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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o parecer final do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) 

do projeto da “Central solar fotovoltaica do douro sul – projeto híbrido do parque eólico do douro sul” em 
fase de projeto de execução, sendo emitido pela Comissão de Avaliação (CA) ao abrigo do n.º 1 do artigo 

16.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-

B/2017, de 11 de dezembro. 

Dando cumprimento ao Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), a PARQUE EÓLICO 

DO DOURO SUL, S.A., enquanto promotor do projeto de execução da “Central solar fotovoltaica do douro 

sul – projeto híbrido do parque eólico do douro sul", submeteu o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) e 

respetivos projetos de execução na Plataforma do SILiAmb – Sistema Integrado de Licenciamento de 

Ambiente (processo PL20210630001262), sendo o licenciador do projeto a Direção-Geral de Energia e 

Geologia (DGEG). 

Este procedimento de AIA teve início a 30 de Julho de 2021, data em que se considerou estarem reunidos 

todos os elementos necessários à correta instrução do processo. 

O projeto em causa encontra-se sujeito a procedimento de AIA, de acordo com o definido nas seguintes 

disposições do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual: 

“…nos termos do ponto i), da alínea b), do n.º 3 do artigo 1.º, pelo facto de o projeto se encontrar 

tipificado na alínea a), do n.º 3 do Anexo II, Indústria da Energia.” 

Deste modo, e de acordo com o definido no artigo 8.º do diploma mencionado, a autoridade de AIA 

competente é a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. Assim, através do ofício n.º S052493-202108-

DAIA.DAP, de 26/08/2021, a APA, I.P., nomeou, ao abrigo do Artigo 14.º do mesmo diploma, e em 

conformidade com o n.º 2 do artigo 9.º, uma Comissão de Avaliação (CA) constituída pelas seguintes 

entidades: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Centro (CCDR-Centro), Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF), 

Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), Laboratório 

Nacional de Energia e Geologia (LNEG), Administração Regional de Saúde do Centro, I.P. (ARS-Centro) e 

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

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

• APA/DAIA/DAP – Eng.º Bruno Rodrigues/Eng.º João Clemente 

• APA/DCOM - Dr.ª Clara Sintrão 

• APA/ARH Norte - Arq.º Pais. André Nascimento 

• APA/DCLIMA - Eng.ª Simone Maciel 

• ICNF/DRCNF-Centro - Eng.º Jacinto Diamantino 

• DGPC - Dr. João Marques 

• LNEG - Dr. Narciso Ferreira, substituído posteriormente pela Dr.ª Ana Pereira 

• CCDR Centro - Dr. António Martins, substituído posteriormente pelo Dr. José Raposo 

• ISA/CEABN - Arq.º Pais. João Jorge 

• DGEG - Eng.º Ana Costa 

A APA/DGLA, inicialmente nomeada, indicou não se justificar a sua integração na CA. 

A Autoridade Regional de Saúde do Centro (ARS-Centro) não nomeou representante para integrar a CA. 

O EIA objeto da presente análise foi elaborado pela empresa COBA – CONSULTORES DE ENGENHARIA E 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3439 

 

 
Central solar fotovoltaica do douro sul – projeto híbrido do parque eólico do douro sul – em fase de projeto de execução 

2 

AMBIENTE, entre fevereiro e junho de 2021. O estudo é composto pelos seguintes volumes: 

• I - Resumo Não Técnico  

• II - Relatório Síntese 

• III - Peças Desenhadas 

• IV - Anexos 

Por solicitação da CA, foi ainda apresentada a seguinte documentação: 

• Aditamento, datado de fevereiro de 2022; 

• Aditamento II (Elementos complementares), datado de abril de 2022. 

O EIA foi acompanhado pelos respetivos projetos de execução. 

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

efetuada, de forma a poder fundamentar e apoiar, superiormente, a tomada de decisão quanto ao projeto 

em causa. 

 

2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

A metodologia adotada pela CA para a avaliação do EIA e projeto da “Central solar fotovoltaica do douro 

sul – projeto híbrido do parque eólico do douro sul”, foi a seguinte: 

• Instrução do processo de AIA e nomeação da CA. 

• Realização de uma reunião no dia 16 de setembro de 2021, com o proponente e consultores, para 

apresentação do projeto e do seu EIA à Comissão de Avaliação. 

• Análise da conformidade do EIA, com solicitação de elementos adicionais, relativos aos seguintes 

capítulos e aspetos do EIA: introdução e descrição do projeto; caracterização da situação atual; 

avaliação de impactes e medidas de minimização ao nível dos fatores Geologia; Alterações 

Climáticas; Socioeconomia; Recursos Hídricos; Sistemas Ecológicos e Paisagem e efeitos 

cumulativos do projeto. Foi ainda solicitada a reformulação do Resumo Não Técnico. Esta 

informação foi apresentada em 11 de fevereiro de 2022. 

• Declaração da conformidade do EIA a 08 de março de 2022. 

• Abertura de um período de Consulta Pública, de 15 de março a 2022 a 27 de abril de 2022. 

• Visita ao local do projeto, efetuada no dia 19 de abril de 2022, tendo estado presentes 

representantes da CA (APA/DAIA-DAP, APA/DCOM, ISA e ICNF), do proponente e da empresa que 

elaborou o EIA. 

• Análise técnica do EIA e respetivos aditamentos, bem como consulta dos elementos do projeto de 

execução, com o objetivo de avaliar os impactes do projeto e a possibilidade de os mesmos serem 

minimizados/compensados.  

A apreciação dos fatores ambientais foi efetuada tendo por base os pareceres emitidos pelas 

entidades que constituem a CA e pareceres externos solicitados.  

• Seleção dos fatores ambientais fundamentais tendo em consideração as características do projeto 

e da respetiva área de implantação. 

• Realização de reuniões de trabalho, visando a verificação da conformidade do EIA, bem como a 

integração no Parecer da CA das diferentes análises sectoriais e específicas, e ainda os resultados 

da Consulta Pública, para além da discussão das seguintes temáticas principais: objetivos do 
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projeto, caracterização da situação existente, identificação e avaliação dos impactes, medidas de 

minimização e planos de monitorização. 

• Elaboração do Parecer Final da CA, com a seguinte estrutura: 1. Introdução, 2. Procedimento de 

avaliação, 3. Antecedentes, 4. Descrição do projeto, 5. Análise específica do EIA, 6. Síntese dos 

pareceres das entidades externas, 7. Resultados da Consulta Pública, 8. Conclusão, 9. Elementos 

a apresentar, medidas de minimização, medidas de compensação e planos de monitorização. 

 

3. ANTECEDENTES 

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no âmbito do 

procedimento de AIA. 

 

3.1. ANTECEDENTES DO PROJETO 

Não existem antecedentes referentes ao Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul – Projeto Híbrido do 

Parque Eólico do Douro Sul. 

 

3.2. ANTECEDENTES DE AIA 

Não existem antecedentes relativamente ao procedimento de AIA referente ao Projeto da Central Solar 

Fotovoltaica do Douro Sul – Projeto Híbrido do Parque Eólico do Douro Sul. 

 

4. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no âmbito do 

procedimento de AIA. 

 

4.1. OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

O Projeto da Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul - Projeto Híbrido do Parque Eólico do Douro Sul tem 

como objetivo a produção de energia elétrica a partir de uma fonte renovável e não poluente – a energia 

solar, contribuindo assim para as metas portuguesas que se referem à produção de energia a partir de 

fontes renováveis, constantes da Estratégia Nacional para a Energia (ENE 2020). 

O projeto insere-se na possibilidade de licenciar unidades de produção em centros electroprodutores 

preexistentes, que utilizam diversa fonte de energia renovável, não requerendo um aumento de 

capacidade de injeção na Rede Elétrica de Serviço Público (RESP), assegurando uma maior produção com 

base na mesma infraestrutura dispensando novos investimentos em infraestruturas de rede. 

Na envolvente próxima da Área de Estudo, encontra-se o Parque Eólico de Douro Sul com uma potência 

instalada de 149,1 MW, este Parque Eólico é constituído pelos Subparques Eólicos de Moimenta, 

Sernancelhe e Três Marcos (Três Marcos e Três Marcos II), Figura 1, sendo detido pela empresa Parque 

Eólico do Douro Sul, S.A.. O presente Projeto irá utilizar infraestruturas já existentes pertencentes ao 

Parque Eólico, nomeadamente a linha de ligação à rede elétrica do Sistema Elétrico do Serviço Público. 
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Figura 1. Enquadramento da Área de Estudo do Projeto com as restantes infraestruturas do Parque 

Eólico do Douro Sul (Fonte: EIA). 

 

Reconhecendo-se a complementaridade do perfil de geração dos parques eólicos e das centrais solares – 

a eólica habitualmente mais produtiva durante o período noturno e a solar com produção durante o dia, 

e dadas as infraestruturas já existentes, o Proponente encontra-se a estudar a viabilidade de implantar 

uma central solar, que beneficie das infraestruturas já existentes por via do PE, minimizando os impactos 

negativos associados à construção de uma nova central e otimizando investimento já realizado. No fundo, 

potenciar diversas mais-valias do aproveitamento de infraestruturas comuns – projeto de elevada 

sustentabilidade, não apenas ambiental, mas também económica. 

Este tipo de projetos híbridos visa a otimização do diagrama de carga da central, sem envolver qualquer 

alteração à sua potência de ligação. A energia solar, apesar de variável, pois só existe produção de 

eletricidade durante o dia, quando a radiação solar assim o permite, tem a grande mais-valia de estar 

disponível durante as horas de maior consumo de eletricidade sendo, como já referido, altamente 

complementar à energia eólica que, por sua vez, tem já uma grande expressão na produção de eletricidade 

em Portugal. A criação deste tipo de sistemas híbridos é fundamentada pela procura da otimização do 

sistema elétrico e apresenta vantagens significativas a vários níveis. 

Este projeto prevê-se a instalação de uma potência total na ordem de 55,8 MWp, com a qual se estima 
produzir cerca de 86.516 MWh/ano. 
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4.2. LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

A Central Solar Fotovoltaica (CSF) do Douro Sul localiza-se na freguesia de Touro, no concelho de Vila Nova 

de Paiva, distrito de Viseu. A totalidade da sua zona de implantação abrange uma área de cerca 82,3 

hectares, dos quais aproximadamente 24,2 ha serão ocupados por painéis fotovoltaicos. Figura 2. 

 

 

Figura 2. Implantação da Central Solar Fotovoltaica de Douro Sul (Fonte: EIA). 

 

4.3. COMPOSIÇÃO GERAL DO PROJETO 

O Projeto da Central Solar Fotovoltaica será composto, no seu essencial, pela implantação de módulos 

fotovoltaicos para aproveitamento da energia solar e contempla a construção das seguintes 

infraestruturas: 

• Instalação fotovoltaica; 

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

• Instalações elétricas de baixa tensão de uso exclusivo para funcionamento da própria central, 

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

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

interligação e seccionamento; 

• Ligação elétrica à rede interna do parque eólico; 

• Rede de terras; 
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• Rede de cabos de baixa e média tensão; 

• Sistema de segurança e qualidade na produção de energia elétrica (limitadores de potência, 

sistemas de contagem, relés, temporizadores, equipamentos de corte, transformadores de 

tensão, transformadores de intensidade, baterias de condensadores de compensação de fator de 

potência e encravamentos); 

• Sistema de segurança e monitorização (estação meteorológica, zona de controlo, CCTV, e sistema 

anti-intrusão); 

• Caminhos interiores, periféricos e vedação. 

A central solar fotovoltaica será constituída por 103.320 painéis solares fotovoltaicos, com a potência 

unitária de 540 Wp, agrupados em 3.690 strings cada um com 28 módulos, instalados em estrutura fixa, 

representando uma potência de pico instalada de 55,793 MWp (55.792,80 kWp), e 46.500 kVA de potência 

elétrica de ligação. Os painéis serão associados a 31 (trinta e um) inversores trifásicos de 1.500 kVA a 30 

ºC e 1.334 kVA a 50 ºC, os quais ligarão a 15 transformadores trifásicos de 3 000 kVA / 30 kV / 0,63 kV e 1 

transformador trifásicos de 1 500 kVA / 30 kV / 0,63 kV. 

Fazem ainda parte da central 16 postos de transformação com 2 inversores cada, e uma potência total 

unitária de 3.000 kW cada e por 1 posto de transformação com 1 inversor e uma potência total unitária 

de 1.500 kW, distribuídos ao longo do terreno, tendo a sua localização sido determinada com base nos 

estudos de avaliação de potencial fotovoltaico, posicionados de forma a minimizar os comprimentos totais 

de cabos e consequentemente as perdas associadas.  

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

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

dispostos em vala. 

A central terá uma subestação e respetivo edifício de comando. A subestação compreenderá o painel de 

60 kV e 30 kV, permitindo a interligação da central à rede de distribuição de energia, cujo transformador 

de potência estará localizado no Parque Exterior de Aparelhagem (PEA), contíguo ao edifício de comando, 

onde está incluído o painel de transformador 60/30 kV de ligação da central fotovoltaica à linha aérea de 

60 kV, que interliga diretamente à Rede Elétrica de Serviço Público (RESP). O edifício de comando de 30 

kV incluirá o monobloco de 30 kV, os equipamentos de comando e controlo, a proteção de interligação da 

central solar fotovoltaica e proteções dos cabos de ligação aos 16 postos de transformação. Neste edifício 

estará também ligado o sistema de contagem de energia. 

Os caminhos de acesso aos diversos postos de transformação serão dimensionados com uma largura 

adequada para a deslocação de máquinas, transporte de equipamentos, procurando sempre utilizar os 

acessos já existentes, dentro e fora da área de implementação do projeto, no sentido de minimizar o 

impacto visual e o desperdício de espaço útil.  

Será aplicada uma vedação com uma altura de cerca de 2 m no perímetro do terreno num comprimento 

de 5.805 m. 

A Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul será dividida em duas áreas de implantação distintas, área de 
implantação 1 e 2. A área de implantação 2 interligará com a área de implantação 1, onde está localizada 
a subestação, através de uma linha aérea de 30 kV com um comprimento total aproximado de 600 m. 
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Figura 3. Esquema de Implantação da CSF nas duas Áreas: 1 e 2 (Fonte: EIA). 

 

4.3.1. MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

A central solar fotovoltaica será constituída por 103.320 painéis que correspondem a uma potência total 

instalada de 55.792,80 kWp. Os painéis utilizados neste projeto têm uma potência máxima (pico) de 540 

Wp com dimensões de 2.230 x 1.134 mm. 

Os painéis serão agrupados em strings de 28 painéis cada (ligação em série), que na perspetiva global 

totalizarão 3.690 strings, em caixas de junção que ficam colocadas junto às mesas, posicionadas de forma 

a reduzir os comprimentos de cabos e tendo em vista a redução de perdas elétricas do campo fotovoltaico. 

Estas Caixas de Junção serão ligadas por sua vez às respetivas entradas de cada inversor a fusíveis de 

proteção individuais para cada caixa de junção.  

A associação em série de 28 painéis implicará uma tensão de operação de cerca de 1.148,28 Vdc e uma 

tensão em circuito aberto de 1.386,84 Vdc, o que implica que a tensão de operação de todos os 

equipamentos esteja dimensionada para 1.500 Vdc. 

 

4.3.2. INVERSORES 

O inversor é um equipamento elétrico que tem como função a conversão da corrente contínua 

proveniente dos painéis solares, em corrente alternada de acordo com os padrões da rede elétrica do 

Sistema Elétrico Público. 

A operação que o inversor realiza é totalmente autónoma. Quando existir radiação solar suficiente, e os 

painéis gerarem uma corrente suficiente para atingir os limites de entrada do inversor, a unidade de 

regulação e controle do equipamento, inicia a supervisão da tensão e frequência do lado da rede. 

Sempre que os parâmetros de rede estiverem de acordo com os requisitos de ligação à rede, e houver 

radiação solar suficiente o inversor inicia o processo de injeção de energia elétrica na rede do sistema 

elétrico nacional. 
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O inversor procura trabalhar sempre na zona de máxima potência dos painéis solares fotovoltaicos, que 

está diretamente relacionada com a radiação incidente. 

Ao anoitecer, a energia disponível, já não está nos limites mínimos para a injeção na rede, pelo que o 

inversor se desliga completamente da rede e suspende a sua operação, até ao dia seguinte. 

Serão utilizados 31 inversores que têm como função transformar a corrente continua em corrente 

alternada em fase com a rede. Os inversores possuem ainda as proteções de interligação (Max/min de 

tensão e Max/min de frequência), monitorização dos parâmetros da rede, monitorização de resistência 

de isolamento do lado DC, inversão de polaridade, etc.  

Estes equipamentos recebem a energia proveniente dos painéis fotovoltaicos através da sua ligação a 

Caixas de Junção que se encontram distribuídos pelo terreno. 

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

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

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

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

também proteções contar sobretensão. As restantes características elétricas estão resumidas na tabela 

seguinte. Em anexo encontram-se as características detalhadas do inversor. 

 

4.3.3. POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO 

Com vista a minimizar as perdas por condução de energia na rede interna de cabos da central, serão 

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

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

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

SF6 para montagem interior, que estão descritos de seguida e representados no esquema geral unifilar. 

Em 15 postos de transformação será instalado um transformador de duplo enrolamento secundário de 1 

500 kVA cada e em 1 posto de transformação será instalado um transformador de enrolamento simples 

de 1.500 kVA, cada um associado a um inversor com a potência unitária de 1.500 kVA a 30 ºC e 1.334 kVA 

a 50 ºC, totalizando uma potência instalada na central de 46.500 kVA. 

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

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

seccionamento do posto de transformação, e uma cela disjuntor de proteção do transformador equipada 

com bobina de disparo e relé de proteção com funções de proteção de máxima corrente (2 escalões) e 

corrente homopolar. 

O monobloco de cada posto de transformação irá por sua vez interligar com o próximo posto de 

transformação do mesmo ramal. 

Os transformadores instalados têm uma relação de transformação de 30.000 / 630 / 630 V e de 30.000 / 

630 V, com duplo e simples enrolamento secundário com uma potência de 1.500 kVA que permite ligar 

um inversor ao enrolamento secundário do transformador. 

Os postos de transformação atrás mencionados, foram divididos por razões de racionalização de perdas, 

e de seletividade ou seccionamento, em grupos por ramal ligados sucessivamente entre si e ao posto de 

corte. 
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4.3.4. SUBESTAÇÃO E EDIFÍCIO DE COMANDO 

O edifício de comando e a subestação estão dispostos de forma a minimizar a movimentação de terras e 

a diminuir a sua proeminência visual, apesar de assumirem, não tanto pela sua volumetria, mas pela área 

ocupada, alguma expressão. 

O edifício de comando é constituído essencialmente por:  

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

e todos os equipamentos necessários para realizarem uma correta operação da central;  

• Quadros metálicos de média tensão de 30 kV que interligarão o edifício de comando da 

subestação com os postos de transformação dispersos pela central fotovoltaica;  

• Transformador de serviços auxiliares;  

• Carregador de baterias;  

• Sistema de monitorização da central;  

• Dispositivos regulamentares.  

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

comando e ocupa uma área total de aproximadamente 952 m². 

No parque exterior de aparelhagem estarão localizados os maciços das fundações das estruturas de 

suporte dos equipamentos, fossas do transformador e respetivos depósitos de recolha de óleos, bem 

como as caleiras de cabos.  

Ao longo do perímetro da subestação existirá um murete e uma rede de altura adequada para garantir 

uma vedação eficaz. O acesso ao equipamento aí instalado é realizado através de um portão de acesso à 

subestação. 

 

4.3.5. INTERLIGAÇÃO DO EDIFÍCIO DE COMANDO COM OS POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO 

A ligação entre o Quadro de Média Tensão (QMT), e cada um dos postos de transformação, 

correspondentes aos conjuntos produtores de energia, é realizada em ternos de cabos monopolares 

armados com condutores de alumínio, do tipo LXHIOZ1 (cbe) 18/30 kV, diretamente enterrados. Na área 

de implantação 2, para além de cabos diretamente enterrados, existirá uma parte do trajeto da média 

tensão que irá ser realizado em linha aérea.  

Estes ternos de cabos de cada circuito são colocados em vala subterrânea. 

 

4.3.6. PROJETO ASSOCIADO (LINHA DE LIGAÇÃO A 30KV/60 KV - CSF DOURO SUL) 

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

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

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

aproximada de 235 metros.  

A Central Solar Fotovoltaica de Douro Sul está dividida em duas áreas pelo que este projeto também 

engloba a ligação elétrica a 30kV entre as respetivas áreas, considerando um troço aérea (cerca de 585 

metros), Figura 5. 
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Figura 4. Esquema geral da linha de Ligação a 30kV e 60 kV - CSF Douro Sul (Fonte: EIA). 

 

As potências previstas a transportar pelas linhas são:  

• LA60kV CSF Douro Sul 50MVA;  

• LA30kV Interligação CSF Douro Sul 24MVA.  

A linha que integra o presente estudo é a Linha a 30kV Douro Sul Área 2 - CSF Douro Sul. Com esta solução 

obtêm-se, para um fator de potência de 0.9, uma queda de tensão de 0.41% que corresponde a 0.04MW 

de perdas.  

A potência máxima transportável pela linha será de 24MVA sob a forma de corrente alternada trifásica, 

com a frequência de 50 Hz e à tensão de 36kV.  

Os postes a utilizar na linha, serão constituídos por apoios metálicos, construídos por estruturas metálicas, 

em aço, formadas por cantoneiras em L de abas iguais e chapas, ligadas por aparafusamento e soldadura, 

sendo todos os elementos constituintes zincados por imersão a quente. 

As fundações são normalizadas e são constituídas por quatro maciços de betão independentes. Conforme 

estipula o RSLEAT as fundações associadas aos apoios foram dimensionadas para os mais elevados 

esforços que lhe são comunicados pela estrutura metálica, considerando todas as combinações 

regulamentares de ações. O cálculo da geometria das mesmas teve como base um dimensionamento 

conservativo para os esforços máximos possíveis a aplicar a cada tipo de apoio, estando definidas como 

de utilização standard, estando estas apresentadas com respetivos diagramas de covas, betonagem e 

regulação. 
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Figura 5. Implantação da linha de Ligação a 30kV e 60 kV - CSF Douro Sul (Fonte: EIA) 

 

4.4. TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

O período de construção da Central Solar Fotovoltaica será de 12 meses e as obras de construção civil 

consistirão no seguinte:  

• Desmatação e Limpeza;  

• Regularização do terreno/ modelação ligeira;  

• Remoção de alguns afloramentos rochosos;  

• Abertura e fecho de valas de cabos;  

• Compactação dos caminhos de circulação;  

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

• Instalação da rede elétrica;  

• Montagem das mesas e dos módulos fotovoltaicos. 

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

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

intervenção e desenraizamento. Seguidamente poderão iniciar-se os trabalhos de escavação e aterro das 

áreas desmatadas. Como as terraplenagens definidas contemplam uma área de aterro com os solos 

escavados dever-se-á prever o aprovisionamento do respetivo volume de solo para posterior aplicação – 

após o saneamento de uma primeira camada de terra vegetal (que também deverá ser armazenada para 

posterior aplicação no revestimento de taludes). 
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Concluídas as terraplenagens dever-se-á implementar a drenagem geral dos caminhos e proceder à 

construção da vedação nos limites do parque. 

 

4.4.1. ACESSOS 

As vias de acesso terão as características de acessibilidade que são necessárias assegurar durante a fase 

de construção e durante a vida útil do Projeto para ações de manutenção. 

As características geométricas do traçado dos caminhos variam fundamentalmente em função do tipo de 

utilização e orografia do terreno em que irá ser efetuada a respetiva implantação. 

Todos os acessos previstos foram definidos no sentido de aproveitar a rede de caminhos atuais existentes 

na área de estudo, em particular, na Área 2. A extensão da rede de caminhos é de aproximadamente 

2.201,74 m, dos quais 1.401,74m serão a construir e os restantes 800,00m sobre o existente. 

O perfil transversal tipo a adotar para o acesso à subestação é constituído por uma faixa de rodagem com 

6,00m de largura e para os restantes caminhos internos terá uma largura mínima de 4m. A inclinação 

transversal das vias de circulação é de 4,0% para o exterior.  

