mantem os valores já quantificados para o presente parâmetro. Quanto a análise da inserção das 

componentes do projeto, foi analisada na avaliação de impactes uma vez que a presente fase corresponde à situação de 

referência se projeto. 

 

2.5.8 Apresentar a Carta de Capacidade de Absorção Visual, tendo em conta as seguintes orientações: 

a. A elaboração deste parâmetro é independente da localização ou tipologia do projeto. Este visa a caracterização 

do território delimitado pela Área de Estudo, na Situação de Referência; 

b. Não deve suportar-se nas Unidades e Subunidades de Paisagem definidas; 
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c. Deverá ser considerado um conjunto de pontos de observação, representativos da presença de observadores e 

do seu peso em cada local e no território em análise, distribuídos dentro do buffer utilizado como Área de Estudo da 

Paisagem; 

d. A seleção de pontos de observação não pressupõe qualquer privilégio, ou seletividade, de localização ou 

proximidade a partir dos quais se visualiza o Projeto ou qualquer dimensão das componentes do mesmo; 

e. A cada povoação (Observadores  Permanentes) deverá corresponder uma ponderação/peso em função da sua 

relevância em número potencial de habitantes e que deve ser apresentada; 

f. Nas vias rodoviárias, ou outras, a distribuição dos pontos de observação deve ser ao longo destas, ao eixo, em 

função da frequência de observadores temporários e da escala de trabalho; o afastamento de pontos deve ser mantido 

segundo uma métrica a estabelecer para cada nível de hierarquia das vias em causa, também a estabelecer, ou seja, 

deverá ser diferente para cada uma delas, e que devem ser expostos na metodologia; 

g. Todos os pontos de observação, Permanentes e Temporários, considerados na análise, deverão ser 

assinalados graficamente na carta de forma diferenciada; 

h. Para cada ponto de observação deve ser gerada a sua bacia visual, com raio igual ao considerado para o buffer, 

à altura média de um observador comum; 

i. Os ângulos a considerar para cada ponto de observação são sempre de acordo com: vertical +90º e os -90º 

(formando, portanto, 180º) e o horizontal de 360º; 

j. A Capacidade de Absorção Visual deve ser obtida por cruzamento dos potenciais pontos de observação com o 

relevo da área estudada (modelada e representada em Modelo Digital do Terreno), considerando-se a situação mais 

desfavorável (sem vegetação) e apresentada sobre a forma de classes; 

k. A metodologia usada deve ser exposta de forma clara e detalhada considerando as orientações acima 

elencadas. 

A metodologia utilizada para avaliação da capacidade de absorção visual teve em consideração os princípios gerais 

anteriormente expostos. De referir que, os pontos de observação se encontram assinalados na carta em questão. 

Para produção da respetiva carta, foi elaborada uma carta de visibilidades através do cruzamento do relevo da área em 

estudo (em modelo digital do terreno) e a ocupação do solo (partindo do pressuposto que a resultante da combinação 

destes dois parâmetros irá estabelecer os limites visuais), com os potenciais pontos de observação identificados na 

paisagem em análise (vias, áreas sociais), considerando-se uma altura média de 1,60 m, para um potencial observador 

sobre o terreno, e, ainda, tendo em consideração o fator distância, atendendo que a perceção dos elementos que 

compõem a paisagem vai perdendo leitura e nitidez à medida que aumenta a distância. 

Neste sentido, as cotas do MDT foram corrigidas, em função das alturas estimadas para a ocupação do solo, tendo por 

base o COS 2018. 

Assim, a carta de CAV, foi obtida a partir do cruzamento da carta de visibilidade, em que foram considerados fatores 

anuláveis sobre o terreno, como é o caso da vegetação, com outros parâmetros de análise visual introduzidos no SIG, 

designadamente as formas de relevo, exposições (atendendo que as encostas Norte e a Este são mais sombrias, o que 

esbate a nitidez e perceção visual dos componentes visuais que integram a paisagem) e usos do solo, um vez que a 

dimensão, densidade e altura das componentes visuais, potencialmente influenciam a capacidade de absorção visual da 
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paisagem, como indicador  de análise na avaliação da maior ou menor aptidão da paisagem para absorver visualmente, ou 

revelar, as potenciais ações nela induzidas. 

Os resultados obtidos foram apresentados segundo de classes de CAV (Baixa, Média, Elevada e Muito Elevada, em que a 

classe baixa é a situação mais desfavorável). 

 

2.5.9 Quantificar as classes deste parâmetro em unidades de “ha”, decorrente da elaboração do parâmetro “Capacidade 

de Absorção Visual”. Sugere-se a sua apresentação em Quadro/Tabela onde deve constar o valor da área total da Área 

de Estudo da Paisagem; 

No quadro seguinte é apresentada a quantificação da Capacidade de Absorção Visual da Paisagem para a área em 

estudo. 

 

Quadro 3.5 - Quantificação da Capacidade de Absorção Visual da Paisagem 

Capacidade de Absorção Visual (CAV) Área (ha)  % 

Baixa  - 0 % 

Média  1516,46 33,33% 

Elevada  3033,61 66,67% 

Muito Elevada  - 0 % 

Total da Área em Estudo 4550 100% 

 

2.5.10 Realizar a caracterização do parâmetro “Capacidade de Absorção Visual” para toda a Área de Estudo, assim 

como quanto às classes a que as diversas componentes do Projeto se sobrepõem; 

Quanto a análise da inserção das componentes do projeto, foi analisada na avaliação de impactes uma vez que a presente 

fase corresponde à situação de referência se projeto. 

 

2.5.11 Apresentar a Carta de Sensibilidade Visual decorrente das alterações a introduzir quer na Carta de Qualidade 

Visual quer na Carta de Capacidade de Absorção Visual da Paisagem considerando-se adequada para aplicação a 

Matriz de Sensibilidade apresentada no “Quadro 4.38 - Sensibilidade Visual da Paisagem – Matriz de Ponderação”, 

página 152 do Relatório Síntese do EIA. A carta a apresentar deve garantir uma elevada resolução/definição de imagem 

da Carta Militar de modo a permitir uma adequada - fácil e imediata – leitura da informação geográfica que nela consta, 

sobretudo, da altimetria. Devem ser ainda sobrepostas as diversas componentes do Projeto, dado que são estas que 

estão em avaliação e não o limite da propriedade, sem que a mesma comprometa a leitura das classes consideradas; 

A carta de Sensibilidade Visual da Paisagem foi mantida uma vez que não houve alteração nas cartas de Qualidade Visual 

e de Capacidade de Absorção Visual da Paisagem. Ainda na sequência do solicitado, a Carta de Sensibilidade Visual da 

Paisagem foi revista, de modo a apresentar uma melhor resolução/definição da carta militar e a apresentar as diversas 

componentes do projeto. 
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2.5.12 Quantificar as classes deste parâmetro em unidades de “ha”, decorrente da elaboração do parâmetro 

“Sensibilidade Visual”. Sugere-se a sua apresentação em Quadro/Tabela onde deve constar o valor da área total da Área 

de Estudo da Paisagem; 

No quadro seguinte é apresentada a quantificação da Sensibilidade Visual da Paisagem da área em estudo. 

Quadro 3.6 - Quantificação da Sensibilidade Visual da Paisagem  

Sensibilidade Visual da Paisagem (QVP) Área (ha)  % 

Baixa  2315,57 50,89% 

Média  1993,86 43,82% 

Elevada  11,6 0,25% 

Muito Elevada  228,96 5,03% 

Total da Área em Estudo 4550 100% 

 

2.5.13 Realizar a caracterização do parâmetro “Sensibilidade Visual” para toda a Área de Estudo assim como quanto às 

classes a que as diversas componentes do Projeto se sobrepõem. 

A análise da inserção das componentes do projeto, foi analisada na avaliação de impactes uma vez que a presente fase 

corresponde à situação de referência se projeto. 

 

Identificação, Caracterização e Avaliação de Impactes 

2.5.14 Analisar/avaliar, no contexto global da Área de Estudo, de forma conclusiva, a relevância da perda da fração das 

Unidades e Subunidades – área e estrutura -, às quais as áreas de implantação de painéis do Projeto se sobrepõem, 

quanto à sua representatividade e importância; 

Quadro 3.7 - Características da Paisagem. Unidades e Subunidades da Paisagem na Área de Implantação da 

Infraestrutura 

Unidade de 
Paisagem (UP) 

Subunidade de 
Paisagem (SUP) Situação Fisiográfica Características Visuais das Subunidades de Paisagem 

UP43 

Serra de Leomil e 

Lapa 

SUP1 

Cumeadas e 
Encostas de 

Transição da Nave, 
Serra do Touro e 

Póvoa 

Descreve as zonas 
mais cimeiras da bacia 
visual, correspondendo 

a um relevo 
montanhoso de colinas, 

no geral de formas 
arredondadas 

Unidade visual que representada pela linha de alturas, que estabelece os limites 
visuais da área em estudo. Paisagem, de um modo geral, descarnada e aberta, 
marcadamente serrana, de formas arredondadas, característica de relevos 
graníticos antigos, com encostas de declive moderado a acentuado, 
predominantemente povoadas por afloramentos rochosos e matos rasteiros, 
com alguns apontamentos dispersos de pinheiro bravo, raramente em 
povoamentos florestais. Identificam-se ainda, pontuais manchas da floresta de 
produção de eucalipto. 
Nesta subunidade tem particular destaque os aerogeradores do parque Eólico 
do Douro Sul, que marcam as cumeadas que envolvem a área de implantação 
do presente projeto 

O projeto Híbrido do Parque Eólico do Douro Sul, irá ficar implantado na integra na subunidade SUP1 (Cumeadas e 

Encostas de Transição da Nave, Serra do Touro e Póvoa), que constitui a SUP com maior representatividade dos cenários 

da área em estudo. Em termos estruturais a afetação será apenas a nível local, não se refletindo no resto da SUP, pelo 

que se considera um impacte pouco significativo.  

 



 

42 40511PHIB. PROJETO HÍBRIDO DO PARQUE EÓLICO DO DOURO SUL. CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA DO DOURO SUL.  

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. ADITAMENTO. 

2.5.15 Apresentar levantamento georreferenciado das áreas onde se registe a presença de afloramentos rochosos, em 

cartografia – orto – devendo ainda constar a representação gráfica das componentes do Projeto; 

De acordo com o levantamento de campo efetuado no estudo geológico e corroborado com informação bibliográfica, não 

se identificaram afloramentos rochosos com geomorfologia granítica de pequena, média e grande escala que apresentem 

potencial interesse patrimonial ou outros aspetos geológicos que possam ser considerados como geossítios (ver Item 3.1). 

 

2.5.16 Apresentar a sobreposição gráfica, translúcida, de todas as componentes da Central Solar à Carta de Declives 

gerada com base no levantamento topográfico que será usado para a implementação do Projeto, mas garantindo a 

leitura das classes; 

É apresentada a Carta de Declives à escala de projeto, gerada com base no levantamento topográfico (ver Volume 03 do 

EIA – Desenhos: 40511-EA-DS03-02-007_008). 

 

2.5.17  Apresentar uma análise dos impactes estruturais ou das alterações estruturais/físicas que a implantação dos 

painéis fotovoltaicos nas Áreas 1 e 2 e Subestação irão determinar. Para que a avaliação e classificação de impactes, 

solicitada a este nível, se traduza numa representação gráfica de leitura fácil, imediata, hierarquizada e legível da 

relevância das afetações, com vista à Consulta Pública, deve ser apresentada cartografia, a uma escala 1:5.000, onde 

conste uma representação gráfica, por classes de significância – Baixa, Média e Elevada –, através de cor, das áreas 

associadas aos impactes unicamente ao nível estrutural – “Desmatação”, “Desflorestação” e “Alteração da Morfologia 

Natural do Terreno” e “Destruição de Afloramentos Rochosos” - para a área de implantação dos painéis fotovoltaicos e 

subestação. A referida representação deve considerar/refletir as seguintes orientações: 

a. A cada área identificada na cartografia, por cor, deverá corresponder  uma referência numérica (id) a constar 

num quadro, se possível a incluir na zona da legenda da carta, para a qual deverá ser identificado o tipo de impacte 

estrutural – desmatação, desflorestação, alteração do relevo natural; 

b. Não pressupõe qualquer ponderação quanto às classes de Qualidade Visual, Capacidade de Absorção e 

Sensibilidade nem uma análise dos impactes visuais negativos projetados pelas diversas ocorrências do Projeto. 

