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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 Pocinho”, 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, diploma que estabelece o Regime Jurídico de 

Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA). 

O projeto refere-se à construção da Central Solar Fotovoltaica (CSF) do Pocinho e à construção da Linha 

Elétrica aérea a 220kV, que fará a ligação da referida CSF à Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) para 

escoamento da energia produzida, através da subestação do Pocinho (existente). A CSF encontra-se em 

fase de projeto de execução, enquanto a respetiva Linha Elétrica se encontra em fase de estudo prévio. 

Dando cumprimento ao RJAIA, a Malhada Green, S.A., na qualidade de proponente do referido projeto, 

submeteu o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) e respetivos projeto de execução e estudo prévio na 

plataforma SILiAmb – Sistema Integrado de Licenciamento de Ambiente da Agência Portuguesa do 

Ambiente, I.P. (APA), através do processo com o código PL20210428000826, sendo a entidade 

licenciadora do projeto a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). 

Este procedimento de AIA teve início a 05 de novembro de 2021, data em que se considerou estarem 

reunidos todos os elementos necessários à correta instrução do processo, após confirmação da DGEG 

enquanto entidade licenciadora. 

Atendendo às suas características, o projeto da CSF do Pocinho e Linha Elétrica de ligação à Rede encontra-

se sujeito a procedimento de AIA nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 1.º do regime jurídico acima 

mencionado, pelo facto de o projeto se encontrar tipificado no n.º 19 do Anexo I: 

“Construção de linhas aéreas de transporte de eletricidade com tensão igual ou superior a 220 kV e 

cujo comprimento seja superior a 15 km”. 

Por integrar uma central solar fotovoltaica com potência instalada superior a 50 MW, o projeto também 

tem enquadramento nos termos da subalínea i), da alínea b), do n.º 3 do artigo 1.º do RJAIA, pelo facto 

de o projeto se encontrar tipificado na alínea a), do n.º 3 do Anexo II: 

“Instalações industriais destinadas à produção de energia elétrica (…) (não incluídos no anexo I)”, com 

potência instalada ≥ 50 MW (caso geral). 

A implantação do projeto implica uma desflorestação igual ou superior a 50 ha, pelo que o projeto 

também tem enquadramento nos termos da subalínea i), da alínea b), do n.º 3 do artigo 1.º do RJAIA, pelo 

facto de o projeto se encontrar tipificado na alínea d), do n.º 1 do Anexo II: 

“Florestação e reflorestação, desde que implique a substituição de espécies preexistentes, em áreas 

isoladas ou contínuas, com espécies de rápido crescimento e desflorestação destinada à conversão para 

outro tipo de utilização das terras”, com Desflorestação ≥ 50 ha (caso geral). 

O projeto da CSF do Pocinho afeta “áreas sensíveis”, nos termos da definição constante do artigo 2.º do 

RJAIA, designadamente zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em via de classificação, dado 

que se insere parcialmente na Zona Especial de Proteção (ZEP) do Alto Douro Vinhateiro (ADV). Em relação 

aos corredores alternativos da LMAT, os seus traçados inserem-se, quase na sua totalidade, em território 

da referida ZEP. 

A APA, na sua qualidade de Autoridade de AIA e ao abrigo do artigo 9.º do RJAIA, nomeou, através do 

ofício ref.ª S070437-202111-DAIA.DAP de 22 de novembro de 2021, a respetiva Comissão de Avaliação 

(CA), constituída pelas seguintes entidades: APA/Departamento de Avaliação Ambiental (APA/DAIA), 

APA/Departamento de Comunicação e Cidadania Ambiental (APA/DCOM), APA/Departamento de Gestão 

Ambiental (APA/DGA), APA/Departamento de Alterações Climáticas (APA/DCLIMA), APA/Administração 
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da Região Hidrográfica do Norte (APA/ARH Norte), Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), 

Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. (LNEG), Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR Norte), Instituto de Conservação 

da Natureza e Florestas/Direção Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Norte (ICNF/DRCNF 

Norte), Administração Regional de Saúde do Norte, I.P. (ARS Norte) e o Instituto Superior de 

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

Embora nomeadas, a APA/DGA não considerou necessário, face à reduzida significância dos impactes, 

participar na CA e a ARS Norte não participou na CA. 

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

− APA/DAIA – Eng.ª Diana Costa e Dr. Nuno Sequeira 

− APA/DCOM – Dr.ª Cristina Sobrinho 

− APA/ARH Norte – Engª Sónia Martins 

− APA/DCLIMA – Eng.ª Patrícia Gama 

− DGPC – Dr.ª. Alexandra Estorninho 

− LNEG – Dr. Carlos Ângelo 

− DGEG – Eng.ª Ana Isabel Costa 

− CCDR Norte – Dr.ª Maria João Barata 

− ICNF/DRCNF Norte – Dr. António Monteiro 

− ISA/CEABN – Arq.ª Pais. Ana Ester Santos e Arq. Pais. João Jorge 

O EIA, datado de abril de 2021 (versão 0), foi elaborado, entre maio de 2020 e abril de 2021, pela Matos, 

Fonseca & Associados, Estudos e Projetos Lda. (MF&A). Posteriormente, foi reeditado no âmbito da 

conformidade, sendo datado de abril de 2021 (versão 1), e é constituído pelas seguintes volumes: 

0. Alternativas 

1. Resumo Não Técnico (RNT) 

2. Relatório Técnico 

3. Anexos 

4. Desenhos 

O proponente apresentou ainda um segundo Aditamento ao EIA, datado de julho de 2022, em resposta a 

um pedido de elementos complementares efetuado pela autoridade de AIA após declaração da 

conformidade do EIA. 

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

técnica efetuada, de forma a poder fundamentar e apoiar, superiormente, a tomada de decisão sobre o 

projeto em avaliação. 
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2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

A metodologia adotada pela CA para a apreciação técnica do EIA foi a seguinte: 

− Instrução do processo de AIA e nomeação da CA. 

− Realização de uma reunião no dia 14 de dezembro 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/fatores ambientais: Aspetos Técnicos do Projeto; Recursos Hídricos; Sistemas 

Ecológicos; Paisagem; Património Cultural; Alterações Climáticas. Foi ainda solicitada a 

reformulação do Resumo Não Técnico. Esta informação foi apresentada em 30 de maio de 2022. 

− Deliberação pela Conformidade do EIA a 27 de junho de 2022, com solicitação de elementos 

complementares relativos à Geologia e Geomorfologia, à Paisagem, ao Património Cultural, às 

Alterações Climáticas, à Socioeconomia e ao Ordenamento do Território. Esta informação foi 

apresentada pelo proponente em 29 de julho de 2022. 

− Abertura de um período de consulta pública que decorreu durante 30 dias úteis, de 04 de julho a 

12 de agosto de 2022. As exposições recebidas durante este período encontram-se descritas no 

capítulo 7 do presente parecer. 

− Solicitação de pareceres externos, dadas as afetações em causa e de forma a complementar a 

análise da CA, às seguintes entidades: Câmaras Municipais de Torre de Moncorvo (CMTM), de Vila 

Nova de Foz Côa (CMVNFC), de Carrazeda de Ansiães (CMCA), de Vila Flor (CMVF), Direção 

Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP Norte), Entidade Regional da Reserva Agrícola 

do Norte (ERRAN), Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), REN – Redes 

Energéticas Nacionais (REN), E-Redes – Distribuição de Eletricidade, S.A. (E-Redes), Infraestruturas 

de Portugal (IP) e Associação de Beneficiários do Vale da Vilariça (ABVV). Os pareceres recebidos 

encontram-se descritos no capítulo 6 e incluídos em Anexo ao presente parecer. 

− Visita ao local do projeto, efetuada no dia 26 de julho de 2022, tendo estado presentes 

representantes da CA, do proponente e da empresa que elaborou o EIA. 

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

com o objetivo de avaliar os correspondentes impactes e a possibilidade de os mesmos serem 

minimizados/potenciados. A apreciação dos fatores ambientais foi efetuada tendo por base os 

pareceres emitidos pelas entidades que constituem a CA e pareceres externos solicitados.  

− Realização de reuniões de trabalho, visando a verificação da conformidade do EIA, a avaliação dos 

impactes do projeto (com base na informação disponibilizada no EIA e respetivo Aditamento e 

Elementos Complementares), bem como a integração no Parecer da CA dos contributos sectoriais 

das várias entidades representadas na CA, dos pareceres solicitados a entidades externas, dos 

resultados da consulta pública e da ponderação dos fatores ambientais determinantes na 

avaliação do projeto. 

− Elaboração do Parecer Final da CA, tendo em consideração os aspetos atrás referidos, com a 

seguinte estrutura: 1. Introdução, 2. Procedimento de Avaliação, 3. Antecedentes, 4. Descrição do 

Projeto, 5. Análise dos Fatores Ambientais, 6. Pareceres das Entidades Externas, 7. Consulta 

Pública, 8. Conclusão, 9. Condicionantes, Elementos a Apresentar, Medidas de Minimização, 

Medidas de Compensação e Planos de Monitorização. 
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3. ANTECEDENTES 

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

procedimento de AIA. 

 

3.1. ANTECEDENTES DO PROJETO 

A reserva de capacidade para a ligação da CSF do Pocinho foi atribuída na subestação de Pocinho e no 

nível de tensão 220 kV, sendo reservada para a Central em causa e não podendo ser alterada.  

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de agosto, na redação conferida pelo Decreto-

Lei n.º 76/2019, de 13 de junho, os Títulos de Reserva de Capacidade (TRC) atribuídos são intransmissíveis 

até à emissão de uma licença de exploração. 

A interligação da CSF do Pocinho à Rede Nacional de Transporte será realizada através de uma linha 

elétrica, a 220 kV, entre a Central e a subestação de Pocinho. 

Importa referir que a atribuição dos TRC de 158,9 MVA (Pocinho 1 – 110 MVA e Pocinho 2 - 48,9 MVA) 

para a subestação do Pocinho são datados de 11 de outubro de 2019 (caução prestada através de depósito 

bancário, sem caducidade) e de 1 de abril de 2020, respetivamente. 

