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1. INTRODUÇÃO 

Em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 

Outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 152-B/2017, de 11 de 

Dezembro, procedeu-se à Consulta Pública do Estudo de Impacte Ambiental 

do projeto Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul – Projeto Híbrido 

do Parque Eólico do Douro Sul. 

O proponente deste projeto é a Eólica do Douro Sul e a entidade licenciadora 

a DGEG. 

2. O PROJETO 

O Projeto tem como objetivo a produção de energia elétrica a partir de uma 

fonte renovável e não poluente – o sol, contribuindo para a diversificação das 

fontes energéticas do país e para o cumprimento dos compromissos 

assumidos pelo Estado Português no que diz respeito à produção de energia 

a partir de fontes renováveis. A conjugação da produção fotovoltaica e eólica 

(já instalada no sub-parque eólico de Douro Sul) constitui a principal 

justificação que fundamenta o projeto em apreço, dado que não só 

complementa a produção de energia existente, como permite uma gestão 

conjunta do sistema. 

3. LOCALIZAÇÃO 

O Projeto localiza-se no concelho de Vila Nova de Paiva. 

4. PERÍODO DE CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública decorreu durante 30 dias úteis, de 15 de março a 27 de 

abril de 2022. 
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5. DOCUMENTOS PUBLICITADOS E LOCAIS DE 

CONSULTA 

A documentação relativa a este procedimento de consulta pública esteve 

disponível no portal Participa.pt. 

6. MODALIDADES DE PUBLICITAÇÃO  

A publicitação do Estudo de Impacte Ambiental, incluindo o Resumo Não 

Técnico, foi feita por meio de: 

- Afixação de Anúncios na CCDR centro e na câmara municipal de Vila 

Nova de Paiva. 

- Envio de nota de imprensa para os órgãos de comunicação social de 

âmbito nacional; 

- Divulgação na internet no site da Agência Portuguesa do Ambiente e no 

portal Participa.pt; 

- Envio de comunicação às ONGA de âmbito nacional e da área de 

implantação do projeto, constantes no RNOE; 

- Envio de comunicação a diversas entidades.  

7. PROVENIÊNCIA E SÍNTESE DAS EXPOSIÇÕES 

RECEBIDAS 

Durante o período de consulta pública 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 
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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 a área prevista para a Central se 

sobrepõe sobre a 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, 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, seja em termos de 
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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.  
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ANEXO I 
Localização do projeto 
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ANEXO II 
Exposições recebidas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 







 
 
 

Exmo(a) Sr(a) 
Agência Portuguesa do Ambiente 
Rua da Murgueira, nº 9 
Zambujal – Alfragide 
2610-124 Amadora 

 
 
 
 
 
 

V/Comunicação: 16/03/2022 N/Refª.: SAI/2022/7495/DVO/DEOT/CD 
 Procº.: 14.01.14/835 

Data: 18.04.2022 
 
 
 
 

ASSUNTO: Consulta Pública do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da 
Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul integrada no Projeto Híbrido 
do Parque Eólico do Douro Sul, freguesia de Touro, concelho de Vila 
Nova de Paiva 

Proponente: Eólica do Douro Sul, S.A. 
 
 
 

Reportando-nos ao assunto mencionado em epígrafe, junto se envia cópia da 

Informação de Serviço deste Instituto, com o nº INT/2022/3689[DVO/DEOT/CS], 

bem como dos despachos que sobre a mesma recaíram. 

 
Com os melhores cumprimentos 

 
 
 
 

 

Fernanda Praça 

Diretora do Departamento de 
Ordenamento Turístico 

 
 

Em anexo: O mencionado 
 

Turismo de Portugal, IP 
Rua Ivone Silva, Lote 6 1050-124 Lisboa - Portugal T. +351 211 140 200 F. +351 211 140 830 NIF: 508 666 236 info@turismodeportugal.pt www.turismodeportugal.pt 
www.visitportugal.com 



 
 

Turismo de Portugal, IP 
Rua Ivone Silva, Lote 6  1050-124 Lisboa - Portugal  T. +351 211 140 200  F. +351 211 140 830  NIF: 508 666 236 info@turismodeportugal.pt  www.turismodeportugal.pt   
www.visitportugal.com 

 

 
 

  

Informação de Serviço Nº 2022.I.3689 [DVO/DEOT/CS] 

 
Assunto: Consulta Pública do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Central Solar 
Fotovoltaica do Douro Sul integrada no Projeto Híbrido do Parque Eólico do Douro Sul, 
freguesia de Touro, concelho de Vila Nova de Paiva  
Processo: 14.01.14/835 
Proponente: Eólica do Douro Sul, S.A.  