Na sequência da análise solicitada, foi elaborada uma carta para identificação dos impactes decorrentes das alterações 

físico-estruturais decorrentes da implantação dos painéis fotovoltaicos, nas Áreas 1 e 2, e da Subestação, onde são 

identificadas as áreas que irão sofrer desmatação e desflorestação e alterações de relevo natural.  Após análise, das 

áreas em questão, quer em termos de Qualidade Visual, quer dos restantes parâmetros de análise visual, face à 

homogeneidade e características das estruturas visuais em presença, que irão afetadas/substituídas com a implantação 

do projeto, concluiu-se que os impactes ao nível estrutural são de baixa significância, não contribuindo para a alteração 

das estruturas visuais da envolvente paisagística. 
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Quadro 3.8 - Quantificação do Impactes Estruturais na Paisagem 

Impactes estruturais  Área 1  (ha) Área 2 (ha) 

Desmatação e Desflorestação 36,9 34,0 

Afetação do relevo natural 1,5 1,0 

Área total  43,2 37,1 

De acordo com a análise efetuada, em termos de Qualidade Visual da Paisagem, quantificada no Quadro abaixo, na área 

de implantação direta da central fotovoltaica, observa-se que os espaços intervencionados coincidem com uma paisagem 

predominantemente de Média Qualidade Visual, que resulta dos cenários da paisagem aberta granítica de afloramentos 

rochosos e de matos rasteiros e, em particular, das formas suavemente arredondadas do relevo. 

As zonas de elevada e muito elevada QVP, embora incluídas dentro do perímetro da área de implantação central, não irão 

ser afetadas pelas construções. 

Quadro 3.9 - Qualidade Visual da Paisagem (QVP) da área diretamente intervencionada pela Central Solar 

Fotovoltaica do Douro Sul  (Quadro 1.1.2.1 do EIA) 

Qualidade Visual da Paisagem 
(QVP)  

Área 1  (ha) Área 2 (ha) 

Muito Elevada - 0,03 

Elevada - 0,2 

Média  43,7 38,2 

Baixa 0,1 0,1 

Quanto à Alteração da morfologia do relevo natural já foi quantificada no EIA a partir dos movimentos de terras para 

inserção dos elementos do projeto. 

No entanto, registe-se aqui novamente que, de acordo com os m2 e volumes de terra estimados, apresentados no Quadro 

abaixo, que não são expetáveis alterações significativas ao nível da morfologia original do terreno, atendendo a que as 

terraplenagens previstas resultam das escavações e dos aterros para implantação da Subestação e da rede de acessos, 

que, de um modo geral, coincidam com os caminhos rurais já existentes.  

Quadro 3.10 - Estimativa de movimentos de terras (Quadro 2.5.17 do EIA) 

 Extensão (m / m2) 
Escavação 

(m3) 
Aterro 
(m3) 

Volume sobrante (m3) 

Caminhos novos e existentes a melhorar 697 m 477 33 444 

Valas elétricas 48 453 m 15 505 15 505 0 

Edifício de comando e Subestação e acesso 2 180 m2 208 187 21 

Total - 16 190 15 725 465 

Não está prevista a destruição de afloramentos rochosos para instalação da CSF. O projeto foi acomodado de modo a não 

interferir com as zonas do terreno em que a rocha aflora à superfície. Refira-se mais uma vez que, não se identificaram 
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afloramentos rochosos com geomorfologia granítica de pequena, média e grande escala que apresentem potencial 

interesse patrimonial ou outros aspetos geológicos que possam ser considerados como geossítios. 

 

2.5.18 Justificar a contradição entre o expresso na página 297 do Relatório Síntese do EIA “Em termos de afetação do 

relevo, atendendo às feições predominantemente colinares da área de implantação, são expetáveis algumas 

movimentações de terras significativas, com consequente deformação na morfologia do terreno.” com a classificação de 

“Pouco Significativo” apresentada no “Quadro 5.29 – Matriz Síntese Impactes”, página 297 do Relatório Síntese do EIA, 

para este mesmo impacte, definido como “Movimentação de Terras”; 

Tal como referido no EIA as terraplenagens são apenas decorrentes dos acessos e da implantação da estação, a forma 

colinar, comum às duas áreas de implantação, determina como é evidente alguma deformação da morfologia do terreno 

para acomodar estas componentes do projeto, sendo significativa a nível local, uma vez que a superfície original do 

terreno será efetivamente  alterada, mas como referido no EIA estas intervenções, resultam em corredores lineares, muito 

restritos e sem grande representatividade na área em questão, necessários  para acesso à infraestrutura, em que a 

situação mais critica tem uma altura máxima de 2,5 m, sendo facilmente integrável após a implementação de medidas de 

recuperação paisagística, portanto foi o impacte foi considerado pouco significativo. 

Para conclusão, mais uma se refere que, a implantação dos painéis, pode ser desvalorizada, em termos paisagísticos no 

que diz respeito a este aspeto, atendendo que a morfológica do terreno, de um modo geral, não será alterada para a sua 

fixação. 

 

2.5.19 Expor, de forma clara e completa/detalhada, a metodologia usada na elaboração das bacias visuais das áreas de 

implantação dos painéis. As bacias visuais a gerar, e solicitadas, deverão considerar apenas um conjunto de pontos, à 

cota mais desfavorável dos painéis, distribuídos de forma representativa de cada uma das áreas ou núcleos de painéis. A 

exposição das metodologias não deve ficar omissa; 

As bacias visuais foram geradas a partir do modelo digital do terreno (MDT), considerando um conjunto de pontos, à cota 

mais desfavorável dos painéis, ou seja 2,5 m acima do terreno, distribuídos de forma representativa por cada uma das 

áreas em estudo. 

 

2.5.20 Apresentar a bacia visual do Projeto, ou seja, o conjunto das duas áreas correspondente aos dois núcleos de 

painéis, dado que a mesma não foi apresentada como cartografia autónoma à Escala 1: 25.000, apesar de constar como 

“Figura 5.2 - Bacia visual da central Solar Fotovoltaica do Douro Sul” na página 261 do Relatório Síntese do EIA. A carta 

a apresentar deve garantir uma elevada resolução/definição de imagem da Carta Militar de modo a permitir uma 

adequada - fácil e imediata – leitura da informação geográfica que nela consta, sobretudo, da altimetria. Devem ser ainda 

sobrepostas as diversas componentes do Projeto, dado que são estas que estão em avaliação e não o limite da 

propriedade, sem que a mesma comprometa a leitura das classes consideradas; 

Conforme solicitado, a bacia visual do projeto referente ao conjunto das duas áreas de painéis, que consta da Figura 5.2 , 

é apresentada em desenho autónomo à escala 1:25 000 (Carta Militar). Na elaboração da cartografia houve a 
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preocupação de garantir a resolução da informação cartográfica constante na Carta Militar e de sobrepor as diversas 

componentes do projeto. 

Ver Volume 03 do EIA – Desenhos: 40511-EA-DS03-07-012 - Bacia Visual - Total 

 

2.5.21 Apresentar a bacia visual em separado das duas áreas de implantação, Área 1 e Área 2, e da Subestação pois 

importa determinar o contributo de cada área e componente do Projeto para o impacte visual negativo imposto pela sua 

presença na Fase de Exploração; 

São apresentadas as Cartas das Bacias Visuais das áreas de implantação 1 e 2 dos painéis, em desenhos autónomos 

sobre a Carta Militar (escala 1:25000) 

Ver Volume 03 do EIA – Desenhos: 40511-EA-DS03-07-010_11 -  Bacia Visual – Área 1 e Área 2 

No caso da Subestação não se considera relevante apresentar a bacia visual, uma vez que irá ficar enterrada no interior 

da Área 1 e será absorvida pelas mesas fotovoltaicas envolventes. 

 

 

2.5.22 Quantificar, para cada uma das 4 bacias visuais solicitadas, em unidade de “ha” as áreas de cada uma das 

classes de Qualidade Visual afetadas na sua integridade visual por cada uma das referidas bacias visuais – projeto no 

seu todo e, individualmente/separado de cada área, Área 1 e Área 2. Sugere-se a sua apresentação em Quadro/Tabela 

onde deve constar o valor da área total de cada uma das classes de Qualidade Visual e da totalidade da Área de Estudo 

da Paisagem; 

Quadro 3.11 - Quantificação da Afetação da Qualidade Visual da Paisagem  

Qualidade Visual da Paisagem 
(QVP) 

Bacia Visual (ha) 

Área 1  Área 2 Projeto Total 

Baixa 64.99 94.82 114.45 

Média 657.17 667.86 813.95 

Elevada 14.46 14.19 21.37 

Muito Elevada 94.87 93.7 128.04 

De acordo com a análise efetuada, em termos de Qualidade Visual da Paisagem, quantificada no Quadro acima, na área 

de implantação direta da central fotovoltaica, observa-se que os espaços intervencionados coincidem com uma paisagem 

predominantemente de Média Qualidade Visual, que resulta dos cenários da paisagem aberta granítica de afloramentos 

rochosos e de matos rasteiros e, em particular, das formas suavemente arredondadas do relevo. 
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2.5.23 Apresentar a “Carta de Impactes Cumulativos”, a sua elaboração pressupõe apenas a representação gráfica de 

outros projetos existentes ou previstos, que se localizem ou atravessem a área de estudo, espaços canais, linhas 

elétricas aéreas e outras áreas perturbadas e artificializadas. Nestes termos, não se considera ser necessário a 

apresentação de qualquer bacia visual dos referidos projetos;  

A análise dos Impactes Cumulativos , assim como a respetiva cartografia consta no Item 3.7 do presente documento. 

 

2.5.24 Apresentar uma análise exploratória dos impactes indiretos, potencialmente induzidos pelo Projeto, na Fase de 

Exploração, sobre a ocupação/transformação do território delimitado pela Área de Estudo e, consequente, grau de 

alteração/artificialização da Paisagem futura como resultado da implementação do Projeto, assim como que 

repercussões o mesmo pode representar sobre o impedir do desenvolvimento de outras atividades, sobretudo, ao nível 

do turismo, ou de fixação da população. Nessa projeção, deverão ser interpretados/considerados os Instrumentos de 

Gestão Territorial (IGT) em vigor, e/ou previstos, unicamente na perspetiva da Paisagem, no sentido de perceber de que 

modo os mesmos são, ou não, um controlo dessa possível expansão de artificialização da Paisagem. Essa análise, deve 

ainda considerar o efeito cumulativo dos diversos projetos existentes ou futuros, dos quais haja registo; 

De acordo com a carta de condicionantes não é expetável que se processem alterações na ocupação do solo induzidas 

pelo projeto em si durante a fase de Exploração, que constituam um incremento à artificialização/alteração da paisagem no 

seu contexto geral.  

No entanto, face a que está prevista a implantação de projetos similares, designadamente as CSF de Domigueiros e da 

Nave, numa envolvente próxima da CSF do Douro Sul, que incluem uma extensa rede de corredores de linhas de Alta 

tensão para interligação, com elevado potencial de intrusão visual, é expetável um impacte cumulativo negativo 

significativo, dado que o conjunto destas infraestruturas irá contribuir para uma grande artificialização do espaço em 

análise e consequente descaracterização da paisagem do território em questão. Nesta paisagem há ainda a registar, como 

efeito cumulativo, os aerogeradores que se distribuem pelas cumeadas. 

 

Medidas de Minimização 

2.5.25 Apresentar as “Orientações para a Gestão” de Cancela d’Abreu para as unidades e subunidades em presença e 

atravessadas pelo Projeto; 

Tal como referido, tratam-se de orientações de gestão, que no presente caso visam a generalidade do território das 

unidades paisagísticas em questão. Considerando que, não é vinculativo o cumprimento destas orientações, para além de 

não estarem abrangidas por instrumento legal, podem ser questionáveis. Nesta base, entende-se que não é relevante a 

sua apresentação como medida de minimização, tendo em consideração a tipologia do projeto, a sua inserção no terreno 

e tendo ainda em consideração as medidas recomendadas no EIA (e respetivo Projeto de Integração Paisagístico). 
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2.5.26 Apresentar cartografia com a sobreposição gráfica da Subestação à topografia proveniente do levantamento 

topográfico. A área da plataforma e os taludes devem ter representação gráfica e as cotas altimétricas correspondentes. 

A par da apresentação da Subestação em planta devem ser apresentados os perfis transversais e longitudinais da sua 

inserção no terreno. Todos os valores associados a cotas altimétricas e planimétricas de projeto devem constar na 

referida cartografia; 

É apresentada a inserção da CSF no levantamento topográfico do terreno efetuado (ver Volume 03 do EIA – Desenhos: 

40511-EA-DS03-02-005_006). 

Quanto à Subestação, o projeto de construção civil contempla a terraplenagem da zona de implantação da subestação, 

sendo igualmente apresentados as respetivas plantas e alçados. Apresenta-se em seguida a planta com a sua 

implantação no terreno. 