De acordo com o referido Decreto-Lei n.º 172/2006, a reserva de capacidade tem uma validade de dois 

anos, ou seja, o proponente, num prazo máximo de dois anos, tem de converter os TRC numa Licença de 

Produção, sob pena de perder os TRC e as respetivas cauções apresentadas. 

 

3.2. ANTECEDENTES DE AIA 

Não existem antecedentes relativamente ao procedimento de AIA referente ao projeto da CSF do Pocinho. 
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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 CSF do Pocinho 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 e à redução da emissão de gases com efeito de estufa (GEE). 

A CSF será constituída por 509 320 módulos fotovoltaicos de 400 Wp de potência unitária (203,7 MWp), 

sendo que a sua potência de injeção será limitada aos 158,9 MVA no ponto de entrega de energia, 

localizado na subestação do Pocinho, com a qual se estima produzir cerca de 382,6 GWh/ano.  

O projeto da LMAT surge da necessidade de escoar a energia produzida na CSF, ou seja, o objetivo deste 

projeto é transportar a energia produzida até ao ponto de entrega da Rede Elétrica de Serviço Público 

(RESP), que é na Subestação do Pocinho. Trata-se de um projeto associado mas imprescindível ao projeto 

da CSF do Pocinho. 

 

4.2. LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

A área proposta para a central solar fotovoltaica insere-se na sua totalidade no concelho de Torre de 

Moncorvo, abrangendo as freguesias de Castedo e Cabeça Boa. Por sua vez, os corredores estudados para 

a linha elétrica incidem no concelho de Torre de Moncorvo, freguesias de Castedo, Cabeça Boa, Torre de 

Moncorvo e Açoreira. Apenas um dos corredores (Alternativa A) atravessa área do concelho de Vila Nova 

de Foz Côa, freguesia de Vila Nova de Foz Côa. 

A localização da CSF ocupa, ainda que marginalmente, área sensível da Zona Especial de Proteção (ZEP) 

do Alto Douro Vinhateiro (ADV). A linha elétrica atravessa, quase integralmente, área da ZEP, verificando-

se existir uma sobreposição ligeira de um dos corredores com a área classificada do ADV. 

No Anexo I apresenta-se a localização e o enquadramento administrativo do projeto da CSF do Pocinho à 

escala 1:25 000. Na Erro! A origem da referência não foi encontrada. é ilustrada essa localização e 

respetivo enquadramento administrativo. 
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Os corredores para a Linha Elétrica de ligação à RESP, apresentam uma extensão variando entre cerca de 

11km e 16km, consoante a alternativa que venha a ser considerada. 

 

4.3. COMPOSIÇÃO GERAL DO PROJETO 

Com uma potência de pico de 203,7 MWp, para uma potência nominal de 158,9 MVA, a Central Solar 

Fotovoltaica do Pocinho é um centro electroprodutor que aproveita a energia solar: a luz solar incide nos 

módulos solares que a transformam em energia elétrica, produzindo uma corrente contínua proporcional 

à irradiância solar recebida, corrente essa que é, posteriormente, convertida em corrente alternada nos 

inversores. Posteriormente, a agregação da corrente alternada produzida nos inversores dá-se nos postos 

de transformação, passando a tensão elétrica para média tensão sendo esta energia, por sua vez, 

agregada na estação elevatória e de comando. Após este passo, a energia elétrica é evacuada através da 

Linha Elétrica de ligação, sendo descarregada na subestação do Pocinho e entrando na Rede Nacional de 

Transporte. 

 

4.3.1. MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

Os módulos fotovoltaicos têm como função a conversão da energia solar em energia elétrica, produzindo 

uma corrente contínua proporcional à irradiância solar recebida. 

No projeto, os módulos a instalar serão de última geração, com uma potência de pico de 400 Wp de silício 

monocristalino. Os módulos serão instalados com uma orientação a sul (azimute 0º) sobre estruturas fixas 

metálicas, cravadas diretamente no solo, sem fundação em betão para aproveitamento da energia solar.  

A CSF do Pocinho será constituída por 509 320 módulos fotovoltaicos (painéis), com uma potência de pico 

de 203,728 MWp. 

Figura 1 – Localização e enquadramento administrativo dos projetos. 
(Fonte: Adaptado do Desenho 1 das Peças Desenhadas do EIA) 
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4.3.2. INVERSORES/TRANSFORMADORES 

Os inversores a utilizar no projeto têm como função a conversão da energia elétrica contínua produzida 

nos módulos fotovoltaicos em corrente alternada. O Projeto propõe a utilização do modelo de inversor 

Sunny Central 2500-EV, com uma tensão máxima de 1500V, uma potência de 2500KVA e uma eficiência 

de 98,3% segundo a norma europeia. A solução proposta assenta numa solução distribuída por um total 

de 64 inversores. 

Os sistemas definidos estão preparados na rede de baixa tensão (corrente contínua – DC) para que os 

valores nominais de tensão sejam inferiores a 1500 V DC. Para reduzir as perdas no transporte de energia 

até à Subestação, a tensão de corrente alternada (AC) é elevada para o nível de 20 kV, assegurado por um 

transformador elevador com a potência compatível com a do inversor. 

 

4.3.3. SEGUIDORES 

Os módulos estarão instalados em seguidores solares de um eixo, orientados a Sul (Azimute a 0º) e que 

acompanharão o movimento do Sol (Este-Oeste). 

São previstos dois seguidores distintos: um seguidor com um total de 84 módulos fotovoltaicos (4 930 

unidades) e um seguidor mais pequeno com um total de 56 módulos (1 700 unidades). 

Os seguidores são fixos por estacas e/ou parafusos, não se recorrendo a betão. 

 

4.3.4. SUBESTAÇÃO ELEVADORA/EDIFÍCIO DE COMANDO 

Para a evacuação de energia será necessário instalar uma subestação. Esta será uma instalação mista, com 

aparelhagem de montagem exterior, a instalar no Parque Exterior da Aparelhagem e de montagem 

interior, a instalar no Edifício de Comando. 

No Parque Exterior de Aparelhagem, será instalado o escalão de 220 kV, isolado a ar, e composto por um 

barramento, e dois painéis onde serão instalados todos os equipamentos de Muito Alta Tensão (MAT) e 

serão também instalados os transformadores de potência MAT/MT, e os equipamentos complementares 

de MT, tais como, os transformadores de serviços auxiliares, os descarregadores de sobretensões e as 

impedâncias limitadoras da corrente de defeito à terra. 

No Edifício de Comando ficará instalado o equipamento principal de MT, composto por dois barramentos, 

em quadros metálicos, e os sistemas de proteção, comando e controlo (integrados em armários próprios 

para o efeito). 

 

4.3.5. SISTEMAS DE MONITORIZAÇÃO E DE SEGURANÇA 

O parque (CSF do pocinho) irá dispor de um sistema de supervisão dos equipamentos nesta instalação que 

concentra as informações de todos os equipamentos instalados nos Postos de Transformação/Inversores 

e Subestação. 

 

4.3.5.1 SEGURANÇA - VEDAÇÃO 

A área da CSF será vedada, com recurso a vedação de malha quadrada com fixação sobre postes metálicos 

galvanizados com 2,65 m de altura acima do solo. 
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4.3.5.2 ESTAÇÃO METEOROLÓGICA 

Dado que a produção da CSF depende fortemente das condições meteorológicas, como são exemplo a 

temperatura e a radiação solar, será instalada na área da Central Fotovoltaica do Pocinho uma estação 

meteorológica capaz de fornecer dados sobre os seguintes fatores:  

 Temperatura ambiente; 

 Velocidade e direção de vento;  

 Humidade;  

 Radiação (2x) (plano horizontal e plano dos módulos);  

 Pluviosidade. 

 

4.3.6. ACESSOS A DESENVOLVER 

O acesso à Central será feito através de caminhos já existentes. Estes caminhos encontram-se em terra 

batida e serão objeto de requalificação para acesso durante a fase de construção e exploração.  

Os acessos principais à Central a construir/beneficiar terão 4 m de largura, e serão executados em terreno 

estabilizado sem camada de revestimento betuminoso. As transições laterais nas zonas de aterro são em 

talude, e nas zonas de escavação terão uma vala de drenagem com profundidade de 0,5 m. 

Os acessos concretizados para a construção e montagem da CSF serão mantidos durante a sua vida útil de 

exploração, havendo lugar à sua beneficiação sempre que as condições de utilização ou meteorológicas o 

imponham. 

 

4.4. LINHA ELÉTRICA AÉREA A 220 KV 

Face à complexidade e sensibilidade do território onde esta componente do projeto se insere, a Linha 

Elétrica aérea de ligação entre a Subestação Elevatória da CSF e o ponto de entrega na RESP desenvolve-

se em fase de estudo prévio, considerando-se a possibilidade de estudar corredores alternativos para o 

desenvolvimento do traçado da infraestrutura (Alternativa A e Alternativa B, conforme representado na 

figura abaixo, com origem no setor sul da área da Central, desenvolvem-se para nascente, atravessando 

o vale do Douro e o vale do rio Sabor, respetivamente. 
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4.4.1. ALTERNATIVA A 

Esta componente do projeto inicia-se na saída da Subestação de Elevação da CSF do Pocinho e abrange 

áreas dos concelhos de Torre de Moncorvo e de Vila Nova de Foz Côa. Em Torre de Moncorvo, e à 

semelhança do que já se passa na área analisada para a Central, o corredor A abrange “Espaços de Uso 

Múltiplo Agrícola e Florestal”, “Espaços florestais de produção” e “Estrutura ecológica municipal” 

O corredor da Alternativa A atravessa o vale do Douro a cerca de 800 m a Oeste e Sul da localidade de Foz 

do Sabor, infletindo para sul e acompanhando o rio Douro até à Subestação do Pocinho. Este corredor 

tem uma extensão de 10,94 km 

Ainda integrados nas Áreas de Salvaguarda (tal como a “Estrutura ecológica municipal”), o Corredor A, na 

chegada à subestação do Pocinho, atravessa áreas classificadas como “Corredor ecológico”. 