  
 
Comunique-se o presente parecer à APA, via Portal Participa, sublinhando que, apesar de não 
serem expectáveis impactes significativos na atividade turística é da maior importância a 
implementação das medidas de minimização previstas, em especial daquelas que se reportam 
ao descritor paisagem.  
  
 
 
14.04.2022 
 
Leonor Picão 
Diretora Coordenadora 
(por subdelegação de competências) 
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Informação de Serviço Nº INT/2022/3689 [DVO/DEOT/CS] 
Assunto: Consulta Pública do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Central Solar Fotovoltaica do 
Douro Sul integrada no Projeto Híbrido do Parque Eólico do Douro Sul, freguesia de Touro, concelho de Vila 
Nova de Paiva 

Processo: 14.01.14/835 
Proponente: Eólica do Douro Sul, S.A.  

____________________________________________________________________________ 
 
O parecer que antecede analisa o EIA do projeto da Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul integrada no 

Projeto Híbrido do Parque Eólico do Douro Sul, e é emitido no âmbito do procedimento de consulta pública 
que decorre até ao próximo dia 27 de abril. 

 
Concordando com a análise e apreciação efetuadas na Informação de serviço que antecede, proponho 
comunicação do presente parecer à APA, destacando que não são expectáveis impactes significativos na 
atividade turística  sublinhando-se, contudo, a  importância da implementação das medidas de minimização 
previstas, em especial daquelas que se reportam ao descritor paisagem. 
 
À consideração superior, com proposta de comunicação à APA, via Portal Participa. 

 
A Diretora do Departamento de 
Ordenamento Turístico 
 

 
 
Fernanda Praça 
(14.04.2022) 
 
 

http://www.visitportugal.com/
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Informação de Serviço Nº INT/2022/3689 [DVO/DEOT/CS] 
08/04/2022 
 

Assunto:  Consulta Pública do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Central Solar Fotovoltaica 
do Douro Sul integrada no Projeto Híbrido do Parque Eólico do Douro Sul, freguesia de 
Touro, concelho de Vila Nova de Paiva 

Processo: 14.01.14/835 
Proponente: Eólica do Douro Sul, S.A.  

 
 

I – ENQUADRAMENTO 
 

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA), no âmbito da Consulta Pública prevista no procedimento de 
Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do projeto em epígrafe, de acordo com o n.º 2 do art.º 31.º do DL 
nº 151-B/2013, de 31 de outubro, divulgou, através do ofício n.º S019587-202203-DCOM.DCA, de 
14/03/2022 referente à entrada neste Instituto com o n.º ENT/2022/8508 datada de 16/03/2022, que o 
período de consulta pública deste projeto decorrerá entre o dia 15 de março a 27 de abril. 

O presente parecer teve por base os elementos do processo de AIA disponíveis no Portal Participa, 
relativos ao Estudo de Impacte ambiental (EIA). 

 
II – DESCRIÇÃO 

 
Localização  

A Central Solar Fotovoltaica (CSF) do Douro Sul localiza-se na freguesia de Touro, no concelho de Vila 
Nova de Paiva, distrito de Viseu, Sub-Região (NUTS III) de Viseu-Dão-Lafões, Região (NUTS II) Centro, 
não se inserindo na Região Demarcada do Douro nem na área definida para a zona de proteção ao Alto 
Douro Vinhateiro.   
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. 
 
Objetivos  
 

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

A CSF do Douro Sul será dividida em duas áreas de implantação distintas, área de implantação 1 e 2. A 
área de implantação 2 interligará com a área de implantação 1, onde está localizada a subestação, através 
de uma linha aérea de 30 kV com um comprimento total aproximado de 600 m.  
 
A central solar fotovoltaica será constituída por 103 320 painéis solares fotovoltaicos, com a potência 
unitária de 540 Wp, agrupados em 3 690 strings cada um com 28 módulos, instalados em estrutura fixa, 
representando uma potência de pico instalada de 55,793 MWp (55 792,80 kWp), e 46 500 kVA de potência 
elétrica de ligação. Os painéis serão associados a 31 (trinta e um) inversores trifásicos, os quais ligarão a 
16 transformadores trifásicos. 
 