A plataforma terá um arredondamento com os taludes de aterro ou escavação através de uma curva de 

concordância com 0,60 m de tangente de modo a proteger a plataforma de eventuais erosões do talude 

e com uma inclinação transversal de 10%. 

 

4.4.2. ESTALEIRO 

O Estaleiro previsto para a fase de obra irá localizar-se numa área adjacente, marginal à estrada municipal 

que divide as duas áreas da central, ficando assim bem localizada relativamente às duas. 

O layout interno do estaleiro ainda não se encontra definido mas integrará uma zona social com 

contentores para área de serviços e zona de armazenagem de material.  

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.  

Terá igualmente uma zona dedicada aos resíduos observando as boas práticas de armazenamento e 

manuseamento dos mesmos. 

 

4.4.3. PREPARAÇÃO DOS TERRENOS 

As obras iniciar-se-ão pela limpeza do terreno, e da regularização do pavimento, e execução das 

infraestruturas de drenagem (valetas e passagens hidráulicas). Na preparação dos terrenos quando 

necessário irá proceder-se à decapagem da camada superficial do solo, na área abrangida pela 

implantação dos módulos fotovoltaicas, postos de transformação e caminhos. 

 

4.4.4. MONTAGEM DA INSTALAÇÃO FOTOVOLTAICA 

Concluída a plataforma de trabalho, é possível dar início à montagem dos módulos fotovoltaicos 

propriamente ditos. 

Em simultâneo com a execução das obras de construção e montagem dos módulos fotovoltaicos, serão 

instalados os postos de transformação. 
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4.4.5. ESTRUTURAS METÁLICAS DOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

A estrutura de montagem é composta por 3.690 estruturas fixas ao solo com estaca batida apresentando 

uma inclinação de 25º. Os painéis serão posicionados verticalmente em 2 linhas e serão fixos a perfis de 

aço galvanizado. Em cada estrutura serão instalados 28 módulos fotovoltaicos. 

Não está prevista a utilização de betão na fixação das estruturas de suporte dos painéis fotovoltaicos. 

As estruturas estarão suficientemente distanciadas tendo em conta o sombreamento no dia 21 de 

dezembro permitindo também um fácil acesso, não só para a instalação da central como também para 

operação e manutenção do mesmo. 

As características estáticas da estrutura e fixação ao solo serão analisadas e concebidas especialmente 

para o local de implementação. 

 

4.4.6. VEDAÇÃO 

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

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

para a Área 2.  

A rede a utilizar será uma rede electrosoldada do tipo “Stilplax” que será suportada em postes de madeira.  

Na entrada de cada uma das áreas será instalado um portão de abrir com cerca de 3 600 mm de largura. 

 

4.4.7. RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA DE ÁREAS INTERVENCIONADAS 

Após a conclusão dos trabalhos de construção civil, e da montagem da instalação fotovoltaica, serão 

objeto de recuperação paisagística as áreas intervencionadas, designadamente os acessos, a área de 

montagem dos painéis, as zonas de construção das valas para instalação dos cabos elétricos bem como 

de outras zonas que possam, eventualmente, vir a ser intervencionadas durante a construção.  

A recuperação das áreas intervencionadas tem como objetivo minimizar o impacte na paisagem, o 

restabelecimento da vegetação autóctone e o revestimento dos solos, minimizando por sua vez a ação 

erosiva dos ventos e das chuvas que será mais intensa se o solo for deixado a descoberto. 

 

4.5. FASE DE EXPLORAÇÃO 

O período de exploração da Central Solar Fotovoltaica será de 30 anos. As operações levadas a cabo 

durante a operação do Projeto serão as de monitorização da produção de energia da Central Fotovoltaica, 

manutenção / revisão periódica e reparação de equipamentos, manutenção dos acessos e manutenção / 

limpeza do terreno (vegetação) e limpeza dos painéis fotovoltaicos.  

 

4.6. FASE DE DESATIVAÇÃO 

Uma vez concluído o período de vida útil do empreendimento, o processo de desativação vai envolver 

uma avaliação e categorização de todos os componentes e materiais sendo os mesmos separados em 

reacondicionamento e reutilização, reciclagem e eliminação. Todos os materiais e equipamentos serão 

armazenados em local próprio e devidamente preparado, e no final encaminhados de acordo com 

destinos devidamente autorizados e em cumprimento com a legislação. 

Admite-se que os impactes ambientais associados à fase de desativação do Projeto sejam semelhantes 
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aos da fase de construção embora, na sua generalidade, menos significativos. 

 

5. ANÁLISE ESPECÍFICA DO EIA 

No EIA, os impactes do projeto foram avaliados para os seguintes fatores ambientais: Clima e alterações 

climáticas; Qualidade Do Ar; Geologia e Geomorfologia; Solos e Ocupação Do Solo; Recursos Hídricos; 

Sistemas Ecológicos; Paisagem; Ambiente Sonoro; Aspetos Socioeconómicos; Saúde Humana; 

Instrumentos de Gestão do Território; Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública; 

Património Cultural e Arqueológico; e Gestão de Resíduos. 

Atendendo às características do projeto e local de implantação, às informações contidas no EIA, na 

informação complementar ao EIA (solicitada pela CA), nos elementos do projeto e ainda noutras 

recolhidas durante o procedimento de avaliação, foi possível identificar, decorrente da avaliação efetuada 

pela CA, os aspetos mais relevantes que seguidamente se evidenciam. 

 

5.1. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

5.1.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Geologia 

A área em estudo encontra-se coberta por cartografia geológica na escala 1/50 000 correspondente às 

folhas 14-C Castro Daire e 14-D Aguiar da Beira, da Carta Geológica de Portugal nesta escala. 

Regionalmente, a área abrangida pelo projeto insere-se na Zona Centro Ibérica e compreende 

essencialmente formações graníticas de idade hercínica, metassedimentos do Neoproterozoico-

Paleozoico, depósitos do Plio-Pleistocénicos e aluviões do Holocénico.  

Na área da Central Fotovoltaica existem duas diferentes fácies graníticas, correspondentes ao grupo dos 

granitos de duas micas, sin-tectónicos relativamente à fase D3 hercínica: granito moscovítico-biotítico de 

grão médio a grosseiro, com foliação bem marcada, de direção N60°W, conferida pelo alinhamento da 

biotite (granito de Sr.ª da Graça) e granito moscovítico-biotítico de grão médio, porfiróide, com 

fenocristais de feldspato com dimensão 20x5 mm orientados na direção N60°W (granito de Vila Chã).  

Na Área 1 e na linha de ligação aflora apenas o granito de Sr.ª da Graça e na Área 2 afloram os granitos de 

Sr.ª da Graça e de Vila Chã. 

São também relativamente numerosos os filões de quartzo que ocorrem nesta zona. Apresentam uma 

orientação bastante constante, preenchendo normalmente fraturas de orientação NE-SW e também NW-

SE. 

Geomorfologia 

Inserida na unidade morfoestrutural da Meseta (Maciço Ibérico) a região é essencialmente montanhosa, 

com relevos que atingem a cota dos 1000 m, sendo o conjunto principal constituído pela serra da Nave-

Leomil que se prolonga em crista para norte, formando as serras da Piedade e Sr.ª da Graça. É possível 

definir na área uma vasta superfície aplanada a uma cota que ronda os 900 m e corresponde a uma 

extensa superfície de aplanação poligénica da Meseta designada por superfície fundamental. 

Sendo a região constituída essencialmente por granitos é frequente a ocorrência de processos de 

meteorização que originam a arenização do granito, formando-se frequentemente amontoados de bolas 

graníticas que constituem os chamados “caos de blocos” e geoformas de pormenor, típicas da 

meteorização granítica. É comum a ocorrência de pias, de bolas graníticas, blocos fendidos, aspetos de 

pseudoestratificação e de esfoliação poligonal. É possível igualmente a ocorrência de formas de grande 

escala como tors graníticos e domos graníticos, formas em nubin bem como de grandes lajes.  
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A rede de drenagem nos terrenos graníticos está fortemente condicionada pela fracturação, ocorrendo o 

escoamento ao longo das fraturas principais de direção preferencial NNW-SSE e também segundo as 

direções NNE-SSW e N-S. 

A área de estudo do projeto da Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul situa-se na serra de Leomil que 

corresponde a um maciço granítico com cerca de 1008 m de altitude, de formas arredondadas 

características de relevos graníticos antigos. Assim, é possível encontrar nesta área numerosos aspetos da 

geomorfologia granítica a várias escalas, que deverão ser objeto de preservação, compatibilizando-os com 

a implantação do projeto. 

Tectónica e Sismicidade 

Constata-se que na área em estudo, o maciço granítico que constitui os terrenos de fundação da futura 

central solar fotovoltaica de Serra da Nave, apresenta uma rede apertada de falhas e zonas de 

esmagamento, sendo a orientação destes acidentes normalmente NE-SW ou NNE-SSW, na qual se 

instalaram por vezes vários filões de quartzo. 

De acordo com a Carta Neotectónica de Portugal Continental, verifica-se que a região em estudo da 

Central Solar Fotovoltaica não é atravessada por qualquer falha ativa. 

Segundo o Mapa de Intensidade Sísmica Máxima (histórica e atual) observada em Portugal Continental 

(IM, 1997), escala de Mercalli modificada (1956), a área de estudo insere-se numa zona de grau VI.  

Segundo o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP), os 

concelhos de Vila Nova de Paiva e de Moimenta da Beira inserem-se na Zona Sísmica D com coeficiente 

de sismicidade α=0,3. 

Recursos Minerais 

Em termos de recursos minerais, a área de estudo do projeto da Central Solar Fotovoltaica situa-se numa 

área potencial em tungsténio (W), estanho (Sn), lítio (Li) e ouro (Au). Contudo, não é conhecida a 

existência de atividade extrativa na área de implantação do projeto. 

Na área de estudo ou na sua envolvente próxima não existem áreas de reserva e cativas, concessões 

mineiras e áreas de prospeção e pesquisa de depósitos minerais. 

Relativamente às áreas de exploração de massas minerais (pedreiras), não se conhece, qualquer atividade 

extrativa na área da futura central fotovoltaica em apreço, ou envolvente mais próxima. 

Património Geológico 

A área de desenvolvimento do projeto ocorre numa região essencialmente granítica, onde são espectáveis 

aspetos de geomorfologia granítica que podem constituir Património Geológico. 

Com o intuito de avaliar a 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 um levantamento de campo que 

consistiu no varrimento a pé das duas áreas do projeto onde se planeia a instalação dos painéis solares. O 

sector norte da Área 2 não foi sujeito a esta avaliação devido à elevada densidade de vegetação, a qual 

dificultou/impediu o progresso do varrimento a pé.  

Foi considerado no EIA que não foram identificados afloramentos rochosos com geomorfologia granítica 

ou outros aspetos geológicos que possam ser considerados como geossítios. Contudo, no registo 

fotográfico de afloramentos rochosos apresentado no EIA verifica-se a existência de aspetos de 

geomorfologia granítica a várias escalas, espectáveis neste tipo de litologias graníticas que, embora não 

constituam geossítios no seu conceito formal, deverão ser preservados da sua destruição com a instalação 

dos painéis fotovoltaicos, abertura de valas de ligação e caminhos bem como dos apoios da respetiva linha 

elétrica. Constatou-se ainda que nas imagens do Google Earth (imagens históricas) são visíveis grandes 
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extensões de afloramentos rochosos com espectável presença de geomorfologia granítica, que não foi 

avaliada. 

 

5.1.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Fase de Construção 

Os principais impactes previstos na fase de construção no descritor geologia e geomorfologia, resultam 

essencialmente das atividades de escavação e aterros inerentes à preparação do terreno para a 

construção das infraestruturas associadas ao projeto e ainda a deposição de terras sobrantes. 

Para a fundação dos aterros é preconizado um saneamento geral numa espessura de 0,20 m, seguida de 

regularização e colocação de camada de solos selecionados em leito de pavimento com altura máxima da 

ordem dos 2,5 m, quer para os aterros quer para as escavações a executar.  

Os aterros serão constituídos com materiais provenientes da escavação tendo em conta as características 

previstas dos solos existentes e os volumes envolvidos. 

Os volumes totais de terras associados a terraplenagens, com um volume total de terras a movimentar é 

de 18 775,5 m3 (8 134, 4 m3 na Área 1 e 10 641,1 m3 na Área 2), sendo 15 419,6 m3 de escavação, 3 355,9 

m3 de aterro o que significa que o volume de terras sobrantes é de 12 063.7 m3. Os materiais de escavação 

serão utilizados nos aterros, prevendo-se apenas que o excedente venha a ser utilizado para atenuação 

de depressões no traçado longitudinal das vias e em arranjos exteriores. 

Na área de implantação das estruturas de suporte dos painéis fotovoltaicos é expectável uma maior 

incidência na preparação do terreno nas zonas com declive acentuado. Neste aspeto é importante 

salientar que a estrutura de fixação dos módulos prevista para a Central Solar Fotovoltaica de Douro Sul 

(estrutura fixa) é a opção menos exigente em termos de orografia, ou seja, é a que melhor se adapta à 

orografia natural do terreno. Assim, prevê-se que as estruturas de suporte dos módulos fotovoltaicos 

acompanhem o relevo da área de implantação. 

Assim, tendo em consideração que (1) não é expetável qualquer tipo de alteração relevante da geologia e 

morfologia original do terreno; (2) as estruturas de suporte dos módulos fotovoltaicos se adaptam e 

acompanham o relevo do terreno e (3) as movimentações de terras associadas às restantes infraestruturas 

são muito pouco expressivas, considera-se que o impacte será negativo, direto, permanente, de 

probabilidade elevada, local, de magnitude reduzida e pouco significativo. 

Em relação às áreas de interesse geológico, embora não tenham sido identificadas estruturas geológicas 

nem formas de relevo naturais consideradas importantes como geossitios, comprovou-se, no entanto, a 

sua existência, pelo que será importante a sua preservação com as adequadas medidas de minimização.  

Quanto aos acessos previstos, estes foram definidos no sentido de aproveitar a rede de caminhos atuais 

existentes na área de estudo, em particular, na Área 2. A extensão da rede de caminhos é de 

aproximadamente 2 201,7 m, dos quais 1 401,7 m serão a construir e os restantes 800 m sobre o existente. 

Não são afetadas áreas de exploração de recursos minerais, não se prevendo assim impactes neste 

domínio. 

Fase de Exploração 

Os principais impactes na geologia e na geomorfologia ocorrem na fase de construção, pelo que durante 

a fase de exploração da Central Solar Fotovoltaica de Douro Sul não são expetáveis alterações na 

morfologia do terreno, nem qualquer tipo de intervenção com interferências a nível geológico. 

Fase de Desativação 

Os principais impactes na geologia e na geomorfologia na fase de desativação estarão associados à 
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remoção dos equipamentos e à demolição das estruturas construídas, ou seja, ações de obra que poderão 

ter consequências semelhantes às da fase construção, às quais estão associados impactes não 

negligenciáveis já que apesar da regularização e remoção dos materiais e da renaturalização do terreno, 

nunca serão restituídas na totalidade as condições pré-existentes. 

 

5.1.3. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se estarem reunidas as condições para emissão de parecer favorável, 

condicionado às disposições contidas no final deste parecer.  

 

5.2. RECURSOS HÍDRICOS 

5.2.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Recursos Hídricos Superficiais  

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

A área de implantação da central abrange as sub-bacias hidrográficas do rio Covo, afluente da margem 

direita do Paiva e a sub-bacia do rio Varosa, afluente da margem esquerda do Douro.   

Na área de implantação da central ocorrem várias linhas de águas públicas, representadas na carta militar 

com expressão no terreno.   

As referidas linhas de água estão sujeitas à salvaguarda do acesso à servidão administrativa, prevista no 

artigo 21º da lei 54/2005 de 15 de novembro, na sua redação atual, não podendo ocorrer qualquer 

ocupação (incluindo vedações) numa faixa marginal de 5 metros para cada lado, medidos desde a linha 

que limita o leito. 

 

Recursos Hídricos Subterrâneos 

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

Aquífero Maciço Antigo.   

Não se estimam alterações na rede de drenagem subterrânea.   

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

abastecimento público tendo sido identificadas 14 captações subterrâneas. 

 

5.2.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Fase de construção 

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

• Instalação e funcionamento do estaleiro;   

• Movimentos de terras/ preparação e regularização do terreno;   

• Cravação e montagem dos módulos fotovoltaicos;   

• Construção das valas de cabos;   

• Construção do Edifício de Comando e Subestação;   

• Construção da vedação.   
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As operações de movimentação de terras e circulação de maquinaria pesada provocam alterações na 

drenagem natural, com implicações na alteração no regime de escoamento e de infiltração.   

Para definição de novos acessos e beneficiação de acessos existentes, nas intersecções com linhas de 

água, está prevista a construção de 5 passagens hidráulicas.   

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

e respetivas margens.   

Os potenciais impactes sobre a qualidade da água, durante a fase de construção resultarão 

Fundamentalmente do potencial arrastamento de materiais para as linhas de águas e de derrames 

acidentais de substâncias poluentes que podem ser acauteladas através da implementação de medidas e 

de boas práticas em obra.   

As atividades de estaleiro, designadamente a utilização e armazenamento de produtos e materiais podem 

conduzir à produção de escorrências de águas residuais que poderão provocar alterações na qualidade da 

água, caso haja descarga ou derrames no meio hídrico.   

Estes riscos poderão ser acautelados caso sejam aplicadas as medidas minimizadoras preconizadas e as 

regras de boas práticas ambientais em obra.   

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

 

Fase de exploração 

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

No entanto, as operações de manutenção e reparação de equipamentos, em caso de derrames acidentais 

de algum produto ou inadequado encaminhamento resíduos para os operadores, poderão resultar num 

impacte negativo sobre linhas de água. 

 

Fase de desativação 

Face à tipologia de atividades desenvolvidas nesta fase considera-se que os impactes resultantes são 

semelhantes aos indicados para a fase de construção. 

 

5.2.3. CONCLUSÃO 

Tendo em consideração a informação disponível e o acima exposto, considera-se que pode ser emitido 

parecer favorável, condicionado às disposições contidas no capítulo final deste parecer. 

 

5.3. SOLOS E USO DOS SOLOS 

5.3.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

No local do projeto os solos das zonas em análise encontram-se classificados maioritariamente, em termos 

de capacidade de uso, como pertencendo à classe F (utilização não agrícola, com aptidão florestal). 

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

e utilização não agrícola, com aptidão florestal). 

A ocupação do solo na área em estudo é caracterizada pelo predomínio dos Matos, verificando-se que os 

mesmos ocupam grande parte das Áreas 1 e 2 e uma parte significativa do corredor em que se irá inserir 

a linha de transmissão, as Florestas têm alguma expressão na Área 2, não tendo expressão na Área 1. As 

manchas florestais da área de estudo são maioritariamente constituídas por florestas de produção de 
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pinheiro-bravo, sendo ainda de assinalar algumas manchas de eucalipto, os Prados e Pastagens também 

têm alguma expressão no corredor afeto à linha de transmissão que liga as duas áreas da central, 

sobretudo na zona mais baixa adjacente à estrada e o território artificializado assenta na ocupação urbana 

que acompanha a estrada nas imediações da área de estudo, associada e essencialmente ao corredor da 

linha de transmissão, não estando presente nas Áreas 1 e 2 de inserção da central. 

 

5.3.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

As atividades de construção do projeto implicam a alteração ao uso do solo, pelas ações de desmatação 

/decapagem e limpeza de áreas a intervencionar e movimentação de terras. As intervenções ao nível dos 

solos abrangem a área de painéis fotovoltaicos, os postos de transformação, os acessos a construir, os 

acessos existentes e a beneficiar, as valas de cabos e as vedações. 

Globalmente, o principal impacte a nível do solo ocorre na fase de construção, embora se assuma como 

pouco significativo ao nível da capacidade de uso, de magnitude reduzida a moderada, de âmbito local e 

reversível. 

Quanto ao uso do solo, os principais impactes potencialmente negativos serão de magnitude moderada, 

pouco significativos e de âmbito local, resultando principalmente da afetação da classe de matos, 

povoamento de eucalipto e povoamento de pinheiro devido, por um lado à instalação dos elementos 

definitivos do projeto, e por outro à presença e circulação de elementos temporários, tais como a abertura 

de valas e a circulação de maquinaria. 

Durante a fase de exploração não é previsto que a ocupação do solo sofra impactes significativos, 

verificando-se a redução da área afetada na fase de construção. As áreas utilizadas pelo estaleiro serão 

alvo de recuperação e as áreas de apoio aos trabalhos, movimentação de pessoas e de máquinas 

necessárias à execução da obra serão objeto de recuperação paisagística, podendo ser retomadas algumas 

das atividades ou usos preexistentes, reduzindo assim a magnitude e a abrangência espacial da afetação. 

As medidas de minimização constantes no EIA a desenvolver em fase de construção, exploração e 

desativação do projeto da Central Solar quanto aos trabalhos de limpeza e mobilização de solo, montagem 

do estaleiro, abertura e melhoramento de acessos privilegiando a não utilização de materiais 

impermeabilizantes, construção das valas de cabos, entre outras aparentam ser adequadas à mitigação 

dos potenciais impactes sobre o fator ambiental em análise. 

 

5.3.3. CONCLUSÃO 

Considera-se que estão reunidas as condições para emissão de parecer favorável, condicionado às 

disposições contidas no final deste parecer.  

 

5.4. SOCIOECONOMIA 

5.4.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

No que diz respeito à caraterização da situação de referência e quanto ao descritor “socioeconomia”, foi 

considerada como um fator ambiental pouco importante e dir-se-á que o conteúdo se revela adequado. 

Está dividida em subcapítulos, que abordam as temáticas “população”, “empresas e dinâmica 

empresarial”, “abastecimento e saneamento básico”, “consumo de eletricidade”, “estabelecimentos de 
ensino”, “turismo”, “cultura, atividades recreativas e desporto” e “rede viária”. 

De um modo geral e quando existem, são utilizados dados posteriores a 2011 e os relativos ao desemprego 

foram submetidos com o aditamento ao EIA, após pedido de elementos adicionais. 
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O acesso à Área de Estudo é feito pela EN 329, a partir da localidade de Touro, passando a oeste da futura 

CSF e pela EM 1039, que serve também a povoação de Quinta do Viduinho, sendo que, a norte, existe um 

caminho rural que marca a divisão entre os concelhos de Vila Nova de Paiva (onde se desenvolverá o 

projeto) e Moimenta da Beira. A partir de VN Paiva, pode chegar-se à Quinta do Viduinho (povoação na 

envolvente da localização da futura central), em cerca de 12 minutos, fazendo um percurso de 10,5 km, 

dos quais 6,4 km na EN329 e 4 km numa estrada local, ambas pavimentadas e com perfil transversal de 

1:1. De salientar que a Quinta do Viduinho, com cerca de 30 edifícios residenciais, se localiza entre as áreas 

1 e 2 da futura CSF e que 8 edifícios ficarão a menos de 100 metros de distância, Figura 6. 

 

 

Figura 6. Edificado nas imediações da área do projeto (Fonte: EIA). 

 

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), todos a mais de 1 500 metros da área de implementação da CSF. 

O número de trabalhadores a afetar à fase de construção atingirá os 400, no pico da fase de construção e 

criará 2 postos de trabalho sazonais (fase de exploração). Admite-se que a obra tenha um prazo de 

execução de cerca de 48 semanas (da adjudicação à receção provisória da obra), uma vida útil de 30 anos, 

sendo a estimativa de investimento total do projeto na ordem dos 40 milhões de €. 

Estima-se que sejam necessários 479 transportes de veículos pesados, durante a fase de construção e 3 

veículos ligeiros para transporte de trabalhadores e equipamentos vários, totalizando 675 transportes 

durante a fase de construção do projeto. Durante a fase de exploração, estima-se um tráfego anual de 

156 veículos ligeiros. 

 

5.4.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES  

A análise de impactes socioeconómicos é sucinta e é feita por fase da obra (construção, exploração e 

desativação). Na fase de construção, os impactes negativos decorrem do adensamento do tráfego, 

perturbações na rede viária e incomodidade para os habitantes da Quinta do Viduinho (aumento de ruído, 
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emissão de poeiras e redução da qualidade do ar), tendo sido considerados temporários e de magnitude 

reduzida, localizados (incidência na povoação). Os impactes positivos nesta fase decorrem da contratação 

de um elevado número de trabalhadores (pode chegar aos 400), sendo caracterizados como impactes 

temporários, mas pouco significativos (duração de cerca de 1 ano). 