  

Figura 3.11 – Implantação da Subestação no Terreno 

 

2.5.27 Apresentar o levantamento georreferenciado de todos os elementos arbóreos existentes – azinheiras e sobreiros – 

dentro da área vedada do projeto e corredor da linha elétrica aérea. A cada um dos elementos arbóreos deve estar 

associada a sua caracterização quanto à espécie, DAP/PAP, idade e estado fitossanitário e necessidade de abate, ou 

não. Devem também ser cartografadas outras espécies que revelem portes significativos como o carvalho-alvarinho – 

(Quercus robur), castanheiro – (Castanea sativa) – e pinheiro-manso (Pinus pinea) e as áreas onde, eventualmente, se 

registe a presença de espécies vegetais exóticas invasoras assim como as áreas que revelem estar em regeneração 

natural; 

Por forma a dar resposta ao solicitado, foi efetuado o levantamento georreferenciado de todos os elementos arbóreos 

existentes – azinheiras e sobreiros – dentro da área vedada do projeto e corredor da linha elétrica aérea. 

O levantamento de campo foi realizado no dia 5 de novembro de 2021, por dois técnicos. Estes percorreram toda a área 

de estudo (inclui a área de implantação do projeto e uma envolvente de 20 metros), para localizar e georreferenciar todos 

os exemplares arbóreos (com mais de 1 metro de altura) do Género Quercus (carvalhos, sobreiros e azinheiras), de 

Castanea sativa (castanheiro) e de Pinus pinea (pinheiro-manso), de áreas com espécies vegetais invasoras e de áreas 

com regeneração natural de quercíneas.  

Cada exemplar arbóreo foi medido o respetivo PAP – Perímetro à Altura do Peito (cm) e enquadrado nas classes definidas 

no quadro seguinte. 
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Quadro 3.12 - Classes de PAP (cm). 

CLASSIFICAÇÃO 

PAP 
PAP (CM)  

Classe 0 (altura <1m) 

Classe 1 Altura >1m e PAP<30cm 

Classe 2A 30cm ≤PAP< 60cm 

Classe 2B 60cm ≤PAP< 80cm 

Classe 3 80cm ≤PAP< 130cm 

Classe 4 PAP≥ 130cm 

Nos locais onde os exemplares formavam um maciço denso de árvores, optou-se por cartografar o conjunto das árvores, 

por ser difícil a sua individualização. 

As áreas com presença de espécies vegetais exóticas e invasoras foi delimitada na forma de polígonos. 

Tratamento de Dados 

A distribuição dos exemplares arbóreos das espécies-alvo foi projetada em ambiente SIG, com recurso a software QGIS 

(versão: 3.16.1-Hannover), no sistema de coordenadas ETRS 1989 Portugal TM06. A sua representação cartográfica é 

apresentada nas Peças Desenhadas dos Sistemas Ecológicos (ver Volume 03 do EIA – Desenhos: 40511-EA-DS03-06-

001) e na carta de Condicionantes: (ver Volume 03 do EIA – Desenhos: 40511-EA-DS03-12-001-A: Folha 1 e 2). 

Foram também alvo de representação cartográfica as manchas de distribuição de espécies vegetais exóticas e invasoras 

(acácias). 

Resultados 

Dada a ausência de exemplares arbóreos de sobreiro (Quercus suber) e de azinheira (Quercus rotundifolia) na área de 

estudo apenas foi realizada a cartografia de exemplares arbóreos das restantes espécies-alvo. As Plantas com o 

Levantamento Arbóreo são apresentadas em anexo. 

No total foram contabilizados 50 exemplares de carvalho-alvarinho (Quercus robur) com altura superior a 1 metro (Quadro 

3.13), sendo esta a única espécie-alvo observada dentro do limite da área de implantação do projeto. Da totalidade dos 

exemplares observados, 35 encontram-se na área de implantação do projeto (AIP), 2 na área de 20m na envolvente e 13 

fora da área de estudo. 

No que respeita às classes de PAP, 27 exemplares enquadram-se na Classe 1 (Altura >1m e PAP<30cm), 14 na Classe 

2A (30cm ≤PAP< 60cm) e 9 na Classe 2B (60cm ≤PAP< 80cm). Todos os exemplares enquadrados na Classe 2B 

localizam-se fora da área de estudo (ver Figura 3.12). 
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Figura 3.12 – Levantamento Arbóreo – Representação das classes de PAP (Perímetro Altura do Peito) 

Fora do limite da área de implantação do projeto, mas dentro do limite da área de estudo, ocorrem duas manchas, sendo 

uma de Quercus robur e outra de Castanea sativa (ver Volume 03 do EIA – Desenhos: 40511-EA-DS03-06-001-A e 

40511-EA-DS03-12-001-A: Folha 1 e 2). 

Quadro 3.13 - Lista de exemplares arbóreos de espécies-alvo na área do de estudo e respetivas coordenadas 

geográficas. AIP – Área de Implantação do Projeto; 20m – Envolvente de 20m à AIP. 

ID ESPÉCIE COORD X COORD Y 

ÁREA 
ESTUDO 

FORA 
ÁREA 

ESTUDO 

CLASSE 
DE PAP 

(CM) 
AIP 20m 

1 Quercus robur 34449,233 140744,289 x   1 

2 Quercus robur 34459,027 140726,924  x  2A 

3 Quercus robur 34446,392 140723,826 x   1 

4 Quercus robur 34447,438 140711,398 x   1 

5 Quercus robur 34449,527 140644,996   x 2B 

6 Quercus robur 34451,745 140641,940   x 2B 
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ID ESPÉCIE COORD X COORD Y 

ÁREA 
ESTUDO 

FORA 
ÁREA 

ESTUDO 

CLASSE 
DE PAP 

(CM) 
AIP 20m 

7 Quercus robur 34453,147 140637,896   x 2B 

8 Quercus robur 34453,354 140635,984   x 2B 

9 Quercus robur 34474,666 140637,434   x 2B 

10 Quercus robur 34492,631 140648,207   x 2B 

11 Quercus robur 34491,344 140651,689   x 2B 

12 Quercus robur 34487,152 140654,426   x 2B 

13 Quercus robur 34484,968 140656,638   x 2B 

14 Quercus robur 34485,970 140635,631   x 2A 

15 Quercus robur 34484,860 140631,181   x 2A 

16 Quercus robur 34476,950 140620,202   x 2A 

17 Quercus robur 34474,739 140621,682   x 2A 

18 Quercus robur 34427,252 140620,054  x  1 

19 Quercus robur 34449,995 140557,178 x   2A 

20 Quercus robur 34486,691 140843,393 x   2A 

21 Quercus robur 34513,854 140903,798 x   1 

22 Quercus robur 34556,112 141020,475 x   2A 

23 Quercus robur 34552,477 141018,939 x   2A 

24 Quercus robur 34535,632 141016,441 x   1 

25 Quercus robur 34568,712 141097,294 x   1 

26 Quercus robur 34643,696 139808,708 x   1 

27 Quercus robur 34344,241 140757,892 x   1 

28 Quercus robur 34347,742 140769,975 x   1 

29 Quercus robur 34351,196 140780,314 x   1 

30 Quercus robur 34354,392 140779,204 x   1 

31 Quercus robur 34354,576 140769,923 x   1 
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ID ESPÉCIE COORD X COORD Y 

ÁREA 
ESTUDO 

FORA 
ÁREA 

ESTUDO 

CLASSE 
DE PAP 

(CM) 
AIP 20m 

32 Quercus robur 34419,071 140781,447 x   1 

33 Quercus robur 34421,666 140782,219 x   1 

34 Quercus robur 34435,731 140775,392 x   2A 

35 Quercus robur 34440,860 140777,554 x   2A 

36 Quercus robur 34403,601 140786,888 x   1 

37 Quercus robur 34405,455 140782,762 x   1 

38 Quercus robur 34402,181 140788,485 x   1 

39 Quercus robur 34401,425 140793,206 x   1 

40 Quercus robur 34414,654 140796,250 x   1 

41 Quercus robur 34429,794 140807,263 x   1 

42 Quercus robur 34430,478 140811,795 x   1 

43 Quercus robur 34436,238 140811,905 x   2A 

44 Quercus robur 34434,415 140815,245 x   1 

45 Quercus robur 34449,991 140823,728 x   1 

46 Quercus robur 34449,675 140824,767 x   1 

47 Quercus robur 34449,203 140829,125 x   1 

48 Quercus robur 34454,423 140829,937 x   2A 

49 Quercus robur 34453,331 140815,839 x   2A 

50 Quercus robur 34381,193 140784,307 x   1 

 

Na área de estudo não foram observadas espécies exóticas e invasoras. Os únicos núcleos observados com presença de 

Acacia dealbata (mimosa) ocorrem a mais de 20 e 70 metros do limite da área de estudo (Foto 3.10). Esta espécie forma 

manchas contínuas com um domínio total da cobertura na área de ocorrência. 
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Foto 3.10 - Núcleo de Acacia dealbata (mimosa) observado nas proximidades da área de estudo 

 

Figura 3.13 – Localização dos Núcleos de Acacia dealbata (mimosa) observados  

De acordo com o pedido de elementos adicionais, foram também prospetadas áreas com presença de regeneração 

natural, não tendo sido observadas durante a realização do trabalho de campo. 
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2.5.28 Apresentar uma proposta de Plano de Integração Paisagística da Central Fotovoltaica do Douro Sul, dado 

considerar-se que a apresentada no EIA se revela insuficiente e, sobretudo, não é minimizadora dos impactes visuais 

junto de recetores sensíveis, muito em particular os Observadores Permanentes, dada a excessiva proximidade da 

implantação de painéis às habitações das povoações de Quinta do Viduinho. Por outro lado, a proposta assenta, 

maioritariamente, na vegetação existente, sendo que parte substancial da mesma não ficará na gestão direta do 

Proponente, pelo que a mesma não poderá ser considerada como resposta. Nestes termos, a proposta de PIP a elaborar 

deve observar, entre outras, as seguintes orientações: 

a. Deve ser definida a largura da faixa arbórea perimetral a toda a área de implantação da Central Fotovoltaica; 

b. Deve ser estabelecida uma estrutura verde interna contínua que ligue os sistemas secos (topo das elevações 

existentes e mais proeminentes) aos húmidos, procurando integrar o maior número de exemplares arbóreos e/ou 

arbustivos que revelem valor ecológico e paisagístico assim como áreas onde se registe a regeneração natural; 

c. Em torno das linhas de água deverá ser definido um buffer, com largura suficiente de modo que possa acomodar 

a vegetação existente de porte arbóreo e arbustivo, no sentido da sua preservação, ou para reforço através de 

plantações; 

d. A seleção de espécies deve restringir-se às de natureza autóctone ou naturalizadas, mas, neste último caso, 

devem ser consideradas as presentes na Área de Estudo definida para o fator ambiental Paisagem. 

O Plano de Recuperação Paisagística da CFV do Douro Sul, é apresentado em anexo e foi elaborado tendo em atenção 

as orientações acima referidas.  

3.6 ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

2.6.1 Rever o valor de emissões para a atmosfera de CO2 evitadas, em 40.192 tCO2. No subcapítulo 3.2.3, relativo à 

contribuição para atingir as metas nacionais de redução de GEE, é indicado um fator de emissão de CO2 do Sistema 

Elétrico Nacional (470 gCO2/KWh), indicado pela Portaria n.º 63/2008, de 21 de janeiro e no entanto, no subcapítulo 

5.4.3 relativo à fase de exploração do descritor Qualidade do Ar, é considerada a produção de energia através de ciclo 

combinado (com um valor médio de 370 gCO2eq/kWh), não é claro se o parâmetro utilizado para estimar as emissões 

evitadas é 470 gCO2/KWh ou 370 gCO2eq/kWh, sendo que o valor 40.192 tCO2 não está concordante com nenhum dos 

parâmetros; 

O EIA foi revisto por forma a compatibilizar e justificar os fatores de emissões utilizados, tal como abaixo apresentado.  

O fator utilizado no EIA para o cálculo das emissões de CO2 evitadas foi 470 gCO2/kWh, indicado na Portaria n.º63/2008, 

de 21 de janeiro como o fator do Sistema Elétrico Nacional (para as lâmpadas). No entanto, o valor mais assertivo para o 

cálculo das emissões evitadas será 253 tom CO2/GWh, que é o fator do Sistema Electroprodutor Nacional, calculado pela 

DGEG, para o ano de 2019. Este valor é o mais recente e, tendo em conta a situação pandémica iniciada no ano seguinte, 

o que corresponde a um ano dentro dos padrões normais (importa sublinhar que, ao longo dos anos este fator de emissão 

tem sofrido um decréscimo que também explica a diferença entre estes fatores de emissão). 