A central será constituída por 16 postos de transformação com 2 inversores cada, e uma potência total 
unitária de 3 000 kW cada e por 1 posto de transformação com 1 inversor e uma potência total unitária de 
1 500 kW, distribuídos ao longo do terreno, tendo a sua localização sido determinada com base nos estudos 
de avaliação de potencial fotovoltaico, posicionados de forma a minimizar os comprimentos totais de cabos 
e consequentemente as perdas associadas. 
 
Para a execução dos trabalhos de instalação Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul será instalada uma 
estrutura de montagem composta por 3 690 estruturas fixas ao solo com estaca batida apresentando 
uma inclinação de 25º, não se prevendo a necessidade do uso de betão na fundação. Os painéis serão 
posicionados verticalmente em 2 linhas e serão fixos a perfis de aço galvanizado. Em cada estrutura serão 
instalados 28 módulos fotovoltaicos. 
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III –IMPACTES 

 
Para a avaliação dos impactes no ambiente resultantes da execução do projeto, o EIA em análise definiu 
uma área de estudo, com buffer de 150m, sendo, sempre que considerado relevante, esta área alargada, 
como é o caso da avaliação dos fatores ambientais e da paisagem.  
 
O quadro abaixo resume dos principais impactes, nas diversas fases do projeto, identificados no EIA. 
 

Fases Descrição 

Construção 

A ocorrência dos principais impactes negativos do projeto dá-se nesta fase, salientando-
se os seguintes: 
▪ Instalação e funcionamento do estaleiro de apoio à obra;  
▪ Limpeza do terreno / desmatação, e armazenamento temporário de resíduos verdes e 
de terras;  
▪ Movimentação de terras para regularização do terreno (escavações / aterros / modelação 
/ compactação);  
▪ Armazenamento temporário de materiais resultantes de escavações (solos e rochas);  
▪ Circulação de veículos pesados e máquinas devido ao transporte de materiais diversos 
para construção (betão, saibro, ABGE, entre outros);  
▪ Construção de novos caminhos;  
▪ Abertura e fecho de valas para instalação dos cabos elétricos de interligação dos módulos 
fotovoltaicos e restantes infraestruturas; 
▪ Construção da Subestação, Edifício de Comando, Armazém e respetivo acesso;  
▪ Montagem de 16 Postos de Transformação (dos vários equipamentos elétricos da Central 
Fotovoltaica);  
▪ Aplicação das vedações;  
▪ Recuperação paisagística das zonas intervencionadas.  

Exploração 

▪ Sistemas ecológicos – pela potencial mortalidade por colisão e incineração de aves com 
painéis solares; a mortalidade é geralmente baixa, mas a importância vai depender das 
espécies afetadas; Alterações comportamentais e de uso do espaço da alcateia de lobo de 
Leomil;  
▪ Ocupação do solo - pela conversão do uso do solo, sendo as classes de uso atual de solo 
existentes serão substituídas por outros usos, neste caso, em áreas destinadas à produção 
de energia; 
▪ Paisagem – presença de uma nova unidade na paisagem, a extensa e compacta superfície 
cadenciada e alinhada de painéis fotovoltaicos; contudo, este impacte irá ter significado 
principalmente em termos locais, devido à sua localização em altitude na bacia visual, ou 
seja, a presença de potenciais observadores é praticamente nula. 
 
Não obstante os impactes negativos identificados na fase de exploração, que são segundo 
o EIA, de uma forma geral permanentes assumindo, contudo, um grau de significância 
pouco significativa, sublinham-se, os impactes positivos resultantes da produção de 
energia elétrica a partir de uma fonte renovável e não poluente, indo ao encontro dos 
objetivos e metas estabelecidos no que respeita à diversificação das fontes energéticas do 
país e consequente cumprimento dos compromissos assumidos pelo Estado Português no 
que diz respeito à produção de energia a partir de fontes renováveis.  