Durante a fase de exploração, a presença e laboração da CSF trará impacte negativo, permanente, mas de 

impacte pouco significativo à localidade da Quinta do Viduinho, pela artificialização da paisagem mas, 

sobretudo, pelo aumento da circulação de veículos e de pessoas e aumento dos níveis de ruído. Os 

impactes positivos resultarão da contratação de 2 postos de trabalho permanente, de alguma animação 

no comércio concelhio (pela aquisição de materiais diversos necessários à laboração) e na prestação de 

serviços (temporário, muito localizado e pouco significativo). Os impactes na fase de desativação serão 

similares aos da fase de construção. 

 

5.4.3. CONCLUSÃO 

Considera-se que estão reunidas as condições para emissão de parecer favorável, condicionado às 

disposições contidas no final deste parecer. 

 

5.5. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES AO USO DO SOLO 

No âmbito do Ordenamento do Território a apreciação incidiu sobre a compatibilidade do projeto com o 

Plano Diretor Municipal (PDM) de Vila Nova de Paiva, o regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional 

(REN), o regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional (RAN) e outras condicionantes que se resumem de 

seguida. 

PDM Vila Nova de Paiva 

Feito o enquadramento do projeto no PDM de Vila Nova de Paiva (RCM n.º 13/94 – D.R. n.º 62, I-B, 

1994.03.15; RCM n.º 2/2005 – D.R. n.º 3, I-B, 2005.01.05 – 1.ª Alteração:  

Regulamento, Planta de Ordenamento e de Condicionantes; Aviso n.º 276/2009 – D.R. n.º 3, II-S, 

2009.01.06 – 2.ª Alteração por adaptação: Regulamento; Aviso n.º 11595/2011 – D.R. n.º 101, II-S, 

2011.05.25 – 3.ª Alteração por adaptação: Regulamento; Aviso n.º 13159/2011 – D.R. n.º 229, II-S, 

2014.11.26 – 4.ª - Alteração: Planta de Ordenamento), verifica-se que são abrangidas áreas classificadas 

como Espaço Florestal; Espaço Agrícola – Zona incluída na RAN; Espaço Agrícola - Outros Solos Agrícolas; 

Espaço Urbano – Zona Residencial – R1, Figura 7. 
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Figura 7. Enquadramento do projeto na Planta de Ordenamento de Vila Nova de Paiva (Fonte: 

CCDR Centro). 

Plantas de RAN, REN e Condicionantes 

São abrangidas, embora residualmente, na projeção da linha de ligação entre as duas áreas de 

implantação, áreas integradas na RAN, Figura 8. 
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Figura 8. Enquadramento do projeto na Carta da Reserva Agrícola Nacional (RAN) de Vila Nova de 

Paiva (Fonte: CCDR Centro). 

 

São abrangidas áreas integradas na REN, de acordo com a carta em vigor (Portaria n.º 849/93 – D.R. n.º 

213, IB, 1993.09.10), nas tipologias “Áreas com riscos de erosão” (a sudoeste, na área de implantação 1, e 

“Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos”, na projeção da linha de ligação 

entre as duas áreas de implantação, Figura 9. 

 

 

Figura 9. Enquadramento do projeto na Carta da Reserva Ecológica Nacional (REN) de Vila Nova 

de Paiva (Fonte: CCDR Centro). 

 

São ainda abrangidos “Perímetros Florestais”; “Outras Estradas Nacionais, Estradas Municipais, Caminhos 

Municipais e Faixa de Proteção”, Figura 10. 
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Figura 10. Enquadramento do projeto na Planta de Condicionantes de Vila Nova de Paiva (Fonte: 

CCDR Centro). 

 

Tendo em conta o exposto, salienta-se que a referência à ocupação do solo por centrais fotovoltaicas é 

omissa no Regulamento do PDM de Vila Nova de Paiva, na medida em que não se encontram 

explicitamente previstas ou interditas pelo disposto naquele documento. Assim: 

• O artigo 6.º do Regulamento (Reserva Ecológica Nacional) remete para o cumprimento do Regime 

Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (RJREN), definido pelo D.L. n.º 162/2008, de 22 de agosto, 

com as alterações introduzidas pelo D.L. n.º 124/2019, de 28 de agosto; 

• O artigo 7.º do Regulamento (Reserva Agrícola Nacional) remete para o cumprimento do Regime 

Jurídico da Reserva Agrícola Nacional (RJRAN), definido pelo D.L. n.º 73/2009, de 31 de março, 

com as alterações introduzidas pelo D.L. n.º 199/2015, de 16 de setembro, devendo, desse modo, 

ser obtido o parecer da DRAPC. 

• O artigo 8.º (Regime Florestal) do Regulamento remete para a sujeição ao Regime Florestal, 

devendo, desse modo, ser obtido o parecer do ICNF, I.P.; 

• O n.º 2 do artigo 28.º estabelece que os espaços urbanos 1 e 2, se destinam «fundamentalmente 

a serem ocupados por usos do tipo habitacional e integram diversas outras funções e instalações, 

que deverão ser compatíveis com a função habitacional como sejam os equipamentos coletivos, 

serviços e outras atividades terciárias, o turismo, o lazer e o recreio e a indústria das classes C e D 

e armazenagem», encontrando-se omisso quanto à compatibilidade desta categoria de espaço 

com o projeto em causa; 

• Relativamente à classe “Outras Estradas Nacionais, Estradas Municipais, Caminhos Municipais e 

Faixa de Proteção”, deverá ser dado cumprimento às respetivas servidões e faixas de proteção; 

Contudo, no âmbito da avaliação da compatibilidade da instalação de uma central solar com as regras 

inscritas no PDM, nos casos em que estas não estejam explicitamente previstas ou interditas no disposto 
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no respetivo regulamento, importa referir o Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19/08, relativo aos 

critérios de classificação e qualificação do solo. Com efeito, este diploma considera, no n.º 4 do artigo 

18.º, e n.º 5 do artigo 19.º, alusivos aos espaços agrícolas e florestais, respetivamente, as atividades de 

aproveitamento de recursos geológicos e energéticos, atividades ou utilizações compatíveis com o uso 

dominante, podendo desenvolver-se naqueles espaços. 

Reserva Ecológica Nacional (REN) 

O concelho de Vila Nova de Paiva dispõe de Carta da Reserva Ecológica Nacional aprovada pela Portaria 

n.º 849/93 – D.R. n.º 213, I-B, de 10/08/1993. De acordo com este documento cartográfico, tendo em 

conta as implantações propostas para Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul, são abrangidas áreas 

integradas naquela restrição de utilidade pública, nas tipologias “Áreas estratégicas de infiltração e de 

proteção e recarga de aquíferos” (outrora definidas “Áreas de máxima infiltração”) e “Áreas de elevado 

risco de erosão hídrica do solo” (outrora designadas “Áreas com riscos de erosão”), nos termos do anexo 
IV do Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (RJREN), definido pelo D.L. n.º 166/2008, de 22 de 

agosto, com as alterações introduzidas pelo D.L. n.º 124/2019, de 28 de agosto. 

Dadas as características do projeto e as tipologias de REN observadas, verifica-se que o projeto é 

enquadrável na alínea f) – Produção e distribuição de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis, 

do Item II – Infraestruturas, estando sujeito a Comunicação Prévia, em ambas as tipologias de REN sobre 

as quais incide, de acordo com o previsto no Anexo II do RJREN.  

Apesar de não se encontrar dependente do cumprimento de requisitos específicos previstos no âmbito 

do Anexo I da Portaria n.º 419/2012, de 20/12, o projeto carece, no entanto, de parecer obrigatório e 

vinculativo da APA, I.P., relativamente à tipologia “Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo”, nos 
termos do n.º 5 do artigo 22.º do RJREN e da subalínea ii) da alínea f) do Item II do Anexo II da Portaria n.º 

419/2012, de 20 de dezembro. Sendo consideradas necessárias e indissociáveis do projeto, as linhas 

elétricas de ligação, na qualidade de infraestruturas de distribuição, consideram-se como parte integrante 

do mesmo, englobando-se igualmente na alínea f) do Anexo II do RJREN. 

Tal como referido no EIA, com o cumprimento das medidas de mitigação propostas, e atendendo à 

limitação das áreas de ocupação ao estritamente necessário, considera-se que o projeto não colocará em 

causa as funções do Anexo I do RJREN, relativas às tipologias da REN abrangidas. 

Na medida em que o projeto se encontra sujeito a AIA, o respetivo enquadramento no RJREN será dado 

pelo n.º 7 do artigo 24.º, que refere que «quando a pretensão em causa esteja sujeita a procedimento de 

avaliação de impacte ambiental ou de avaliação de incidências ambientais, a pronúncia favorável da 

comissão de coordenação e desenvolvimento regional no âmbito desses procedimentos determina a não 

rejeição da comunicação prévia.» Do mesmo modo, aplica-se também o n.º 9 do artigo 24.º do RJREN, isto 

é, «Nos casos em que a comissão de coordenação e desenvolvimento regional autorize ou emita parecer 

sobre uma pretensão ao abrigo de um regime específico, deve nesse ato também decidir sobre a 

possibilidade de afetação de áreas integradas na REN, nos termos do presente decreto-lei, sendo neste 

caso aplicável o prazo previsto no respetivo regime». 

 

5.5.1. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável, condicionado às disposições 

contidas no final deste parecer. 
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5.6. SISTEMAS ECOLÓGICOS 

5.6.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

A área do projeto: Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul – Projeto Híbrido do Parque Eólico do Alto 

Douro não abrange áreas incluídas no Sistema Nacional de Áreas Classificadas conforme definido na alínea 

a) do n.º 1 do Artigo 5º do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, com a nova redação dada pelo 

Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de outubro. No “corredor em que se insere a linha de ligação entre as 
duas áreas de instalação dos painéis” abrange áreas incluídas na Reserva Agrícola Nacional (RAN) e “na 
designada Área 2” abrange linhas de água/de escorrência que integram o domínio público hídrico, 

incluídas na Reserva Ecológica Nacional (REN), pelo que abrange áreas de continuidade da Rede 

Fundamental de Conservação da Natureza, conforme definido na alínea b) do n.º 1 do Artigo 5º do 

Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, com a nova redação dada pelo Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 

de outubro. A área do projeto abrange ainda áreas inseridas no Perímetro Florestal da Serra de Leomil, 

que se encontra submetido ao regime florestal e não inclui áreas situadas na zona de proteção de 50 

metros de arvoredo de interesse público classificado ou em vias de classificação (Lei n.º 53/2012, de 5 de 

setembro). 

Para a caraterização dos sistemas ecológicos e avaliação dos impactes o EIA utiliza os 

descritores/recetores: Habitats e espécies da flora vascular e da fauna vertebrada. Relativiza as espécies 

de acordo com o estatuto de proteção legal definido no Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com a nova 

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

Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, e no Decreto-Lei n.º 38/2021, de 31 de maio, e também 

pelo estatuto de conservação definido na Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal (Carapeto et al., 

2020) e no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2005). 

Os trabalhos realizados para a definição da situação de referência relativa aos sistemas ecológicos 

(Habitats e espécies da flora vascular e da fauna vertebrada) têm baixa resolução temporal (“trabalho de 

campo foi realizado no dia 29 de outubro de 2020”) e baixa resolução espacial (“quadrícula UTM 10x10 

km PF03, tendo esta sido a unidade geográfica considerada para a elaboração do elenco faunístico”), não 
permitindo conhecer a situação atual das espécies na área do projeto, designadamente das espécies da 

flora vascular, dos répteis, das comunidades de aves e do tartaranhão-caçador (Circus pygargus) em 

particular. Relativamente ao lobo os dados utilizados para a caraterização de referência (“Plano de 

Monitorização do Lobo (PML) a Sul do Rio Douro – Zona Este (Serronha et al., 2019 e 2020)”) apesar de 
recentes, não permitem conhecer pormenorizadamente a relação da espécie com aquela parte do 

território. 

Os dados obtidos nas referências bibliográficas, apesar da baixa resolução espacial, confirmam a 

ocorrência na área estudada de comunidades vegetais que podem constituir Habitats e a presença 

possível, provável e noutros casos confirmada, de várias espécies com estatuto de proteção legal e com 

estatuto de conservação desfavorável. 

A área do “projeto: Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul – Projeto Híbrido do Parque Eólico do Alto 

Douro” tem um tipo de ocupação do solo favorável à ocorrência de Habitats e à formação de habitat para 
as espécies da flora e da fauna selvagem. Naquela área existem condições biofísicas propícias à presença 

de populações das espécies da flora e da fauna com estatuto de proteção legal definido no Decreto-Lei 

n.º 140/99, de 24 de abril, com a nova redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e 

com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, e no Decreto-Lei n.º 

38/2021, de 31 de maio, designadamente Narcissus triandrus (sensu lato), Narcissus bulbocodium, várias 

espécies de aves e de mamíferos, algumas com estatuto de conservação definido no Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2005), designadamente o tartaranhão-caçador (Circus pygargus), 

que tem estatuto de conservação “Em Perigo” e o lobo (Canis lupus) que tem estatuto de conservação 

“Em Perigo”. No caso do lobo a área prevista para instalar os elementos do projeto localiza-se na área vital 
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do território de uma alcateia designada “Leomil”. 

 

5.6.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

As condições biofísicas na área do projeto podem constituir habitat favorável para espécies da flora 

vascular com estatuto de conservação definido na Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal (Carapeto 

et al., 2020), nomeadamente “Knautia nevadensis var. nevadensis e Ranunculus henriquesii, ambas com 

estatuto de ameaça “Vulnerável” (VU) e Senecio nemorensis subsp. fuchsii com estatuto de ameaça “Em 
Perigo” (EN)” referidas no EIA como tendo ocorrência potencial na área do projeto. 

As atividades e ações previstas para a implantação do “projeto: Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul – 

Projeto Híbrido do Parque Eólico do Alto Douro” vão destruir, de forma permanente, as comunidades 
vegetais existentes nas áreas a intervencionar, causando a destruição de Habitas e a redução de habitat 

para as espécies da flora e da fauna, designadamente para o tartaranhão-caçador (Circus pygargus) e para 

o lobo (Canis lupus). 

A “vedação com uma altura de cerca de 2 metros no perímetro da zona de implantação da central com 

um comprimento estimado de 3.237 metros para a Área 1”, área essa que ocupa uma superfície com 43 

hectares e tem 1,2 km de comprimento, “e de 2.568 metros para a Área 2”, área essa que ocupa uma 

superfície com 37 hectares e tem 0,8 km de comprimento, podem constituir barreiras à mobilidade do 

lobo numa área de ocorrência e reprodução regular do lobo. 

A “linha aérea de 30 kV com um comprimento total aproximado de 600 m” e a “Linha Aérea a 60kV, numa 

extensão aproximada de 235 metros” concorrem para o aumento do risco da ocorrência da morte de aves 
e mamíferos voadores provocadas por choque e colisão. Os trabalhos de manutenção da faixa de proteção 

da linha elétrica aérea de ligação entre a “Área 1” e a “Área 2” concorrem para a dispersão de espécies 
exóticas invasoras.  

A medida proposta (“fomento de coelhos e lebres pode contribuir para a alimentação do Lobo (ainda que 

com uma reduzida expressão”) para minimizar os impactes causados pela implantação e exploração do 

“projeto: Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul – Projeto Híbrido do Parque Eólico do Alto Douro”, 
nomeadamente na redução de habitat para o tartaranhão-caçador (Circus pygargus) e para o lobo (Canis 

lupus)”, entre outras espécies,  não se afigura como uma medida capaz de minimizar a perda de habitat 

porque quer o tartaranhão quer o lobo não têm ecologia alimentar, conhecida, associada a populações 

de “coelhos e lebres”.  

Não é exposto o fundamento para a relação entre a medida compensatória proposta que prevê “o cultivo 

de centeio dentro da área, o número de perdizes aumentará, favorecendo também os caçadores” (pp 353) 
e os sistemas ecológicos. 

O programa de monitorização definido como “Plano de Monitorização dos Habitat” não prevê a 

monitorização da dispersão de espécies exóticas classificadas como invasoras pelo Decreto-Lei n.º 

92/2019, de 10 de julho, que possa ocorrer em resultado dos trabalhos a realizar durante a fase de 

construção e durante a fase de exploração. 

O programa de monitorização definido como “Plano de Monitorização da Avifauna” não prevê realizar a 
monitorização da mortalidade de aves que possa ocorrer na linha elétrica aérea de ligação entre a “Área 
1” e a “Área 2”. 

A proposta para integração da monitorização do lobo na “área de estudo associada à Central Fotovoltaica 

Douro Sul” “no Plano de Monitorização do Lobo a Sul do Rio Douro – Zona Este” não detalha as 
caraterísticas necessárias para adaptar aquele programa com vista a permitir determinar se ocorrem ou 

não impactes nas populações do lobo em consequência da implementação do projeto do “projeto: Central 

Solar Fotovoltaica do Douro Sul – Projeto Híbrido do Parque Eólico do Alto Douro” e quais as caraterísticas 
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dos mesmos. 

 

5.6.3. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável condicionado às disposições 

contidas no final deste parecer. 

 

5.7. PAISAGEM 

5.7.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, avaliada pela identificação e 

caracterização das Unidades Homogéneas que a compõem. Em termos paisagísticos, e de acordo com o 

estudo de Cancela d'Abreu et al (2004) - “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem 
em Portugal Continental”, a Área de Estudo está inserida num dos 22 Grandes Grupos de Unidades de 

Paisagem correspondente ao Grupo F - “Beira Alta” e ao primeiro nível hierárquico. Dentro deste grupo, 
e num segundo nível hierárquico, situa-se na Unidades de Paisagem n.º 43 – “Serra de Leomil e Lapa”. 
Dentro deste grupo e num 3º nível hierárquico foram definidas no EIA 3 Subunidade de Paisagem: 

“Cumeadas e Encostas de Transição da Nave, Serra do Touro e Póvoa”; “Interflúvios Aplanados de 
Altitude” e “Encostas de Transição do Vale do Côvo”. Em relação à delimitação das subunidades apenas 

se concorda com a delimitação de forma muito genérica. A sua delimitação, porque 

incoerente/inconsistente, quanto à fisiografia, que não a traduz tendo em consideração a própria Carta 

de Hipsometria apresentada, e fragmentada, por vezes com dimensões de área incapazes de cumprir o 

próprio conceito de homogeneidade ao estarem claramente “embebidas” em área de muito maior 
dimensão. Complementarmente, não traduzem a Ocupação/Uso do Solo em que sejam interpretados os 

padrões culturais e o mosaico. Nestes termos não se considerará a referida delimitação de Subunidades 

de Paisagem. 

No que se refere à localização do Projeto e das suas componentes, as mesmas localizam-se neste sistema 

hierárquico no primeiro nível correspondente ao Grupo F - “Beira Alta” e, dentro, num segundo nível 
hierárquico, na Unidades de Paisagem n.º 43 – “Serra de Leomil e Lapa”. 

A Paisagem compreende também uma componente cénica avaliada para uma faixa de 3km e caracterizada 

com base em três parâmetros: Qualidade Visual, Absorção Visual e Sensibilidade Visual. No que respeita 

a esta análise, considera-se que a Área de Estudo se define da seguinte forma: 

 

Qualidade Visual da Paisagem 

A Área de Estudo, de acordo com o EIA/Aditamento, caracteriza-se por se inserir, predominantemente, 

na classe de Qualidade Visual “Média”, representando esta cerca de 50%, ou uma área com cerca de 
2.270ha, correspondendo a cerca de 55%, da mesma. Contudo discorda-se da avaliação realizada e da 

respetiva ponderação que não se considera, na sua generalidade, passível de aceitação. No pedido de 

Elementos solicitou-se uma reapreciação da ponderação tendo a carta em causa sido apresentada de 

novo, mas a alteração significativa consistiu em esbater a tonalidade das classes de “Baixa” e de “Média”, 
ambas verdes, enviesando assim a sua leitura. Na ponderação foram desvalorizados os declives planos 

associados a lameiros e a zonas agrícolas ou várzeas, áreas florestais a valores nulos e matos e 

afloramentos rochosos. A própria área de implantação dos painéis surge integralmente desvalorizada e 

que corresponde, parte, a povoamento de pinheiro-bravo, com boa expressão em altura e a áreas de 

matos e afloramentos rochosos. Não são ponderadas de forma adequada o mosaico cultural formado 

pelas diversas ocupações, o valor visual do mosaico ou padrão visual formado pelos matos e afloramentos 
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rochosos, ou só pelos matos, tendo em consideração a sua variação cromática ao longo do ano, o padrão 

de preferências visuais dos Observadores, assim como o sistema de vistas existente definido pelos pontos 

de maior cota altimétrica – capela do Terrão ou de locais como da Necrópole Megalítica da Nave -, mas 

também por todas as vias rodoviárias – N329, CM1039 - que se configuram como vias panorâmicas.  

Face ao exposto considera-se que a Área de Estudo encerra valor cénico mais elevado do que o 

considerado no EIA/Aditamento, pelo que, a mesma caracteriza-se por apresentar, predominantemente, 

Qualidade Visual “Elevada”. 

No que se refere à inserção do Projeto nas áreas desta classe, verifica-se que, todas as componentes se 

inserem em área de “Média” e de “Elevada”, tendo em consideração que parte esteve sujeita a um fogo 
e a outra associada a áreas de matos e de afloramentos, por vezes pronunciados. Visualmente, a área 

encontra-se envolta pra área de Qualidade Visual “Elevada”, pelo que não se considera apenas o coberto 
vegetal, mas sim e também todo o enquadramento visual do local e o sistema de vistas, que encerram 

elevada qualidade cénica. 

 

Capacidade de Absorção Visual 

A Área de Estudo, de acordo com o EIA/Aditamento, situa-se, maioritariamente, na classe de Capacidade 

de Absorção Visual “Elevada”, representando de 67% desta, traduzindo-se em cerca de 3.034ha. Os 

valores expressos no Relatórios Síntese do Aditamento não têm correspondência com a legenda da 

respetiva carta. Discorda-se dos valores apresentados, dado que os vários pressupostos considerados nos 

cálculos ou ponderações são enviesados, arbitrários e subjetivos ao considerar parâmetros como os 

declives, alturas arbitrárias do coberto vegetal, assim como bacias visuais de pontos com inadequada 

representatividade e distribuição. Os valores apresentados resultam assim numa informação enviesada, 

inclusive ao considerar toda a área de implantação da central na classe de Capacidade de Absorção Visual 

“Elevada”. Situação que não corresponde à Situação de Referência atual, e que foi possível 
verificar/validar a grande exposição da referida área a uma parte muito significativa da Área de Estudo, 

incluindo povoações completas, embora estas se localizem fora da Área de Estudo. A ponderação deve 

ter em consideração a realidade do território definido pela Área de Estudo, pelo que os pesos e intervalos 

devem ser adaptados de modo a refletir de forma mais adequada e equilibrada a presença de 

Observadores do universo em causa, mesmo quando a presença de observadores é reduzida. O resultado 

final de uma carta deve ser sempre avaliado numa perspetiva crítica no sentido de uma aferição 

equilibrada. Não se considera aceitável que as próprias áreas mais povoadas - Observadores Permanentes 

- e com uma malha relativamente mais densa de vias rodoviárias - Observadores Temporários – apresente 

Capacidade de Absorção Visual “Elevada”. 

Face ao exposto, considera-se que a Área de Estudo tende a situar-se na classe de “Média”. 

Importa referir, que as áreas que se apresentem como tendo maior capacidade de absorção visual 

(Capacidade de Absorção “Elevada”) absorvem o impacte visual, fundamentalmente de alterações que 
possam ocorrer ao nível do solo, não se podendo necessariamente inferir o mesmo, para perturbações 

que decorram acima da superfície do solo e, consequentemente, para estruturas com o desenvolvimento 

vertical dos painéis, que estes assumem na posição mais desfavorável, mas, sobretudo, da altura e escala 

dos apoios da linha elétrica aérea. Igualmente não significa que não há impacte visual, ou que não há 

exposição, a observadores ou povoações. No cômputo geral são áreas expostas a uma presença humana 

menos representativa da Área de Estudo.  