O fator de CO2 indica a quantidade de dióxido de carbono que se forma durante a produção de 1 kWh/h de eletricidade no 

país. Este pode variara em função da tecnologia utilizada e do nível de eficiência. 
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O fator de emissão anual do Sistema Electroprodutor Nacional, tem como base os dados relativos ao consumo das 

diversas fontes de energia primária (gás natural, carvão, etc…) nas centrais produtoras de energia elétrica do país. Para 

calcular o fator de emissões do ano divide-se o valor total de emissões pela produção total bruta de eletricidade em 

Portugal, verificada nesse ano. 

No Quadro abaixo pode-se observar a variação do fator em análise ao longo dos anos, segundo os dados da DGEG. Este 

teve um decréscimo significativo até 2016, tendo subido ligeiramente depois deste ano. 

Quadro 3.14 – Variação do Fator de Emissão de CO2 do Sistema Electroprodutor Nacional até ao presente 

Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Fator de Emissão – SEN* 

Ton CO2/GWh 
368  317  292  284  261  239  257  254  253  

Fonte: DGEG/APA 

*(Sistema Elétrico Nacional) 

Sabendo o fator de CO2, é possível calcular as emissões evitadas pela implementação da central fotovoltaica em apreço, 

multiplicando-o pela estimativa de produção elétrica anual, 86,5 GWh/ano. Assim, com o projeto em apreço são evitadas 

anualmente, aproximadamente, 21 885 tCO2. 

2.6.2 Apresentar as estimativas de GEE emitidas direta ou indiretamente nas diversas fases do projeto, tendo em conta 

que para determinação das emissões de GEE em todos os setores devem ser utilizados sempre que possível os fatores 

de cálculo (exemplos: fatores de emissão, Poder Calorífico Inferior (PCI)) e as metodologias de cálculo constantes do 

Relatório Nacional de Inventários (NIR - National Inventory Report) - Caso seja utilizada uma metodologia diferente da 

dos inventários, apresentar a justificação dessa opção; 

Fase de Construção 

As emissões associadas ao desenvolvimento do projeto em 45 semanas podem totalizar cerca de 1 967 tCO2eq. 

Ao descriminar as emissões por fase/atividade obtêm-se o seguinte: 

 tCO2eq 

Pessoal 58 

Eletricidade 1 418 

Maquinaria (S/ Retroescavadoras) 337 

Transporte de Materiais 130 

Escavações (Retroescavadoras) 24 

Aterros 1 

TOTAL 1 967* 

*Para as 45 semanas de obra 

As emissões do projeto da Central Fotovoltaica do Douro Sul foram calculadas através das emissões provenientes da 

queima de combustíveis fosseis, tanto na circulação e operação da maquinaria que se prevê necessária para às obras 

civis, veículos pesados para transporte de materiais, assim como veículos ligeiros afetos à obra. Também aqui foram 

adicionadas as emissões provenientes da queima de combustíveis fosseis para a geração de eletricidade. 

O método para o cálculo foi o seguinte: 
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▪ Através da duração prevista para a obra (45 semanas indicadas no cronograma), e assumindo uma faixa de 100 

trabalhadores na obra a tempo inteiro (os 400 trabalhadores indicados para esta fase englobam diversas áreas, não 

estando sempre na obra), obteve-se um valor médio do consumo de combustível durante o período de obra 

associado ao transporte pessoal de trabalhadores (ao inicio e fim da semana a partir do Porto e durante a semana a 

partir de Moimenta da Beira) e o consumo de eletricidade, em aparelhos como ar condicionados, luz, computadores, 

etc. e a consequente produção de CO2 proveniente da queima desse volume de combustível;  

▪ Estimou-se as viagens requeridas para fazer o transporte de materiais afetos ao projeto, tendo em conta as 

capacidades volumétricas dos camiões. Através dessa estimativa fez-se o cálculo de litros de combustível 

necessários e a consequente produção de CO2 proveniente da queima desse volume de combustível; 

▪ Para cada obra civil, associou-se as máquinas necessárias para a sua concretização (bulldozers, escavadoras, 

cilindros, entre outras) e uma aproximação do fator de carga para cada máquina tendo em conta um nível médio de 

carga. Foi utilizada a duração de 14 semanas indicadas no cronograma como o tempo destinado às obras de 

construção civil, assumindo 8 horas de trabalho, 5 dias por semana. Uma vez sabendo o total de horas, obteve-se o 

consumo de litros de combustível para a execução do trabalho e a consequente produção de CO2 proveniente da 

queima desse volume de combustível; 

▪ Para a montagem da central, em particular para a fixação das estruturas metálicas (através de um bate-estacas), 

seguiu-se o mesmo método que para as obras de construção civil, no entanto, foi utilizado a duração de 24 semanas 

indicada no cronograma.   

 

 

Figura 3.14 – Cronograma de obra 

A estimativa das emissões de GEE permite criar um cenário base que servirá de referência para definir as emissões 

alcançadas durante a obra e as atividades onde é possível limitar o consumo de combustível. Este é um sector onde a 

redução de emissões é reconhecidamente difícil, mas possível até um certo ponto, como por exemplo: 

▪ A adoção de medidas de eficiência energética na iluminação e ar condicionado;  

▪ O uso de fontes de energia renováveis à custa da rede elétrica;  

▪ A otimização de rotas de transporte de pessoas e materiais;  

▪ Promoção de condução ecológica;  

▪ Uso de frotas energeticamente mais eficientes, entre outros. 
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Importa também referir que as emissões aqui calculadas serão diluídas durante toda a duração da implementação da 

Central Fotovoltaica do Douro Sul (45 semanas). 

Fase de Exploração 

Na Fase de Exploração, tendo em conta a tipologia do projeto, as emissões provenientes do mesmo serão emitidas no 

decorrer das ações de manutenção das infraestruturas, nomeadamente, na deslocação dos técnicos ao local. 

Segundo os dados estimados pelo promotor (Finerge, S.A.), estas ações de manutenção envolvem uma deslocação de e 

para Moimenta da Beira, a cerca de 16,5 km do local, 3 vezes por semana. Estas deslocações totalizam 312 viagens 

anuais, o que resulta numa emissão de GEE, aproximada, de 3089 kg CO2eq/ano. 

 

2.6.3 Apresentar a estimativa de emissões de gases fluorados utilizados nos comutadores elétricos; 

O projeto em análise contempla a instalação de comutadores elétricos na subestação, edifício de comando e nos 16 

postos de transformação que utilizam hexafluoreto de enxofre (SF6), de acordo com a discriminação apresentada na tabela 

abaixo. Os valores de SF6 presentes nos comutadores são indicativos e dependerão do modelo que será instalado. Sobre 

este tema é importante ressalvar como última nota o seguinte: 

1. A correta estimativa de emissão de gases fluorados utilizados nos comutadores elétricos só poderá ser realizada 

numa pré-fase de construção, após a definição do fabricante e modelo dos equipamentos a instalar. À presente 

data, devido à evolução tecnológica no setor, e à fase seguinte de licenciamento de construção junto do 

município, não é possível indicar o modelo específico a instalar. 

2. As emissões (ou perdas de SF6) nestes equipamentos estão diretamente relacionadas com o número de 

manobras dos equipamentos durante o tempo de vida dos mesmos, ou neste caso, o tempo de vida do projeto. O 

SF6 existente dentro dos equipamentos de corte (comutadores elétricos) tem a função de isolar e extinguir 

qualquer arco elétrico decorrente da abertura em carga dos comutadores elétricos. Desta forma, quanto mais 

comutações em carga existirem, maior será a taxa de fuga deste gás, e vice-versa. 

Quadro 3.15 –  Número de comutadores previstos no projeto em análise e respetiva capacidade de SF6 instalada 
(estimado) 

Equipamento (comutador 

instalado) 

Unidades 

(nr) 
Tipologia 

Quantidade, por 

unidade, de SF6 (Kg) 

G 

Quantidade, ∑, de SF6 (kg) 

Subestação (disjuntor 60 kV) 1 

“closed pressure 

electrical (HV 

switchgear)” 

3,600 3,600 

   Subtotal 3,600 

Edifício de comando – celas de 

média tensão  
5 

“sealed pressure 

electrical (MV 

switchgear)” 

0,591 2,955 

Postos de transformação (PT) – 

celas de média tensão 

48 (3 por 

PT) 

“sealed pressure 

electrical (MV 
0,591 28,368 
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Equipamento (comutador 

instalado) 

Unidades 

(nr) 
Tipologia 

Quantidade, por 

unidade, de SF6 (Kg) 

G 

Quantidade, ∑, de SF6 (kg) 

switchgear)” 

   Subtotal 31,323 

De acordo com o “National Inventory report 2021 – submitted under the United Nations Framework Convention on Climate 

Change and the Kyoto Protocol”, adiante designado como NIR, capítulo “4.8 Other Product Manufacture and Use 

(CRF2.G) do capítulo “4. Industrial Processes and Product Use (CRF 2)” é indicado que foram utilizadas diferentes 

metodologia para diferentes grupos de empresas, nomeadamente: 

▪ REN; 

▪ EDP Distribuição, EDP Produção, Tejoenergia e Turbogás; 

▪ Outras empresas. 

Não obstante, o Capítulo 4.8.3.2, salvo melhor entendimento, não indica a metodologia utilizada para o caso “Outras 

empresas”. 

Segundo o indicado capítulo 4.8 do NIR foram utilizados os fatores de emissão indicados na tabela 8.3 do “2006 IPCC 

Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories” para as empresas não indicadas como REN, EDP Distribuição, EDP 

Produção, Tejoenergia e Turbogás, ou seja, as indicadas no NIR como outras empresas. Os fatores de emissão indicados 

estão associados à aplicação do nível de metodológico 1 do "2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas 

Inventories”, tendo sido esse o utilizado na presente estimativa da emissão de gases fluorados utilizados nos comutadores 

elétricos durante a fase de exploração. 

Abaixo são indicados os fatores de emissão considerados na estimativa apresentada para o período de vida do projeto 

(fase de exploração). 

Quadro 3.16 – Fatores de emissão utilizados de acordo com o nível metodológico 1 (2006 IPCC Guidelines for 
National Greenhouse Gas Inventories; Other product manufacture and use) 

Equipamento 
H 

(fração, por ano, da capacidade 
instalada existente) 

Comutador elétrico da subestação (“closed pressure electrical  - HV switchgear)” 0,026 

Comutadores elétricos do edifício de comando e postos de transformação (“sealed 

pressure electrical - MV switchgear)” 
0,002 

O total de emissões previsto para a fase de exploração do projeto foi estimado de acordo com a seguinte equação:  

EM(SF6) = G * H * T 

EM(SF6), Emissões totais de SF6 durante a fase de exploração do projeto (kg SF6; estimado); 

G, capacidade total instalada no conjunto dos equipamentos (kg SF6; estimado); 

H, fator de emissão, fração por ano da capacidade instalada existente (nível metodológico 1; tabela 8.2 e Tabela 8.3 do 
capítulo 8 Other product manufacture and use, do volume 3 Industrial Processes and Product Use (2006 IPCC Guidelines for 
National Greenhouse Gas Inventories). 

T, anos previstos da fase de exploração do projeto (30 anos). 
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Os fatores de emissão utilizados têm um nível de incerteza de ±20% (comutador elétrico MV) e de ±30% (comutador 

elétrico MV), de acordo com a tabela 8.5 do capítulo 8 “Other product manufacture and use”, do volume 3 “Industrial 

Processes and Product Use” (2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories). 

No quadro seguinte é apresentada a demonstração da aplicação da equação enunciada. 

Quadro 3.17 – Fatores de Emissão dos equipamentos previstos para a fase de exploração 

Equipamento 

G H T Em(SF6) 

Capacidade total instalada no 
conjunto dos equipamentos 

Fator de emissão 1) 
Fase de 

exploração 
Emissões estimadas 
(fase de exploração) 

  (kg SF6) 

(fracção, por ano, da 

capacidade instalada 

existente) 

(anos) 
EM(SF6) = G * H * T 

(kg SF6) 

Sealed-Pressure 

(Comutadores MV) 
31,323 0,002 30 1,879 

Closed-Pressure 

(comutadores HV) 
3,600 0,026 30 2,808 

Total     
 

4,687 

1) fatores de emissão retirados da Tabela 8.2 e Tabela 8.3 do capítulo 8 Other product manufacture and use, do volume 3 Industrial 
Processes and Product Use (2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories). 