  
 

O estudo conclui que na globalidade os impactes negativos gerados são pouco significativos. Contudo, a 
adoção de medidas de minimização e o correto acompanhamento ambiental, garantirá a reduzida 
significância dos impactes acima descritos. Por outro lado, há que sublinhar os impactes positivos do 
projeto, que se fazem sentir com maior incidência ao nível socioeconómico, em particular na fase de 
exploração, com o aumento da produção de energia elétrica a partir de uma fonte renovável e não 
poluente, contribuindo ainda para a diminuição da dependência que Portugal tem do exterior ao nível dos 
combustíveis fósseis e para persecução das estratégias da política energética nacional. 
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Ações / Medidas gerais minimizadoras 
 Fase de construção  

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

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

IV – APRECIAÇÃO 
 

i. Caracterização genérica da oferta de alojamento turístico no Concelho de Vila Nova de 
Paiva: 

 
Empreendimentos turísticos 
existentes (RNET)  1 Hotel, com uma capacidade total de 23 camas. 

Alojamento local existente (RNAL) 4 estabelecimentos (1 estabelecimento de hospedagem e 3 
moradias), com uma capacidade total de 24 utentes.   

  
 

ii. Localização georreferenciada1 da oferta turística na proximidade do projeto 
 

 
 

Na análise da localização georreferenciada sobre a existência de empreendimentos turísticos, 
equipamentos de índole turística ou recursos turísticos na envolvente da área do estudo verifica-se que, 
num buffer de 2km, não existem ocorrências a assinalar.  
 
 

 
1 Alerta-se que a informação apresentada poderá não estar atualizada face à interrupção temporária do funcionamento do SIG. 
Sublinha-se ainda que não se encontra disponível a informação georreferenciada relativa a Parques de Campismo e de Caravanismo, 
Empreendimentos de Turismo no Espaço Rural (nos grupos casas de campo e agroturismo) e Empreendimentos de Turismo de 
Habitação, por se tratar de tipologias cuja classificação compete às câmaras municipais.  
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iii. Análise no âmbito de IGT aplicáveis  

 
 

 O Plano Diretor Municipal (PDM) de Vila Nova de Paiva 
(RCM n.º 13/1994, de 15 de março, com a redação da 3ª alteração 

preconizada pelo Aviso n.º 11595/2011, de 25 de maio) 

Classificação e Qualificação do 
Solo 

A área em estudo incide sobre as categorias de Espaços Florestais, 
espaços agrícolas incluídos na RAN e espaços agrícolas.  

Proximidade de Espaços de 
Ocupação Turística ou outros 

afetos ao Uso Turístico 

Na envolvente próxima da área do projeto não existem espaços afetos 
ao uso turístico 

Condicionantes Reserva Ecológica Nacional 
 

 

 
Síntese da apreciação técnica:  
 
Do ponto de vista turístico, o projeto da Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul repercute diversos 
impactes no ambiente de natureza negativa, mas pouco significativos. 
O principal impacte negativo prende-se com a presença de uma nova unidade visual na paisagem local, 
constituída por uma superfície cadenciada e alinhada de painéis fotovoltaicos. 
No entanto, da análise efetuada e conforme se afere do estudo transcrito no ponto 4.7 do Relatório Sintese 
apresentado, pode concluir-se que, a paisagem onde ficará implantada a CSF, apresenta, em termos 
gerais, média a baixa sensibilidade paisagística, com base no resultado do cruzamento das suas 
caraterísticas em termos de qualidade visual e capacidade de absorção visual, pelo que se poderá 
considerar potencialmente recetiva a potenciais ações que interfiram com o seu conteúdo paisagístico. 
De facto, o fator altitude do planalto que envolve a parte central da área em estudo, determina os limites 
da bacia visual dos vales e das outras morfologias interiores que os definem, restringindo a acessibilidade 
visual a uma envolvente próxima, com particular perceção a partir da Quinta do Viduinho e da EN329, e 
às cumeadas despovoadas, que a contornam. 
 
Como medidas de mitigação o relatório propõe a manutenção e salvaguarda das estruturas vegetais 
existentes e implementadas no interior da área concessionada à Central Solar Fotovoltaica, mediante ações 
de limpeza, roçagem de matos, controlo de infestantes e cortes periódicos da vegetação subjacente aos 
painéis fotovoltaicos. 
 