No que se refere à inserção da Central Fotovoltaica nas áreas desta classe, verifica-se que a Área Norte e 

a Área Sul de implantação de painéis têm o lado exposto a poente e a sul, em área da classe de “Média” 
e lado exposto a nascente em área da classe de “Elevada”. A separação dos dois lados faz-se pela linha de 

cumeada, que é, no entanto, mais expressiva na Área Sul. No que se refere à Subestação e à Linha Elétrica 
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Aérea situam-se em áreas que integram a classe de “Média”. 

 

Sensibilidade Visual 

A Área de Estudo, de acordo com o EIA/Aditamento, caracteriza-se por se situar, maioritariamente, na 

classe de Sensibilidade Visual “Baixa”. Resultado de que se discorda. Dado não se ter considerado a Carta 
de Qualidade Visual e de Capacidade de Absorção Visual da Paisagem, como adequadamente ponderadas 

e elaboradas, sendo a Carta de Sensibilidade resultante das anteriores, apresenta-se também com 

resultados expressos graficamente que não poderão ser considerados na avaliação. A carta apresentada, 

inclusivamente, associa às classes de “Baixa” e de “Média”, ambas verdes, uma tonalidade esbatida e 
próximas, enviesando assim a sua leitura. 

Face ao exposto considera-se que a Área de Estudo tende a situar-se nas classes de Sensibilidade Visual 

“Média” e “Elevada”. 

No que se refere à inserção da Central Fotovoltaica nas áreas desta classe, verifica-se que a Área Norte e 

a Área Sul de implantação de painéis têm o lado exposto a poente e a sul, em área da classe de “Média” 
e lado exposto a nascente em área da classe de “Elevada”. A separação dos dois lados faz-se pela linha de 

cumeada, que é, no entanto, mais expressiva na Área Sul. No que se refere à Subestação e à Linha Elétrica 

Aérea situam-se em áreas que integram a classe de “Média”. 

 

5.7.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

De uma forma geral, o desenvolvimento de um Projeto desta natureza induz necessariamente a ocorrência 

de impactes negativos na Paisagem. Os mesmos devem-se ao facto de se introduzir no território 

alterações ao nível estrutural, funcional e visual. Esta última pode ter origem numa mera intrusão visual, 

do Projeto ou de uma das suas componentes que, por si só, se destaque, ou pode, em simultâneo, ou não, 

ser proveniente de alterações introduzidas na matriz/estrutura da Paisagem, sempre que as mesmas se 

revistam de um impacte visual. 

Genericamente, as ações infligidas refletem-se em alterações diretas/físicas do território, isto é, sobre os 

seus valores/atributos - naturais, patrimoniais e culturais -, determinando também um uso permanente e 

condicionado do solo, e indiretas, em termos visuais, com consequência no aumento do nível de 

artificialização, na dinâmica e escala de referência desses locais, condicionando assim negativamente a 

leitura da Paisagem. A magnitude de ocorrência dos impactes, temporal e espacial, depende da 

intensidade e duração da ação, ou seja, do grau de desorganização e destruição física dos valores em 

presença, geradores de descontinuidade funcional e visual, bem como do grau de visibilidade existente 

para a área de intervenção. 

São impactes que podem, inclusive, transitar para a Fase de Exploração, e permanecer para além desta, 

no caso dos irreversíveis, quer como impactes estruturais de natureza residual quer como, em simultâneo, 

impactes visuais a par do também impacte visual imposto pela presença permanente dos painéis 

fotovoltaicos e de outras componentes do Projeto, como os 16 postos de transformação, inversores, a 

Subestação e a linha elétrica aérea a 60kV, sobretudo, os respetivos apoios.  

Os impactes far-se-ão sentir de forma distinta nas diferentes fases do Projeto. Os Impactes na Paisagem 

identificados são os seguintes: 

Na Fase de Construção, os impactes visuais negativos sobre a Paisagem decorrem, sobretudo, e em 

primeira instância, da intrusão visual resultante da presença inicial de entidades artificiais (estaleiros, 

máquinas, equipamentos e materiais diversos). Posteriormente, num segundo momento, os impactes 

visuais devem-se também às ações que iniciam as  alterações ao nível dito estrutural - desflorestação, 
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desmatação e alterações de morfologia natural (decapagem da terra viva, escavações e aterros) –, 

desempenhadas pelas referidas máquinas, bem como à expressão visual das alterações que vão gerando, 

com maior ou menor relevância, função da magnitude da disrupção física imposta progressivamente, 

sobre os valores/atributos visuais - naturais, culturais e patrimoniais - em presença, sobre as classes de 

qualidade visual/cénica afetadas e sobre um maior ou menor número de observadores, assim como da 

proximidade a estes. As referidas alterações físicas, que vão tendo progressivamente maior 

expressão/magnitude, têm também associadas, em simultâneo, não só os impactes de natureza visual 

gerados pela presença das referidas máquinas como, num terceiro momento, pela montagem progressiva 

dos painéis solares e presença em sucessiva maior área até à sua ocupação total. 

O conjunto destes impactes visuais entende-se como “Desordem Visual”. Esta é decorrente das diversas 
ações - circulação de veículos e de outra maquinaria pesada envolvidos no transporte de equipamento, 

transporte de materiais, desmatação, desflorestação, rechega e transporte de resíduos florestais, 

movimentos de terra – aterros, escavação e nivelamentos - montagem dos equipamentos, estruturas e 

infraestruturas - que terão lugar, de forma dispersa, pelas áreas de intervenção, podendo as mesmas 

ocorrer em simultâneo, ou seja, sobrepor-se temporalmente e espacialmente. Dentro da “Desordem 

Visual” destacam-se, sobretudo, a formação de poeiras, percetíveis a maiores distâncias, que se reflete na 

diminuição da visibilidade, sobretudo, localmente, e a montagem dos equipamentos, estruturas e 

infraestruturas. Impacte este, que poderá ser reforçado havendo recurso a gruas de apoio. No seu 

conjunto contribuem temporariamente para a perda de qualidade cénica do local. Assim, os impactes 

identificados são: 

• Formação de Poeiras: A formação de poeiras será, sobretudo, decorrente, da compactação e, 

consequente, pulverização do solo vivo devido a inúmeras e repetidas passagens e peso das 

máquinas e veículos sobre os mesmos locais. Se se realizarem várias frentes de obra, a par de uma 

não gestão cuidada da circulação dos veículos em canais predefinidos, do estado das vias e, 

sobretudo, se, cumulativamente, decorrerem em tempo seco e ventoso (ventos são 

predominantemente de noroeste e de oeste), a magnitude da sua propagação será tanto maior 

quanto mais seco se apresentar o tempo e, cumulativamente, se registarem ventos desfavoráveis, 

agravado por ser uma extensa área de intervenção e por esta se situar em situação mais cimeira 

e, consequentemente, mais exposta aos ventos dominantes. O aumento significativo, ou muito 

significativo, dos níveis de poeiras em suspensão no ar traduzir-se-á num impacte significativo em 

termos visuais, sobretudo, no local de obra, e com consequências no bem-estar dos 

trabalhadores/observadores permanentes presentes na obra, durante a Fase de Construção, e 

nas zonas habitadas mais próximas ou habitações mais isoladas/periféricas; 

• Montagem dos Painéis e Linha Elétrica Aérea, a 60kV: decorre da presença e circulação de veículos 

e máquinas e de todas as ações associadas à montagem dos painéis e dos apoios em altura. 

Os impactes visuais far-se-ão sentir, potencialmente, e expetavelmente, com maior intensidade sobre os 

“Observadores Permanentes” existentes nas povoações próximas e sobre os “Observadores 
Temporários”, associados, sobretudo aos utentes das diversas vias de circulação viária. Para as duas 

tipologias de impactes, acima referidas, no geral, as situações são coincidentes em termos de localização. 

As situações ainda mais significativas serão, inevitavelmente, correspondentes a Observadores 

Permanentes, cujas habitações se localizam próximo, ou muito próximo, das diversas áreas de 

implantação do Projeto. 

- Impacte negativo, indireto, certo, temporário, local, reversível, baixa magnitude e pouco significativo a 

Significativo a Muito Significativo 
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i. Observadores Permanentes 

Significativo 

• Área Norte e Área Sul sobre a povoação da Quinta do Viduinho. 

• Montagem dos apoios da linha, a 60kV, sobre a povoação de Quinta do Viduinho. 

Muito Significativo: 

• Zona sul da Área Norte sobre as habitações mais a norte da povoação da Quinta do Viduinho. 

• Zona central da Área Sul, Subestação e apoios da linha a 60kV sobre as habitações mais próximas 

e das que se situam ao longo da Rua Central. 

ii. Observadores Temporários 

Significativo 

• Área Norte sobre a estrada ao longo da qual se desenvolve a povoação Quinta do Viduinho e as 

áreas mais afastadas de implantação de painéis sobre a EN329. 

• Linha Elétrica Aérea, a 60kV sobre a estrada ao longo da qual se desenvolve a povoação Quinta 

do Viduinho. 

• Área Sul sobre a estrada ao longo da qual se desenvolve a povoação Quinta do Viduinho e sobre 

a estrada de ligação entre Viduinho e a povoação de Touro e sobre parte da EN329. 

Muito Significativo 

• Zona mais a norte da Área Norte sobre N329 e a zona mais a sul sobre a estrada ao longo da qual 

se desenvolve a povoação Quinta do Viduinho. 

• Área Norte e Sul sobre o miradouro natural associado à Capela do Terrão (Sistema de Vistas) 

• Área Sul sobre a Rua Central. 

iii. Integridade Física/Visual de Áreas de Qualidade Visual “Elevada” a “Muito Elevada” 

Significativo:  

• Área de Implantação da Central – Área Norte e Área Sul – mosaico cultural constituído por matos, 

afloramentos rochosos e pinhal. 

• Extensão ao longo da qual se desenvolve a diretriz da linha elétrica aérea, a 60kV. 

Muito Significativo:  

• Área Norte: Áreas a poente desta, associadas às pastagens se localizam junto à N329; áreas 

agrícolas e pastagens a sul desta e na envolvente da povoação de Viduinho; prados de lima e 

pastagens (em socalcos e murados) e matos com afloramentos a nascente desta. 

• Área Sul: áreas agrícolas, prados de lima e pastagens (em socalcos e murados), a norte, poente, 

sul e nascente (linha de água) desta e matos com afloramentos a nascente desta. 

Não decorrente, diretamente, da expressão visual das ações em si, acima referidas, mas sim do resultado 

final delas, destacam-se impactes de natureza visual, mas por perda física/material de valor cénico, 

resultante da destruição física de valores visuais. São valores visuais naturais subtraídos à Paisagem pelo 

Projeto nalguns casos de forma permanente e irreversível. 

• Perda de Valores Visuais: No presente caso, os valores visuais naturais, em presença, mais 

sensíveis estão associados à vegetação – matos e pinhal - existente e aos afloramentos rochosos, 
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que no seu conjunto constituem-se como um mosaico cultural e, consequentemente, como um 

padrão visual de maior valor cénico. 

- Impacte negativo, direto, certo, local, temporário a permanente, reversível a parcialmente reversível a 

irreversível, média magnitude e significativo. 

 

Neste contexto de obra e de atividades, importa também referir os impactes sobre outra vertente, poucas 

vezes abordada e/ou referida, e que se prendem com a questão da identidade sonora da Paisagem, 

complementar da mera construção visual. Nesta perspetiva a atividade desenvolvida pelas máquinas 

comprometerá temporariamente a qualidade acústica e a identidade sonora do local, de certa forma 

indissociáveis da uma perceção e apreensão da Paisagem com níveis de qualidade elevados. 

Durante esta fase ocorrerão Impactes Estruturais e Funcionais negativos de carácter temporário e 

permanente, no caso das alterações, sobretudo, físicas que transitem para futuro como residuais. Os 

impactes de natureza estrutural e funcional são resultantes da alteração do uso/ocupação do solo e da 

morfologia natural do relevo. São impactes associados às áreas de implantação direta do estaleiro, áreas 

de armazenagem, acessos internos, sectores dos painéis fotovoltaicos, Subestação, Postos de Comando, 

Postos de Seccionamento, Postos de Controlo, Postos de Transformação, rede interna subterrânea de 

cabos, faixa efetiva de proteção legal da linha elétrica aérea, a 60kV -, que se refletem numa 

alteração/transformação física do existente. Para além da área útil de implantação do Projeto, serão 

também afetadas fisicamente áreas adjacentes a esta, ou seja, as áreas de trabalho, onde decorrem as 

movimentações/manobras das máquinas. Contudo, nem todas as referidas componentes têm igual 

impacte, fundamentalmente, sobre a morfologia do relevo e sobre a vegetação.  

No caso do presente Projeto, na identificação de impactes, foram detetados impactes estruturais, que 

ocorrerão durante a Fase de Construção, pela alteração do uso/ocupação do solo e da morfologia, com as 

consequentes alterações paisagísticas e impactes visuais/cénicos. 

Nesta tipologia de impactes consideram-se incluídos: 

• Desmatação - Remoção do Coberto Vegetal Arbustivo; 

- Impacte negativo, direto, certo, local, temporário (estaleiro; áreas de armazenamento; acessos a 

desativar e faixa de proteção legal da linha elétrica aérea) a permanente (acessos permanentes; áreas de 

implantação de painéis; postos de transformação; valas de cabos; subestação e apoios da linha elétrica 

aérea), reversível (estaleiro; áreas de armazenamento e acessos a desativar) a parcialmente reversível 

(faixa de proteção legal da linha elétrica aérea) a irreversível (acessos permanentes; áreas de implantação 

de painéis; postos de transformação; valas de cabos; subestação e apoios), reduzida (estaleiros; acessos; 

postos de transformação; valas de cabos; subestação; apoios e faixa de proteção legal da linha elétrica 

aérea) a média (áreas de implantação) a elevada (Projeto no seu todo) magnitude e pouco significativo 

(estaleiro; acessos; postos de transformação; valas de cabos; subestação; apoios e faixa de proteção legal 

da linha elétrica aérea) a Significativo (Projeto no seu todo, pois toda a área vedada com cerca de 82ha 

será gerida). 

• Desflorestação - Abate do Coberto Vegetal Arbóreo - Incide, sobretudo, em exemplares de 

pinheiro-bravo, em parte da área de implantação da central fotovoltaica correspondente, 

sobretudo, à Área Norte ou Área 2; 

- Impacte negativo, direto, certo, local, temporário (estaleiro; áreas de armazenamento e acessos a 

desativar) a permanente (acessos permanentes; áreas de implantação de painéis; postos de 

transformação; valas de cabos; subestação; apoios e faixa de proteção legal da linha elétrica aérea), 

reversível (estaleiro; áreas de armazenamento e acessos a desativar) a irreversível (acessos permanentes; 

áreas de implantação de painéis; postos de transformação; valas de cabos; subestação, apoios e faixa de 
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proteção legal da linha elétrica aérea), reduzida (estaleiro; áreas de armazenamento; acessos; postos de 

transformação; valas de cabos; subestação; apoios e faixa de proteção legal da linha elétrica aérea) a 

média (Projeto no seu todo) magnitude e pouco significativo (estaleiro; áreas de armazenamento; acessos; 

área sul ou área 1 de implantação de painéis; postos de transformação; valas de cabos; subestação; apoios 

e faixa de proteção legal da linha elétrica aérea) a Significativo (Projeto no seu todo com peso maior da 

Área Norte ou Área 2 de implantação dos painéis). 

• Alteração da Morfologia Natural - Incide em toda a área de intervenção, sobretudo, na área de 

implantação das diversas componentes diretamente associadas ao Projeto, que visa o 

estabelecimento de uma modelação mais adaptada, sobretudo, devido a muitas das áreas 

apresentarem superfícies rochosas com alguma extensão e noutros casos à presença de 

afloramentos mais pronunciados, cujo arranque ou destruição irão ocorrer, em maior ou menor 

extensão/escala. Nestes termos, as alterações são permanentes e irreversíveis com exceção da 

maioria das áreas de implantação direta dos apoios da linha elétrica aérea, a 60kV, que se faz em 

terrenos agrícolas; 

- Impacte negativo, direto, certo, local, temporário (estaleiro; áreas de armazenamento;  e áreas de 

implantação dos apoios da linha elétrica aérea) a permanente (acessos a desativar e permanentes; área 

de implantação dos painéis; postos de transformação; valas de cabos e subestação), reversível (estaleiro; 

áreas de armazenamento; área de implantação dos apoios da linha elétrica aérea) a parcialmente 

reversível (acessos e valas de cabos) a irreversível (área de implantação dos painéis; posto de 

transformação e subestação), baixa (estaleiro; áreas de armazenamento; acessos e áreas de implantação 

dos apoios da linha) a média (Projeto no seu todo destacando-se as áreas de implantação dos painéis) 

magnitude e pouco significativo (estaleiro; áreas de armazenamento; acessos; postos de transformação; 

valas de cabos; subestação e apoios da linha) a Significativo (Projeto no seu todo). 

Importa referir que, apesar de poder haver uma relação entre aterro e escavação que tenda para ser 

equilibrada, tal aspeto, ou binómio em nada traduz, ou, de todo, pode ser interpretado como 

representando uma reduzida alteração da morfologia. A morfologia (modelação e micromodelação) 

natural, ou existente na Situação de Referência, pese embora, a mesma poder ter sido alterada, em parte 

da Área Sul, no decorrer da exploração florestal, a área que será intervencionada é ainda significativa e 

dada a presença quase permanente de superfícies de rocha a sua extração determinará a existência de 

depressões no terreno que obrigarão à sua colmatação com aterros ou nivelamentos. 

 

Durante a Fase de Exploração, os impactes decorrem, fundamentalmente, do carácter visual intrusivo e 

permanente das alterações introduzidas na Fase de Construção, que, em parte ou no seu todo, possam 

ter. Os impactes serão tanto mais significativos quanto mais as alterações, introduzidas na referida fase, 

forem disruptivas e mais expostas visualmente estiverem as áreas onde essas ocorrem. 

Na avaliação, tal como para a Fase de Construção, são considerados os impactes visuais que se fazem 

sentir sobre: “Observadores Permanentes – edificado/habitações”; “Observadores Temporários - 

utilizadores das vias rodoviárias” e “Áreas de Qualidade Visual “Elevada” – integridade visual, em 

particular, da referida classe.”. 

Da análise da cartografia da bacia visual do Projeto, no seu todo, verifica-se que se projeta, 

potencialmente, sobre uma parte significativa do território definido pela Área de Estudo. O impacte visual 

das duas áreas da Central Fotovoltaica, incide na zona física da sua própria implantação e numa envolvente 

imediata, com cerca de 1km em torno da mesma, de forma mais consistente, pese embora, para além 

desta distância, e fora do limite da Área de Estudo considerado também haverá influência visual negativa 

do Projeto, confirmado na visita técnica ao local. Da análise das duas baciais visuais, verifica-se que na sua 

generalidade tem áreas comuns, assim como áreas onde apenas estas determinam impactes, 

isoladamente. 
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- Impacte negativo, indireto, certo, local, permanente, irreversível, baixa (Observadores Permanentes) a 

média (Observadores Temporários) a Elevada (Áreas de Qualidade Visual “Elevada”) magnitude e pouco 
significativo a Significativo a Muito Significativo. 

 

i. Observadores Permanentes 

Significativo 

• Área Norte, Área Sul e Apoios da linha, a 60kV, sobre a povoação de Quinta do Viduinho. 

Muito Significativo: 

• Zona sul da Área Norte (Área 2) sobre as habitações mais a norte da povoação da Quinta do 

Viduinho. 

• Zona central da Área Sul (Área 1), Subestação e apoios da linha a 60kV sobre as habitações mais 

próximas e das que se situam ao longo da Rua Central. 

ii. Observadores Temporários 

Significativo 

• Área Norte (Área 2) sobre a estrada ao longo da qual se desenvolve a povoação Quinta do 

Viduinho e as áreas mais afastadas de implantação de painéis sobre a EN329. 

• Linha Elétrica Aérea, a 60kV sobre a estrada ao longo da qual se desenvolve a povoação Quinta 

do Viduinho. 

• Área Sul (Área 1) sobre a estrada ao longo da qual se desenvolve a povoação Quinta do Viduinho 

e sobre a estrada de ligação entre Viduinho e a povoação de Touro e sobre parte da EN329. 

Muito Significativo 

• Zona mais a norte da Área Norte (Área 2) sobre N329 e a zona mais a sul sobre a estrada ao longo 

da qual se desenvolve a povoação Quinta do Viduinho. 

• Área Norte e Sul sobre o miradouro natural associado à Capela do Terrão (Sistema de Vistas) 

• Área Sul sobre a Rua Central. 

 

A fase de desativação corresponderá à remoção de todos os equipamentos e posterior recuperação 

paisagística. A desativação compreende a desmontagem, a remoção e o transporte dos materiais 

nomeadamente: os painéis fotovoltaicos; as suas estruturas de suporte; os postos de transformação; os 

inversores; os cabos elétricos enterrados e o equipamento vário da subestação, cabos elétricos aéreos e 

apoios, entre outras componentes. Deverá também corresponder a ações de remoção de todos os 

materiais inertes alóctones que constituem as diferentes camadas dos pavimentos dos acessos e das áreas 

de inertes da Subestação, em ambos os casos em toda a sua profundidade. A não remoção destes 

materiais alóctones e a degradação progressiva dos acessos, poderá conduzir à instalação de vegetação 

mais cosmopolita e/ou exótica invasora, introduzindo novos fatores de perturbação, para além da vida 

útil do Projeto, que conduzem à perda de qualidade cénica, por se verificar a substituição progressiva de 

espécies autóctones. 

No que se refere aos impactes consideram-se como sendo semelhantes aos verificados na Fase de 

Construção. Contudo, uma vez que se trata de um desmantelamento, que requer níveis de rigor e precisão 

menores, estas ações revestem-se, em regra, de menor cuidado. Nestes termos, é expectável que os 

impactes possam ser mais negativos e significativos que os que se associam à Fase de Construção. No 
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entanto, dado que não deverão ser realizadas ações significativas de reposição da morfologia do terreno 

alterada, a este nível os impactes serão menos significativos, comparativamente aos da Fase de 

Construção, em termos de “Desordem Visual”. 

Verificando-se a remoção de todo o tipo de elementos artificiais e não havendo a instalação de outro 

Projeto, ou a atualização do em avaliação, a recuperação das áreas intervencionadas - Área 1 e Área 2 -, 

passará por dois cenários: nas zonas atualmente mais naturalizadas e que foram sujeitas a menor grau de 

alteração física, a recuperação paisagística poderá ocorrer de forma natural e recuperar parcialmente as 

atuais características; nas zonas atualmente silvícolas poder-se-á verificar a sua recuperação no retomar 

da exploração, mesmo que tenham sofrido alterações mais relevantes em termos da morfologia. 

Em qualquer um dos cenários a recuperação ambiental e paisagística deverá passar pela descompactação, 

modelação do terreno ou renaturalização da morfologia à custa da introdução de uma modelação ou 

micromodelação mais orgânica e irregular, de acordo com um Plano de Modelação a apresentar, e por 

uma intervenção que acelere o processo de recuperação paisagística, com recurso a plantações e/ou 

sementeiras de exemplares arbustivos e arbóreos cuja seleção deverá privilegiar as espécies autóctones 

ou naturalizadas. Contudo, no caso das áreas mais naturalizadas de mosaico de matos e afloramentos 

rochosos, a recuperação tenderá, no tempo, para adquirir as suas características próximas das atualmente 

existentes, mas apenas no que se refere ao nível do coberto vegetal, dado que, no que se refere à 

alteração do relevo, a reposição da morfologia natural original dificilmente poderá ser reposta, na maioria 

dos casos e, sobretudo, nas áreas com superfícies rochosas ou afloramentos, cuja afetação será 

irreversível. 

A remoção de todos os elementos que compõem o Projeto traduz-se num impacte positivo, de igual 

magnitude e significância aos acima identificados, mas negativos. 

 

Impactes Cumulativos 

Considera-se como sendo geradores de impactes, para efeitos de análise de impactes cumulativos, a 

presença na Área de Estudo de outras estruturas ou infraestruturas, de igual ou diferente tipologia, ou 

outras perturbações que contribuam para a alteração estrutural, funcional e perda de qualidade 

visual/cénica da Paisagem. O Projeto em avaliação concorre com três tipologias de projeto: central solar 

fotovoltaica, subestação e linha elétrica aérea.  