Considerando os pressupostos acima indicados, estima-se que durante a fase de exploração (30 anos) sejam emitidos 

4,687 kg de SF6, resultantes da utilização das duas tipologias de comutadores elétricos previstos. 

 

2.6.4 Integrar a informação referente às emissões de GEE no descritor Alterações Climáticas, mais especificamente no 

âmbito da sua mitigação; 

A informação agora apresentada encontra-se devidamente vertida no EIA (designadamente no Capítulo 4.1.3 de 

Caracterização da Situação de Referencia, no Capitulo 5.3 – Identificação e Avaliação de Impactes e no Capítulo 6.3.1 de 

Medidas de Mitigação). 

 

2.6.5 Apresentar uma proposta de Plano de Compensação de abate de floresta diretamente relacionado com a 

implementação do projeto, de acordo com as seguintes orientações: 

a) Deve prever a plantação de espécies autóctones numa área no mínimo equivalente à área florestal afetada pelo 

projeto; 

b) A escolha da área deve incidir preferencialmente sobre áreas ardidas ou degradadas, existentes na envolvente da 

área de implantação da “Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul”. Sugere-se que, para o efeito, seja promovida uma 

discussão prévia com as autarquias locais; 

É apresentada a proposta de Plano de Compensação de abate de floresta que integra as orientações referidas. 
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3.7 EFEITOS CUMULATIVOS DO PROJETO 

 

2.7.1 Densificar a descrição e análise dos elementos constantes no EIA no que se refere aos efeitos cumulativos do 

projeto, para todos os fatores ambientais, decorrentes da proximidade a outros projetos de igual tipologia com 

procedimento de AIA a decorrer - Procedimento de AIA n.º 3367: central solar fotovoltaica de Nave e Adomingueiros e 

respetiva linha de ligação à RESP, que se encontra em fase de apreciação da reformulação de projeto ao abrigo do 

artigo 16.º do RJAIA e Central solar fotovoltaica do Paiva, em fase de instrução; 

 

2.7.2 Densificar a descrição e análise dos elementos constantes no EIA no que se refere aos efeitos cumulativos do 

projeto, para todos os fatores ambientais, decorrentes da proximidade a outras tipologias de projetos, como por exemplo 

parques eólicos na envolvente, desde logo descrevendo os mesmos e a distância a que se localizam do projeto em 

apreço. 

Na área envolvente à Central Fotovoltaica do Douro Sul, está implementada perto do Parque Eólico do Douro Sul, 

formando em conjunto o Projeto Hibrido do Parque Eólico do Douro Sul. Para além deste, as Centrais Fotovoltaicas de 

Adomingueiros, Nave e do Paiva, assim como o Parque Eólico do Alto Douro também se situam no concelho. Estes 

Parques/Centrais têm a seguintes características: 

▪ CSF de Adomingueiros e da Nave, cada uma das centrais terá uma potência instalada com 42MVA e será 

constituída por 106 470 painéis solares fotovoltaicos. Estas centrais estão ligadas a uma subestação elevadora por 

duas linhas de 30kv, uma de 9,5km (Adomingueiros) e outra de 6,5 (Nave). Posteriormente, a subestação elevadora 

liga-se à RESP por uma linha de muito alta tensão de 178 m. A CSF de Adomingueiros localiza-se a 3 km da área 

de estudo, ocupando uma área de 124ha. Já a CSF da Nave situa-se muito próxima da futura CSF do Douro Sul, a 

cerca de 100 metros do epicentro desta, no entanto situa-se muito próxima da área 2, havendo sítios onde apenas 

são separadas por uma estrada (~16m). Esta segunda ocupará uma área de 80 ha. 

▪ CSF do Paiva, está em fase de instrução e localizar-se-á a cerca de 12 km, a Sul, do Projeto Hibrido do Parque 

Eólico do Douro Sul, na margem contaria do Rio Paiva. Devido à distância, não são identificados impactes 

cumulativos com a presença desta central. 

▪ Parque Eólico do Douro Sul, composto por 3 Sub-Parques (Três Marcos, Sernancelhe e Moimenta). Mais próximo 

do projeto em estudo, está o Sub-Parque de Moimenta da Beira a cerca de 3km, o qual, em conjunto com a CSF do 

Douro Sul, constituem o Projeto Hibrido do Douro Sul. Os Sub-Parques são interligados por uma linha de interligação 

com uma extensão de, aproximadamente, 47 km, onde se irá ligar uma linha para a interligação à rede, a partir da 

CSF Douro Sul. 

▪ Parque Eólico do Alto Douro, composto por 8 Sub-Parques (Testos II, Serra da Nave, Armamar, Armamar II, Serra 

de Chavães, Sendim, Serra de Sampaio e Ranhados) e com, atualmente, uma potência 253 MW. O sub-parque mais 

próximo é o da Serra da Nave que se localiza a cerca de 800 metros da CSF do Douro Sul. Também neste PE os 

Sub-Parques são interligados por uma linha com uma extensão de, aproximadamente, 59 km. 
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Figura 3.15 - Enquadramento da CSF Douro Sul, em relação às outras tipologias de projetos na região 

Para além destas infraestruturas, as linhas de ligação às respetivas subestações ocupam uma área densa, não sendo 

muito intensificada com a implementação da Central Fotovoltaica do Douro Sul, porque esta irá ser interligada a uma 

linha existente. No entanto, a densidade de linhas de ligação na zona da central poderá ser responsável por efeitos 

cumulativos relevantes, sobretudo no que diz respeito a impactes de caracter mais abrangente em termos de território. 

Devido à localização do projeto, às suas características e à proximidade de outras centrais referenciadas no ponto acima, 

parques eólicos e linhas de transporte de energia, entende-se pertinente a avaliação de impactes cumulativos. No 

entanto, é importante distinguir entre os descritores que, devido à presença de outros projetos, acresce a sua 

significância e outros que, por serem muito localizados, não sofrem amplificações no seu significado. 

Assim, no caso da Central Solar Fotovoltaica de Douro Sul, considera-se que os descritores Solos, Geologia, Saúde 

Humana, Património, Qualidade do ar, Clima e Recursos Hídricos não são analisáveis do ponto de vista dos impactes 

cumulativos. Estes são espacialmente confinados à área de intervenção e não são motivados pela existência de 

empreendimentos semelhantes nas proximidades. 

Os fatores ambientais onde poderá acrescer a significância dos seus impactes, devido às centrais envolventes, são os 

Aspetos Ecológicos, Paisagem e Socioeconomia, no entanto, também o Ruído, Alterações Climáticas e Ordenamento de 

Território, devido á grande área de implementação de painéis, devem ser analisados. 
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Ecologia 

Flora e Vegetação 

À implementação de projetos de produção e transporte de energia, esta sempre associada alguma perda do coberto 

vegetal, nomeadamente, para a construção de acessos e para a implementação de infraestruturas permanentes. 

Contudo, estas perdas são geralmente pontuais e para alguns trabalhos (por exemplo a instalação de acessos 

temporários) temporárias e reversíveis. 

No caso dos Parque Eólicos (PE) as áreas em que a vegetação é diretamente afetada, resumem-se à instalação de 

novos acessos (quando estes não existam), ou ao alargamento e melhoria de acessos existentes, à instalação das valas 

de cabos (as quais são frequentemente associadas aos acessos), à instalação das plataformas de montagem de cada 

um dos aerogeradores e à instalação do posto de seccionamento e comando e subestação. No caso das linhas elétricas 

(LE) a vegetação é removida nas áreas de instalação dos apoios da linha e temporariamente afetada na construção dos 

acessos temporários necessários à instalação. 

No caso das Centrais Solares Fotovoltaicas (CSF), a vegetação é removida das áreas de instalação de novos acessos 

(quando estes não existam), ou do alargamento e melhoria de acessos existentes, da instalação das valas de cabos e da 

do posto de seccionamento e comando e subestação. Nas áreas de instalação dos painéis solares, poderá ser 

necessário o corte e maneio da vegetação, caso esta não seja dominada por herbáceas, verificando-se por isso uma 

afetação associada à conversão da ocupação preexistente. 

Assim, as áreas em que se verifica a remoção da vegetação e a impermeabilização dos solos são geralmente de 

dimensões reduzidas, sendo por isso, na maioria das situações, os impactes associados pouco significativos. 

Neste enquadramento considera-se que os impactes cumulativos entre a CSF de Douro Sul e os PE do Douro Sul, PE 

Alto Douro e as LE de interligação existentes (associadas ao PE do Douro Sul e CSF de Adomingueiros e da Nave) são 

pouco significativos. 

No que diz respeito à conversão do coberto vegetal associado a CSF, o impacte poderá ser mais ou menos negativo, 

dependendo do valor primordial da área a afetar, bem como da estrutura da vegetação existente. Ou seja, se a área for 

ocupada por prados e pastagens, o impacte poderá ser pouco significativo. Se em contrapartida for ocupada por matos 

ou floresta, irá depender do valor ecológico da comunidade em presença. Ou seja, áreas degradadas e pouco 

biodiversas sofrem impactes menos significativos do que áreas onde estejam presentes comunidades ricas e/ou 

protegidas por legislação. 

No caso da CSF de Adomingueiros verifica-se que as classes de vegetação mais afetadas pela instalação do projeto são 

Giestal (13% da AE) e Povoamentos florestais (7% da AE), enquanto na CSF da Nave são os Prados com matos 

esparsos (14% da AE) e os Povoamentos florestais (13% da AE). De acordo com o respetivo estudo de impacte 

ambiental (disponível na plataforma SIAIA), a afetação do coberto vegetal, associada à remoção de vegetação (não 

apenas para instalação dos painéis, mas também de acessos e postos de transformação, seccionamento e controlo) é 

caracterizada como significativa dada a afetação de áreas de elevado valor ecológico. Contudo, não são propostas 

medidas de compensação dos impactes sobre a vegetação. 

Dada a proximidade entre as CSF de Adomingueiros e da Nave com a CSF de Douro Sul considera-se que existem 

impactes cumulativos sobre a vegetação decorrentes da implementação dos três projetos, embora se considere que 

estes impactes são atenuados pelas medidas de compensação proposta no EIA da CSF de Douro Sul. 
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No caso da CSF de Paiva, considera-se que esta se encontra demasiado afastada para que exista um efeito cumulativo 

dos impactes sobre a vegetação com o projeto em análise. 

Fauna e Biótopos 

Dado que a área da CSF de Douro Sul será instalada na proximidade de dois Parques Eólico existentes (subPE da Serra 

da Nave – PE Alto Douro e subPE de Moimenta – PE Douro Sul), de uma LE (subPE Três Marcos - PE do Douro Sul) e se 

prevê a instalação de mais duas CSF (CSF de Adomingueiros e CSF da Nave) e respetiva LE de Interligação, prevê-se a 

ocorrência de impactes negativos cumulativos sobre a fauna sobretudo associados à mortalidade de avifauna. Uma vez 

que sobre o impacte associado à mortalidade por colisão com os aerogeradores, e de colisão e eletrocussão com as LE 

acresce o da mortalidade por colisão e incineração com painéis solares. Como é referido no ponto 3.3 (Sistemas 

Ecológicos) do presente documento (resposta ao ponto 2.3.1 do pedido de elementos adicionais), existe ainda pouca 

informação que permita uma avaliação de impactes, com base em dados robustos, relativa à mortalidade associada a 

CSF. Mesmo os estudos de monitorização da mortalidade associada a este tipo de instalações, deparam-se 

frequentemente com dificuldades na identificação da causa de morte das aves detetadas, pois em muitos casos as 

carcaças consistem apenas em agregados de penas (Kosciuch et al., 2020). Contudo, os resultados obtidos até à data 

parecem apontar as ordens Passeriformes e Columbiformes, como sendo as mais afetadas pela mortalidade associada a 

CSF (Kosciuch et al., 2020). Estes impactes cumulativos poderão ser significativos, contudo, apenas recorrendo à 

monitorização da mortalidade associada às CSF se poderá avaliar os efetivos impactes e definir medidas para a sua 

mitigação. 

Outro impacte negativo cumulativo sobre a fauna está associado à fragmentação dos habitats e biótopos, resultante da 

implementação de diversos projetos que introduzem alterações na estrutura da paisagem e na ocupação do solo, 

nomeadamente com a criação de novos acessos, vedação de terrenos, corte de vegetação e construção de edifícios e 

infraestruturas. Tendo em consideração o elenco faunístico em presença na área da CSF do Douro Sul e na sua 

envolvente, uma das espécies que poderá sofrer mais com este impacte é o lobo, uma vez que a área em causa 

engloba-se no território de atividade da alcateia de Leomil. Tal como referido no ponto 5.1.4.2.5 Mamíferos do EIA a 

alcateia de Leomil é a mais estável em termos de atividade reprodutiva de todas as alcateias com distribuição a sul do rio 

Douro. 