 

4.4.2. ALTERNATIVA B 

O corredor da Alternativa B é, em tudo, semelhante ao referido para o corredor da Alternativa A, do ponto 

de vista das classes de Espaço presentes. Acrescenta-se mais uma classe (“Espaços agrícolas de 

produção”). 

O corredor da Alternativa B desenvolve-se com direção Oeste-Este até ao vale do rio Sabor, infletindo 

progressivamente para sul e sudoeste após atravessamento deste rio até à subestação do Pocinho, situada 

à altitude de 150 m na margem direita do rio Douro. Este corredor tem uma extensão de 16, 01 km. 

Relativamente à classe “Corredor ecológico”, aplica-se a mesma análise atrás referida, sendo que o 

percurso abrangido por este Corredor é substancialmente mais significativo do que o que se passa no 

Corredor A. 

Figura 2 – Representação das duas alternativas de linha (A - verde e B - azul). (Fonte: Projeto do Parque Solar 
Fotovoltaico do Pocinho | Ligação à Rede Nacional de Transporte de Energia - Estudo Prévio) 
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No decorrer do processo de AIA, em sede de resposta ao Pedido de Elementos Adicionais para efeitos de 

conformidade do EIA, o proponente apresentou uma terceira alternativa de ligação dentro do corredor 

da Alternativa B, com a proposta da Alternativa B2. 

A Alternativa B2, em linha dupla entre o apoio 29 e a subestação do Pocinho, integra-se no corredor B e 

implica o desmantelamento da LMAT (existente) do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor (AHBS) 

e a construção de uma nova linha que suporte a linha da CSF do Pocinho e o restabelecimento da ligação 

elétrica entre o AHBS e a subestação do Pocinho. A proposta da Alternativa B2 visa obter-se uma solução 

técnica de ligação menos impactante do ponto de vista ambiental, nomeadamente ao nível da paisagem 

e da interferência com a ZEP do ADV. 

 

4.4.3. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PROJETO DA LINHA ELÉTRICA 

Do ponto de vista técnico, o Projeto é constituído pelos seguintes elementos estruturais: 

 Apoios e respetivos conjuntos sinaléticos; 

 Fundações; 

 Cabos; 

 Cadeias de isoladores; 

As estruturas dos apoios são constituídas por estruturas metálicas treliçadas convencionais, formadas por 

perfis L de abas iguais ligados entre si diretamente ou através de chapas de ligação e parafusos. Os apoios 

da família "Q" e respetivas fundações foram já licenciados como elementos tipo das linhas da Rede 

Nacional de Transporte (RNT). 

As fundações dos apoios da linha elétrica são constituídas por 4 maciços independentes de betão, 

formados por uma sapata em degraus, chaminé prismática e armação em aço. 

Considera-se que a área afetada pela construção dos apoios, incluindo não só a área de implantação do 

apoio, mas também as áreas de trabalho ocupadas pela grua aquando da elevação de cada um dos apoios, 

é em média de 400 m2 por apoio (de acordo com o Guia REN/APA/APAI, 2008). 

Após a intervenção e de acordo com o mencionado Guia, refere-se a uma área de implantação geral dos 

apoios abrangendo cerca 120 m2. Contudo, atendendo a que esta linha é de 220kV, a área a ocupar pelos 

apoios previstos rondará em média 60 m2 por cada apoio. 

A balizagem aérea diurna e noturna dos cabos e dos apoios será feita de acordo com as disposições 

contidas na Circular de Informação Aeronáutica 10/03, de 6 de maio, do Instituto Nacional de Aviação Civil 

(INAC) e consiste na colocação de dispositivos sinalizadores noturnos, pintura dos apoios ou colocação de 

bolas alternadamente de cor branca e vermelha ou laranja internacional, com o diâmetro mínimo de 

600 mm, espaçadas de 60 m e dispostas em ziguezague sensivelmente segundo a horizontal. Deste modo 

as projeções ortogonais das bolas nos dois cabos de guarda sobre um plano vertical paralelo à linha ficarão 

a 30 m umas das outras. 

A balizagem diurna dos apoios consiste na pintura às faixas, de cor alternadamente vermelha ou laranja 

internacional e branca. As faixas a pintar correspondem a troços modulares das estruturas por forma a 

realçar a sua forma e dimensões. As faixas extremas são pintadas na cor vermelha ou laranja internacional. 

A balizagem noturna consiste na sinalização no topo dos apoios com díodos eletroluminescentes ("LED") 

alimentados por painéis solares e baterias acumuladoras de energia ou outro equipamento equivalente 

desde que aprovado pela ANAC. Estes dispositivos terão de emitir luz vermelha com uma intensidade 

mínima de 10 Cd. 

Em termos de instalação de sinalização para aves, serão utilizados dispositivos BFD (Bird Flight Diverter), 
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de forma helicoidal de fixação dupla com 35 cm de diâmetro e 1 m de comprimento, de cor 

laranja/vermelho e branco, que se ajustam ao cabo de guarda por enrolamento no mesmo. Numa das 

extremidades, estes dispositivos têm um anel de maior diâmetro, que sobressai no perfil do cabo. Este 

anel, combinado com a cor do dispositivo, aumenta significativamente a visibilidade dos cabos pelas aves, 

sem lhe conferir um aspeto volumoso, e não introduzindo nenhum aumento significativo em relação à 

área exposta ao vento. 

 

4.5. FASE DE CONSTRUÇÃO 

A duração da fase de construção da CSF Do Pocinho, bem como a Linha Elétrica aérea de ligação à 

Subestação do Pocinho, está estimada em 13 meses e prevê-se uma fase de exploração (vida útil) de 30 

anos. 

Estima-se que o número de trabalhadores afetos à construção da CSF seja de cerca de 30 a 50 

trabalhadores incluindo os diversos empreiteiros (construção civil, eletromecânica, equipa de transporte, 

montagem), fiscalização e Dono de Obra, entre outros. O número indicado é uma estimativa, podendo 

duplicar em alturas da empreitada que impliquem trabalhos simultâneos em várias frentes de obra. 

 

4.5.1. CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA DO POCINHO 

As obras de construção da CSF Do Pocinho consistirão em: 

 Instalação do estaleiro; 

 Execução do acesso exterior e dos caminhos no interior do recinto, com características 
adequadas para o trânsito de veículos com capacidade de transportar os vários materiais e 
equipamentos afetos aos setores fotovoltaicos, Postos de Transformação e Subestação; 

 Nivelamento e preparação do terreno quando for necessário e nos locais onde seja permitido, 
ou seja, respeitando as condicionantes identificadas no presente EIA; 

 Execução da rede de cabos subterrânea de baixa e média tensão; 

 Instalação dos contentores com os Transformadores; 

 Montagem da estrutura de produção; 

 Execução das obras de construção da Subestação e Edifício de comando; 

 Realização da rede de cabos subterrânea de muito alta tensão, das fundações para a estrutura 
de produção e apoio da Linha Elétrica. 

 

4.5.1.1 ESTALEIRO E PARQUE DE MATERIAIS 

Para a execução da obra de construção da Central Fotovoltaica do Pocinho, será necessário recorrer a um 

estaleiro e áreas de depósito de materiais, com uma área total de 1,35 ha. 

As áreas afetas ao estaleiro incluem, uma zona destinada a armazenamento temporário de materiais, uma 

zona de estacionamento de veículos e máquinas afetos à obra, bem como três contentores para deposição 

de resíduos. No final da obra, poderá ser equacionada a manutenção das infraestruturas do estaleiro com 

vista a servirem de apoio à exploração da Central, nomeadamente ao nível do armazenamento de 

materiais. 

As frentes de obra e estaleiro serão dotadas de sanitários portáteis ecológicos (SPE) sendo que a recolha 

e destino final dos efluentes será da responsabilidade da empresa locatária dos SPE, devidamente 

creditada para o efeito.  

A água necessária será fornecida por autotanques através de protocolo com os Bombeiros Voluntários e 

armazenada em reservatórios portáteis devidamente dimensionados para as necessidades. 
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4.5.1.2 ACESSOS 

Tendo em conta a localização dos Postos de Transformação/Inversores e implantação dos módulos 

fotovoltaicos, os caminhos foram desenhados com o objetivo de obter o melhor traçado possível, 

reduzindo ao máximo o seu comprimento, mas tendo em consideração as limitações técnicas e ambientais 

identificadas.  

Tal como referido anteriormente, os acessos principais à Central a construir/beneficiar terão 4 m de 

largura, e serão executados em terreno estabilizado sem camada de revestimento betuminoso. As 

transições laterais nas zonas de aterro são em talude, e nas zonas de escavação terão uma vala de 

drenagem com profundidade de 0,5 m. Os taludes de escavação de solo terão uma inclinação máxima de 

H/V = 1/2.  

As valetas desenvolvidas ao longo do acesso não terão qualquer revestimento, sendo o escoamento 

encaminhado para as linhas de água naturalmente. Serão constituídas por uma secção em triângulo com 

taludes H/V – 1,5/1, sendo a profundidade de 0,50 m. 

O material resultante desta decapagem e que corresponde fundamentalmente a terra vegetal, será 

armazenado nas zonas adjacentes para posterior utilização na recuperação das zonas intervencionadas. 

 

4.5.1.3 MOVIMENTAÇÕES DE TERRAS 

A preparação da área onde será instalada a CSF irá iniciar-se pela limpeza do terreno (remoção da 

vegetação arbustiva e arbórea), sendo seguida da decapagem da camada superficial do solo, na área 

abrangida pela implantação das fundações dos Seguidores, Postos de Transformação, Subestação e 

Edifício de Comando, nas zonas adjacentes aos caminhos a reabilitar quando haja lugar a alargamento, 

nas faixas dos novos caminhos e na zona a utilizar como estaleiro, com regularização da morfologia, em 

caso pontuais devidamente justificados.  

A terra vegetal resultante desta ação será devidamente armazenada para utilização posterior na 

requalificação ambiental das áreas intervencionadas.  