Na fase de exploração, contudo, pelo facto de ser um parque solar fotovoltaico localizado num projeto 
mais amplo constituído por parques solar fotovoltaico e eólico irá implicar um impacte cumulativo 
significativo. No entanto, salientam-se os impactes positivos ao nível da socioeconomia, tanto ao nível 
local como nacional, tendo em conta que o aumento de produção de energia elétrica, se traduz num 
aumento de taxas à autarquia, para além da dinamização da economia local, durante a execução da obra, 
pelo recurso a empresas locais quer ao nível da mão-de-obra, quer de equipamentos e materiais. A nível 
nacional, irá contribuir para a diminuição da dependência de Portugal ao nível dos combustíveis fósseis de 
outros países, e para persecução das estratégias da política energética nacional, através do recurso a 
energias renováveis e não poluentes.  
Sublinha-se ainda que o projeto não irá afetar de forma direta a atividade turística, tal como acima descrito, 
os empreendimentos turísticos mais próximos localizam-se para além dos 2,0km do projeto.   

 
V – CONCLUSÃO 

 
Face ao exposto, considera-se que o projeto, embora apresente impactes negativos pouco significativos 
no ambiente, em especial na paisagem, não conflitua de forma direta com a atividade turística. Sublinham-
se  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 se verifica que, do ponto de vista da 
atividade turística não se vislumbram constrangimentos, propõe-se a emissão de parecer favorável à 
pretensão, sublinhando-se, contudo, a importância da implementação das medidas de minimização 
previstas, em especial as que se reportam ao descritor paisagem. 
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À consideração superior, 

 

   Carlos Santos 

   Técnico Superior (arq.) 
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Parecer relativo ao Estudo de Impacte Ambiental do Projeto Híbrido do 
parque Eólico do Douro Sul e Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul. 

 

A ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável, com base na consulta dos documentos 

disponibilizados no Portal Participa, vem por este meio apresentar o seu parecer relativo 

ao Estudo de Impacte Ambiental da Projeto da Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul com 

uma potência de 55,793 MWp, que será localizada em duas áreas, ligadas por uma linha 

aérea de 30kV com um comprimento de 600 m. Acresce a instalação de uma linha aérea 

de 60 kV numa extensão de 235 m a ligar apoio P63 da Linha a 60kV PE 3 Marcos – SE 

Moimenta. 

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

parte do Parque Eólico. 

Embora se trate de um projeto cuja localização não interseta nem atravessa áreas sensíveis 

para a conservação da natureza, é referido que a área prevista para a Central sobrepõe-se 

sobre a área de ocorrência de uma alcateia confirmada: Leomil. Referem ainda que a área 

de implantação não se encontre associada a nenhum dos centros de atividade, encontra-

se na área de influência da alcateia e de comunicação entre os diferentes centros de 

atividade, mas pouco mais é referido sobre o efetivo potencial impacte sobre esta espécie. 

Face ao exposto somente é referido que a monitorização do lobo será integrada no Plano 

de Monitorização do Lobo a Sul do Rio Douro – Zona Este, da responsabilidade da Associação 

de Conservação do Habitat do Lobo Ibérico (ACHLI), da qual a Finerge é associada.  

Acresce que em termos ecológicos, uma vez mais assistimos à desflorestação, embora numa 

área que rondará os 20 ha, entre pinheiro e eucalipto, este é mais um exemplo de como 

paulatinamente a instalação de projetos de energia renovável implicam a substituição do 

coberto florestal. Um completo contrassenso.   

Uma vez mais, assiste-se a um projeto que pretende a instalação de um projeto que irá 

degradar a paisagem rural aí existente com impactes diretos sobre a população residente 

na Quinta do Viduinho, dado que a instalação será muito próxima das suas habitações. Não 

existe qualquer referência sobre se os habitantes foram informados sobre o projeto, 
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nomeadamente os aspetos positivos e negativos resultantes da instalação. Seria importante 

perceber qual a perceção dos habitantes relativamente ao presente projeto. 

Esta é uma tecnologia que pode ser facilmente instalada em meio urbano e industrial, já 

ocupados e descaracterizados e degradados por atividades antrópicas, 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, assim como numa localização mais próxima dos pontos de 

ligação e/ou recorrendo a linhas subterrâneas minimizando impactes associados. Ao mesmo 

tempo evitar-se-ia a destruição de forma leviana 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. 