Os trabalhos associados ao Plano de Monitorização do Lobo (PML) a Sul do Rio Douro – Zona Este (Serronha et al., 2019 

e 2020), revelaram que a entrada em exploração do subPE da Serra da Nave, verificou-se uma diminuição acentuada na 

intensidade de utilização, por lobo, das áreas envolventes até 2 km do PE. A partir do segundo ano da fase Exploração, a 

presença de lobo não voltou a ser detetada no interior da área do subPE. Verificou-se, no entanto, uma aproximação 

gradual à área do subPE nos 6º, 7º e 8º anos Exploração, mas com pouca expressão. Também o sucesso reprodutor na 

alcateia de Leomil sofreu uma diminuição após a construção e entrada em exploração do subPE, tendo o centro de 

reprodução sido deslocado da ribeira de Cubos (área do subPE) para o vale do rio Covo. Este estudo conclui assim que o 

subPE Serra da Nave cumulativamente com um extenso incêndio que ocorreu no início da fase de exploração (em 2012), 

tiveram um impacte negativo sobre a Alcateia de Leomil. 

Relativamente ao subPE Moimenta, de acordo com Serronha et al. (2020) os resultados de monitorização obtidos até ao 

terceiro ano da fase de Exploração, indicam um efeito de exclusão durante a fase de Construção, mas o início da 

Exploração do SubPE não parece ter inviabilizado os níveis reduzidos de ocorrência de lobo que já existiam na área 

envolvente durante os dois últimos anos da Situação de Referência (2013 e 2014). Não obstante, com base nos resultados 
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obtidos ao longo do Plano de Monitorização do Lobo, o efeito cumulativo resultante da implantação deste subPE com 

outros empreendimentos já existentes, pode ter influenciado a ausência de sucesso reprodutor da Alcateia de Leomil entre 

2015 e 2017, e o seu potencial como fonte de animais dispersantes importantes para a viabilidade não só deste grupo 

reprodutor, mas de todo o núcleo populacional a sul do rio Douro. 

Relativamente à LE do subPE de Três Marcos (PE do Douro Sul), os resultados da monitorização de lobo obtidos até 

2020 indicam que, até ao terceiro ano de Exploração, a implantação desta LE aparentemente não provocou alterações na 

utilização do espaço por parte da Alcateia de Leomil (Serronha et al., 2020). 

Embora não seja de excluir que a instalação da CSF de Douro Sul possa ter um efeito negativo cumulativo sobre os 

impactes que resultaram da implementação de outros projetos na área de distribuição da alcateia de Leomil. Contudo, há 

alguns aspetos a ter em atenção. Tanto o subPE da Serra da Nave como o subPE de Moimenta foram instalados na área 

de influência de três dos quatro centros de atividade desta alcateia. Tendo ficado evidente, ao longo da monitorização, que 

a sua presença e exploração influenciou os padrões de distribuição e de reprodução da alcateia. Em contrapartida, a área 

proposta para a CSF de Douro Sul não afeta diretamente nenhum centro de atividade (Error! Reference source not found.), 

nem a respetiva área prioritária de conservação, não compromete a circulação entre centros de atividade, dado que não 

interfere com os seus principais corredores de circulação (vale dos cursos de água que interligam os diferentes centros de 

atividade), nem é uma área onde a presença da espécie seja regular, pelo que se considera que os impactes cumulativos 

serão pouco expressivos. 

Paisagem 

Consideram-se impactes cumulativos na paisagem, os decorrentes da presença de outros projetos existentes ou 

previstos para a área em estudo, independentemente da tipologia, e que introduzam potenciais perturbações ao nível 

estrutural, funcional e visual. 

 No presente caso, cumulativamente ao projeto em avaliação, na envolvente da área de implantação, encontra-se 

prevista a implantação da Central Solar Fotovoltaica (CSF) de Adomingueiros e da Nave, sensivelmente a oeste 

desta, a 1ª nos limites do buffer de acuidade visual considerado (3km) e a 2ª, a cerca de 100 m do seu epicentro, que 

inclui a implantação das respetivas subestações e linhas de interligação, com uma extensão total de 16 km. 

Na bacia visual em análise destacam-se na paisagem os Aerogeradores dos Parques Eólicos do Alto Douro e do Douro 

Sul, que sobressaem respetivamente das cumeadas a este e a oeste, assim como as respetivas linhas de Alta Tensão de 

interligação, com 59 km e 47 de extensão. 

 

Foto 3.11 - Impacte cumulativo na paisagem, linha de interligação existente 
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Assim, em termos cumulativos tendo em consideração as infraestruturas previstas, nomeadamente dentro da mesma 

bacia visual do projeto em apreço, que incluem ainda cumulativamente as respetivas linhas elétricas aéreas de 

interligação, são espetáveis impactes visuais cumulativos negativos e significativos decorrentes da implantação da CSF, 

em particular sentidos na povoação da Quinta do Viduinho e para os utentes estrada EN 329, quer pelo a continuidade 

visual e espacial que irão ocorrer no território , quer pelo seu contributo para o incremento do grau de artificialização e 

descaraterização da paisagem. 

Socioeconomia 

A par com a Ecologia e Paisagem, também na Socioeconomia são potenciados os impactes devido à presença das 

outras centrais, muito próximas daquela aqui em análise.  

A presença da CSF de Douro Sul, por si só, junto ao aglomerado populacional da Quinta do Viduinho terá impactes 

negativos nesta povoação, devido à elevada proximidade da futura Central à mesma. Estes serão intensificados 

principalmente pela presença da CSF da Nave, que se localiza muito próxima da de Douro Sul, sendo que a população 

da Quinta do Viduinho ficará com estas duas centrais na sua vizinhança direta (Douro Sul e pela Central da Nave). 

A presença das Centrais Solares irá criar uma paisagem artificializada ao redor da população, que será visível, 

aumentando a perturbação local, pelo aumento da movimentação de pessoas e veículos, e pela emissão de ruído, etc., 

associados às normais atividades de exploração e manutenção.  

Também a ocupação de espaços florestais e agrícolas, que podem ser utilizados como fontes de rendimento para a 

população local, será aumentada com a presença de diversas centrais, ficando estes terrenos interditos à utilização por 

parte das pessoas, quer como fonte de rendimento, quer para pastar o gado. 

Por outro lado, a presença de todas as centrais irá dinamizar a economia local, principalmente da fase de construção das 

mesmas, dado a criação de emprego (direto e indireto), assim como a utilização de recursos locais para as ações de 

manutenção. 

No que se refere à Central de Adomingueiros e aos Parques Eólicos existentes, por se situarem a cerca de 3km de 

distância ao projeto em analise, embora possam estar associados a impactes cumulativos, estes serão previsivelmente 

pouco significativos. 

Ruído 

O ambiente sonoro atual é pouco perturbado, típico de meio rural pouco humanizado, sendo as principais fontes o ruído do 

tráfego rodoviário local esporádico e a natureza (fonação animal e aerodinâmica vegetal). O ruído do parque eólico 

existente, ainda que em determinadas condições sejam humanamente percetíveis, não apresenta relevância nos níveis 

médios obtidos. 

Para o funcionamento da CSF de Douro Sul, perspetiva-se o cumprimento dos valores limite de exposição (artigo 11.º do 

RGR) por parte do ruido particular e do ruído ambiente decorrente, e o cumprimento dos limites do critério de 

incomodidade (artigo 13.º do RGR), em todo os recetores sensíveis avaliados, pelo que o impacte no ambiente sonoro 

deverá ser pouco significativo. 

Todavia, devido à proximidade da Central Solar Fotovoltaica da Nave e Adomingueiros e dos Parques Eólicos do Douro 

Sul e Alto Douro, as emissões de ruído poderão ser intensificadas pelas diferentes infraestruturas, no entanto, a distância 
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a recetores sensíveis e o caracter em termos de emissões acústicas destas infraestruturas, o impacte cumulativo 

expectável continua a ser pouco significativo. 

Ordenamento Territorial e Condicionantes 

Ao nível do Ordenamento, a conjugação das infraestruturas já referidas, causará um aumento dos espaços classificados 

utilizados, no entanto, não existe um aumento da quantidade de IGT utilizados, principalmente ao nível regional. Em 

termos de condicionantes, não são afetadas áreas de REN e RAN pela Central Solar Fotovoltaica em apreço. 

Assim, a implementação do projeto em apreço não causará impactes cumulativos significativos a este nível. 

Alterações Climáticas 

No que toca às alterações climáticas, as ações decorrentes da exploração da Central Solar Fotovoltaica de Douro Sul 

afetarão positivamente a qualidade do ar, pois a produção de energia através da tecnologia de painéis fotovoltaicos não 

implica qualquer tipo de emissão gasosa poluente.  

O contributo da CSF, por si só, consta num impacte pouco significativo para a redução a produção de energia 

consequente diminuição da emissão de GEEs. No entanto, esta conjugada com as Centrais ao redor e com o Parque 

Eólico, irá potenciar a produção de energia a partir de uma fonte renovável, sem emissão de GEE, contribuindo de forma 

efetiva para alcançar as metas de produção de energia a partir de FER e de redução das emissões de GEE, contribuindo 

para uma desaceleração do aumento da temperatura do planeta, aumentando a significância do impacte positivo. 
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4 REFORMULAÇÃO DO RESUMO NÃO TÉCNICO 

3.1 O Resumo Não Técnico (RNT) reformulado deve ter em consideração os elementos adicionais solicitados e uma data 

atualizada; 

O RNT foi revisto, tendo em consideração as recomendações expressão no presente parecer, estando datado de 

Fevereiro de 2022. 
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S/ referência Data N/ referência Data 

  
S060445-202110-DAIA.DAP 

DAIA.DAPP.00205.2021 
14/10/2021 

    

Assunto: Processo de Avaliação de Impacte Ambiental nº 3439 
Central solar fotovoltaica do douro sul – projeto híbrido do parque eólico 
do douro sul 
Pedido de Elementos Adicionais para efeitos de Conformidade do EIA 
 

No âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental em epígrafe, informa-
se que a 16/09/2021 e após a apreciação técnica da documentação submetida por 
V/ Exa., a autoridade de AIA considerou, com base na apreciação efetuada pela 
Comissão de Avaliação (CA), não estarem reunidas as condições para ser declarada 

a conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), considerando para tal 
indispensável a apresentação dos elementos adicionais mencionados em anexo. 

Face ao teor dos elementos solicitados, os mesmos devem ser apresentados 
integrando um EIA consolidado, o qual deve ser acompanhado de um documento 

autónomo que identifique de forma clara todas as alterações efetuadas à versão 
inicial do estudo. 

Estes documentos devem ser submetidos a esta Agência, através da plataforma 
SILiAmb, até 22/11/2021, encontrando-se suspensos, até à sua entrega, os prazos 

previstos no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

  

P’ O Presidente do Conselho Diretivo da APA, I.P 

 

Nuno Lacasta 
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PROCESSO DE AIA N.º 3439 

CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA DO DOURO SUL – PROJETO HÍBRIDO DO PARQUE EÓLICO 

DO DOURO SUL 

 

Pedido de Elementos Adicionais para efeitos de conformidade do EIA 

1. Introdução e descrição do projeto 

1.1 Rever a cartografia do EIA, incluindo o RNT, de forma a evidenciar a localização da 
ligação a 60kV, com cerca de 235 metros, entre a Subestação da Central Solar 
Fotovoltaica de Douro Sul e o apoio P63 da Linha a 60kV PE 3 Marcos – SE Moimenta do 
elemento de projeto – constata-se que grande parte da cartografia do projeto 
apresentada pelo EIA no Volume 3, e nomeadamente pelo Resumo Não Técnico (RNT), 
não representa o referido elemento de projeto, exceção feita a alguns dos desenhos à 
escala 1:5.000; 

2. Caracterização da situação atual e avaliação de impactes 

2.1 Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais 

2.1.1 Avaliar a área de implantação do projeto, relativamente à existência de afloramentos 
rochosos com geomorfologia granítica de pequena, média e grande escala que 

apresentem potencial interesse patrimonial, bem como de outros aspetos geológicos 
que possam ser considerados como geossítios. Deverá proceder-se ao seu inventário, 
delimitação e caracterização/avaliação, sendo considerados como condicionantes 
(áreas interditas a qualquer infraestrutura do projeto) todos os afloramentos rochosos 
(a qualquer escala) que revelem potencial interesse patrimonial como geossítios. Estes 

geossítios deverão ser considerados na respetiva carta de condicionantes, devendo ser 
avaliados os impactes com a instalação do projeto e consideradas as respetivas 
medidas de minimização; 