Será ainda necessário, numa fase posterior, proceder à abertura de valas para instalação dos cabos 

elétricos, controlo e comando de interligação entre os strings com os Inversores e os Postos de 

Transformação, e entre estes e a Subestação. 

Esta tarefa inclui também a instalação de todas as caixas de ligação necessárias à instalação. 

 

4.5.1.4 RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA DE ÁREAS INTERVENCIONADAS 

No termo da obra as zonas intervencionadas serão recuperadas. Após a conclusão dos trabalhos de 

construção civil, e da montagem da instalação fotovoltaica, serão objeto de recuperação paisagística as 

áreas intervencionadas, designadamente a zona de estaleiro, a envolvente aos Postos de Transformação, 

à Subestação e ao Edifício de Comando, as zonas adjacentes aos acessos, a área de montagem dos painéis, 

as zonas de construção das valas para instalação dos cabos elétricos, bem como 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. 
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4.5.2. LINHA ELÉTRICA DE LIGAÇÃO À REDE 

A instalação da Linha Elétrica envolve várias atividades construtivas, sendo de seguida destacadas as 

principais. 

4.5.2.1 ESTALEIRO E PARQUE DE MATERIAIS 

A empreitada de construção da Linha Elétrica partilhará o mesmo estaleiro da Central. 

 

4.5.2.2 RECONHECIMENTO, SINALIZAÇÃO E ABERTURA DE ACESSOS 

Sempre que possível serão utilizados ou melhorados acessos existentes. A abertura de novos acessos é 

acordada com os respetivos proprietários, sendo tida em conta a ocupação dos terrenos, a época mais 

propícia (após as colheitas, por exemplo). Nas áreas com sensibilidade ecológica, a abertura ou melhoria 

de acessos é, sempre, avalizada pela equipa de Acompanhamento Ambiental. 

 

4.5.2.3 MACIÇOS DE FUNDAÇÃO 

Nesta fase é realizada a verificação das estacas de piquetagem dos apoios, assim como a marcação das 

covas da fundação de cada apoio. Uma vez terminada a marcação das covas, procede-se à desmatação 

numa área aproximada de 400 m2 envolvente a cada apoio e posteriormente à abertura da cova, a qual é 

realizada com o auxílio de uma retroescavadora de pequeno porte. 

 

4.5.2.4 COLOCAÇÃO DOS APOIOS 

Nesta fase é efetuada a colocação e nivelamento da base dos apoios dentro das covas, procedendo-se de 

imediato à sua betonagem. O betão para a fundação vem de uma central próxima, transportado numa 

autobetoneira. A área de implantação de cada apoio é coberta com o material resultante da escavação 

necessária para a execução das fundações. No final é coberta com a terra vegetal que resultou da 

decapagem do terreno executada previamente às escavações propriamente ditas. 

 

4.5.2.5 COLOCAÇÃO DOS CABOS 

Na última fase de construção da linha são montadas provisoriamente roldanas no braço de cada apoio, 

de modo a se iniciar a passagem da corda-guia, desde o início até ao final do traçado da linha.  

O desenrolamento da corda guia é realizado por um trabalhador que a transporta em rolo, efetuando 

todo o trajeto da linha a pé. Finalmente, e com o recurso a duas máquinas de desenrolamento colocadas 

no início e no fim do traçado, realiza-se a operação de desenrolamento e fixação dos cabos condutores e 

de guarda.  

No cruzamento e sobrepassagem de obstáculos, tais como vias de comunicação, linhas aéreas, linhas 

telefónicas, etc., são montadas estruturas porticadas, para sua proteção, durante os trabalhos de 

montagem. Nesta operação estão envolvidos meios humanos e duas máquinas de desenrolamento. 

 

4.5.2.6 COLOCAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE BALIZAGEM AÉREA 

Estes dispositivos incluem sinalização para aeronaves, bem como para a avifauna. 

Tendo em atenção o disposto na Circular 10/03, de 6 de maio, do INAC, a balizagem aérea para aeronaves 

será feita através de esferas, alternadamente de cor branca e vermelha ou laranja internacional, com 

diâmetro mínimo de 600 mm, que serão instaladas nos cabos de guarda convencionais de modo a que a 
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projeção segundo o eixo da linha da distância entre esferas consecutivas seja sempre igual ou inferior a 

30 metros. 

Será efetuada a balizagem dos seguintes obstáculos: 

 Das linhas aéreas quando penetrem numa área de servidão geral aeronáutica e/ou que, 

ultrapassem as superfícies de desobstrução (que são para este nível de tensão de 25 m); 

 Dos vãos entre apoios que distem mais de 500 m; 

 Dos vãos que cruzem linhas de água, lagos, albufeiras, com uma largura média superior a 80 m ou 

que excedam, em projeção horizontal, mais de 60 m relativamente às cotas de projeção sobre o 

terreno, no caso de vales ou referida ao nível médio das águas; 

 Dos elementos de uma linha aérea que se situem nas proximidades de pontos de captação de 

água localizados em zonas de risco de incêndios florestais; 

 Das linhas aéreas que cruzem Autoestradas, Itinerários Principais ou Complementares 

 

4.6. FASE DE EXPLORAÇÃO 

Estima-se um total de 18 postos de trabalho durante a fase de exploração, responsáveis pelo 

funcionamento e manutenção da Central.  

As principais operações efetuadas durante a fase de exploração da CSF dizem respeito à produção da 

Central, a operações de manutenção preventiva e operações de manutenção corretiva. 

As operações de manutenção preventiva incluem operações de supervisão, inspeção periódica, 

verificação, medição ou teste dos componentes, bem como operações de controlo da vegetação e limpeza 

dos módulos solares com recurso a equipamento próprio. 

Relativamente à CSF, na fase de exploração são previsíveis os seguintes tipos de efluentes, resíduos e 

emissões: 

 Peças ou parte de equipamento substituído; 

 Materiais sobrantes das manutenções tais como por exemplo embalagens de lubrificantes; e 

 Material lenhoso resultante do corte da vegetação nas faixas de segurança. Este material 

normalmente reverte para o proprietário. 

 

4.7. FASE DE DESATIVAÇÃO 

Uma vez concluído o período de vida útil da CSF do Pocinho, que se estima em 30 anos, o mesmo poderá 

ser renovado e/ou reabilitado com a finalidade de continuar a ser operado durante um novo período de 

vida útil, ou poderá ser desativado e desmontado caso as condições económicas de exploração, face aos 

custos envolvidos, assim o venham a determinar. 

Considera-se que no caso da eventual desativação da Linha Elétrica, a 220 kV, em estudo, as atividades 

associadas serão semelhantes às da fase de construção. Desta forma, as emissões e os resíduos da 

desativação terão origem nas operações de desmantelamento dos apoios (abertura de acessos, 

escavações, etc.), com a produção de entulhos de construção civil provenientes do desmonte dos maciços 

das fundações dos apoios e de elementos metálicos dos apoios e dos componentes das linhas a 

desmontar. 

Grande parte dos materiais de base utilizados na construção do Projeto, que venham a ser inutilizados 
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quando ocorrer uma previsível renovação, reabilitação ou desmontagem dos mesmos, são passíveis de 

ser reciclados (cerca de 90% dos componentes de um painel fotovoltaico são recicláveis). Citam-se como 

exemplos o vidro, o alumínio e o cobre que podem ser refundidos e os óleos dos transformadores que 

podem ser valorizados. 

Toda a área intervencionada será posteriormente alvo de recuperação, de forma a adquirir as condições 

mais adequadas aos futuros usos. 

 

4.8. PROTEÇÃO DO AMBIENTE, SEGURANÇA, SAÚDE E QUALIDADE 

É de referir alguns aspetos diretamente relacionados com o funcionamento de uma linha de alta tensão, 

que são suscetíveis de provocar impactes ambientais negativos, expondo a sua probabilidade de 

ocorrência (quando aplicável), magnitude e as ações de minimização habitualmente praticadas. 

 

4.8.1. CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS 

A Portaria n.º 1421/2004, de 23 de novembro, transpõe para a Legislação Portuguesa o quadro de 

restrições básicas e de níveis de referência relativos à exposição do público em geral aos campos 

eletromagnéticos, constante da Recomendação do Conselho da União Europeia nº 1999/519/CE, de 12 de 

julho de 1999, a qual, por sua vez, se baseia na transcrição parcelar do documento “Guidelines for Limiting 

Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic and Electromagnetic Fields (up to 300 GHz)” da ICNIRP - 

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. 

Para este Projeto, os campos elétrico e magnético calculados encontram-se dentro dos valores habituais 

para linhas elétricas, ficando muito aquém das recomendações da ICNIRP (estabelecidas para 

trabalhadores expostos durante algumas horas diárias). 

 

4.8.2. EFEITO DE COROA 

O efeito de coroa consiste na ocorrência de descargas intermitentes no seio do ar ionizado, provocado 

pela presença de campo elétrico intenso na vizinhança dos condutores de alta tensão. 

Manifesta-se pela presença de uma luminescência de fraca intensidade, ruído audível característico de 

natureza crepitante e interferências radioelétricas, sendo responsável ainda por perdas de energia e 

formação de ozono. 

O dimensionamento do número e secção de condutores a utilizar nas ligações de alta tensão procurará 

sempre minimizar este efeito. No entanto, a sua intensidade depende fortemente das condições 

ambientais, sendo proporcional à percentagem de humidade, sendo de referir que o envelhecimento dos 

condutores favorece a redução do efeito de coroa. 
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5. ANÁLISE DOS FATORES AMBIENTAIS 

5.1. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

5.1.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

O EIA apresenta uma metodologia em que os fatores são apresentados em função das áreas de estudo 

consideradas e as características próprias. 

O EIA considerou a área de estudo da Geologia restrita à área do projeto (central solar fotovoltaica e 

corredores alternativos da linha elétrica). 