No que se refere à tipologia de “Central Solar Fotovoltaica” regista-se dentro da Área de Estudo uma área 

reservada, a poente da EN329, à futura Central Solar Fotovoltaica da Nave, já aprovada ambientalmente 

e que integra o projeto das Centrais Solares Fotovoltaicas de Adomingueiros e Nave. Face à dimensão 

espacial desta considera-se que a implantação da Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul, pela sua 

dimensão em área de implantação e exposição visual, determinará impactes cumulativos visuais negativos 

cumulativos Significativos a Muito Significativos, quer sobre a povoação de Quinta do Viduinho, enquanto 

Observadores Permanentes e face à sua proximidade com ambas as centrais, quer sobre as vias 

rodoviárias quer ainda sobre as áreas de Qualidade Visual “Elevada” e “Muito Elevada”. 

No que se refere à Subestação e à Linha Elétrica Aérea, a 60kV, não se considera que as mesmas se 

revistam de um impacte visual negativo cumulativo que tenda para significativo. No primeiro caso, devido 

à não existência de Subestações no interior da Área de Estudo. No segundo caso, devido à sua menor 

expressão vertical e extensão, face à presença futura de linhas elétricas aéreas - Linha Elétrica Aérea de 

Adomingueiros, a 30kV e a Linha Elétrica Aérea da Nave, a 30kv. 

No que se refere aos projetos de diferente tipologia e mais relevantes destacam-se os parques eólicos e 

as linhas elétricas aéreas. No caso dos aerogeradores destacam-se os parques a nascente, com 19 

aerogeradores, e a poente, com 8 aerogeradores, da Área de Estudo, que perfazem um total de 27.  
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Quer as linhas quer os aerogeradores, a sua presença determina uma artificialização da Área de Estudo da 

Paisagem. Em termos de intrusão visual estas duas tipologias de projeto são das que representam um dos 

maiores impactes visuais devido à sua intrusão no campo visual dos observadores, sendo responsável pela 

contaminação de uma parte significativa da Área de Estudo. As linhas e, sobretudo, os apoios como as 

torres dos aerogeradores, que se distribuem ao longo das cumeadas, são responsáveis pelo 

seccionamento/compartimentação do campo de visão e intrusão visual no horizonte visual e na Paisagem. 

No conjunto, os diversos projetos são responsáveis por um impacte visual negativo sobre a Paisagem, ao 

contribuírem para maior artificialização e consequente descaracterização visual do território, traduzindo-

se em várias áreas artificializadas, que se caracterizam pela excessiva área de ocupação dos solos. Os 

mesmos são responsáveis pela redução da atratividade e destruição progressiva do carácter da Paisagem. 

 

5.7.3. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável condicionado às disposições 

contidas no final deste parecer. 

 

5.8. PATRIMÓNIO 

5.8.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Para a descrição do ambiente afetado no que concerne ao fator ambiental Património Cultural, o EIA 
refere que a grande dimensão área de estudo, na qual procurou localizar e caraterizar os elementos 
identificados. Entendeu que a área de incidência do projeto corresponde ao espaço de implantação da 
central solar fotovoltaica, incluindo equipamentos associados. A área de impacte direto corresponde a 
todos os setores com intervenção no terreno e a área de impacte indireto corresponde ao espaço restante 
da área de incidência do projeto, sem escavações no terreno. 

Os trabalhos arqueológicos realizados envolveram o levantamento prévio da informação bibliográfica e 

documental, enumerando o EIA os diversos recursos utilizados. Envolveu a análise toponímica que foi tida 

em consideração na programação e execução da prospeção arqueológica realizada. 

 

 

Figura 11. Lista de ocorrências patrimoniais identificadas na área de enquadramento histórico 

(Fonte: EIA). 

 

No decorrer da prospeção arqueológica sistemática «a informação oral obtida foi reduzida, mas em alguns 
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lugares fundamental para encontrar os sítios arqueológicos ou para compreender a sua ausência». Foi 
efetuado o «registo dos sítios com valor patrimonial identificados no decorrer dos trabalhos de campo» e 
elaborada uma Ficha de Sítio criada para este efeito. Foi igualmente efetuada a «avaliação do Valor 
Patrimonial de cada sítio localizado». 

De acordo com o EIA a «paisagem abrangida pela implantação da Central Fotovoltaica do Douro Sul é 
caraterizada por colinas de pequenas dimensões, formadas por aglomerados de rochas granitóides, que 
despontam à superfície do solo, intercalados por pequenas depressões abertas com linhas de água ao 
centro». O terreno apresentava na generalidade visibilidade média a má, devido ao coberto vegetal. 

Os trabalhos efetuados permitiram a identificação de uma ocorrência patrimonial na área de incidência 

da central, num total de sete ocorrências em toda a área de estudo. A referida ocorrência patrimonial 

corresponde ao abrigo de pastor da Quinta da Viduinha 1 (n.º 1), com um valor patrimonial reduzido. 

 

5.8.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

No que concerne à avaliação de impactes, o EIA refere que quanto à Quinta do Viduinho 1 (n.º 1), esta 
ocorrência patrimonial «encontra-se integrada na área de implantação dos painéis solares e respetivas 
infraestruturas associadas» considerando que a mesma sofrerá «impactes negativos indiretos, decorrente 
da execução da empreitada, sendo necessário garantir a sua preservação in situ». 

Considera que «globalmente os impactes conhecidos na fase de construção são minimizáveis e na fase de 
exploração serão nulos». 

Apresenta um conjunto de medidas de minimização para a fase de construção, de onde se destaca o 
«acompanhamento arqueológico permanente e presencial durante as operações que impliquem 
movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de 
inertes), quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases preparatórias, como a instalação 
de estaleiros, abertura de caminhos ou desmatação». 

Considera-se a generalidade das medidas adequadas, devendo sofrer ajustes na redação ou faseamento 

ou serem ainda complementadas por outras. 

 

5.8.3. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável, condicionado às disposições 

contidas no final deste parecer. 

 

5.9. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

5.9.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

O EIA do Projeto da Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul - Projeto Híbrido do Parque Eólico do Douro 

Sul considera a temática Clima e Alterações Climáticas em capítulo próprio. Constata-se, positivamente, a 

referência aos documentos estratégicos mais recentes relacionados com as vertentes de mitigação e 

adaptação às AC, nomeadamente: 

Ao Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC2050), aprovado pela Resolução de Conselho de 

Ministros (RCM) n.º 107/2019, de 1 de julho, explora a viabilidade de trajetórias que conduzem à 

neutralidade carbónica, identifica os principais vetores de descarbonização e estima o potencial de 

redução dos vários setores da economia nacional, como sejam a energia e indústria, a mobilidade e os 

transportes, a agricultura, florestas e outros usos de solo, e os resíduos e águas residuais. 
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Ao Plano Nacional Energia e Clima 2030 (PNEC 2030) aprovado pela RCM n.º 53/2020, de 10 de julho, que 

estabelece para 2030 uma meta de redução de emissões de gases com efeito de estufa (GEE) entre 45% 

e 55% (face a 2005), uma meta de 47% de energia proveniente de fontes renováveis e uma redução no 

consumo de energia primária de 35%, assinalando a aposta do país na descarbonização do setor 

energético, com vista à neutralidade carbónica em 2050. Denote-se que o EIA refere, também, o Plano 

Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030 (PNAC 2020/2030) e o Plano Nacional de Ação para as 

Energias Renováveis (PNAER), sendo de salientar que ambos foram revogados pela RCM que aprovou o 

PNEC 2030. 

Ao Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC) aprovado pela RCM n.º 130/2019 

de 2 de agosto, que complementa e sistematiza os trabalhos realizados no contexto da ENAAC 2020, tendo 

em vista o seu segundo objetivo, o de implementar medidas de adaptação. O P-3AC abrange diversas 

medidas integradas em nove linhas de ação, como a prevenção de incêndios rurais, implementação de 

técnicas de conservação e melhoria da fertilidade dos solos, implementação de boas práticas de gestão 

de água na agricultura, indústria e no setor urbano, prevenção das ondas de calor, proteção contra 

inundações, entre outras. 

Verifica-se que não foi feita referência à ENAAC 2020, aprovada pela RCM n.º 56/2015, de 30 de julho, 

prorrogada até 31 de dezembro de 2025 pela RCM n.º 53/2020, de 10 julho 2020, através da aprovação 

do PNEC 2030, que constitui o instrumento central da política de adaptação em AC. Contudo, são 

mencionados os Planos de Ação Intermunicipal para as Alterações Climáticas de Viseu Dão-Lafões (PAIAC-

VDL) e do Douro (PAIAC-Douro), afetos aos concelhos de Vila Nova de Paiva e de Moimenta da Beira, 

respetivamente. 

Deverá ter-se em conta também os objetivos, princípios, direitos e deveres estabelecidos pela Lei de Bases 

do Clima, Lei nº 98/2021 de 31 de dezembro, que entrou em vigor a 01 de fevereiro de 2022, definindo e 

formalizando as bases da política climática nacional, reforçando a urgência de se atingir a neutralidade 

carbónica, traduzindo-a em competências atribuídas a atores-chave de diversos níveis de atuação, 

incluindo para a sociedade civil, as autarquias ou comunidades intermunicipais. 

 

5.9.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

A avaliação dos impactes decorrentes de projetos sujeitos a AIA prende-se com a necessidade de calcular 

as emissões de GEE que ocorrem direta ou indiretamente nas diversas fases do projeto (construção, 

exploração e desativação) e que as mesmas sejam analisadas numa perspetiva de mitigação às AC. 

Adicionalmente devem ser tidos em conta todos os fatores que concorrem para o balanço das emissões 

de GEE, quer na vertente emissora de carbono quer na vertente de sumidouro, se aplicável. 

Um dos impactes ambientais decorrentes do projeto é o incremento das emissões de GEE, sobretudo na 

fase de construção, associado ao aumento temporário de tráfego de veículos pesados e máquinas afetas 

à obra e no transporte de materiais, à construção da subestação e montagem dos painéis fotovoltaicos e 

à destruição da vegetação em toda a área do parque. Na fase de exploração, identificaram-se 

essencialmente impactes positivos uma vez que o projeto vai permitir a produção de energia elétrica a 

partir de uma fonte renovável. 

O EIA apresenta a estimativa de emissões de GEE a decorrerem da implantação do projeto. Assim, durante 

a fase de construção (45 semanas), o proponente estima a emissão de 1.967t CO2, considerando a 

circulação, operação da maquinaria e a movimentação de veículos ligeiros e pesados afetos à obra, bem 

como o consumo de energia fóssil para a geração de eletricidade. Também durante a obra, o EIA indica 

que as atividades de desmatação e desflorestação sejam responsáveis pela emissão estimada de 9t CO2 

eq, decorrente da queima de combustíveis fósseis pela utilização de máquinas e equipamentos. Contudo, 

relativamente a estas ações, não são contabilizadas, no EIA, as emissões de GEE resultantes da remoção 
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da biomassa vegetal a afetar. 

Relativamente à fase de exploração, as emissões expectáveis ocorrerão aquando das deslocações dos 

técnicos para manutenção das infraestruturas. Tendo em conta que o proponente prevê 312 viagens 

anuais de 16,5 km, é estimada, no EIA, a emissão de aproximadamente 3 089 kg CO2 eq/ano. 

De acordo com o subcapítulo 3.2.3 – “Contribuição para atingir metas nacionais – Redução de GEE”, e 

considerando o valor de produção referente ao primeiro ano de exploração da central em apreço – 86,5 

GWh/ano – e o fator de emissão do Sistema Electroprodutor Nacional de 253 t CO2/ano (DGEG, 2019), é 

estimado que se evitará anualmente a emissão de cerca de 21.855 t CO2. Neste contexto, importa salientar 

que se perspetiva a redução do referido fator de emissão com a cessação da capacidade de produção de 

eletricidade a partir de carvão desde o fim do ano de 2021. 

No que concerne aos gases fluorados com efeito de estufa de prevista utilização nos comutadores 

elétricos – hexafluoreto de enxofre, SF6 –, foram estimadas as cargas a utilizar nas duas tipologias distintas 

de equipamentos a instalar, cujos fatores de emissão permitem determinar as emissões expectáveis de 

ocorrerem ao longo do horizonte de vida útil do projeto – 30 anos. Assim, o promotor prevê a instalação 

de 54 comutadores elétricos, com uma carga total de 31.323 kg SF6 e de 3.600 kg SF6 para as tipologias de 

comutadores Sealed-Pressure e Closed-Pressure, respetivamente, para as quais foram assumidos os 

fatores de emissão 0,002 e 0,026 ("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)"). Em suma, ao longo do horizonte de vida útil de projeto (30 anos), é 

estimada a emissão de 4 687 kg SF6. Foi, ainda, acrescentado que 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" 

A adoção do Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas é uma medida relevante para a 

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

a intervencionar. 

No entanto, é de referir que, na sequência das áreas desflorestadas, a instalação da central fotovoltaica 

contribui para a perda de capacidade de sumidouro de carbono durante a vida útil do projeto. Deste 

modo, importa compensar o papel de sequestro de CO2 inerente à vegetação removida, de modo a 

atenuar os impactes do projeto sobre a vertente de sumidouro e, portanto, potenciar o balanço da 

dinâmica de GEE benéfico ao cenário de alterações climáticas. Para este efeito, o proponente apresentou 

uma proposta de Plano de Compensação de Desflorestação, em resposta ao mecanismo de compensação 

da perda de capacidade de sumidouro solicitado. 

Segundo o promotor do projeto, a área a afetar com as ações de desmatação e desflorestação abrange 

75,5 ha, para o conjunto das áreas de implementação 1 e 2, sendo predominantemente ocupada por 

“matos e associados e povoamentos de pinheiro bravo esparsos, seguindo-se a floresta de produção de 

pinheiro e eucalipto” e “limitada a sudeste por uma linha de água com galeria ripícola representativa”. 

Porém, sobre as espécies arbóreas, é mencionado na suprarreferida proposta que, “de um modo geral, 
elas surgem com uma distribuição muito dispersa, estimando-se que seja afetada uma área efetiva de 7,84 

ha de pinhal”. Adicionalmente, o proponente indica a preservação de todas as árvores de interesse 

conservacionista identificadas dentro do perímetro da central e reconhece a contribuição das áreas de 

matos e pastagens para o potencial de sequestro de carbono na região de instalação da central. 

Na determinação da capacidade de sumidouro das áreas afetadas, foram tidas em conta três unidades 

vegetativas. Considerando que a área de efetiva afetação pelo projeto possui como principal sequestrador 

de CO2 o pinheiro-bravo, e com base nos fatores de capacidade de sequestro anual de Correia et al. (2005), 

o proponente assume o valor intermédio de 20,5t CO2/ha, estimando a necessidade de compensar o 

potencial anual de 160t CO2. No que respeita às áreas de pastagens (1,26 ha), detentoras duma capacidade 

de sumidouro de 1,8t CO2/ha/ano segundo Teixeira et al. (2008b), é estimada a perda anual de, 
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aproximadamente, 2,268t CO2. Por extrapolação e com base em Teixeira et al. (2008a), o proponente 

determinou uma taxa de sequestro de carbono médio anual de 5t CO2/ha para as áreas de matos (49,5 

ha), estimando uma capacidade de sumidouro total anual desta unidade vegetativa de 247 t CO2. Deste 

modo, o promotor conclui ser “necessário compensar uma capacidade de sumidouro perdida de, 
aproximadamente, 410 t/CO2/ha/ano”. É de ressalvar que as unidades de medida “t/CO2/ha” – toneladas 

por dióxido de carbono por hectare - utilizadas neste contexto, no EIA e respetivos anexos, devem ler-se, 

para o período anual, t CO2
 – toneladas de dióxido de carbono -, visto que resultam do produto entre o 

fator de capacidade de sequestro anual e a área efetiva de afetação. Não sendo especificado o âmbito 

temporal (neste caso, anual), deve ler-se t CO2/ano 

O proponente indica que “no âmbito da presente proposta, devido a dificuldades logísticas, não é possível 
identificar áreas concretas para a implementação do Plano de Compensação para o Abate de Árvores”. 

Contudo, no referido plano proposto, é mencionado que a seleção da área “deverá incidir 

preferencialmente sobre áreas degradadas ou ardidas na proximidade da área do projeto, a definir por 

entidades componentes, com jurisdição na matéria”. 

Além disso, o promotor indica as espécies a plantar no contexto do mecanismo de compensação 

consoante a área fitogeográfica, encontrando-se, entre elas, espécies listadas no artigo 8º dos Programas 

Regionais de Ordenamento Florestal do Centro-Litoral e de Trás-os-Montes e Alto Douro (PROF-CL e PROF-

TMAD, respetivamente). 

No EIA, foram apresentadas medidas conducentes à redução do potencial de emissão de GEE na fase de 

construção do projeto em apreço, essencialmente de matéria de eficiência energética, otimização de rotas 

e de métodos de transportes. 

Considera-se pertinente aludir que na fase de desativação os materiais a remover deverão ser 

transportados e encaminhados para operadores de gestão de resíduos devidamente licenciados para que 

os resíduos sejam integrados em processos adequados de reciclagem. 

A vertente adaptação às AC incide na identificação das vulnerabilidades do projeto às AC, na fase de 

exploração, tendo em conta, em particular, os cenários climáticos disponíveis para Portugal e eventuais 

medidas de minimização. Aspetos importantes a considerar englobam a possibilidade de aumento da 

frequência e intensidade dos fenómenos extremos. 

O EIA recorreu aos dados disponíveis no Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações 

Climáticas de Viseu Dão-Lafões e no Plano de Ação Intermunicipal para as Alterações Climáticas no Douro 

para analisar as projeções climáticas para a região. De referir que as principais alterações climáticas 

projetadas para a região são o aumento da temperatura média anual e de ondas de calor, a diminuição 

da precipitação média anual, a diminuição do número de dias de neve, gelo ou geada e o aumento dos 

fenómenos extremos de precipitação. No entanto, não foram abordadas as projeções climáticas 

consoante os cenários de emissões conducentes a forçamentos radiativos médio (RCP 4.5) e elevado (RCP 

8.5). 

O proponente apresentou os principais riscos identificados para a zona em estudo, estando estes 

essencialmente associados às ondas de calor mais frequentes, aumento da frequência e intensidade de 

secas, maior probabilidade de ocorrência de incêndios, danos para a saúde e ao aumento do risco de 

cheias e inundações devido aos fenómenos extremos de precipitação. 

Como forma de reduzir os riscos associados a estes fenómenos é importante definir estratégias, que 
devidamente aplicadas e acauteladas, minimizem estes riscos, tais como: 

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

desenvolvimento da obra; 

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

c. Adotar medidas necessárias para a prevenção de incêndios florestais concordantes com os Planos 

Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) de Vila Nova de Paiva e de Moimenta 

da Beira; 

d. Implementar de medidas de redução da ação erosiva do vento e das chuvas no solo a descoberto, 

por exemplo, através da preservação, na área de implantação dos painéis, de vegetação rasteira 

por forma a salvaguardar ao máximo as propriedades dos solos e também evitar fenómenos de 

erosão; 

e. Garantir manutenção da rede de drenagem, para possibilitar o livre escoamento de águas. 

 

5.9.3. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável, condicionado às disposições 

contidas no final deste parecer. 

 

6. SÍNTESE DOS PARECERES DAS ENTIDADES EXTERNAS 

No âmbito da Consulta a Entidades Externas foram recebidos os pareceres da Redes Energéticas Nacionais, 

S.G.P.S (REN), Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Direção Regional de 

Agricultura e Pescas do Centro (DRAP Centro) e da E-REDES Distribuição de Eletricidade S.A. 

A REN informa que, no âmbito das suas concessões, não existem quaisquer infraestruturas em exploração 

ou em projeto na área em avaliação. 

A ANEPC considera que, que o Relatório Síntese não dedica ao descritor "Riscos" o mesmo grau de detalhe 

que aos restantes, e que na perspetiva da Proteção Civil, apesar do EIA identificar e propor genericamente 

algumas medidas mitigadoras relativas à segurança de pessoas e bens, não acautela outros aspetos que 

se consideram essenciais, o que condiciona o parecer daquela Autoridade. 

Nesse sentido, tendo presente a aplicação do princípio da prevenção, consagrado na Lei de Bases da 

Proteção Civil, considera que: 

• Na fase de construção e de exploração, deverão ser informadas do projeto o Serviço Municipal de 

Proteção Civil e o Gabinete Técnico Florestal de Vila Nova de Paiva, dependentes das respetivas 

Câmaras Municipais, designadamente quanto às ações que serão levadas a cabo e respetiva 

calendarização, de modo a possibilitar um melhor acompanhamento e intervenção, bem como 

para ponderar uma eventual atualização dos correspondentes Plano Municipal de Emergência de 

Proteção Civil e do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios. 

• Garantir as condições de acessibilidade e operação dos meios de socorro, tanto na fase de 

construção como de exploração do projeto. 

• Em relação à Central, deverá ser elaborado um Plano de Segurança/Emergência Interno da 

instalação, adaptado a todas as fases do projeto, da responsabilidade do operador, de modo a 

permitir obter uma melhor identificação quanto aos riscos existentes na instalação (e seu 

potencial impacto, se algum, nas populações vizinhas) e, consequentemente, uma mais expedita 

definição de procedimentos e ações a desencadear para responder a situações de emergência no 

interior da Central. 

• Quanto aos edifícios de apoio à Central, deverá ser cumprido o disposto no Decreto-Lei nº 

220/2008, de 1 2 de novembro, na sua atual redação (Regime Jurídico de Segurança Contra 
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Incêndios em Edifícios). De igual modo, sendo expectável que os mesmos não se enquadrem em 

aglomerados rurais, deverá ser assegurado, caso aplicável, o cumprimento das normas relativas à 

edificação em solo rústico previstas no Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais. 

• Na fase de construção deverão ser implementadas medidas de redução do risco de incêndio, 

nomeadamente quanto ao manuseamento de determinados equipamentos, à remoção e 

transporte de resíduos decorrentes de operações de desmatação I abate de árvores e à 

desmontagem dos estaleiros (etapa na qual deverão ser removidos todos os materiais sobrantes, 

não devendo permanecer no local quaisquer objetos que possam originar ou alimentar a 

deflagração de incêndios e potenciar outros perigos). 

• Durante a fase de exploração deverá assegurar-se a limpeza do material combustível na 

envolvente da Central, e em especial, no local de instalação dos painéis fotovoltaicos e vias de 

acesso, de modo a garantir a existência de uma faixa de segurança contra incêndios, no âmbito 

do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais. 

Adicionalmente, no que diz respeito à infraestrutura de transporte de energia associada à Central, 

considera que: 

• Deverá evitar-se a implantação destas infraestruturas em áreas geologicamente instáveis ou 

sujeitas a movimentos de vertentes. 

• Deverão ser cumpridas rigorosamente as disposições constantes na Circular de Informação 

Aeronáutica nº 10/2003, de 6 de maio, do ex-Instituto Nacional de Aviação Civil, no que concerne 

às "limitações Artificiais à Navegação Aérea". 

• Deverá minimizar-se a sobrepassagem de povoamentos florestais, de modo a que essas 

infraestruturas a não venham a contribuir para o aumento do risco de incêndio rural na área em 

estudo. Neste contexto, deverão ser cumpridos os requisitos legais de distanciamento destas 

infraestruturas ao solo e a arquiteturas existentes. 

• Deverá ser assegurada, pela entidade responsável pela exploração da linha, a gestão do 

combustível numa faixa envolvente à projeção vertical dos cabos condutores exteriores, no 

âmbito do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais. 

A DRAPC emite parecer favorável condicionado referindo no que diz respeito à condicionante Reserva 

Agrícola Nacional (RAN) que a área de implantação da central não interfere com a RAN, assinalando-se 

manchas nas imediações da zona vedada na Área 1 e no corredor de ligação da linha elétrica aérea a 30kV 

(cerca de 585 metros) sendo que para a implantação da referida linha deverá ser solicitado parecer prévio 

vinculativo à Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Centro. 

A E-REDES - Distribuição de Eletricidade, S.A. informa que a Área do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 

do Projeto, envolvendo a “Área da Central Fotovoltaica” e a “Área Associada à Linha de Interligação em 
Média Tensão”, interfere ou tem na sua vizinhança, infraestruturas elétricas de Média Tensão, Baixa 

Tensão e Iluminação Pública, integradas na Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) e concessionadas à E-

REDES. 