 

27 de abril de 2022 

A Direção da ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável 
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Participação em Consulta Pública - Avaliação de Impacte Ambiental 

Documento 

Em consulta 

Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul - Projeto Híbrido do Parque eólico 

de Douro Sul 

Contexto  Consulta através do Portal “Participa” de 15/03 a 27/4de 2022 

 

O Centro PINUS é uma associação que promove a valorização do pinheiro-bravo, uma espécie 

autóctone que representa o maior reservatório de carbono da floresta portuguesa (90,3 Gg 

CO2e) de acordo com o IFN6, contribuindo assim para o compromisso de aumentar as remoções 

de carbono por sumidouros naturais, em conformidade com a Lei do Clima da União Europeia e 

a nova Estratégia Florestal Europeia para 2030.  

 

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

- Produtos que continuam a armazenar carbono durante décadas e passíveis de reparação, 

reutilização e reciclagem, como madeira serrada, postes, ou painéis de madeira, com aplicações 

em construção e mobiliário, em linha como Pacto Ecológico Europeu e o Novo Bauhaus Europeu; 

- Um papel central na bioeconomia, como o elucida o facto de a resina natural ser uma das 

apostas na estratégia de bioeconomia no contexto do PRR, que envolve também um 

investimento superior a 10 Milhões de euros na beneficiação de pinhais; 

- Práticas enraizadas de economia circular, com vários casos de sucesso e a reciclagem de pelo 

menos 271mil toneladas de madeira em 2020. 

- Um défice estrutural de madeira acentuado, que representou 57% do consumo de madeira 

em 2020, que ameaça a perda de 57 078 postos de trabalho na transformação de produtos. 

 

Face à importância ambiental, social e económica desta Fileira, o Centro PINUS tem vindo a 

manifestar a sua preocupação com o abate de áreas florestais para instalação de Centrais 

Fotovoltaicas.  

 

Constatámos que a Central Solar do Douro Sul implica a desflorestação, sendo o pinheiro-bravo 

a espécie mais afetada. De acordo com o Quadro 5.14, a área total alvo de desmatação e 

desflorestação ascende a 71,9 hectares e na área de intervenção 10% é ocupada por pinheiro-

bravo, com 15,2 hectares, contabilizando-se também 5,3 hectares de eucalipto. Não é claro, e 

deveria ser, a quantificação da área desflorestada por espécie.  

 

http://www.centropinus.org/
http://www.centropinus.org/
http://www2.icnf.pt/portal/florestas/ifn/ifn6
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_335
https://ec.europa.eu/portugal/news/european-green-deal-ec-proposes-new-strategy-to-protect-and-restore-eu-forests_pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en
https://wood4bauhaus.eu/about-us/
https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/bioeconomia.aspx
https://eco.nomia.pt/pt/exemplos/sonae-arauco
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Constatou-se que a avaliação realizada omite a perda de sumidouros naturais nem foi 

realizado um balanço líquido de carbono.  

 

O Centro PINUS considera que o impacto da desflorestação e da perda de sumidouros 

naturais estão insuficientemente refletidos no Relatório de avaliação Ambiental, e 

recomenda a procura de     localizações alternativas que não impliquem desflorestação. 

 

 

Centro PINUS, 26 de abril de 2022 
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Dados da consulta 

Nome resumido 
Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul - Projeto Híbrido do Parque 
eólico de Douro Sul 

Nome completo 
Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul - Projeto Híbrido do Parque 
eólico de Douro Sul 

Descrição 
Central Solar Fotovoltaica do Douro Sul - Projeto Híbrido do Parque 
eólico de Douro Sul 

Período de consulta 2022-03-15 - 2022-04-27 

Data de ínicio da avaliação 2022-04-28  

Data de encerramento   

Estado Em análise 

Área Temática Ambiente (geral) 

Tipologia Avaliação de Impacte Ambiental 

Sub-tipologia Procedimento de Avaliação 

Código de processo externo  

Entidade promotora do projeto FINERGE, SA 

Entidade promotora da CP Agência Portuguesa do Ambiente 

Entidade coordenadora Agência Portuguesa do Ambiente 

Técnico Clara Sintrão 

 

Eventos 

 

Documentos da consulta 

Resumo Não Técnico Documento 
https://siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA3439/40511-
ea-ds01-eia-rnt-00-a2022314113023.pdf 

Relatório Síntese Documento 
https://siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA3439/40511-
ea-ds02-eia-rs-00-a2022314113049.pdf 

Outros documentos do EIA Documento https://siaia.apambiente.pt/AIA2.aspx?ID=3439 

 

Participações 



${id#1} ID 46692 ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável em 2022-04-27 

Comentário: 

Exm@s Senhor@s,   Serve a presente para remeter o Parecer da ZERO relativo à consulta 
pública em causa.  Cumprimentos   Direção da ZERO 

Anexos: 46692_Parecer_ZERO_Projeto_Híbrido_Douro_Sul.pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#2} ID 46679 Centro PINUS em 2022-04-26 

Comentário: 

O comentário do Centro PINUS segue no documento em anexo. 