Neste fator ambiental é apresentada a caracterização da geomorfologia e o enquadramento geológico. A 

caracterização integra também elementos da cartografia geológica existente, com a implantação dos 

projetos, bem como observações de campo relativas a fracturação dos maciços graníticos e níveis de 

alteração superficial. Complementa com alguns dados de sismicidade e recursos minerais. A descrição 

segue a caracterização constante da Folha 11-C (Torre de Moncorvo). No que interessa ao património 

geológico, são indicados os locais de interesse geológico referenciados pelo ICNF, sendo referido que não 

foram identificados locais de interesse geológico de relevância nacional na área de estudo. 

Adicionalmente, o EIA refere que na superfície granítica onde se insere a área de estudo e interessada à 

implantação da CSF se observam afloramentos rochosos com blocos arredondados, de dimensão muito 

variada. Mais refere o EIA que muitos dos afloramentos apresentam blocos individualizados com as 

formas características do modelado granítico, alguns com formas pedunculares, blocos fendidos e 

pequenos amontoados caóticos de blocos. A informação disponibilizada refere o eventual uso de 

explosivos para desmonte de maciços graníticos para instalação das mesas dos módulos fotovoltaicos. 

No seguimento da apreciação prévia, foi disponibilizada pelo proponente informação relativa aos 

afloramentos rochosos na área da CSF com a inserção dos módulos fotovoltaicos nas áreas dos maciços 

graníticos. 

No que interessa aos corredores alternativos da LMAT verifica-se que ocorrerá a implantação de apoios 

da LMAT em áreas inseridas no fosso tectónico da Vilariça. Nas alternativas selecionadas foram indicados 

os locais de implantação dos apoios. Através da inserção dos corredores sobre extrato da cartografia 

geológica é possível avaliar os eventuais efeitos sobre o fator. 

 

5.1.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Atentos os documentos disponibilizados e o reconhecimento efetuado no âmbito de deslocação aos locais 

interessados, constata-se que a CSF se implanta essencialmente sobre granito biotítico-moscovítico, 

porfiroide, de grão médio a grosseiro, orientado, no qual foram estimadas idades U-Pb (em zircão) de 

cerca de 320Ma. Do lado Leste do acesso viário de Cabeça de Mouro para Castedo ocorre uma área de 

granito biotítico, de grão fino a médio, de tendência porfiroide, deformado. 

Em termos de afloramentos rochosos salientes, a delimitação apresentada corresponde à situação no 

terreno, podendo considerar-se a área interessada à CSF como genericamente favorável aos trabalhos de 

construção civil. Constituem exceção as áreas com afloramentos rochosos arredondados com desníveis 

superiores a 1 metro. No entanto, atenta a área total, os locais de afloramentos mais salientes ocupam 

áreas reduzidas e foram bem identificados na cartografia específica. 

No que interessa aos corredores alternativos para a Linha Elétrica, considera-se que a implantação no 

corredor sul (Alternativa A) causará mais afetações sobre a área granítica, por o granito biotítico-

moscovítico, porfiroide, de grão médio a grosseiro ser menos favorável em áreas de afloramentos 

rochosos, como é o caso dos sucessivos patamares entre Cabeça de Mouro e o rio Douro. O corredor norte 

(Alternativa B) apresenta um setor com grau de afetação idêntico ao corredor sul, entre o primeiro degrau 
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até ao cemitério de Cabeça do Mouro e deste até ao contacto com granito de Cabanas de Baixo. Deste 

ponto, a cotas da ordem dos 500 m, até à margem esquerda do rio Sabor o grau de afetação sobre o 

granito é menor, com escassos afloramentos rochosos e maior grau de alteração. 

Do lado Leste do fosso tectónico da Vilariça, a afetação sobre a geologia e geomorfologia decorre, 

adicionalmente, das características do substrato geológico e dos declives das vertentes. Assim, admite-se 

que a implantação dos apoios sobre a Formação da Desejosa é causadora de maiores afetações que a 

implantação sobre as Formações Pinhão/Rio Pinhão. Acresce que em áreas com maiores declives, talhados 

sobre os filitos/psamitos finos da Formação Desejosa, as atitudes das foliações características potenciam 

afetações negativas significativas. 

Ambos os corredores das linhas elétricas atravessam os cursos de água existentes. O corredor norte 

(Alternativa B) atravessa o rio Sabor num único atravessamento em área de vale mais largo. O corredor 

sul (Alternativa A) cruza o rio Douro em dois atravessamentos, consequência da peculiaridade local do 

traçado imposto ao rio pelos ramos da Falha da Vilariça. Adicionalmente o atravessamento do rio Sabor 

segue um traçado perpendicular relativamente ao curso do rio. Por sua vez o atravessamento do rio Douro 

é oblíquo (em que o traçado inflete progressivamente para SSE desde o apoio 14 ao 22) relativamente ao 

curso do rio, sendo que o traçado da linha do lado Leste (o traçado desenvolve-se segundo a direção N-S 

do apoio 23 ao 26 e deste para a subestação segue com alinhamento para SSW) e ao longo da margem 

direita do rio Douro continua em área de vertente muito inclinada adjacente ao rio. Nestes termos, as 

afetações negativas sobre a geomorfologia (modelado granítico, cursos de água e vertentes desenvolvidas 

em formações do Grupo do Douro) são incomparavelmente mais significativas no caso do corredor da 

Alternativa A. 

O EIA apresenta alguns locais referenciados como possuidores de valores interessados ao património 

geológico. Entre eles indica um ponto relativo a Vilariça/Pocinho e outro referenciado Quinta de Vale 

Meão. Os locais assinalados correspondem a área de relevante valor do património geológico. 

Na área aos corredores da Linha Elétrica e no caso do corredor A, merecem especial referência os valores 

do património geológico existentes na área interessada à Quinta de Vale Meão e áreas adjacentes 

delimitadas pelo rio Douro a norte de Cortes da Veiga, desde a configuração imposta pelos vários ramos 

da Falha Bragança-Vilariça-Manteigas ao traçado do rio Douro, a significativa exposição dos movimentos 

tectónicos preservados ao longo de pequena linha de água, a presença de indiscutíveis testemunhos de 

movimentos afetando terrenos quaternários (terraços fluviais), o traçado e as características dos litótipos 

ao longo do contacto, pela Falha, entre granitos e filitos da unidade de topo do Grupo do Douro (Formação 

da Desejosa), os xistos mosqueados preservados em roof pendant sobre o granito da Quinta de Vale Meão, 

outros testemunhos geológicos de exploração mineira, as características do granito essencialmente 

moscovítico com turmalina (Granito da Quinta de Vale Meão) decorrente do enquadramento tectónico e 

relações com as formações do Grupo do Douro (tectónica e metamorfismo de contacto/hidrotermal). De 

facto, a área interessada à Quinta de Vale Meão e áreas adjacentes delimitadas pelo rio Douro a norte de 

Cortes da Veiga, constitui do ponto de vista da geologia e da geomorfologia um local único, de grande 

relevância no que interessa ao património geológico, bem como para a realização de estudos interessados 

à neotectónica e sismicidade. Um desses estudos foi realizado na área interessada à implantação do apoio 

21 do corredor A, que comprovaram entre outras conclusões movimentações recentes na Falha da 

Vilariça. Nestas circunstâncias, considera-se que o atravessamento do rio Douro, a implantação de apoios 

de Linha Elétrica e o próprio traçado do corredor A são causadores de afetações relevantes e 

potenciadoras de impactes negativos, diretos, certos, de magnitude elevada e muito significativos no setor 

do duplo atravessamento do rio Douro, bem como no prolongamento da linha ao longo da vertente da 

margem direita do rio Douro, em especial entre o apoio 23 e o 28 do corredor da Alternativa A. 

Comparativamente, o corredor B, desde o atravessamento do rio Sabor até à zona da Quinta da Ventosa, 

e o seu desenvolvimento ao longo da linha de cumeada entre o apoio 29 e a subestação do Pocinho, seja 
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em linha simples ou dupla, não potencia impactes negativos muito significativos sobre a geomorfologia. 

Adicionalmente, neste corredor B, desde o atravessamento do rio Sabor até à subestação do Pocinho, os 

impactes sobre a geologia são ainda de menor magnitude e importância que os impactes sobre a 

geomorfologia. 

Atento o exposto, manifesta-se discordância relativa ao que consta no Quadro 3.2 – Ponderação das duas 

alternativas dos corredores, no que interessa ao descritor Geologia e Geomorfologia (Resposta ao pedido 

de elementos adicionais), desde logo pelo âmbito (curto) da comparação e pelos critérios que parecem 

não ter considerado as características das litologias interessadas, formas do relevo decorrentes da 

tectónica, litoestratigrafia/deformação e agentes da geodinâmica externa, bem como a evolução e 

dinâmica local nas áreas sujeitas a intervenções. 

O EIA, para as diversas fases do projeto (construção, exploração, desativação) indica medidas de 

minimização relativas à execução de escavações, aterros, riscos de erosão e gestão de inertes. 

Considera-se que os impactes decorrentes da implantação da CSF, sobre a geologia e geomorfologia, são 

negativos, diretos, certos, embora pouco significativos na maior parte da área de implantação. Nas áreas 

de afloramentos rochosos arredondados e salientes do modelado, considera-se que os impactes 

decorrentes do desmonte dos afloramentos rochosos são negativos, significativos e não minimizáveis. 

Em relação aos corredores da Linha Elétrica associada, considera-se que o que induzirá menores afetações 

sobre a geologia e geomorfologia, bem como sobre o património geológico é o corredor B como referido 

acima. 

 

5.1.3. SÍNTESE CONCLUSIVA 

Atento o exposto, o resultado da análise do fator Geologia e Geomorfologia é favorável à central solar 

fotovoltaica, condicionado à exclusão de módulos fotovoltaicos das áreas de afloramentos rochosos 

graníticos com desníveis superiores a 1 metro. 

Relativamente aos corredores alternativos (A, B, B2) da Linha Elétrica, a 220 kVA, o resultado da análise 

do fator Geologia e Geomorfologia é favorável à Alternativa B+B2, sendo desfavorável à Alternativa A da 

Linha Elétrica, pelos motivos acima referidos. 