• “Área da Central Fotovoltaica” - A zona noroeste desta Área do EIA, encontra-se na imediata 

vizinhança do traçado aéreo da Linha de Média Tensão a 30 kV “LN 1807L3009823 Vila da Rua – 

Leomil” (TRA202|AP18-AP19); 

• “Área Associada à Linha de Interligação em Média Tensão” - Esta área do EIA é atravessada pelo 

traçado aéreo da Linha de Média Tensão a 30 kV “LN 1807L3009823 Vila da Rua – Leomil” 
(TRA202/203|AP20-AP27-PT, posto de transformação de distribuição “PT 1822D30022 Vidoinho” 
e TRA211|Apoio de Derivação ADP27-AP1). 
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Ainda nesta área do EIA encontram-se estabelecidas Redes de Baixa Tensão e Iluminação Pública, 

associadas ao referido posto de transformação de distribuição. 

Todas as intervenções no âmbito da execução do EIA do Projeto, ficam obrigadas a respeitar as servidões 

administrativas constituídas, com a inerente limitação do uso do solo sob as infraestruturas da RESP, 

decorrente, nomeadamente, da necessidade do estrito cumprimento das condições regulamentares 

expressas no Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT) aprovado pelo 

Decreto Regulamentar n.º 1/92 de 18 de fevereiro e no Regulamento de Segurança de Redes de 

Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão (RSRDEEBT) aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 

90/84 de 26 de dezembro, bem como das normas e recomendações da DGEG e da E-REDES em matéria 

técnica, garantindo o incondicional e eficaz acesso aos técnicos da E-REDES e aos seus representantes, 

quer para ações programadas e previsíveis, quer para ações urgentes que se imponham realizar, no âmbito 

do exercício das suas atividades com caráter de utilidade pública e em regime de serviço público. 

Uma vez garantida a observância das condicionantes e precauções acima descritas, em prol da garantia 

da segurança de pessoas e bens, bem como o respeito das obrigações a acautelar pelo proprietário do 

terreno/Promotor, nomeadamente as inerentes às servidões administrativas existentes, e consideradas 

as recomendações apresentadas o projeto do parque fotovoltaico merece o parecer favorável da E-REDES. 

 

7. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

Em cumprimento do preceituado no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, 
procedeu-se à Consulta Pública do Projeto “Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul – Projeto Híbrido do 
Parque Eólico do Douro Sul”. 

A Consulta Pública decorreu durante 30 dias úteis, de 15 de março a 27 de abril de 2022. 

Durante este período foram recebidas sete exposições provenientes de: DGT – Direção geral do Território; 
Turismo de Portugal; ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável; Associação EcoMood Portugal; 
Centro Pinus; 2 cidadãos a título individual. 

A DGT informa que o projeto não constitui impedimento para as atividades por si desenvolvidas, pelo que 
nada tem a opor ao projeto. 

O Turismo de Portugal considera que o projeto, embora apresente impactes negativos pouco 
significativos no ambiente, em especial na paisagem, não conflitua de forma direta com a atividade 
turística. Sublinha os impactes positivos ao nível da socioeconomia com benefícios diretos no aumento de 
produção de energia elétrica com recurso a energias renováveis e não poluentes, contribuindo ainda para 
a diminuição da dependência que Portugal tem do exterior ao nível dos combustíveis fósseis, bem como 
para prossecução das estratégias da política energética nacional. E porque do ponto de vista da atividade 
turística não vislumbra constrangimentos, manifesta uma posição favorável à pretensão, sublinhando, 
contudo, a importância da implementação das medidas de minimização previstas, em especial as que se 
reportam ao descritor paisagem. 

A ZERO manifesta a sua preocupação pelos impactes que o projeto irá induzir na biodiversidade, na 
paisagem, nos recursos hídricos, na erosão dos solos, na artificialização de uma paisagem rural, e em 
particular no lobo ibérico, uma espécie fortemente ameaçada e em que a área prevista para a Central se 
sobrepõe à área de ocorrência de uma alcateia confirmada: Leomil. Adverte, também, esta entidade sobre 
os impactes diretos junto da população residente na Quinta do Viduinho, dado que a instalação será muito 
próxima das suas habitações. A ZERO entende por contraproducentes iniciativas que visem a substituição 
de coberto florestal, que tem uma relevante função de fornecimento de serviços de ecossistema entre os 
quais o sequestro de carbono, para instalar estruturas que vão artificializar a paisagem rural com o 
objetivo de produzir energia. Por fim, refere que esta é uma tecnologia que pode ser facilmente instalada 
em meio urbano e industrial, já ocupados e descaracterizados e degradados por atividades antrópicas, 
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permitindo a produção de energia elétrica junto aos locais de consumo, o que permite reduzir 
significativamente os impactos ambientais da sua utilização e as perdas no transporte da energia por ela 
produzida. Ao mesmo tempo evitar-se-ia a destruição da capacidade de sequestro de carbono da nossa 
floresta, um dos principais aliados do combate às alterações climáticas, e que representa um setor 
fundamental na economia nacional no fornecimento de matéria-prima para a indústria. 

A EcoMood Portugal considera que os verdadeiros impactos negativos estão algo subvalorizados, 
sobretudo ao nível da fauna local, e ainda em termos de poluição visual. Por isso entende que: deverá ser 
exigida uma mitigação máxima destes impactos; deverão ser consideradas compensações justas para as 
populações e agentes locais. A EcoMood embora se congratule com o arranque de soluções integradas, 
ou híbridas, pois aumentam exponencialmente a eficiência e eficácia da captação, acredita que haverá 
melhores soluções do que ter parques fotovoltaicos e eólicos separados e aproveitar o mesmo espaço e 
as mesmas estruturas, aumentando a racionalização dos projetos e diminuindo os impactos negativos. E 
defende que esta tipologia de projeto deveria ser desenvolvida em maior quantidade e em muito menores 
dimensões, ou seja, a implantação de projetos de âmbito local, dando prioridade ao autoconsumo por 
oposição ao transporte de longa distância em alta tensão. 

O Centro PINUS considera que o impacto da desflorestação e da perda de sumidouros naturais estão 
insuficientemente refletidos no Estudo de Impacte Ambiental e recomenda a procura de localizações 
alternativas que não impliquem desflorestação. 

Os cidadãos, que a título individual se pronunciaram, manifestaram grande preocupação e discordância 
pela implantação do projeto pelos impactes que o mesmo irá induzir na paisagem, no património cultural, 
nos recursos hídricos, na erosão dos solos, na biodiversidade, tendo sido dado particular enfase ao facto 
de não terem sido estudados com maior detalhe a área de matos e habitats protegidos que têm uma 
grande expressão na área de intervenção. É, também, referida a necessidade de terem sido identificados 
subtipos do Habitat 4030, dado que a diversidade florística proposta a ser plantada não parece ser 
suficiente para recuperar o referido habitat. 

 

As exposições apresentadas no âmbito da consulta pública foram devidamente ponderadas encontrando- 
se os aspetos associados à avaliação dos impactes do projeto refletidos na análise desenvolvida no 
presente parecer. 

 

8. CONCLUSÃO 

O Projeto da Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul – Projeto Híbrido do Parque Eólico do Douro Sul tem 
como objetivo a produção de energia elétrica a partir de uma fonte renovável e não poluente – a energia 
solar, contribuindo assim para as metas portuguesas que se referem à produção de energia a partir de 
fontes renováveis, constantes da Estratégia Nacional para a Energia (ENE 2020). 

Na envolvente próxima da Área de Estudo, encontra-se o Parque Eólico de Douro Sul com uma potência 
instalada de 149,1 MW, este Parque Eólico é constituído pelos Subparques Eólicos de Moimenta, 
Sernancelhe e Três Marcos (Três Marcos e Três Marcos II), sendo detido pela empresa Parque Eólico do 
Douro Sul, S.A.. O presente Projeto irá utilizar infraestruturas já existentes pertencentes ao Parque Eólico, 
nomeadamente a linha de ligação à rede elétrica do Sistema Elétrico do Serviço Público. 

O projeto localiza-se na freguesia de Touro, no concelho de Vila Nova de Paiva, distrito de Viseu. A 
totalidade da sua zona de implantação abrange uma área de cerca 82,3 hectares. 

A central solar fotovoltaica será constituída por 103.320 painéis solares fotovoltaicos, com a potência 

unitária de 540 Wp, agrupados em 3.690 strings cada um com 28 módulos, instalados em estrutura fixa, 

representando uma potência de pico instalada de 55,793 MWp (55.792,80 kWp), e 46.500 kVA de potência 

elétrica de ligação. Os painéis serão associados a 31 (trinta e um) inversores trifásicos, os quais ligarão a 
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15 transformadores trifásicos de 3 000 kVA / 30 kV / 0,63 kV e 1 transformador trifásicos de 1 500 kVA / 

30 kV / 0,63 kV. 

Fazem ainda parte da central 16 postos de transformação com 2 inversores cada, e uma potência total 

unitária de 3.000 kW cada e por 1 posto de transformação com 1 inversor e uma potência total unitária 

de 1.500 kW, distribuídos ao longo do terreno.  

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

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

dispostos em vala. 

A central terá uma subestação e respetivo edifício de comando. A subestação compreenderá o painel de 

60 kV e 30 kV, permitindo a interligação da central à rede de distribuição de energia, cujo transformador 

de potência estará localizado no Parque Exterior de Aparelhagem (PEA), contíguo ao edifício de comando, 

onde está incluído o painel de transformador 60/30 kV de ligação da central fotovoltaica à linha aérea de 

60 kV, que interliga diretamente à Rede Elétrica de Serviço Público (RESP). O edifício de comando de 30 

kV incluirá o monobloco de 30 kV, os equipamentos de comando e controlo, a proteção de interligação da 

central solar fotovoltaica e proteções dos cabos de ligação aos 16 postos de transformação. Neste edifício 

estará também ligado o sistema de contagem de energia. 

Os caminhos de acesso aos diversos postos de transformação serão dimensionados com uma largura 

adequada para a deslocação de máquinas, transporte de equipamentos, procurando sempre utilizar os 

acessos já existentes, dentro e fora da área de implementação do projeto, no sentido de minimizar o 

impacto visual e o desperdício de espaço útil.  

Será aplicada uma vedação com uma altura de cerca de 2 m no perímetro do terreno num comprimento 

de 5.805 m. 

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

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

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

aproximada de 235 metros 

A Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul será dividida em duas áreas de implantação distintas, área de 
implantação 1 e 2. A área de implantação 2 interligará com a área de implantação 1, onde está localizada 
a subestação, através de uma linha aérea de 30 kV com um comprimento total aproximado de 600 m. 

Os principais impactes da construção da Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul – Projeto Híbrido do 
Parque Eólico do Douro Sul na Geologia e na Geomorfologia estão associados à fase de construção e 
resultam essencialmente das atividades de escavação e aterros inerentes à preparação do terreno para a 
construção das infraestruturas associadas ao projeto e ainda a deposição de terras sobrantes, o impacte 
será negativo, direto, permanente, de probabilidade elevada, local, de magnitude reduzida e pouco 
significativo. Em relação às áreas de interesse geológico, embora não tenham sido identificadas estruturas 
geológicas nem formas de relevo naturais consideradas importantes como geossitios, comprovou-se, no 
entanto, a sua existência, pelo que será importante a sua preservação com as adequadas medidas de 
minimização. 

Os impactes sobre os Recursos Hídricos decorrem das ações de desmatação dos solos e das operações de 
regularização dos terenos que aumentam o risco de erosão dos solos e alteram as condições de drenagem 
do terreno e poderão também afetar a qualidade da água das linhas de água presentes na área de 
implantação do projeto, tendo sido analisados face à afetação da rede de drenagem superficial e da rede 
de fluxos hídricos subterrâneos, nomeadamente em termos de quantidade e qualidade da água, os 
impactes induzidos pelo projeto embora negativos e pouco significativos a sua significância é minimizável. 

Globalmente, o principal impacte a nível do Solo ocorre na fase de construção, embora se assuma como 
pouco significativo ao nível da capacidade de uso, de magnitude reduzida a moderada, de âmbito local e 
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reversível. 

Quanto ao Uso do Solo, os principais impactes potencialmente negativos serão de magnitude moderada, 
pouco significativos e de âmbito local, resultando principalmente da afetação da classe de matos, 
povoamento de eucalipto e povoamento de pinheiro manso devido, por um lado à instalação dos 
elementos definitivos do projeto, e por outro à presença e circulação de elementos temporários, tais como 
a abertura de valas e a circulação de maquinaria. 

No âmbito da Socioeconomia, considera-se que o projeto apresenta impactos económicos diretos, 
temporários e significativos para a estrutura económica da zona e na criação de emprego local e impactos 
diretos, negativos e pouco significativos na geração de tráfego e na qualidade de vida dos habitantes e 
dos trabalhadores das povoações próximas à empreitada. 

Os impactes do Projeto sobre as classes de Ordenamento do Território, condicionantes e servidões de 
utilidade pública ocorrem fundamentalmente na Fase de Construção, perpetuando-se na Fase de 
Exploração, e resultam da implantação das infraestruturas associadas à instalação da Central Solar 
Fotovoltaica, sendo maioritariamente negativos e permanentes.  

Para o fator Sistemas Ecológicos as atividades e ações previstas para a implantação do projeto vão 
destruir, de forma permanente, as comunidades vegetais existentes nas áreas a intervencionar, causando 
a destruição de Habitas e a redução de habitat para as espécies da flora e da fauna, designadamente para 
o tartaranhão-caçador (Circus pygargus) e para o lobo (Canis lupus). As vedações podem constituir 
barreiras à mobilidade do lobo numa área de ocorrência e reprodução regular do lobo. 

A linha aérea de 30 kV concorre para o aumento do risco da ocorrência da morte de aves e mamíferos 
voadores provocadas por choque e colisão e para a dispersão de espécies exóticas invasoras. 

Os impactes previstos para as diferentes fases do projeto (fase de construção, fase de exploração e fase 
de desativação), a implementação do projeto comporta riscos de causar impactes negativos significativos 
no habitat e nas populações das espécies da fauna com estatuto de proteção legal, aos impactes negativos 
diretos, que são expectáveis, acrescem os possíveis impactes cumulativos cuja magnitude é desconhecida, 
considera-se no entanto que existem possibilidades de os impactes negativos poderem ser reduzidos com 
a implementação de medidas de minimização.  

Relativamente à Paisagem, considera-se que os impactes da Central Solar Fotovoltaica são negativos, 
diretos, certos, imediatos, temporários a permanentes, reversíveis a irreversíveis, locais, de reduzida a 
elevada magnitude e de pouco significativos a muito significativos e contribuem para uma artificialização 
da Paisagem em presença, em primeira instância, resultado da intrusão visual que as ações associadas à 
desflorestação, desmatação, alteração da morfologia, à montagem e presença progressiva dos painéis 
solares introduzirão no território. 

No que se refere aos impactes cumulativos do Projeto, regista-se dentro da Área de Estudo uma área 
reservada, a poente da EN329, à futura Central Solar Fotovoltaica da Nave, já aprovada ambientalmente 
e que integra o projeto das Centrais Solares Fotovoltaicas de Adomingueiros e Nave. Face à dimensão 
espacial desta considera-se que a implantação da Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul, pela sua 
dimensão em área de implantação e exposição visual, determinará impactes cumulativos visuais negativos 
cumulativos Significativos a Muito Significativos, quer sobre a povoação de Quinta do Viduinho, enquanto 
Observadores Permanentes e face à sua proximidade com ambas as centrais, quer sobre as vias 
rodoviárias. 

No que se refere à Subestação e à Linha Elétrica Aérea, a 60kV, não se considera que as mesmas se 
revistam de um impacte visual negativo cumulativo que tenda para significativo. 

No que se refere aos projetos de diferente tipologia e mais relevantes destacam-se os parques eólicos e 
as linhas elétricas aéreas.  

No conjunto, os diversos projetos são responsáveis por um impacte visual negativo sobre a Paisagem 
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Quanto ao Património, a fase de construção é considerada a mais lesiva para o património, uma vez que 
comporta um conjunto de intervenções e obras potencialmente geradoras de impactes genericamente 
negativos, definitivos e irreversíveis, que consistem na remoção do coberto vegetal, na movimentação e 
revolvimento de terras e nas intrusões no subsolo associadas à implantação das novas infraestruturas, 
estas ações inviabilizam a conservação de eventuais contextos arqueológicos existentes no subsolo. 

No que diz respeito às Alterações climáticas, na vertente mitigação, há a referir que considerando o valor 
de produção referente ao primeiro ano de exploração da central em apreço – 86,5 GWh/ano – e o fator 
de emissão do Sistema Electroprodutor Nacional de 253 t CO2/ano (DGEG, 2019), é estimado que se 
evitará anualmente a emissão de cerca de 21.855 t CO2. Neste contexto, importa salientar que se 
perspetiva a redução do referido fator de emissão com a cessação da capacidade de produção de 
eletricidade a partir de carvão desde o fim do ano de 2021. 

A instalação da central fotovoltaica contribui para a perda de capacidade de sumidouro de carbono 
durante a vida útil do projeto. Deste modo, importa compensar o papel de sequestro de CO2 inerente à 
vegetação removida, de modo a atenuar os impactes do projeto sobre a vertente de sumidouro e, 
portanto, potenciar o balanço da dinâmica de GEE benéfico ao cenário de alterações climáticas 

Perspetiva-se o aumento das emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE) na fase de construção 
associadas ao aumento temporário de tráfego de veículos pesados e ligeiros nas vias de comunicação de 
acesso ao local de implantação do projeto. 

Tendo em conta a tipologia do projeto, não se espera que o aumento das emissões de GEE decorrentes 
do aumento temporário de tráfego de veículos pesados e ligeiros nas vias de comunicação de acesso ao 
local de implantação da central fotovoltaica durante a fase de construção tenha um impacte negativo 
significativo na componente de mitigação às alterações climáticas comparativamente aos benefícios que 
advém da implementação do projeto, e atentando às medidas previstas no EIA conducentes à redução do 
potencial de emissão de GEE nesta fase. 

Na vertente adaptação, verifica-se que os principais riscos identificados para a zona em estudo, estão 
essencialmente associados a ondas de calor e secas mais frequentes, ao aumento do risco de incêndio, ao 
risco de inundações, considerando-se contudo estes riscos diminutos. 

Na globalidade, considera-se que o conjunto de condicionantes (elementos a apresentar previamente ao 
licenciamento, medidas e planos de monitorização a adotar) detalhadas no capítulo 9 do presente 
parecer, poderá contribuir para a minimização e compensação dos principais impactes negativos 
identificados: Admite-se ainda que os impactes residuais (isto é, que subsistirão na fase de exploração) 
não serão de molde a inviabilizar o projeto. Importa ainda referir que, da ponderação dos benefícios e 
importância da concretização dos objetivos do projeto e face à importância do projeto no contexto 
regional, considera-se ser de aceitar esses impactes residuais. 

Relativamente às entidades externas consultadas foram recebidos os pareceres da Redes Energéticas 
Nacionais, S.G.P.S (REN), Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Direção Regional 
de Agricultura e Pescas do Centro (DRAP Centro) e da E-REDES Distribuição de Eletricidade S.A.. 

A REN comunica que na Área de Estudo não existem infraestruturas da RNT e RNTGN. 

A ANEPC considera que, na perspetiva da Proteção Civil, nada há a opor à instalação e exploração da 
Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul - Projeto Híbrido do Parque Eólico do Douro Sul, desde que 
acautelados outros aspetos, na ótica da salvaguarda de pessoas e bens. 

A DRAPC emite parecer favorável, condicionando ao parecer prévio vinculativo da Entidade Regional da 
Reserva Agrícola Nacional do Centro. 

A E-REDES - Distribuição de Eletricidade, S.A. informa que a área do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do 
Projeto, interfere com infraestruturas elétricas de Alta Tensão, Média Tensão, Baixa Tensão e Iluminação 
Pública, todas elas integradas na Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) e concessionadas à E-REDES. 
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Informa que desde que sejam garantidas as condições acima referidas não existem objeções à 
implementação do projeto em análise. 

Da análise dos resultados da Consulta Pública verifica-se terem sido identificadas preocupações 
associadas a alterações à ocupação e usos do solo, paisagem, sistemas ecológicos, área florestal e 
desflorestação. 

As restantes questões são acauteladas nas medidas e diretrizes apresentadas no final do presente parecer. 
O cumprimento do plano de integração paisagística previsto no EIA e vertido no presente parecer, será 
assegurado, em sede de pós-avaliação, aquando do licenciamento do projeto. 

Face ao exposto, ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade suscetíveis de 
minimização, e os impactes positivos perspetivados, propõe-se a emissão de parecer favorável ao projeto 
da “Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul - Projeto Híbrido do Parque Eólico do Douro Sul”, em fase de 
Projeto de execução, condicionado à apresentação dos elementos, ao cumprimento das medidas, bem 
como das condicionantes que se indicam no capítulo seguinte. 

Por último, acresce evidenciar que a ocupação de solos integrados na REN carece das devidas 
autorizações, sendo que a pronúncia favorável da CCDR, no âmbito da AIA, compreende desde já a 
emissão de autorização da utilização dos solos integrados na REN. 
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9. CONDICIONANTES, ELEMENTOS A APRESENTAR, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO, MEDIDAS DE 

COMPENSAÇÃO E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

 

CONDICIONANTES 

1. Nas áreas situadas até dez metros das linhas de água com representação na Folha da Carta Militar 

de Portugal (Série M888), do Centro de Informação Geoespacial do Exército (CIGeoE), não devem ser 

instalados equipamentos ou construídas instalações da central fotovoltaica, exceto acessos e valas 

de cabos, quando devidamente justificados por razões técnicas. 

2. Interdição de vedações a menos de 5 metros do limite do leito de todas as linhas de águas públicas, 

existentes na área do projeto, para salvaguarda do acesso à servidão administrativa, prevista no 

artigo 21º da lei 54/2005 de 15 de Novembro, na sua redação atual. 

ELEMENTOS A APRESENTAR PRÉVIOS AO LICENCIAMENTO 

Além de todos os dados e informações necessários à verificação do cumprimento das exigências da 

decisão sobre o projeto, devem ser apresentados à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os 

seguintes elementos: 

1. Layout da Central Fotovoltaica que integre e traduza o cumprimento das Condicionantes e das 

Medidas de Minimização. 

2. Garantir que o Plano de Gestão Ambiental da Obra (PGAO) contem referência inequívoca a períodos 

de realização dos trabalhos de desmatação e de remoção da camada superficial dos solos 

(cronograma), tipo de trabalhos a realizar, esquema da sequência das operações de intervenção e 

locais de armazenamento temporário da biomassa e dos solos removidos. 