Anexos: 46679_C_ S_FOTOVOLTAICA_do_PAIVA_abr2022_CENTRO_PINUS.pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#3} ID 46620 Vasco Florentino em 2022-04-19 

Comentário: 

A área de matos e habitats protegidos tem uma grande expressão na area de intervenção e 
deviam ser estudados com maior detalhe, pois são também as zonas mais afetadas.  Deveria 
ter sido identificado o subtipo do Habitat 4030:  -Tojais e urzais-tojais aero-halófilos 
mediterrânicos (4030pt1) -Tojais e urzais-tojais galaico-portugueses não litorais (4030pt2) -
Urzais, urzais-tojais e urzais-estevais mediterrânicos não litorais (4030pt3) -Urzais-zimbrais 
geresianos e estrelenses (4030pt4) -Urzais, urzais-estevais e tojais-estevais baixo alentejado-
monchiquenses e algarvios (4030pt5)  Deviam ter sido feitos levantamentos fotográficos 
mais detalhados e com maior qualidade de imagem dos matos destes habitats protegidos.  
A diversidade florística proposta a ser plantada não parece ser suficiente para recuperar o 
habitat 4030. Os matos existentes sem habitats específicos deviam ser analisados 
floristicamente com maior detalhe.  O subtipo de habitat determina as plantações que 
devem ser feitas, visto que não é identificado o subtipo, as espécies vegetais especificas não 
são fundamentadas. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 



${id#4} ID 46613 Carlos Santos em 2022-04-18 

Comentário: 

Parecer do Turismo de Portugal 

Anexos: 46613_of.+7495.pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#5} ID 46234 Marina Moleiro Junqueira em 2022-03-28 

Comentário: 

Os impactos negativos citados no relatório são razão suficiente para não concordar. ▪ 
Alterações ligeiras na topografia, nos locais onde se preveem escavações e aterros, 
nomeadamente, na subestação e edifício de comando, nas valas e nos novos caminhos; ▪ 
destruição da vegetação em toda a área do parque, degradação de habitats, com afetação 
das plantas e animais; ▪ exposição dos solos a processos de erosão; ▪ aumento da turvação e 
de sólidos suspensos nas linhas de água; ▪ produção de ruído e poluição do ar, durante as 
obras; ▪ eventual afetação do património cultural.   A transição energética deve ser feita o 
quanto antes, mas não a qualquer custo! Há muitas formas de se instalarem painéis solares 
sem que os habitats sejam destruídos. É preciso ter em atenção o impacto destas centrais 
solares 'intensivas'. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#6} ID 45764 Associação EcoMood Portugal em 2022-03-15 

Comentário: 

1- No estudo de impacto ambiental parece-nos que os verdadeiros impactos negativos estão 
algo subvalorizados, sobretudo ao nível da fauna local. E também em termos de poluição 
visual, na sua vertente de 'desnaturalização' da paisagem; 2- Deverá ser exigida uma 
mitigação máxima destes impactos; 3- Deverão ser consideradas compensações justas para 
as populações e agentes locais; 4- Congratulamo-nos com o arranque de soluções 
integradas, ou híbridas, pois aumentam exponencialmente a eficiência e eficácia da 
captação. Parece-nos, no entanto, que haverá melhores soluções do que ter parques 
fotovoltaicos e eólicos separados. Dever-se-á aproveitar o mesmo espaço e as mesmas 
estruturas, aumentando a racionalização dos projectos e diminuindo os impactos negativos; 
5- Estes projectos deveriam ser desenvolvidos em maior quantidade e muito menores 
dimensões. Ou seja, de âmbito local, dando prioridade ao autoconsumo local por oposição 
ao transporte de longa distância em alta tensão; 

Anexos: Não 



Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 