Mais se considera que, previamente ao início da fase de execução das obras, deve ser entregue 

cartografia, nos moldes da apresentada nos elementos adicionais (Desenho nº 24), com a delimitação dos 

afloramentos graníticos a desmontar e a preservar, nos termos da condicionante acima indicada. 

 

5.2. RECURSOS HÍDRICOS 

5.2.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Ao nível dos recursos hídricos superficiais, a zona em estudo insere-se na Região Hidrográfica do Douro. 

Na área de estudo da Central Solar Fotovoltaica as linhas de água são pouco expressivas e de caudal 

efémero. Correspondem a linhas de cabeceira com características de escorrência, drenando para as 

massas de água das bacias hidrográficas intersetadas pela área de estudo (ribeira de Coleia, ribeiro 

Grande, ribeira da Vilariça e ribeira dos Cavalos). A área de estudo da Central Solar Fotovoltaica interfere 

também com áreas integrantes da Reserva Ecológica Nacional (REN), nas tipologias “Cabeceiras de linhas 

de água” e “Leitos dos Cursos de Água”. 

Os corredores alternativos A e B em estudo para a ligação elétrica inserem-se, nas bacias hidrográficas do 

rio Douro e do rio Sabor. Os corredores propostos interferem também com áreas integrantes da REN, nas 

tipologias “Cabeceiras de linhas de água”, “Áreas com risco de erosão”, Áreas de máxima infiltração”, 
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“Leitos dos Cursos de Água”, “Albufeiras e faixas de proteção” e “Zonas ameaçadas por cheias”. 

A área de estudo do corredor A é atravessada por linhas de água de caudal efémero afluentes da ribeira 

da Coleia e da ribeira dos Cavalos no setor norte, por linhas de água afluentes da albufeira Valeira no 

restante comprimento do corredor, e o setor sul do corredor é atravessado pela albufeira da Valeira. 

A área de estudo do corredor B é atravessada por linhas de água com escoamento efémero afluentes do 

rio Sabor e do rio Douro, e o corredor é ainda atravessado pela massa de água da Albufeira Valeira. 

Do ponto de vista hidrogeológico, a área em estudo integra-se na Unidade Hidrogeológica do Maciço 

Antigo, na massa de água subterrânea “Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro”. Nesta área, a 

recarga natural dos sistemas hidrogeológicos é feita essencialmente a partir da infiltração direta da 

precipitação e através da influência de massas de água superficial. Na área de estudo, a recarga do 

aquífero faz-se essencialmente por infiltração direta da precipitação. Esta massa de água subterrânea 

apresenta uma vulnerabilidade à poluição baixa, o risco de contaminação pode ser considerado baixo e 

apresenta um estado quantitativo e qualitativo “Bom”. 

 

5.2.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Os impactes sobre os recursos hídricos foram analisados face à possível afetação da REN e das redes de 

drenagem superficial e de fluxos hídricos subterrâneos, nomeadamente em termos de quantidade e 

qualidade da água, sendo na generalidade considerados impactes ambientais negativos pouco 

significativos. 

Na fase de construção os maiores impactes na qualidade da água serão os associados ao estaleiro, à 

movimentação pontual de terras e de equipamentos, e à realização de acessos viários. Em resultado da 

utilização e manutenção dos equipamentos pode ocorrer a descarga acidental de substâncias poluentes 

no solo, a produção de resíduos, e eventual contaminação dos recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos. No entanto, se tomadas as adequadas medidas de minimização, o impacte ambiental 

associado estima-se como negativo, localizado, temporário, reversível e pouco significativo. 

Os impactes decorrentes da construção dos apoios da Linha Elétrica e dos acessos na proximidade de 

linhas de água e da albufeira da Valeira relacionam-se com a mobilização do solo e não serão significativos, 

particularmente a construção dos apoios, dada a reduzida área que ocupam. 

As alterações da topografia do terreno são pontuais, pelo que a drenagem superficial global dos terrenos 

não se prevê vir a ser afetada. 

As águas residuais domésticas produzidas nas instalações sanitárias do estaleiro de obra serão 

armazenadas em fossa estanque, com recolha periódica por parte de empresa acreditada. 

Não é indicada a origem da água a utilizar na fase de construção e que irá abastecer o reservatório 

colocado na subestação/posto de comando. 

Na fase de exploração os impactes ambientais associados estão principalmente relacionados com a 

manutenção/limpeza da área e a reparação ou substituição de equipamentos. O impacte ambiental 

associado estima-se no geral como negativo, localizado, reversível, e pouco significativo, se tomadas as 

adequadas medidas de minimização. 

Os impactes ambientais associados estimam-se, no geral, como negativos, pouco significativos e de 

reduzida magnitude, prováveis, temporários e de âmbito local. 

O estudo prevê a implementação de um conjunto de medidas de minimização dos impactes ambientais 

ao nível dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, com as quais se concorda. 

Além das medidas de minimização propostas, propõe-se ainda que seja acrescentada a seguinte medida: 
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 Verificação regular da estanquicidade da fossa sética (que recebe as águas residuais domésticas 

produzidas nas instalações sanitárias do estaleiro) com uma periodicidade mínima anual. 

Salienta-se, ainda, que deverá ser garantida uma faixa mínima de 10 metros, medidos desde a linha que 

delimita o leito das linhas de águas públicas, livre de quaisquer elementos construtivos, de forma a 

cumprir com o disposto no n.º 1 do artigo 21.º da Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro. 

Atendendo aos impactes pouco significativos sobre os recursos hídricos, considera-se não haver 

necessidade de implementação de qualquer plano de monitorização, salientando-se no entanto a 

necessidade de cumprimento das obrigações definidas nos títulos de utilização dos Recursos Hídricos que 

vierem a ser emitidos. 

 

5.2.3. SÍNTESE CONCLUSIVA 

Apesar de o projeto poder induzir impactes negativos sobre os recursos hídricos, os mesmos são passíveis 

de serem minimizados se adotadas as medidas de minimização propostas, não sendo expectável a 

ocorrência de um impacte negativo significativo ao nível da qualidade das águas. 

Neste contexto, considera-se que, desde que cumpridas as medidas de minimização estabelecidas no 

presente Parecer, qualquer das combinações propostas é passível de ser viabilizada. No entanto, ao nível 

da afetação dos recursos hídricos considera-se a Alternativa B menos impactante que a Alternativa A. 

Efetivamente, embora a Alternativa B preveja a regularização de acessos existentes numa maior extensão, 

a Alternativa A implica uma maior extensão de novos acessos e prevê duas travessias do rio Douro, 

enquanto a Alternativa B prevê apenas uma travessia do rio Sabor numa menor extensão. 

Assim, considerando que os impactes negativos sobre os recursos hídricos são passíveis de serem 

minimizados se adotadas as medidas de minimização estabelecidas, designadamente através do 

restabelecimento de forma adequada das linhas de água intercetadas, qualquer uma das alternativas 

apresentadas está em condições de merecer parecer favorável condicionado ao cumprimento das 

medidas de minimização indicadas no presente Parecer e ao cumprimento das seguintes condições: 

 Os apoios da linha aérea devem localizar-se fora da zona reservada (a mais de 100 metros do NPA) 

e a mais de 10 metros de qualquer linha de água (de modo a garantir a salvaguarda da servidão 

administrativa prevista no n.º 1 do artigo 21.º da Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro). 

 Garantindo um afastamento mínimo de 10 metros para cada lado das linhas que delimitam o leito 

das linhas de água relativamente a qualquer elemento construtivo integrante da central 

fotovoltaica, nomeadamente, subestação, painéis fotovoltaicos e vedação. 

 Não é autorizada a ocupação do leito de nenhuma linha de água, exceto no mínimo necessário 

para efetuar as passagens hidráulicas entre margens previstas. 

 Previamente ao início dos trabalhos deverá ser obtido o Título de Utilização dos Recursos Hídricos 

(TURH) relativamente a todas as ações que possam implicar a ocupação de áreas integrantes do 

domínio hídrico (faixa de 10 metros para cada lado da linha que delimita o leito das linhas de 

águas), nomeadamente, novos apoios e passagens hidráulicas a executar ou a recuperar. O pedido 

de TURH deverá ser efetuado nos termos previstos na Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro e 

Decreto-Lei nº 226-A/2007, de 31 de maio, devendo ser junto ao processo o projeto de execução 

da(s) solução(ões) adotada(s) e cálculo hidráulico da secção mínima necessária para cada PH e 

respetivo desenho de pormenor, de modo a comprovar que a mesma não irá constituir qualquer 

estrangulamento ou obstrução ao livre escoamento das águas; 

 Caso a área onde se localiza a central solar fotovoltaica não seja abrangida pela rede pública de 

abastecimento de água, deverão ser realizadas as infraestruturas adequadas, não sendo 
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admissível qualquer captação de água a menos que o requerente venha a ser titular de um título 

de utilização dos recursos hídricos para o efeito, o qual deve ser requerido de acordo com o 

previsto no Decreto-Lei nº 226-A/2007, de 31 de maio e Portaria n.º 1450/2007, de 12 de 

novembro. 

 Encaminhamento dos efluentes acumulados na fossa estanque (provenientes das instalações 

sanitárias do estaleiro) para ETAR. 

Face ao exposto, o resultado da análise do fator Recursos Hídricos é favorável ao projeto, condicionado 

às disposições estabelecidas no capítulo 9 do presente Parecer. 

 

5.3. SISTEMAS ECOLÓGICOS 

5.3.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

5.3.1.1 ÁREAS SENSÍVEIS 

A área de estudo não se sobrepõe com Áreas Sensíveis, nos termos das subalíneas i) e ii) da alínea a) do 

art.º 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, na sua redação atual. 

 

5.3.1.2 FLORA, VEGETAÇÃO, BIÓTOPOS E HABITATS 

A ocupação na área de estudo é dominada por matos, abrangendo mais de 56% da área. Ao nível da flora, 

verifica-se que a área da CSF se encontra profundamente marcada pela ação humana, sendo de salientar 

os impactes provocados pela exploração florestal e agrícola e pela recorrência dos incêndios rurais. Estas 

ações induziram a depleção da vegetação natural potencial (sobreirais, azinhais e carvalhais), tendo 

transformando radicalmente estas unidades em áreas dirigidas para uma determinada produção ou em 

vastas áreas colonizadas por formações regressivas (matos). 