3. Proposta de Projeto de Integração Paisagística da Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul. 

PLANO DE INTEGRAÇÃO PAISAGISTICA 

1. Projeto de Integração Paisagística da Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul (PIP-CSFDS) de acordo 

com as seguintes orientações: 

i. Deve ser elaborado na qualidade de Projeto de Execução. Peças escritas: Memória Descritiva; 

Caderno de Encargos; Mapa de Quantidades e Plano de Gestão da Estrutura Verde (PGEV) e 

Cronograma de Manutenção. Peças desenhadas: Plano Geral; Plano de Plantação; Plano de 

Sementeiras; Plano de Modelação e Planta de Pormenores, sempre que aplicável e necessárias 

à correta execução do projeto. Os planos devem ser autónomos na sua interpretação e 

legendagem; 

ii. Deve refletir a conceção de uma equipa multidisciplinar que integre especialistas em Paisagem 

(arquiteta/o paisagista), em fitossociologia, em biologia e em património entre outros, se 

pertinente, devendo os mesmos, enquanto autores, estarem reconhecidos nas peças 

desenhadas e escritas de forma evidente; 

iii. A sua conceção deve ser em consonância com qualquer alteração que seja introduzida no layout 

da Central no decorrer do procedimento de AIA e/ou de eventuais alterações necessárias 

introduzir no decorrer da Fase de Construção, devendo em qualquer dos casos serem 

apresentadas as telas finais; 

iv. Deve expressar e refletir as condições de compromisso de manutenção/preservação da 
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vegetação existente acordadas com o proprietário, em particular no que se refere aos 

exemplares dos géneros Pinus e Quercus em presença; 

v. O Plano de Plantação deve ser apresentado sobre o orto, com elevada resolução de imagem, e 

sobre o levantamento topográfico realizado para a Central. No mesmo devem ser diferenciados 

graficamente os exemplares existentes dos propostos e dos resultantes de transplantes; 

vi. O Plano de Sementeira de Herbáceas deve contemplar toda a área de implantação de central 

interior à vedação, mas o mesmo apenas será considerado aplicar, integralmente ou 

parcialmente, se se verificar a não regeneração natural do referido estrato; 

vii. Não deve constar qualquer informação gráfica de vegetação existente que se encontre exterior 

à vedação e que não esteja na gestão direta do Proponente, dado tratar-se de um projeto de 

execução a implementar pelo Empreiteiro. 

viii. Assegurar atempadamente junto dos viveiros fornecedores a disponibilidade ou a reserva das 

sementes que constituem a(s) mistura(s), assim como de arbustos e árvores, para os mesmos 

procederem ao seu aprovisionamento ou procederem à sua produção em viveiro. 

ix. Deve considerar os seguintes aspetos ao nível da conceção da estrutura verde: 

a. Todo o material vegetal – árvores, arbustos e herbáceas –, em semente ou não, deve ser 

autóctone e de origem conhecida. Deve ser proveniente de populações locais – estacas, 

sementes ou plantas juvenis propagadas em viveiro – e ser acompanhado de certificados de 

origem e de qualidade de cada lote, apresentar boas condições fitossanitárias e ser bem 

conformado. Devem ser excluídas todas as plantas de origem geográfica incerta ou o uso de 

variedades ou clones comerciais, assim como o uso de espécies alóctones para as quais tenha 

sido observado comportamento invasor em território nacional; 

b. Os exemplares a plantar devem considerar estritamente as condições edafoclimáticas em 

presença, devendo, no caso, das linhas de água atender à situação de cabeceira; 

c. A cortina arbóreo-arbustiva deve ser representada graficamente sobre o orto com a largura 

mínima dos 15m propostos e deve desenvolver-se em todo o perímetro definido pela 

vedação, interior ou exterior a esta. Na referida largura deve ser considerado um mínimo de 

3 alinhamentos paralelos de exemplares de porte arbóreo, com estes desalinhados entre si; 

d. Proposta detalhada de plantação, preferencialmente sem ser em módulo, para as áreas 

definidas pelos buffers de proteção às linhas de escorrência preferencial das linhas de água; 

e. As áreas que se encontrem em regeneração natural à data de intervenção devem ser 

protegidas/preservadas e consideradas na proposta. As espécies em presença devem ser 

identificadas e caracterizadas. As áreas de matos compostos pelos géneros Calluna, Cytisus, 

Ulex, Pterospartium ou Erica devem ser mantidos em toda a área não ocupada por painéis, 

com maior ou menor densidade ou descontinuidade. A regeneração natural não contempla 

deixar o terreno em solo nu ou desprovido do estrato arbustivo; 

f. As dimensões dos exemplares arbóreos - DAP/PAP e altura não inferior a 2m - devem constar 

no Caderno de Encargos e no Mapa de Quantidades. A altura dos arbustos a deve ser superior 

a 30cm. As dimensões das covas de plantação das árvores devem situar-se na ordem dos 

0,70x0,70x0,70m; 

g. Os módulos arbóreos e arbustivos devem ter representação gráfica clara; 

h. A proposta de sementeiras deve considerar as espécies habitualmente existentes nos prados 

da região, ou, em alternativa, com recurso a “Pastagens Semeadas Biodiversas”, no sentido 
de evitar o recurso à aplicação de adubos, de promover maior retenção e infiltração de água 
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e do combate à desertificação e proteção do solo vivo, simultaneamente, beneficiadora dos 

habitats paras as espécies de avifauna e outras existentes e potenciais; 

i. Para as sementeiras deve ser definida a gramagem podendo ser mantida a proposta; 

j. No caso dos transplantes de exemplares presentes e passíveis de tal operação deve ser 

discriminado, detalhadamente, em capítulo próprio, todas as “medidas preparatórias” das 
quais depende maior grau de sucesso das mesmas, devendo as peças desenhadas apresentar 

representação gráfica dos exemplares transplantados e dos existentes preservados; 

k. Deve ficar expresso, na Memória Descritiva e/ou no Caderno Técnico de Encargos, de forma 

taxativa, a necessidade de assegurar um controlo muito exigente quanto à origem das 

espécies vegetais a usar e impor claras restrições geográficas com referência clara à Xylella 

fastidiosa multiplex e à Trioza erytreae; 

l. Deverão ser previstas medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária – vedações, 

paliçadas - no que diz respeito, por um lado, ao acesso – pisoteio, veículos – e, por outro, à 

herbivoria, nos locais a recuperar e mais sensíveis de forma a permitir a recuperação e a 

instalação da vegetação natural; 

m. Deverão ser definidas as formas de rega, se por sistema de rega, se por regas frequentes, e 

qual a origem da água, se por furos, se por outro sistema. Os relatórios de obra e de fase de 

exploração deverão contemplar esta informação a ser aferida e demonstrada, no âmbito da 

pós-avaliação através dos mesmos e em visitas técnicas à obra; 

n. Deve prever a apresentação de relatório anual de acompanhamento após o término da 

garantia de obra, durante um período mínimo de 3 anos. 

ELEMENTOS A APRESENTAR À ENTIDADE LICENCIADORA EM SEDE DE LICENCIAMENTO 

Deverão ser apresentados juntamente com o pedido de licenciamento do projeto os seguintes elementos, 

devendo os mesmo ser remetidos para conhecimento à autoridade de AIA: 

1. Parecer prévio vinculativo da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Centro (ERRANC). 

2. Parecer da Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP), no âmbito da servidão das vias existentes. 

3. Parecer da E-REDES - Distribuição de Eletricidade, S.A., no âmbito da servidão da Rede Elétrica de 

Serviço Público (RESP). 

4. Parecer da Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva, quanto à compatibilidade do projeto com a 

categoria de espaço - Espaço Residencial. 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E DE COMPENSAÇÃO 

A obra deve ser suportada por um Sistema de Gestão Ambiental que inclua, entre outros, medidas de 

prevenção e controlo de derrames e contaminação das águas superficiais e que contemple as medidas de 

minimização que se vierem a definir. Neste âmbito, deve ser elaborado um Plano de Gestão Ambiental da 

Obra (PGAO), constituído pelo planeamento da execução de todos os elementos da obra e identificação e 

pormenorização das medidas de minimização/compensação e dos planos de monitorização a 

implementar na fase de execução das obras e respetiva calendarização. 

Todas as medidas de minimização e compensação, relativas à fase de construção, devem ser transpostas 

para o caderno de encargos do projeto e consideradas no Plano de Gestão Ambiental. 
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MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO 

1. Plano de Compensação para o Abate de Floresta revisto, com os devidos acertos das unidades de 

medidas, relativo ao abate de floresta diretamente relacionado com a implementação do projeto, na 

sequência da deliberação do local de compensação e de acordo com as orientações das entidades 

competentes. 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Fase de Projeto 

1. Assegurar a correta implantação das passagens hidráulicas previstas para o novo caminho a construir. 

2. Garantir que não são aplicadas soluções que prevejam manilhas em paralelo de modo a evitar a 

obstrução do leito das linhas de água. 

3. Salvaguardar os usos e acessos às captações subterrâneas existentes na área de implantação da 

central. 

4. Incluir soluções que permitam reduzir as barreiras à mobilidade do lobo, criadas pela dimensão e 

configuração da “Área 1” e da “Área 2”, onde está confirmada a ocorrência e a reprodução regular 
do lobo. As soluções a implementar com a criação de descontinuidades na área vedada da “Área 1” 
e da “Área 2” devem garantir que estas descontinuidades/corredores localizadas entre as áreas 

vedadas para proteção dos painéis não funcionam como armadilhas para o lobo e para outras 

espécies da fauna. 

5. Assegurar que as áreas envoltas pela “Área 1” e pela “Área 2” e não incluídas nas áreas vedadas 
possibilitam a circulação das espécies de mamíferos, nomeadamente do lobo, sem que se constituam 

como uma armadilha. 

6. Garantir a instalação de sinalizadores nos cabos da linha elétrica aérea de ligação entre a “Área 1” e 
a “Área 2” de modo a minimizar a ocorrência da morte de aves e mamíferos voadores provocadas 

por choque e colisão com os mesmos. 

7. Apresentar proposta de “Plano de Controle e Gestão das Espécies Vegetais Exóticas Invasoras” (PCG-

EVEI) se se registar a presença destas espécies, após a realização de uma prospeção integral das áreas 

a perturbar. A proposta deverá contemplar as seguintes orientações: 

a. A prospeção integral, deve realizar-se o mais possível em data próxima ao início da obra; 

b. As áreas alvo são: toda a área circunscrita pela vedação e faixa de servidão legal da linha; 

c. Apresentação de cartografia rigorosa e atualizada, sobre o levantamento topográfico completo 

existente e sobre o orto, com a localização/levantamento geroreferenciado das manchas e/ou 

núcleos destas espécies em presença. As áreas contaminadas devem ser quantificadas; 

d. Exposição das metodologias de controlo adequadas a cada espécie em presença que venha a ser 

identificada; 

e. Definição das ações a implementar na eliminação do material vegetal; 

f. Inclusão no planeamento da desarborização/desmatação com o objetivo das referidas áreas 

terem um tratamento diferenciado e adequado por parte do Empreiteiro, assim como para 

referência espacial para a monitorização a realizar durante a Fase de Exploração; 

g. O período de implementação e acompanhamento/monitorização deverá iniciar-se após a 

aprovação do plano até data a propor posteriormente em função dos resultados positivos que 

possam permitir o antecipar do fim do período do controlo, mas nunca inferior a 10 anos; 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3439 

 

 
Central solar fotovoltaica do douro sul – projeto híbrido do parque eólico do douro sul – em fase de projeto de execução 

54 

h. Programa de Monitorização/Manutenção para a Fase de Exploração; 

i. Prever a apresentação de relatórios de trabalho devidamente documentado e com adequado 

registo fotográfico evidenciando os objetivos alcançados. Anual nos primeiros 3 anos e, 

posteriormente ao 3º ano, deverá ter uma periodicidade trianual, até um período a propor. 

8. Apresentar a Ficha técnica do modelo tipo de luminária utilizar no exterior em todas as componentes 

do Projeto, em particular na Subestação, que assegure a redução da poluição luminosa através de: 

existência de difusores de vidro plano; fonte de luz oculta; feixe vertical de luz e a utilização de LED 

de tonalidade laranja ou amarela, e.g. LED pc-âmbar, LED branco com filtro amarelo ou alternativas 

equivalentes. 

9. Apresentar as soluções dos revestimentos exteriores e, eventuais, pavimentos, também exteriores, 

da Subestação, devendo estes privilegiar os materiais de baixa refletância e tendencialmente 

neutros. 

10. Apresentar soluções técnicas para os pavimentos, em particular, para a camada de desgaste, que 

minimizem, ou reduzam, substancialmente, o levantamento permanente de poeiras, durante a Fase 

de Exploração. Cumulativamente os materiais não devem ser excessivamente refletores de luz. 

11. Apresentar soluções de revestimento exterior para todos órgãos de drenagem a implementar no 

terreno tendo como principal material o recurso a pedra local. 

Fase de Construção 

Medidas prévias à obra 

12. Apresentar planta de condicionantes que inclua os locais de ocorrências dos Habitats e das 

populações das espécies cujo estatuto de proteção legal ou estatuto de conservação desfavorável 

exigem uma proteção efetiva. 

13. Sinalizar e delimitar devidamente no terreno, nos casos em que tal se justifique, os locais assinalados 

na planta de condicionantes. 

14. Apresentar Plano de Segurança/Emergência Interno da instalação, adaptado a todas as fases do 

projeto, da responsabilidade do operador, de modo a permitir obter uma melhor identificação 

quanto aos riscos existentes na instalação (e seu potencial impacto, se algum, nas populações 

vizinhas) e, consequentemente, uma mais expedita definição de procedimentos e ações a 

desencadear para responder a situações de emergência no interior da Central. 

15. Informar o Serviço Municipal de Proteção Civil e o Gabinete Técnico Florestal de Vila Nova de Paiva, 

dependentes da respetiva Câmara Municipal, designadamente quanto às ações que serão levadas a 

cabo e respetiva calendarização, de modo a possibilitar um melhor acompanhamento e intervenção, 

bem como para ponderar uma eventual atualização dos correspondentes Plano Municipal de 

Emergência de Proteção Civil e do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios. 

16. Comunicar o início dos trabalhos à Câmara Municipal e Juntas de Freguesias abrangidas pelo projeto. 

17. Comunicar o início dos trabalhos às entidades envolvidas em operações de socorro e de proteção 

civil. 

18. Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente, as 

populações mais próximas, mediante divulgação em locais públicos, nomeadamente nas Juntas de 

Freguesia e na Câmara Municipal. A informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a 

localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais afetações à 

população, designadamente a afetação temporária das acessibilidades. 
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19. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para a receção de reclamações, sugestões 

e/ou pedidos de informação sobre o projeto. Este mecanismo deve contemplar pontos de 

atendimento telefónico e contato por correio eletrónico e devem estar afixados, pelo menos, à 

entrada do estaleiro e em cada frente de obra. 

20. Definir e adotar medidas que visem minimizar a afetação da mobilidade da população (quer 

rodoviária, quer pedonal) e da acessibilidade a áreas residenciais e outras áreas sociais adjacentes à 

obra. 

21. Identificar e implementar, em colaboração com as autarquias locais, as alternativas de percurso e 

acesso à obra que venham a verificar-se necessários, de modo a evitar, tanto quanto possível, o 

atravessamento de povoações, durante toda a fase de construção. 

22. Assegurar a colocação de sinalética de informação e segurança nas vias de acesso à obra. 

23. Garantir as condições de acessibilidade e operação dos meios de socorro, tanto na fase de construção 

como de exploração. 

24. Efetuar ações de formação junto dos intervenientes da obra, designadamente apresentando as 

condicionantes patrimoniais. 

25. Efetuar o registo do elemento patrimonial n.º 1, Quinta do Viduinho 1, compreendendo os seguintes 

trabalhos: 

a. Limpeza geral; 

b. Registo fotográfico; 

c. Desenho de alçado e planta; 

d. Descrição completa da arquitetura, técnicas e materiais de construção. 

26. Vedar e sinalizar o elemento patrimonial n.º 1, Quinta do Viduinho 1, interditando a circulação de 

veículos e pessoas. 

27. Obter o Título de Utilização dos Recursos Hídricos (TURH) para os trabalhos de abertura de acessos e 

atravessamento da linha de água para passagens hidráulicas e atravessamento de cabos. 

28. Deverão ser dadas instruções aos trabalhadores sobre os procedimentos ambientalmente adequados 

a ter em obra (sensibilização ambiental) para que desta forma se possam limitar ações nefastas sobre 

os valores naturais e visuais no âmbito do fator ambiental Paisagem – vegetação, afloramentos 

rochosos, valores culturais (muros de pedra) e patrimoniais entre outros. Deve ainda incluir as 

temáticas relacionadas com a conservação do solo – terras vivas e fenómenos erosivos - e “espécies 
autóctones” versus “espécies vegetais exóticas invasoras”. 

29. Estabelecer, em todas as áreas sujeitas a intervenção, incluindo as associadas às valas das linhas 

elétricas, e antes do início de qualquer atividade relacionada com a obra, os limites para além dos 

quais não deve haver lugar a qualquer perturbação, quer pelas máquinas quer por eventuais 

depósitos de terras e/ou outros materiais de forma a reduzir a compactação dos solos. No caso da 

circulação de veículos, e máquinas, deve a mesma realizar-se de forma controlada, 

fundamentalmente, dentro de corredores balizados, que devem corresponder aos que irão constituir 

a rede final/definitiva de caminhos a usar na Fase de Exploração, de forma a não haver compactação 

de solos de forma indiscriminada. Consequentemente, os referidos limites devem ser claramente 

balizados considerando uma área de proteção em torno das mesmas, e não meramente sinalizados, 

antes do início da obra, devendo permanecer em todo o perímetro, durante a execução da mesma. 

30. Criar uma zona/área de proteção em torno de todos os exemplares arbóreos, com particular 

destaque para o género Quercus e, eventualmente arbustivos, se aplicável, no mínimo 
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correspondente à do diâmetro da copa e, no caso dos arbustos, nunca inferior a 3m contados a partir 

do seu perímetro exterior, quando próximos de áreas intervencionadas. A balizagem, enquanto 

medida preventiva e de proteção, deve ser executada em todo o perímetro da linha circular de 

projeção horizontal da copa, sobre o terreno, do exemplar arbóreo em causa, ou, no mínimo, na 

extensão voltada para o lado da intervenção. 

31. Preservar os muros de pedra seca existentes e, no âmbito da sua salvaguarda, deve ser criada uma 

área de proteção no mínimo de 3m em relação ao limite físico dos mesmos. 

32. Garantir a proteção de áreas de afloramentos rochosos, devendo em torno dos mesmos ser criada 

uma área de proteção vedada a 3m de distância do seu perímetro. 

33. Informar o Dono da Obra, com pelo menos 8 dias de antecedência, sobre a previsão das ações 

relacionadas com a remoção e revolvimento do solo (desflorestação/desmatação e decapagens 

superficiais em ações de preparação e regularização do terreno) e escavações no solo e subsolo, a 

fim de ser providenciado o necessário acompanhamento arqueológico da obra. 

Medidas para a fase de obra 

34. Privilegiar, sempre que possível, a contratação de mão-de-obra local e o fornecimento de bens e 

serviços preferencialmente locais. 

35. Não implantar o estaleiro sobre áreas integrantes do domínio hídrico (leito e faixa marginal com uma 

distância de 10 metros para cada lado da linha que limita o leito) nem comprometer as naturais 

condições de drenagem e escoamento). 

36. Assegurar que o escoamento natural das linhas de água não é afetado em todas as fases de 

desenvolvimento da obra. 

37. Realizar as ações de desarborização, desmatação ou limpeza do coberto vegetal de forma 

gradual/progressiva e reduzidas ao mínimo indispensável à execução dos trabalhos. 

38. Implementar medidas de redução do risco de incêndio, nomeadamente quanto ao manuseamento 

de determinados equipamentos, à remoção e transporte de resíduos decorrentes de operações de 

desmatação I abate de árvores e à desmontagem dos estaleiros (etapa na qual deverão ser removidos 

todos os materiais sobrantes, não devendo permanecer no local quaisquer objetos que possam 

originar ou alimentar a deflagração de incêndios e potenciar outros perigos). 

39. Efetuar os trabalhos de modelação na área de implantação das mesas de painéis fotovoltaicos apenas 

onde estritamente necessário por forma a manter tanto quanto possível, a geomorfologia natural. 

40. Evitar a destruição de afloramentos rochosos, em caso da sua ocorrência, por potenciarem a 

existência de património geológico. 

41. Os trabalhos de desmatação e de remoção da camada superficial dos solos devem observar como 

necessários os seguintes requisitos: 

a. Os cortes de vegetação devem sempre anteceder as ações de remoção da camada superficial do 
solo; 

b. O corte de vegetação deve ocorrer fora do período de 15 de março a 15 de julho, que 
corresponde ao período de maior frequência de episódio de reprodução das espécies da flora e 
da fauna; 

c. Nas áreas situadas até dez metros das linhas de água, pelo menos nas que têm representação na 
Folha da Carta Militar de Portugal (Série M888) do CIGeoE, os trabalhos de corte de vegetação 
devem ser realizados, exclusivamente, por processos manuais e motomanuais de modo a 
minimizar a afetação das estruturas biofísicas associadas às linhas de água; 
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42. Implementar medidas que permitam substituir as áreas ocupadas por formações arbóreas 

autóctones, designadamente de pinhal e de carvalhal, que pode constituir o Habitat 9230 Carvalhais 

galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica, que venham a ser destruídas pela 

construção do projeto na área da central solar. 

43. Apresentar proposta de “Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas” (PRAI), na qualidade de 

documento autónomo, antes do término da obra e em tempo que permita a sua avaliação e a sua 

execução após aprovação. O mesmo deve considerar as seguintes orientações: 

a. As áreas objeto a considerar são todas as áreas afetadas, não sujeitas ao Projeto de Integração 

Paisagística, e que deverão ser recuperadas procedendo-se à criação de condições para a 

regeneração natural da vegetação; 

b. Representação gráfica em cartografia (orto) das áreas afetadas temporariamente. Cada área deve 

estar devidamente identificada e caracterizada quanto ao uso/ocupação que tiveram durante a 

Fase de Construção e às operações/ações a aplicar e a cada uma deve estar também associado o 

conjunto de operações/ações a aplicar; 

c. A recuperação deve incluir operações de limpeza de resíduos, remoção de todos os materiais 

alóctones, remoção completa em profundidade das camadas dos pavimentos dos 

caminhos/acessos existentes e desativar, se aplicável, descompactação do solo, despedrega, 

regularização/modelação do terreno, de forma tão naturalizada quanto possível e o seu 

revestimento com as terras vivas/vegetais; 

d. Definição da camada a espalhar de forma a acomodar todo o volume do solo/terra vivo/vegetal 

provenientes da decapagem com clara exceção da obtida em áreas que, eventualmente, à data 

possam estar ocupadas com espécies vegetais exóticas invasoras; 

e. No caso de haver recurso a plantações ou sementeiras apenas deverão ser consideradas espécies 

autóctones e todos os exemplares a plantar devem apresentar-se bem conformados e em boas 

condições fitossanitárias; 

f. Apresentação do Plano de Modelação final, se aplicável; 

g. Deverão ser previstas medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária – vedações, paliçadas - 

no que diz respeito, por um lado, ao acesso – pisoteio e veículos – e, por outro, à herbivoria, nos 

locais/áreas a recuperar e a plantar, de forma a permitir a recuperação e a instalação da vegetação 

natural e proposta; 

h. Prever a apresentação de relatórios de monitorização para a Fase de Exploração em período a 

propor após o término da obra de verificação e demonstração do seu cumprimento. 

44. Assegurar que, na mobilização de solos para implantação dos painéis ou a armação do terreno, para 

efeitos de drenagem e manutenção dos terrenos, são aplicadas boas práticas, de modo a evitar a 

erosão, a perda e arrastamento de solo. 

45. Implementar técnicas de estabilização dos solos e controlo da erosão hídrica, executando nas zonas 

que apresentem riscos de erosão, se necessário, valetas de drenagem naturais adequadas às 

condições do terreno e que permitam o correto escoamento. 

46. Manter sempre desobstruídas as linhas de água da área de estudo. 

47. Assegurar a implementação de boas práticas de modo a que sejam apenas intervencionadas as áreas 

estritamente necessárias à execução dos trabalhos. 

48. Realizar os trabalhos de desmatação e decapagem de solos, as movimentações de terras e a 

exposição do solo desprovido de vegetação, sempre que possível, durante os períodos em que não é 

provável a ocorrência de precipitação mais intensa. 
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49. Privilegiar o uso de acessos já existentes de modo a limitar a abertura de novos, devem ser definidos 

corredores de circulação de forma a evitar a circulação indiscriminada nas áreas/terrenos adjacentes. 

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

51. Proceder à adequada descompactação dos solos, nos locais onde ocorra a compactação dos solos, 

provocada pela abertura de acessos temporários e pela circulação de máquinas e viaturas. 

52. Não utilizar recursos naturais existentes no local de implantação do projeto, exceto o material 

sobrante das escavações. 

53. Armazenar, caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, 

em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por infiltração ou 

escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para destino final 

adequado. 

54. A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas devem ser 

drenados para uma bacia de retenção, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural, de 

forma a evitar que os derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos 

contaminem os solos e as águas. Esta bacia de retenção deve estar equipada com um separador de 

hidrocarbonetos e os efluentes aí armazenados deverão ser recolhidos por operador licenciado para 

posterior destino final adequado. 

55. Impedir a descarga de efluentes no solo ou no meio hídrico, sem obtenção prévia de licença de 

descarga. 

56. Garantir a manutenção periódica da fossa estanque de recolha das águas residuais provenientes das 

instalações sanitárias do estaleiro e edifício de comando por empresa licenciada, não podendo 

verificar-se a descarga de efluentes, no solo ou no meio hídrico, sem obtenção prévia de licença de 

descarga. 