2.2 Recursos Hídricos 

2.2.1 Reformular a proposta de implantação da central e da área de vedação, de modo a 
assegurar a salvaguarda de uma servidão administrativa livre de obstáculos, não 
inferior a 5 metros para cada lado de cada linha de águas públicas que ocorre na área 

de implantação da central, sem qualquer tipo de intervenção, construção ou vedação 
sobre o referido troço, efetivando a inibição de realização de construções, incluindo 
vedações, a uma distância inferior a 5 metros à linha que limita o leito das linhas de 
água, assim como de quaisquer movimentos de terra que comprometam a 

estabilidade e o escoamento das águas; 

2.2.2 Esclarecer quais as soluções para o tratamento de águas residuais produzidas no 
estaleiro; 
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2.3 Sistemas Ecológicos 

2.3.1 Avaliar os impactes cumulativos que podem resultar da artificialização de “82,3 
hectares” para instalação dos elementos do projeto, 75% dos quais constituem 
atualmente habitat de nidificação favorável para o tartaranhão-caçador (Circus 
pygargus), que é uma espécie listada no Anexo A-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 

de abril, com a nova redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, e 
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, e 
que tem estatuto de conservação desfavorável segundo o Livro Vermelho dos 
Vertebrados de Portugal (Cabral et al. 2005); 

2.3.2 Avaliar os 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; 

2.4 Socio Economia 

2.4.1 Descrever adequadamente as caraterísticas dos acessos à Central Fotovoltaica do 
Douro Sul (percursos a partir de Viseu, do Porto, da sede de concelho, caraterísticas 
de perfil transversal e de pavimento, tempos de percurso, etc.); 

2.4.2 Indicar claramente as distâncias da central fotovoltaica a recetores e a atividades na 
envolvente (habitações isoladas, aglomerados mais próximos, atividades económicas, 
etc.), sem prejuízo de ter sido indicado que a povoação da Quinta do Viduinho se 

localiza na envolvente imediata da Central (página 270 do RS); 

2.4.3 Indicar uma estimativa de n.º de trabalhadores para as fases de construção e de 
exploração (ainda que, neste caso, seja indicado na página 271 do RS que serão 
criados dois postos de trabalho diretos para funcionamento e manutenção da central 

fotovoltaica, faltando estimar os postos de trabalho sazonais), bem como uma 
estimativa do tráfego pesado e ligeiro para estas fases, indicando os percursos 
previsíveis e os impactes nas vias envolventes; 

2.4.4 Esclarecer a disponibilidade dos terrenos. O RS não esclarece se o promotor já detém 
a posse das propriedades em que se desenvolverá o projeto (ou por aquisição, ou por 
qualquer outra forma jurídica que lhe permita a instalação da central fotovoltaica e 
dos apoios da linha elétrica), uma vez que aparentemente não haverá forma de forçar 
a aquisição ou a autorização para essa instalação. Assim, o promotor deverá 

esclarecer se os terrenos em causa são seus, ou em alternativa se possui algum 
compromisso escrito para a aquisição ou para a ocupação de todos os prédios 
(contrato promessa de compra e venda, protocolo com proprietários, arrendamento, 
comodato ou outro); 

2.4.5 Sobre o tratamento das áreas envolventes da área prevista para a implantação dos 
painéis fotovoltaicos, deverá ser esclarecido se o promotor assume a responsabilidade 
de intervenção na faixa de gestão de combustível e, em caso afirmativo, qual a sua 
largura, protegendo a central fotovoltaica e evitando o sombreamento dos painéis. Em 
caso negativo, deve ser esclarecido como é que esse ónus criado aos proprietários 
vizinhos será compensado; 

2.4.6 Atualizar os dados referentes ao desemprego, com os últimos dados mensais do IEFP 
sobre o n.º de desempregados (disponíveis no sítio eletrónico desta entidade), 
avaliando o interesse em mobilizar mão-de-obra local para a instalação; 
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2.4.7 Apresentar uma síntese da situação socioeconómica de referência, com especial 
enfoque no projeto, referindo aspetos que tenham especial influência nele (nas fases 

de construção e de exploração). Sugere-se que essa síntese possa assumir a forma de 
uma matriz SWOT; 

2.4.8 Apresentar a evolução da situação de referência socioeconómica na ausência do 
projeto; 

2.4.9 Esclarecer a referência a Tabuaço e todo o parágrafo constante na página 158 do RS; 

2.4.10 Clarificar a afirmação “a central solar irá localizar-se num parque eólico existente” 
(página 285 do RS), pois em parte alguma do RS ficou entendível esta localização;  

2.5 Paisagem 

Caracterização da Situação de Referência 

2.5.1 Substituir a Carta Hipsométrica, a Carta de Declives e a Carta de Exposições 
apresentadas no EIA dada a deficiente resolução/definição de imagem da Carta Militar 

que não permite uma adequada - fácil e imediata – leitura da informação geográfica 
que nelas constam, sobretudo, da altimetria. Devem ser ainda sobrepostas as diversas 
componentes do Projeto, dado que são estas que estão em avaliação e não o limite da 
propriedade, sem que a mesma comprometa a leitura das classes consideradas; 

2.5.2 Apresentar a ponderação dos critérios usados para a delimitação das subunidades, 
dado que as apresentadas e a sua fragmentação, reduzida a áreas com dimensão 
ínfima de poucos hectares, nada traduz em termos de uma subunidade, contrariando, 
mesmo, o conceito que lhes está subjacente. Deverá ser analisado o território 

considerando também a perspetiva de mosaico, entre outros critérios, que traduzam 
adequadamente a “homogeneidade” que possa caracterizar uma área capaz de se 
constituir como uma subunidade; 

2.5.3 Corrigir a legenda no que se refere ao nome da Central Solar Fotovoltaica; 

2.5.4 Apresentar a ponderação dos critérios usados para a classificação do parâmetro 
“Qualidade Visual” dado que o expresso graficamente na carta apresentada padece de 
sustentação, considerando os seguintes aspetos: 

a. Que áreas de matos e afloramentos rochosos possam ser integrados numa 
classe de “Média” tendo em consideração a riqueza visual do padrão que os 
mesmos constituem assim como a forte variação cromática que ocorre de forma 
sazonal. A mero título de exemplo, não se encontra suporte, em termos de 

critérios, para considerar que uma área, de matos e afloramentos rochosos, a 
par da presença da “Necrópole Megalítica da Nave”, que determina uma certa 
sacralização da Paisagem e uma maior valoração em termos culturais, e da 
nascente do rio Varosa, estejam integradas numa classe de “Baixa” e não sejam 
consideradas como estando integradas numa classe de maior valor cénico. A 

classe de “Baixa” é em regra usada para situações de artificialização do território 
e não para áreas com características naturais; 

b. Que áreas de eucaliptos surgem classificadas como “Baixa”, “Média” e “Elevada”. 
Na várzea envolvente ao rio Touro verifica-se também uma deficiente 
delimitação das áreas de cada classe que transmitem uma incoerência da 
atribuição de valores visuais; 
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c. Que na ponderação não seja considerada o pesar do padrão de preferências 
visuais do observador. 

2.5.5 Esclarecer como se traduz cartograficamente o critério “Panorâmicas/Pontos notáveis 
(Pontos dominantes da bacia visual)”, que consta no “Quadro 4.32 - Classes de 
Qualidade Visual da Paisagem”, página 148 do Relatório Síntese do EIA. E como o 

mesmo se reflete como peso no estabelecimento de uma classe de qualidade visual. 
Igual solicitação se faz para outro critério, ao qual é atribuído igual valor, “Linha de 
cumeada dos aerogeradores a nascente e poente na envolvente da área em estudo”; 

2.5.6 Apresentar a Carta de Qualidade Visual, observando os aspetos acima referidos a par 
da correção da deficiente resolução/definição de imagem da Carta Militar que não 
permite uma adequada - fácil e imediata – leitura da informação geográfica que nela 
consta, sobretudo, da altimetria. Devem ser ainda sobrepostas as diversas 
componentes do Projeto, dado que são estas que estão em avaliação e não o limite da 

propriedade, sem que a mesma comprometa a leitura das classes consideradas; 

2.5.7 Corrigir o “Quadro 4.34 - Quantificação da Qualidade Visual da Paisagem na área em 
estudo”, página 149 do Relatório Síntese do EIA., decorrente das alterações a realizar 
na Carta de Qualidade Visual, a par de uma caracterização para toda a Área de Estudo 

assim como quanto à inserção da central e das restantes componentes do Projeto, nas 
classes a que estas se sobreponham; 

2.5.8 Apresentar a Carta de Capacidade de Absorção Visual, tendo em conta as seguintes 

orientações: 

a. A elaboração deste parâmetro é independente da localização ou tipologia do 
projeto. Este visa a caracterização do território delimitado pela Área de Estudo, 
na Situação de Referência; 

b. Não deve suportar-se nas Unidades e Subunidades de Paisagem definidas; 

c. Deverá ser considerado um conjunto de pontos de observação, representativos 
da presença de observadores e do seu peso em cada local e no território em 
análise, distribuídos dentro do buffer utilizado como Área de Estudo da 
Paisagem; 

d. A seleção de pontos de observação não pressupõe qualquer privilégio, ou 
seletividade, de localização ou proximidade a partir dos quais se visualiza o 
Projeto ou qualquer dimensão das componentes do mesmo; 

e. A cada povoação (Observadores Permanentes) deverá corresponder uma 
ponderação/peso em função da sua relevância em número potencial de 
habitantes e que deve ser apresentada; 

f. Nas vias rodoviárias, ou outras, a distribuição dos pontos de observação deve 
ser ao longo destas, ao eixo, em função da frequência de observadores 
temporários e da escala de trabalho; o afastamento de pontos deve ser mantido 
segundo uma métrica a estabelecer para cada nível de hierarquia das vias em 
causa, também a estabelecer, ou seja, deverá ser diferente para cada uma 
delas, e que devem ser expostos na metodologia; 

g. Todos os pontos de observação, Permanentes e Temporários, considerados na 
análise, deverão ser assinalados graficamente na carta de forma diferenciada; 
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h. Para cada ponto de observação deve ser gerada a sua bacia visual, com raio 
igual ao considerado para o buffer, à altura média de um observador comum; 

i. Os ângulos a considerar para cada ponto de observação são sempre de acordo 
com: vertical +90º e os -90º (formando, portanto, 180º) e o horizontal de 360º; 

j. A Capacidade de Absorção Visual deve ser obtida por cruzamento dos potenciais 
pontos de observação com o relevo da área estudada (modelada e representada 
em Modelo Digital do Terreno), considerando-se a situação mais desfavorável 
(sem vegetação) e apresentada sobre a forma de classes; 

k. A metodologia usada deve ser exposta de forma clara e detalhada considerando 
as orientações acima elencadas. 

2.5.9 Quantificar as classes deste parâmetro em unidades de “ha”, decorrente da 

elaboração do parâmetro “Capacidade de Absorção Visual”. Sugere-se a sua 
apresentação em Quadro/Tabela onde deve constar o valor da área total da Área de 
Estudo da Paisagem; 

2.5.10 Realizar a caracterização do parâmetro “Capacidade de Absorção Visual” para toda a 
Área de Estudo, assim como quanto às classes a que as diversas componentes do 
Projeto se sobrepõem; 

2.5.11 Apresentar a Carta de Sensibilidade Visual decorrente das alterações a introduzir quer 

na Carta de Qualidade Visual quer na Carta de Capacidade de Absorção Visual da 
Paisagem considerando-se adequada para aplicação a Matriz de Sensibilidade 
apresentada no “Quadro 4.38 - Sensibilidade Visual da Paisagem – Matriz de 
Ponderação”, página 152 do Relatório Síntese do EIA. A carta a apresentar deve 
garantir uma elevada resolução/definição de imagem da Carta Militar de modo a 
permitir uma adequada - fácil e imediata – leitura da informação geográfica que nela 
consta, sobretudo, da altimetria. Devem ser ainda sobrepostas as diversas 
componentes do Projeto, dado que são estas que estão em avaliação e não o limite da 
propriedade, sem que a mesma comprometa a leitura das classes consideradas; 

2.5.12 Quantificar as classes deste parâmetro em unidades de “ha”, decorrente da 
elaboração do parâmetro “Sensibilidade Visual”. Sugere-se a sua apresentação em 
Quadro/Tabela onde deve constar o valor da área total da Área de Estudo da 
Paisagem; 

2.5.13 Realizar a caracterização do parâmetro “Sensibilidade Visual” para toda a Área de 
Estudo assim como quanto às classes a que as diversas componentes do Projeto se 
sobrepõem. 