Na totalidade da área estudada da CSF, salientam-se pelo valor ecológico e pela maior sensibilidade que 

poderão assumir perante as afetações infringidas pelo Projeto, as Florestas de Quercus ilex e Quercus 

rotundifolia, matagais arborescentes de Juniperus spp., e as referentes à vegetação ribeirinha de pradarias 

húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion e de salgueirais arbóreos psamófilos de 

Salix atrocinerea. Ainda em termos da flora, chama-se a atenção para as espécies sobreiro e azinheira que 

surgem de forma isolada no território ou constituindo povoamentos, conferindo a sua presença restrições 

nas atividades a desenvolver, ou seja, ambas protegidas por legislação específica. As áreas afetadas pelos 

corredores alternativos “A” e “B” da LMAT caracterizam-se por um mosaico de áreas agrícolas (pastagens, 

pomares de amêndoa e vinha), intercaladas com áreas de matos (giestal) e áreas florestadas (azinhais, 

pinhais e sobreirais). A área é atravessada por inúmeros cursos de água. 

 

5.3.1.3 FAUNA 

Inventariaram-se, na área de estudo, um total de 136 espécies de fauna (88 espécies de aves, 24 espécies 

de mamíferos, 15 espécies de répteis e 9 espécies de anfíbios). Do total das espécies inventariadas, 16 

apresentam estatutos de ameaça e 7 encontram-se quase ameaçadas. 

Na generalidade, a área de estudo apresenta um valor médio para anfíbio e aves, e um valor baixo para 

répteis e mamíferos. 

Na Alternativa A da Linha Elétrica inventariaram-se um total de 184 espécies de fauna (121 espécies de 

aves, 38 espécies de mamíferos, 16 espécies de répteis e 9 espécies de anfíbios). Do total das espécies 

inventariadas, 25 apresentam estatutos de ameaça e 12 encontram-se quase ameaçadas. Na 

generalidade, a área abrangida por este corredor apresenta um valor elevado para a avifauna, médio para 
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anfíbio e mamíferos, e um valor baixo para répteis.  

Na Alternativa B do corredor da Linha Elétrica inventariaram-se um total de 184 espécies de fauna (103 

espécies de aves, 24 espécies de mamíferos, 16 espécies de répteis e 9 espécies de anfíbios). Do total das 

espécies inventariadas, 18 apresentam estatutos de ameaça e 8 encontram-se quase ameaçadas. Na 

generalidade, a área abrangida por este corredor apresenta um valor elevado para a avifauna, médio para 

anfíbio e mamíferos, e um valor baixo para répteis. 

De acordo com o Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas de 

distribuição e transporte de energia elétrica (ICNF, 2019), todos os corredores A, B e B2 atravessam “Áreas 

Muito Críticas” e “Áreas Críticas”. 

A opção A atravessa uma “Área Crítica” de um dos últimos casais de Águia de Bonelli desta região (NP-

DO-30 LOUSÃ), assim como atravessa uma “Área Crítica” de um casal ativo de Britango (NP-DO-20). O 

corredor da Alternativa B atravessa uma “Área Muito Crítica” de um casal de Britango (NP-VILARC-10), 

mas sem evidências de ocupação recente. 

As opções B e B2 atravessam “Áreas Críticas” correspondentes a um território de Águia-real (AC-VILAR-

10) e dois territórios 2 de Britango (NP-DO-20, NP-SAB-130), ainda que seja através de zonas marginais 

desses territórios, e no caso dos britangos atravessa troços onde já existem uma linha de muito alta tensão 

e outras infraestruturas. 

 

 

Figura 3 – Corredores da LMAT e zonamento de áreas importantes para a avifauna (ICNF, 2019) 

 

5.3.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

5.3.2.1 FLORA, VEGETAÇÃO, BIÓTOPOS E HABITATS 

Na elaboração do presente Projeto foi dada uma particular atenção à ocupação do solo existente, 

nomeadamente à presença de espécies e habitats que revelam valor de conservação. Maioritariamente, 

projetou-se sobre áreas colonizadas por giestal ou ocupadas por explorações agrícolas, ambas com 

reduzido valor de conservação, tendo-se tido, quando possível, o cuidado de não afetar os exemplares de 
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sobreiro e de azinheira que se encontram ao longo da área da Central (indivíduos isolados ou constituindo 

povoamentos), assim como áreas de zimbral e com vegetação ribeirinha. Muito embora se venha a 

assumir como premissa a preservação do maior número de indivíduos de sobreiro e de azinheira, as 

caraterísticas específicas da Central deverão exigir a afetação direta de alguns exemplares. 

As ações inerentes a esta fase promoverão: 

 A conversão de uma vasta área atualmente colonizada por formações florísticas com reduzido 

valor de conservação, numa área de produção de energia fotovoltaica – Predominantemente 

serão afetadas áreas que se encontram colonizadas por giestal (205,20 ha) ou dirigidas à 

exploração agrícola (101,29 ha), sendo infringidas menores afetações, nos povoamentos de 

pinheiro-bravo e nos povoamentos de sobreiro. Nas restantes unidades de ocupação, as 

perturbações revelam-se de forma residual. Estas afetações resultarão do efeito cumulativo das 

ações: 1) implantação dos módulos fotovoltaicos (305,61 ha); 2) abertura de valas e construção 

da vedação (14,97 ha); 3) construção do estaleiro e áreas de depósito (1,28 ha); 4) beneficiação e 

construção de acessos (11,24 ha); 5) construção da subestação (1,29 ha); e 6) construção do posto 

de transformação (0,90 ha). As comunidades florísticas que constituem habitats da Diretiva 

n.º 2013/17/EU serão afetadas maioritariamente de forma temporária, cingindo-se a sua 

destruição aos segmentos dos habitats ribeirinhos que são intersetados por algumas valas de 

cabos. Neste sentido, assume-se que os impactes serão predominantemente de carácter 

negativo, pouco significativos, diretos, temporários, de ordem local e com magnitude reduzida; 

 Potencial destruição de alguns exemplares de sobreiro e azinheira – Este impacte considera-se 

negativo, pouco significativo e de magnitude reduzida; 

 Eventual perturbação ou danificação, por descuido de manipulação de máquinas, de indivíduos 

da flora local que se encontram na área circundante à área de intervenção – A presença de azinhal, 

zimbral, vegetação ribeirinha e de sobreiros e azinheiras ao longo da área de implantação da CSF 

leva-nos a supor que venham a existir danos sobre esta vegetação. Este impacte considera-se 

negativo, pouco significativo, direto, temporário, local e de magnitude reduzida; 

 Perturbação dos cursos de água existentes na área da Central – A exposição dos solos pela 

remoção da vegetação favorecerá o processo erosivo, principalmente em períodos de grande 

pluviosidade. O arrastamento de solo para os cursos de água promoverá o seu assoreamento, com 

a consequente perda de habitats e atrofia das comunidades com eles relacionados (habitats 6420 

e 92A0pt3). Este impacte considera-se negativo, pouco significativo, direto, temporário, local e de 

magnitude reduzida. 

 Antropização do coberto vegetal na área envolvente do Projeto – Os níveis de perturbação sobre 

as formações vegetais na envolvente poderão aumentar ligeiramente face ao que atualmente se 

observa, podendo produzir-se alguma diminuição na biodiversidade e um aumento do 

desenvolvimento de espécies ruderais. 

Os impactes sobre a flora e vegetação decorrentes da implementação do projeto em análise estão 

sobretudo relacionados com as atividades que promovem a remoção e degradação da vegetação, tais 

como a desmatação e decapagem de solos, que conduzem à eliminação do banco de sementes do solo, e 

consequentemente criam dificuldades à regeneração natural das espécies vegetais. 

Verifica-se que as comunidades vegetais afetadas pela implementação da CSF apresentam 

predominantemente reduzido valor conservacionista e/ou ecológico. As afetações com maior significado 

cingem-se à destruição de pequenos trechos da vegetação ribeirinha (interseção de valas a construir). É 

ainda expetável a existência de perturbações, de carácter temporário, nos povoamentos de sobreiro 

atravessados pela vedação, assim como nas comunidades florísticas que se encontram estabelecidas em 

áreas adjacentes às áreas de intervenção. Em termos gerais, ponderando o efeito cumulativo de 
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destruição, configura-se no decorrer da fase de construção um impacte negativo, pouco significativo, 

direto, de reduzida magnitude, certo, local, e reversível a longo prazo. A fase de exploração não apresenta 

impactes negativos adicionais, assistindo-se à recuperação das comunidades arbustivas e herbáceas nas 

áreas que foram afetadas de forma temporária no decorrer da fase de construção. 

O bom funcionamento da LMAT exige a manutenção de um corredor sem árvores de grande porte. Tendo 

em conta a ocupação do solo atual e que a vegetação potencial para esta região são os carvalhais, azinhais 

e sobreirais, prevê-se que estas intervenções decorram apenas nos povoamentos de pinheiro-bravo 

(305 m na Alternativa A e 27 m na Alternativa B), tornando os impactes no decorrer desta fase 

negligenciáveis. Os elementos arbóreos, de espécies autóctones, existentes não atingem na região alturas 

que comprometam a segurança da LMAT. Em termos gerais, o impacte desta ação será negativo, sem 

significado, médio/longo prazo, certo e irreversível. 

Durante a fase de exploração continuar-se-á a sentir os impactes na flora e vegetação associados à 

presença da LMAT. No decorrer desta fase prevê-se ainda a existência de ações geradoras de impactes 

nomeadamente as resultantes das atividades de manutenção desta infraestrutura. Estas deverão ser 

muito pontuais e localizadas considerando-se o seu impacte negligenciável. 

O impacte do projeto ao nível da flora, vegetação, biótopos e habitats naturais considera-se negativo, 

indireto, de magnitude reduzida, temporário, provável, local, reversível a longo prazo ou irreversível, e 

pouco significativo. 