57. Proceder, sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, à recolha do solo 

contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu 

armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado. 

58. Proceder, após conclusão dos trabalhos de construção, à desativação da área afeta aos trabalhos para 

a execução da obra, com a desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, 

maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre outros. 

59. Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra. 

60. Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam ter 

sido afetados pelas obras de construção. 

61. Sinalizar e vedar as ocorrências patrimoniais localizadas até 25 m das componentes de projeto de 

forma a evitar a sua afetação pela circulação de pessoas e máquinas, que aí deve ser proibida ou 

muito condicionada. 

62. Sinalizar as ocorrências situadas, até cerca de 50 m da obra, condicionando a circulação de modo a 

evitar a sua afetação. 

63. Não implantar estaleiros, novos acessos à obra ou utilizar áreas de empréstimo e de depósito de 

inertes, que se localizem a menos de 50 m das ocorrências patrimoniais inventariadas ou das que 

ainda venham a ser identificadas, salvo situações devidamente justificadas. 

64. Realizar a prospeção arqueológica das zonas de estaleiro, manchas de empréstimo e depósito de 

terras, caminhos de acesso à obra, caso as mesmas se encontrem fora das áreas prospetadas na fase 
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anterior, ou que tivessem apresentado visibilidade do solo má. De acordo com os resultados obtidos 

as respetivas localizações poderão ser ainda condicionadas. 

65. Proceder ao acompanhamento arqueológico de modo efetivo, continuado e direto por um 

arqueólogo em cada frente de trabalho, sempre que as ações inerentes à realização do projeto não 

sejam sequenciais, mas simultâneas. 

66. Proceder ao acompanhamento arqueológico da obra em todos os trabalhos, durante a instalação do 

estaleiro, as fases de decapagem, desmatação, terraplenagens, depósito e empréstimo de inertes, 

abertura de acessos, escavação de caboucos, depósito de terras sobrantes e de todas as ações que 

impliquem revolvimento de solos, e compreender as operações de desmonte de pargas e de 

recuperação paisagística. 

67. Efetuar, após a desmatação, a prospeção arqueológica sistemática das áreas de incidência direta de 

todas as componentes de obra. 

68. Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico podem determinar a adoção de medidas 

de minimização específicas (registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações 

arqueológicas, entre outras), nomeadamente no caso de não ser possível determinar a importância 

científica e patrimonial das ocorrências então identificadas. 

69. Conservar as ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento 

arqueológico da obra, tanto quanto possível, e em função do valor do seu valor patrimonial, in 

situ (mesmo que de forma passiva), de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação 

atual ou salvaguardadas pelo registo. 

70. Colocar os achados arqueológicos móveis efetuados no decurso da obra em depósito credenciado 

pelo organismo de tutela do Património Cultural. 

71. Efetuar as operações de desmatação em áreas onde não é necessário efetuar movimentações de 

terras e, consequentemente, não sejam sujeitas a mobilização do solo, por corte raso, com corta-

matos, e rechega do material cortado. Em zonas onde seja necessário realizar movimentações de 

terras, as operações de desmatação deverão ser efetuadas por gradagem, com mistura do mato 

cortado na camada superficial do solo. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo projeto, 

ainda que possam ser utilizadas como zonas de apoios, não devem ser desmatadas ou decapadas. 

72. Proceder à remoção física e eficaz eliminação de plantas exóticas invasoras, nas áreas a desarborizar 

e desmatar, onde se verifique a presença de plantas exóticas invasoras, de forma a garantir uma 

contenção eficaz da dispersão de propágulos, tendo em consideração que esta ação não deve ser 

executada durante a época de produção e dispersão de sementes. Esta medida deve ser aplicável a 

todas as áreas a intervencionar e deve seguir as orientações expressas no documento e na cartografia 

elaboradas com este fim. 

73. Separar e acondicionar totalmente todo o material vegetal proveniente do corte das espécies 

vegetais exóticas invasoras do restante material vegetal, sobretudo, do efeito de ventos. O corte deve 

ser realizado, sobretudo, fora da fase de produção de semente. A estilhagem e o espalhamento deste 

material não podem ser considerados como ações a desenvolver. No transporte deste material, a 

destino final adequado, deve ser assegurado o não risco de propagação das espécies em causa, pelo 

que deverão ser tomadas as medidas de acondicionamento adequadas a cada uma destas. 

74. Realizar a decapagem da terra viva/vegetal, sobretudo, nas áreas possuidoras do banco de sementes 

das espécies autóctones, apenas nas áreas estritamente necessárias, de forma progressiva/gradual, 

em todas as áreas objeto de intervenção direta/física em termos de escavação/remoção de terras. 

75. Realizar a decapagem da terra/solo vegetal/vivo sempre de forma segregadora em função de as áreas 

acusarem ou não a presença de espécies vegetais exóticas invasoras, assim como na deposição nas 
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áreas do seu armazenamento, em respeito pelo levantamento a apresentar em cartografia onde 

conste a representação gráfica das referidas áreas. 

76. A progressão da máquina nas ações de decapagem deve fazer-se sempre em terreno já 

anteriormente decapado, ou a partir do acesso adjacente, de forma que nunca circule sobre a mesma, 

evitando a desestruturação do solo vivo. 

77. Privilegiar o uso de máquinas de pneumáticos em detrimento das máquinas de rastos, exceto em 

situações de declives mais acentuados, de forma a não destruir a estrutura e a qualidade da terra/solo 

viva por compactação e pulverização. 

78. A profundidade da decapagem da terra viva deverá corresponder à espessura da totalidade da terra 

vegetal, em toda a profundidade do horizonte local (Horizontes O e A) e não em função de uma 

profundidade pré-estabelecida. As operações de decapagem devem ser realizadas com recurso a 

balde liso e por camadas ou por outro método que seja considerado mais adequado e que não se 

traduza na destruição da estrutura do solo vivo. A terra viva decapada deve ser segregada e 

permanecer sem mistura com quaisquer outros materiais inertes e terras de escavação de horizontes 

inferiores. 

79. Armazenar a terra viva/vegetal proveniente das operações de decapagem em pargas. Estas deverão 

ter até 2m de altura; devem ser colocadas próximo das áreas de onde foram removidas, mas 

assegurando que tal se realiza em áreas planas e bem drenadas; protegida de ações de compactação 

por pisoteio ou por passagem de máquinas; e devem ser protegidas contra a erosão hídrica e eólica 

através de uma sementeira de espécies forrageiras de gramíneas e, sobretudo, leguminosas 

pratenses, de forma a manter a sua qualidade, sobretudo, se o período de duração da obra ou da 

exposição das pargas ao ambiente exceder 10 dias. 

80. As terras de zonas onde tenha sido identificada a presença de espécies vegetais exóticas invasoras, 

devem ser objeto de cuidados especiais quanto ao seu armazenamento e eliminação devendo ser 

levada a depósito definitivo devidamente acondicionada. Devem ser totalmente separadas da 

restante terra viva/vegetal a reutilizar nas ações de recuperação e integração paisagística, não 

devendo por isso ser reutilizadas como terra vegetal em qualquer circunstância. A ser aplicada a 

inversão do perfil deve ser garantida a sua deposição no mínimo a 1m de profundidade. 

81. Deverá ser dada atenção especial à origem/proveniência e condições de armazenamento na sua 

origem de todos materiais inertes para a construção civil - acessos -, terras de empréstimo e de terras 

vivas/vegetais para a recuperação/integração paisagística, não devendo ser provenientes, em caso 

algum, de áreas ocupadas por espécies vegetais exóticas invasoras, sempre muito frequentes nas 

áreas de exploração de inertes e de depósito dos stock’s, para que as mesmas não alterem a ecologia 

local e introduzam plantas invasoras. 

82. Realizar o planeamento dos trabalhos e a execução dos mesmos deve considerar todas as formas 

disponíveis para não destruir a estrutura e a qualidade da terra viva por compactação e pulverização, 

visando também a redução dos níveis de libertação de poeiras e a sua propagação, como: o não uso 

de máquinas de rastos; redução das movimentações de terras em períodos de ventos que potenciem 

o levantamento e propagação das poeiras e a exposição de solos nos períodos de maior pluviosidade 

e ventos. Sempre que possível planear os trabalhos, de forma a minimizar as movimentações de 

terras e a exposição de solos nos períodos de maior pluviosidade. Deverão ser adotadas todas as 

práticas e medidas adequadas de modo a reduzir a emissão de poeiras na origem. 

83. Repor os muros e sebes de compartimentação afetados no decorrer da obra e nas áreas 

temporariamente ocupadas. No caso dos muros de pedra a sua reconstrução deverá recorrer aos 

mestres locais de forma que seja assegurada a sua construção segundo as técnicas locais tradicionais. 
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84. A iluminação que possa ser usada no exterior, incluindo estaleiros, deve assegurar que a mesma não 

é projetada de forma intrusiva sobre a envolvente e sobre as habitações próximas, sempre que 

aplicável. Nesse sentido, a mesma deve o mais dirigida, segundo a vertical, e apenas sobre os locais 

que efetivamente a exigem. 

85. Apresentação de Relatório de Acompanhamento da Obra com periodicidade trimestral, 

fundamentalmente apoiado em registo fotográfico focado nas questões/medidas do fator ambiental 

Paisagem. Para elaboração dos diversos relatórios de acompanhamento de obra, deve ser 

estabelecido um conjunto de pontos/locais de referência, estrategicamente colocados, para a recolha 

de imagens que ilustrem as situações e avanços de obra das mais diversas componentes do Projeto 

(antes, durante e final). O registo deve fazer-se sempre a partir desses “pontos de referência” de 
forma a permitir a comparação direta dos diversos registos e deve permitir visualizar não só o local 

concreto da obra assim como a envolvente no âmbito da verificação do cumprimento das 

medidas/DIA. As fotografias a apresentar devem ter uma elevada resolução/definição. 

Fase de Exploração 

86. Apresentar, no máximo de um ano após o término da obra, uma proposta de "Plano de Controle de 

Erosão da Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul” (PCE-CFDS), se, no âmbito da monitorização a 

realizar no decorrer da Fase de Construção e na Fase de Exploração, se registarem situações de erosão 

do solo ou condições que o potenciem. Deverão ser consideradas todas as propostas exequíveis que 

tenham como base soluções e técnicas de Engenharia Natural. 

87. Proceder às operações de manuseamento de óleos, no caso de manutenção e reparação das 

estruturas, em área impermeabilizada. 

88. Armazenar os óleos usados em recipientes adequados e estanques. Na eventualidade de um derrame 

acidental de óleos, combustíveis ou outras substâncias, deverá ser imediatamente removida a 

camada de solo afetada e o seu encaminhamento para local adequado. 

89. Garantir a gestão da vegetação nas áreas envolventes à central solar fotovoltaica para constituir a 

proteção contra os incêndios rurais: 

a. Procurando privilegiar as comunidades arbustivas e herbáceas autóctones e reduzir a 

possibilidade de dispersão de espécies exóticas; 

b. Realizar a gestão diferenciada da biomassa proveniente de locais ocupados por espécies exóticas 

classificadas como invasoras pelo Decreto-Lei n.º 92/2019, de 10 de julho, para minimizar o risco 

de dispersão e potencial proliferação daquelas espécies. 

90. Assegurar a adequação das medidas de minimização propostas em função dos resultados obtidos nos 

programas de monitorização, designadamente para o tartaranhão-caçador (Circus pygargus) e para 

o lobo (Canis lupus)” e definição de outras medidas consideradas necessárias para corrigir eventuais 

problemas para os ecossistemas que possam ocorrer em consequência da construção e da exploração 

do projeto. 

91. Fornecer aos empreiteiros e subempreiteiros a Carta de Condicionantes atualizada com a 

implantação de todos os elementos patrimoniais identificados quer no EIA quer com os que se 

venham a identificar na fase de construção, sempre que se desenvolverem ações de manutenção ou 

outros trabalhos. 

92. Assegurar o acompanhamento arqueológico sempre que ocorram trabalhos de manutenção que 

envolvam alterações que obriguem a revolvimentos do subsolo, circulação de maquinaria e pessoal 

afeto, nomeadamente em áreas anteriormente não afetadas pela construção das infraestruturas (e 

que não foram alvo de intervenção), devendo ser cumpridas as medidas de minimização previstas 

para a fase de construção, quando aplicáveis. 
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93. Apresentar os relatórios de acompanhamento do "Projeto de Integração Paisagística da Central Solar 

Fotovoltaica do Douro Sul” (PIP-CSFDS), do “Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas” 
(PRAI), do “Plano de Controle e Gestão das Espécies Vegetais Exóticas Invasoras” (PCG-EVEI) e do 

"Plano de Controle de Erosão da Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul” (PCE-CFDS), sempre que 

aplicável. Nos primeiros 3 anos deverá ser apresentado um relatório anual do trabalho devidamente 

documentado e com adequado registo fotográfico evidenciando os objetivos alcançados. 

Posteriormente ao 3º ano, deverá ter uma periodicidade trianual até um período de tempo em que 

se registe a consolidação das soluções e da integração. Os referidos relatórios devem ser elaborados, 

fundamentalmente, apoiados em registo fotográfico focado nas questões/medidas do fator 

ambiental Paisagem, nos termos referidos para os a realizar em Fase de Construção/Obra. As 

fotografias a apresentar devem ter uma elevada resolução/definição. Os relatórios referidos planos 

e projetos nesta fase e nos períodos estipulados e a propor, para além do período de garantia, 

considera-se que deverá ser realizada pelos respetivos autores de forma a garantir a sua correta 

execução e consolidação dos mesmos, em termos dos objetivos que lhes estão subjacentes. 

94. Privilegiar, sempre que possível, a aquisição de serviços (manutenção, fornecimento de materiais, 

fornecimento de bens e serviços) a empresas da região. 

Fase de Desativação 

95. Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil previsto para o projeto e a dificuldade de prever 

as condições ambientais locais e os instrumentos de gestão territorial e legais que irão estar em vigor, 

deve ser apresentada, no último ano de exploração, a solução futura de ocupação da área de 

implantação do projeto após a respetiva desativação.  

Deve assim ser apresentado à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, um plano 

pormenorizado, contemplando nomeadamente: 

− A solução final de requalificação da área de implantação do projeto, a qual deve ser compatível 

com o direito de propriedade, os instrumentos de gestão territorial e com o quadro legal então 

em vigor; 

− As ações de desmantelamento e obra; 

− O destino a dar a todos os elementos retirados; 

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

− Um plano de recuperação final de todas as áreas afetadas. 

Este plano deve ainda prever o cumprimento das condições da presente decisão que sejam também 

aplicáveis às ações de desativação e requalificação a desenvolver, complementadas com o 

conhecimento e imperativos legais que forem aplicáveis no momento da sua elaboração. 

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

Devem ser desenvolvidos e apresentados os seguintes programas de monitorização:  

1. Programa para a monitorização, com vista a avaliar os eventuais efeitos do projeto em fase de 

construção e exploração, da dispersão das espécies exóticas classificadas como invasoras pelo 

Decreto-Lei n.º 92/2019, de 10 de julho: 

a. O programa de monitorização deve ter intensidade e frequência de amostragem que permita 

obter informação com resolução adequada à escala do projeto; 
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b. Aos relatórios do programa de monitorização deve ser anexado ficheiro com informação em 

formato vetorial (tipo: DXF, DWG ou shapefile), com a localização dos locais de amostragem 

(pontos, linhas ou polígonos) e registos realizados. 

2. Programa para a monitorização, em fase de exploração, da mortalidade de vertebrados voadores 

causada por eletrocussão ou por colisão com os cabos da linha elétrica: 

a. O programa de monitorização deve ter intensidade e frequência de amostragem que permita 

obter informação com resolução adequada à escala do projeto; 

b. Aos relatórios do programa de monitorização deve ser anexado ficheiro com informação em 

formato vetorial (tipo: DXF, DWG ou shapefile), com a localização dos locais de amostragem 

(pontos, linhas ou polígonos) e registos realizados. 

3. Programa para a monitorização do lobo, em fase de exploração: 

a. O programa de monitorização deve ter intensidade e frequência de amostragem que permita 

obter informação com resolução adequada à escala do projeto; 

b. A monitorização do lobo a realizar deve ter as caraterísticas necessárias para determinar se 

ocorrem ou não impactes nas populações do lobo em consequência da implementação do 

“projeto: Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul – Projeto Híbrido do Parque Eólico do Alto 

Douro”. Deve ainda ser capaz de avaliar as caraterísticas desses impactes para apurar a 

responsabilidade social que seja imputável ao projeto e o desenho fundamentado das medidas 

de minimização ou de compensação, consoante a natureza dos impactes que venham a ser 

avaliados; 

c. Aos relatórios do programa de monitorização deve ser anexado ficheiro com informação em 

formato vetorial (tipo: DXF, DWG ou shapefile), com a localização dos locais de amostragem 

(pontos, linhas ou polígonos) e registos realizados. 

4. Programa de Monitorização de Controlo de Erosão (PCE-CFDS) da área integral de implantação da 

Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul (CSFDS) para um período que contemple toda a Fase de 

Construção e para um período a propor para a Fase de Exploração, nunca inferior a 3 anos. 

 

P´A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO, 

 
   João Nuno 

Fernandes 

Lopes 

Clemente

Assinado de forma 

digital por João 

Nuno Fernandes 

Lopes Clemente 

Dados: 2022.05.18 

11:46:30 +01'00'
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ANEXOS 

 

Planta Geral 

Pareceres externos 
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Assunto: Central Fotovoltaica do Douro Sul (Conc. Vila Nova de Paiva) 
 
Exmo. Senhor 

Respondendo à solicitação de Vossas Exas. sobre o referido assunto, vimos por este meio dar conhecimento da apreciação da 
E-REDES(*) sobre as condicionantes que o projeto em causa poderá apresentar, na atividade e nas infraestruturas existentes ou 
previstas por esta empresa. 

Verifica-se que a Área do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto, envolvendo a “Área da Central Fotovoltaica” e a “Área 
Associada à Linha de Interligação em Média Tensão” (conforme Planta em Anexo), interfere ou tem na sua vizinhança, 
infraestruturas elétricas de Média Tensão, Baixa Tensão e Iluminação Pública, integradas na Rede Elétrica de Serviço Público 
(RESP) e concessionadas à E-REDES. 

1. “Área da Central Fotovoltaica” 
A zona noroeste desta Área do EIA, encontra-se na imediata vizinhança do traçado aéreo da Linha de Média Tensão a 30 kV 
“LN 1807L3009823 Vila da Rua – Leomil” (TRA202|AP18-AP19) (conforme Planta em Anexo). 

2. “Área Associada à Linha de Interligação em Média Tensão” 
Esta área do EIA é atravessada pelo traçado aéreo da Linha de Média Tensão a 30 kV “LN 1807L3009823 Vila da Rua – 
Leomil” (TRA202/203|AP20-AP27-PT, posto de transformação de distribuição “PT 1822D30022 Vidoinho” e TRA211|Apoio de Derivação 
ADP27-AP1) (conforme Planta em Anexo). 

Ainda nesta área do EIA encontram-se estabelecidas Redes de Baixa Tensão e Iluminação Pública, associadas ao referido 
posto de transformação de distribuição (cujos traçados não se encontram representados na Planta em Anexo). 

Todas as intervenções no âmbito da execução do EIA do Projeto, ficam obrigadas a respeitar as servidões administrativas 
constituídas, com a inerente limitação do uso do solo sob as infraestruturas da RESP, decorrente, nomeadamente, da 
necessidade do estrito cumprimento das condições regulamentares expressas no Regulamento de Segurança de Linhas 
Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT) aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92 de 18 de fevereiro e no Regulamento de 
Segurança de Redes de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão (RSRDEEBT) aprovado pelo Decreto Regulamentar 
n.º 90/84 de 26 de dezembro, bem como das normas e recomendações da DGEG e da E-REDES em matéria técnica. 

Informamos que, por efeito das servidões administrativas associadas às infraestruturas da RESP, os proprietários ou locatários 
dos terrenos na área do EIA, ficam obrigados a: (i) permitir a entrada nas suas propriedades das pessoas encarregadas de 
estudos, construção, manutenção, reparação ou vigilância dessas infraestruturas, bem como a permitir a ocupação das suas 
propriedades enquanto durarem os correspondentes trabalhos, em regime de acesso de 24 horas; (ii) não efetuar nenhuns 
trabalhos e sondagens na vizinhança das referidas infraestruturas, sem o prévio contacto e obtenção de autorização por parte 
da E-REDES; (iii) assegurar o acesso aos apoios das linhas, por corredores viários de 6 metros de largura mínima e pendente 
máxima de 10%, o mais curtos possível e sem curvas acentuadas, permitindo a circulação de meios ligeiros e pesados como 
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camião com grua; (iv) assegurar na envolvente dos apoios das linhas, uma área mínima de intervenção de 15 m x 15 m; (v) não 
consentir, nem conservar neles, plantações que possam prejudicar essas infraestruturas na sua exploração. 

Alertamos, ainda, para a necessidade de serem tomadas todas as precauções, sobretudo durante o decorrer de trabalhos, de 
modo a impedir a aproximação de pessoas, materiais e equipamentos, a distâncias inferiores aos valores dos afastamentos 
mínimos expressos nos referidos Regulamentos de Segurança, sendo o promotor e a entidade executante considerados 
responsáveis, civil e criminalmente, por quaisquer prejuízos ou acidentes que venham a verificar-se como resultado do 
incumprimento das distâncias de segurança regulamentares. 

Uma vez garantida a observância das condicionantes e precauções acima descritas, em prol da garantia da segurança de 
pessoas e bens, bem como o respeito das obrigações inerentes às servidões administrativas existentes, o referido projeto merece 
o nosso parecer favorável. 

Com os melhores cumprimentos, 
 

 
 
 
 

(*) Por imposição regulamentar, a EDP Distribuição agora é E-REDES. 
 
 

Anexo: O referido no Texto. 
 

 



Legenda:

Nome do Desenho:

N

Notas:

Central Fotovoltaica do Douro Sul
Área do Estudo de Impacte Ambiental (EIA)

Linha 60kV Aérea 

Linha 60kV Subterrânea

Linha 30kV Aérea 

Linha 30kV Sunterrânea

Linha 15kV Aérea 

Linha 15kV Subterrânea

Linha 10kV Aérea 

Linha 10kV Subterrânea

Linha 6kV Aérea 

Linha 6kV Subterrânea

Subestação REN

Subestação E-REDES

Produtor

Posto de Corte

Posto de Transformação de Distribuição

Intervenções Previstas Realizar

Área de Estudo

Linha Serviço Particular Aérea 

Linha Serviço Particular Subterrânea

Apoio AT/ MT

Rede BT e IP Aérea

Rede BT e IP Subterrânea

Concelho

Moimenta da Beira

Vila Nova de Paiva

Castro Daire

98/23 VILA DA RUA - LEOMIL

98/23 VILA DA RUA - LEOMIL

98/23 VILA DA RUA - LEOMIL
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Assunto:  Processo de AIA n.º 3439: “Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul - Projeto Híbrido do Parque eólico 
de Douro Sul”. Parecer especifico 

 

Exmos. Senhores, 

No seguimento do pedido formulado pelo oficio circular S020497-202203-DAIA.DAP de 17 março pp, cujo teor 

registámos e mereceu a nossa melhor atenção, a REN – Redes Energéticas Nacionais, S.G.P.S. (REN), grupo que detém 

as participações nas empresas concessionárias das atividades de transporte de gás através da Rede Nacional de 

Transporte de Gás (RNTG) e de transporte de eletricidade através da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade 

(RNT), respetivamente, REN – Gasodutos, S.A. e REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A. (REN-E) com a presente missiva 

pretende compilar as informações consideradas relevantes para vossa consideração sobre as zonas de servidão da 

RNTG e RNT e eventuais interferências com estas infraestruturas na Área de Estudo do projeto agora em Consulta 

Pública. 

Relativamente às infraestruturas da RNTG e RNT, atuais ou previstas em sede de planeamento de redes, 

nomeadamente nos respetivos planos de desenvolvimento e investimento para o período 2022-2031, recentemente 

objetos de decisão sobre a Avaliação Ambiental Estratégica, informa-se que não se encontram previstas novas 

infraestruturas na área de estudo do projeto em apreciação.  

Com os melhores cumprimentos 
 
 

 

 

 

 

      Francisco Parada 

Engenharia e Inovação 
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À 
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