Identificação, Caracterização e Avaliação de Impactes 

2.5.14 Analisar/avaliar, no contexto global da Área de Estudo, de forma conclusiva, a 
relevância da perda da fração das Unidades e Subunidades – área e estrutura -, às 

quais as áreas de implantação de painéis do Projeto se sobrepõem, quanto à sua 
representatividade e importância; 

2.5.15 Apresentar levantamento georreferenciado das áreas onde se registe a presença de 
afloramentos rochosos, em cartografia – orto – devendo ainda constar a 
representação gráfica das componentes do Projeto; 
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2.5.16 Apresentar a sobreposição gráfica, translúcida, de todas as componentes da Central 
Solar à Carta de Declives gerada com base no levantamento topográfico que será 

usado para a implementação do Projeto, mas garantindo a leitura das classes; 

2.5.17 Apresentar uma análise dos impactes estruturais ou das alterações estruturais/físicas 
que a implantação dos painéis fotovoltaicos nas Áreas 1 e 2 e Subestação irão 

determinar. Para que a avaliação e classificação de impactes, solicitada a este nível, 
se traduza numa representação gráfica de leitura fácil, imediata, hierarquizada e 
legível da relevância das afetações, com vista à Consulta Pública, deve ser 
apresentada cartografia, a uma escala 1:5.000, onde conste uma representação 
gráfica, por classes de significância – Baixa, Média e Elevada –, através de cor, das 

áreas associadas aos impactes unicamente ao nível estrutural – “Desmatação”, 
“Desflorestação” e “Alteração da Morfologia Natural do Terreno” e “Destruição de 
Afloramentos Rochosos” - para a área de implantação dos painéis fotovoltaicos e 
subestação. A referida representação deve considerar/refletir as seguintes 

orientações: 

a. A cada área identificada na cartografia, por cor, deverá corresponder uma 
referência numérica (id) a constar num quadro, se possível a incluir na zona da 
legenda da carta, para a qual deverá ser identificado o tipo de impacte estrutural 
– desmatação, desflorestação, alteração do relevo natural; 

b. Não pressupõe qualquer ponderação quanto às classes de Qualidade Visual, 
Capacidade de Absorção e Sensibilidade nem uma análise dos impactes visuais 

negativos projetados pelas diversas ocorrências do Projeto. 

2.5.18 Justificar a contradição entre o expresso na página 297 do Relatório Síntese do EIA 
“Em termos de afetação do relevo, atendendo às feições predominantemente colinares 
da área de implantação, são expetáveis algumas movimentações de terras 
significativas, com consequente deformação na morfologia do terreno.” com a 
classificação de “Pouco Significativo” apresentada no “Quadro 5.29 – Matriz Síntese 
Impactes”, página 297 do Relatório Síntese do EIA, para este mesmo impacte, 
definido como “Movimentação de Terras”; 

2.5.19  Expor, de forma clara e completa/detalhada, a metodologia usada na elaboração das 
bacias visuais das áreas de implantação dos painéis. As bacias visuais a gerar, e 
solicitadas, deverão considerar apenas um conjunto de pontos, à cota mais 
desfavorável dos painéis, distribuídos de forma representativa de cada uma das áreas 

ou núcleos de painéis. A exposição das metodologias não deve ficar omissa; 

2.5.20 Apresentar a bacia visual do Projeto, ou seja, o conjunto das duas áreas 
correspondente aos dois núcleos de painéis, dado que a mesma não foi apresentada 
como cartografia autónoma à Escala 1: 25.000, apesar de constar como “Figura 5.2 - 
Bacia visual da central Solar Fotovoltaica do Douro Sul” na página 261 do Relatório 
Síntese do EIA. A carta a apresentar deve garantir uma elevada resolução/definição de 
imagem da Carta Militar de modo a permitir uma adequada - fácil e imediata – leitura 
da informação geográfica que nela consta, sobretudo, da altimetria. Devem ser ainda 

sobrepostas as diversas componentes do Projeto, dado que são estas que estão em 
avaliação e não o limite da propriedade, sem que a mesma comprometa a leitura das 
classes consideradas; 

2.5.21 Apresentar a bacia visual em separado das duas áreas de implantação, Área 1 e Área 
2, e da Subestação pois importa determinar o contributo de cada área e componente 
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do Projeto para o impacte visual negativo imposto pela sua presença na Fase de 
Exploração; 

2.5.22 Quantificar, para cada uma das 4 bacias visuais solicitadas, em unidade de “ha” as 
áreas de cada uma das classes de Qualidade Visual afetadas na sua integridade visual 
por cada uma das referidas bacias visuais – projeto no seu todo e, 

individualmente/separado de cada área, Área 1 e Área 2. Sugere-se a sua 
apresentação em Quadro/Tabela onde deve constar o valor da área total de cada uma 
das classes de Qualidade Visual e da totalidade da Área de Estudo da Paisagem; 

2.5.23 Apresentar a “Carta de Impactes Cumulativos”, a sua elaboração pressupõe apenas a 
representação gráfica de outros projetos existentes ou previstos, que se localizem ou 
atravessem a área de estudo, espaços canais, linhas elétricas aéreas e outras áreas 
perturbadas e artificializadas. Nestes termos, não se considera ser necessário a 
apresentação de qualquer bacia visual dos referidos projetos; 

2.5.24 Apresentar uma análise exploratória dos impactes indiretos, potencialmente induzidos 
pelo Projeto, na Fase de Exploração, sobre a ocupação/transformação do território 
delimitado pela Área de Estudo e, consequente, grau de alteração/artificialização da 
Paisagem futura como resultado da implementação do Projeto, assim como que 

repercussões o mesmo pode representar sobre o impedir do desenvolvimento de 
outras atividades, sobretudo, ao nível do turismo, ou de fixação da população. Nessa 
projeção, deverão ser interpretados/considerados os Instrumentos de Gestão 
Territorial (IGT) em vigor, e/ou previstos, unicamente na perspetiva da Paisagem, no 

sentido de perceber de que modo os mesmos são, ou não, um controlo dessa possível 
expansão de artificialização da Paisagem. Essa análise, deve ainda considerar o efeito 
cumulativo dos diversos projetos existentes ou futuros, dos quais haja registo; 

Medidas de minimização 

2.5.25 Apresentar as “Orientações para a Gestão” de Cancela d’Abreu para as unidades e 
subunidades em presença e atravessadas pelo Projeto; 

2.5.26 Apresentar cartografia com a sobreposição gráfica da Subestação à topografia 
proveniente do levantamento topográfico. A área da plataforma e os taludes devem 
ter representação gráfica e as cotas altimétricas correspondentes. A par da 
apresentação da Subestação em planta devem ser apresentados os perfis transversais 
e longitudinais da sua inserção no terreno. Todos os valores associados a cotas 
altimétricas e planimétricas de projeto devem constar na referida cartografia; 

2.5.27 Apresentar o levantamento georreferenciado de todos os elementos arbóreos 
existentes – azinheiras e sobreiros – dentro da área vedada do projeto e corredor da 

linha elétrica aérea. A cada um dos elementos arbóreos deve estar associada a sua 
caracterização quanto à espécie, DAP/PAP, idade e estado fitossanitário e necessidade 
de abate, ou não. Devem também ser cartografadas outras espécies que revelem 
portes significativos como o carvalho-alvarinho – (Quercus robur), castanheiro – 
(Castanea sativa) – e pinheiro-manso (Pinus pinea) e as áreas onde, eventualmente, 

se registe a presença de espécies vegetais exóticas invasoras assim como as áreas 
que revelem estar em regeneração natural; 

2.5.28 Apresentar uma proposta de Plano de Integração Paisagística da Central Fotovoltaica 
do Douro Sul, dado considerar-se que a apresentada no EIA se revela insuficiente e, 
sobretudo, não é minimizadora dos impactes visuais junto de recetores sensíveis, 
muito em particular os Observadores Permanentes, dada a excessiva proximidade da 
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implantação de painéis às habitações das povoações de Quinta do Viduinho. Por outro 
lado, a proposta assenta, maioritariamente, na vegetação existente, sendo que parte 

substancial da mesma não ficará na gestão direta do Proponente, pelo que a mesma 
não poderá ser considerada como resposta. Nestes termos, a proposta de PIP a 
elaborar deve observar, entre outras, as seguintes orientações: 

a. Deve ser definida a largura da faixa arbórea perimetral a toda a área de 
implantação da Central Fotovoltaica; 

b. Deve ser estabelecida uma estrutura verde interna contínua que ligue os 
sistemas secos (topo das elevações existentes e mais proeminentes) aos 
húmidos, procurando integrar o maior número de exemplares arbóreos e/ou 
arbustivos que revelem valor ecológico e paisagístico assim como áreas onde se 
registe a regeneração natural; 

c. Em torno das linhas de água deverá ser definido um buffer, com largura 
suficiente de modo que possa acomodar a vegetação existente de porte arbóreo 
e arbustivo, no sentido da sua preservação, ou para reforço através de 
plantações; 

d. A seleção de espécies deve restringir-se às de natureza autóctone ou 
naturalizadas, mas, neste último caso, devem ser consideradas as presentes na 
Área de Estudo definida para o fator ambiental Paisagem. 

2.6 Alterações Climáticas 

2.6.1 Rever o valor de emissões para a atmosfera de CO2 evitadas, em 40.192 tCO2. No 
subcapítulo 3.2.3, relativo à contribuição para atingir as metas nacionais de redução 
de GEE, é indicado um fator de emissão de CO2 do Sistema Elétrico Nacional (470 

gCO2/KWh), indicado pela Portaria n.º 63/2008, de 21 de janeiro e no entanto, no 
subcapítulo 5.4.3 relativo à fase de exploração do descritor Qualidade do Ar, é 
considerada a produção de energia através de ciclo combinado (com um valor médio 
de 370 gCO2eq/kWh), não é claro se o parâmetro utilizado para estimar as emissões 

evitadas é 470 gCO2/KWh ou 370 gCO2eq/kWh, sendo que o valor 40.192 tCO2 não 
está concordante com nenhum dos parâmetros; 

2.6.2 Apresentar as estimativas de GEE emitidas direta ou indiretamente nas diversas fases 
do projeto, tendo em conta que para determinação das emissões de GEE em todos os 

setores devem ser utilizados sempre que possível os fatores de cálculo (exemplos: 
fatores de emissão, Poder Calorífico Inferior (PCI)) e as metodologias de cálculo 
constantes do Relatório Nacional de Inventários (NIR - National Inventory Report) - 
Caso seja utilizada uma metodologia diferente da dos inventários, apresentar a 

justificação dessa opção; 

2.6.3 Apresentar a estimativa de emissões de gases fluorados utilizados nos comutadores 
elétricos; 

2.6.4 Integrar a informação referente às emissões de GEE no descritor Alterações 
Climáticas, mais especificamente no âmbito da sua mitigação; 

2.6.5 Apresentar uma proposta de Plano de Compensação de abate de floresta diretamente 

relacionado com a implementação do projeto, de acordo com as seguintes 
orientações: 



 
 

 

 

 

9 

a. Deve prever a plantação de espécies autóctones numa área no mínimo 
equivalente à área florestal afetada pelo projeto; 

b. A escolha da área deve incidir preferencialmente sobre áreas ardidas ou 
degradadas, existentes na envolvente da área de implantação da “Central Solar 
Fotovoltaica do Douro Sul”. Sugere-se que, para o efeito, seja promovida uma 

discussão prévia com as autarquias locais; 

2.7 Efeitos cumulativos do projeto 

2.7.1 Densificar a descrição e análise dos elementos constantes no EIA no que se refere aos 
efeitos cumulativos do projeto, para todos os fatores ambientais, decorrentes da 
proximidade a outros projetos de igual tipologia com procedimento de AIA a decorrer - 
Procedimento de AIA n.º 3367: central solar fotovoltaica de Nave e Adomingueiros e 
respetiva linha de ligação à RESP, que se encontra em fase de apreciação da 

reformulação de projeto ao abrigo do artigo 16.º do RJAIA e Central solar fotovoltaica 
do Paiva, em fase de instrução; 

2.7.2 Densificar a descrição e análise dos elementos constantes no EIA no que se refere aos 
efeitos cumulativos do projeto, para todos os fatores ambientais, decorrentes da 

proximidade a outras tipologias de projetos, como por exemplo parques eólicos na 
envolvente, desde logo descrevendo os mesmos e a distância a que se localizam do 
projeto em apreço. 

3. Reformulação do Resumo Não Técnico 

3.1 O Resumo Não Técnico (RNT) reformulado deve ter em consideração os elementos 

adicionais solicitados e uma data atualizada; 
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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). 
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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.  



 
                                                                                                                 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) 
11 

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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