 

5.3.2.2 FAUNA 

Central Solar Fotovoltaica 

Durante a fase de construção prevê-se a ocorrência de diversas ações que poderão conduzir a efeitos 

negativos para os diferentes grupos faunísticos em análise. Estas ações estão associadas à desmatação e 

limpeza das áreas a intervencionar, à construção e instalação das infraestruturas que constituirão a 

Central, bem como das estruturas temporárias anexas à construção do empreendimento (estaleiro). 

As ações previstas terão como efeitos principais a perda de habitat, a degradação dos habitats adjacentes 

e o aumento do risco de mortalidade de algumas espécies por atropelamento, particularmente devido ao 

aumento da perturbação dos padrões de calma e da circulação de pessoas e veículos. A movimentação de 

pessoas, máquinas e veículos afetos às obras, levará à perturbação, nomeadamente devido à produção 

de ruído e vibrações, resultando num efeito de exclusão da fauna, sobretudo de aves e mamíferos, 

diminuindo a diversidade faunística. Este efeito não se limitará à área intervencionada, prolongando-se 

pelas áreas contíguas, o que, em conjunto com o aumento da emissão de poluentes associada ao aumento 

de tráfego resultará na degradação dos habitats presentes na envolvente da área a intervencionar. Este 

efeito poderá ser particularmente importante durante a época de reprodução das espécies (mamíferos e 

avifauna). No entanto, refere-se que CSF se encontra a mais de 500 m de “Áreas Muito Críticas” para aves 

de rapina associada à nidificação das espécies britango e águia-real. De referir ainda que apesar de a área 

da Central se encontrar numa área de distribuição provável, mas irregular, da espécie lobo-ibérico (Canis 

lupus signatus), a alcateia mais próxima (Alcateia de Souto da Velha) localiza-se a cerca de 15,5 km a Este 

da área de estudo. Desta forma, não se prevê a ocorrência de fenómenos de perturbação das espécies 

acima referidas, durante o período de reprodução, devido à movimentação de pessoas, máquinas e 

veículos afetos à obra. A circulação de maquinaria e veículos pesados levará ainda ao aumento do risco 

de atropelamento, sobretudo sobre espécies com menor mobilidade, como anfíbios, répteis e pequenos 

mamíferos. Entende-se que este impacte apresentará maior significado na proximidade dos cursos e 

massas de água, particularmente durante os períodos de migração primaveril e outonal de anfíbios. Das 

espécies ameaçadas e quase ameaçadas com alguma probabilidade de ocorrência na área de estudo, 

suscetíveis ao risco de atropelamento, destacam-se a lagartixa-de-dedos-dentados e o rato-de-Cabrera. 
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Refere-se, no entanto, que o potencial impacte associado ao risco de atropelamento é minimizável, 

inclusive através da concentração dos trabalhos na área específica de intervenção, na sensibilização dos 

trabalhadores e no estabelecimento de medidas relativas aos limites de velocidade na área afeta à obra.  

Em relação à desmatação/decapagem das áreas a intervencionar, a destruição do coberto vegetal na área 

onde se pretende instalar os painéis, as valas de cabos, os Postos de Seccionamento e de Transformação, 

a Subestação, o Edifício de comando, os Estaleiros, o Armazém, e os acessos internos da CSF, resulta na 

perda de habitats e na exclusão de espécies da área a intervencionar. Considerando que grande parte da 

área a desmatar é constituída por áreas agrícolas e de matos, as espécies que ocorrem nestes habitats 

serão as mais afetadas pela desmatação e/ou decapagem das áreas a intervencionar, nomeadamente 

espécies não ameaçadas e com distribuições alargadas como as cotovias, a laverca, o trigueirão e o 

picanço-real. De entre as espécies ameaçadas ou quase ameaçadas que se reproduzem preferencialmente 

nestes habitats, como o tartaranhão-caçador e o picanço-barreteiro, serão as potencialmente mais 

afetadas pelo efeito de exclusão causado pelas ações de desmatação e limpeza do terreno, por serem 

espécies confirmadas na área de implementação do projeto, ou muito prováveis de aí ocorrer. No entanto, 

importa referir que este é um impacte minimizável através do condicionamento destas ações no período 

de reprodução das espécies de avifauna. O trabalho de desmatação conduzirá ainda à perturbação da 

fauna, devido à produção de ruído e vibrações, resultando num efeito de exclusão das espécies, sobretudo 

de aves e mamíferos, diminuindo a diversidade faunística. Este efeito não se limitará à área 

intervencionada, prolongando-se pelas áreas contíguas, levando à degradação da qualidade dos habitats 

adjacentes, ainda que temporariamente. No entanto, tal como referido anteriormente, a CSF encontra-se 

a mais de 500 m de “Áreas Muito Críticas” para aves de rapina associada à nidificação das espécies 

britango e águia-real e a cerca de 15,5 km da área da alcateia lobo-ibérico mais próxima (Alcateia de Souto 

da Velha), não se prevendo, por isso a ocorrência de fenómenos de perturbação destas espécies, durante 

o período de reprodução, devido às ações de desmatação e decapagem das áreas a intervencionar. 

As atividades relacionadas com a construção e instalação de estruturas e acessos, levarão à perturbação 

da fauna, nomeadamente devido à produção de ruído e vibrações, resultando na exclusão, sobretudo, de 

aves e mamíferos e, consequentemente, diminuindo a diversidade faunística. Este efeito não se limitará 

à área intervencionada, prolongando-se pelas áreas contíguas, o que, em conjunto com a emissão de 

poluentes produzida pelas máquinas e veículos afetos à obra, resultará na degradação dos habitats 

presentes na envolvente da área a intervencionar. No entanto, tal como referido anteriormente, não são 

expectáveis impactes decorrentes destas ações sobre espécies mais sensíveis à perturbação, como o lobo-

ibérico, o britango e a águia-real, por os seus locais de reprodução se encontrarem afastados das áreas a 

intervencionar. Adicionalmente, a instalação de algumas estruturas (e.g. Painéis, Subestação, Edifício de 

comando, Postos de Seccionamento e de Transformação) assim como a abertura de novos acessos, 

resultará na perda permanente de habitat para algumas espécies, devido ao aumento de área ocupada 

com construções. No entanto, devido às características ecológicas das áreas afetadas, considera-se que 

este impacte tenha pouco significado, com afetação principalmente de áreas agrícolas e de matos, com a 

afetação particularmente de espécies comuns e pouco preocupantes do ponto de vista da conservação 

(e.g. cotovias, laverca, trigueirão e o picanço-real). 

Associada ao processo construtivo, existe ainda o risco de mortalidade de algumas espécies, 

particularmente aquelas de menores dimensões, nomeadamente répteis, anfíbios e micromamíferos 

devido ao atropelamento ou soterramento. Quanto ao desmantelamento dos estaleiros e recuperação 

paisagística das zonas intervencionadas, ainda que causadores de perturbação sobre a fauna durante esta 

atividade, devido à produção de ruído e vibrações e à degradação temporária dos habitats circundantes, 

após a remoção de todas as infraestruturas, e a cobertura com terra vegetal das áreas intervencionadas, 

a zona em causa irá naturalmente recuperar as suas características originais, permitindo que, a 

curto/médio prazo, os terrenos que tinham ficado previamente ocupados, fiquem disponíveis para 

algumas espécies, permitindo que estas recolonizem a área após a cessação das alterações. 
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Na fase de exploração, é expetável que o funcionamento da CSF possa provocar alterações no 

comportamento de algumas espécies que utilizam a área, dando lugar a fenómenos de perturbação e de 

afastamento. Ainda assim, prevê-se que a grande maioria das espécies se habituem à nova situação. Nesta 

fase prevê-se que as perturbações sejam devidas, sobretudo, a ações de manutenção e reparação de 

equipamentos e à gestão da vegetação que possa interferir com o bom funcionamento do sistema 

fotovoltaico. 

Quanto à presença da Central, as áreas vedadas não vão funcionar como uma barreira intransponível para 

a maioria das espécies, particularmente para espécies de menores dimensões, sendo expectável a sua 

habituação à presença das estruturas e à perturbação causada pelo funcionamento das mesmas. No que 

respeita a avifauna, prevê-se que ocorra um fator de perturbação adicional, que poderá condicionar a 

utilização da área por este grupo, e que se relaciona com o reflexo criado pelos painéis solares, conduzindo 

ao afastamento de algumas espécies da área do projeto (e.g. aves de rapina e corvídeos) e favorecendo a 

ocorrência de algumas espécies de passeriformes e de espécies sem estatuto de ameaça em detrimento 

de espécies com estatuto de ameaça, resultando na alteração da composição das comunidades presentes. 

Este efeito far-se-á sentir principalmente sobre espécies de aves de rapina, salientando-se as espécies 

confirmadas na área da Central ou com muita probabilidade de aí ocorrer: tartaranhão-caçador, águia-

real, águia de Bonelli, águia-calçada, águia-d’asa-redonda e milhafre-preto. 

A presença física da Central pode ainda resultar na ocorrência de episódios de mortalidade de avifauna 

por colisão com as estruturas fotovoltaicas, particularmente, de espécies aquáticas. As razões para a 

atração das aves por painéis solares não se encontram ainda claramente documentadas, assim como o 

grau de mortalidade que pode decorrer destas estruturas, existindo, contudo, hipóteses para estes 

fenómenos. A escassez de dados sobre este tipo de fenómenos de mortalidade é uma das variáveis que 

dificulta a clarificação das razões para a atração e mortalidade de aves em centrais fotovoltaicas. No 

entanto, desenvolve-se de seguida algumas das razões que poderão estar na origem da ocorrência de 

episódios de mortalidade de avifauna por choque com infraestruturas fotovoltaicas. Os painéis 

fotovoltaicos refletem luz polarizada que é atrativa para os insetos aquáticos, que podem então confundir 

os painéis com água e tentar colocar ovos à superfície dos mesmos. Aves insectívoras, tais como a alvéola-

branca (Motacilla alba), pega-rabuda (Pica pica), pardal-comum (Passer domesticus) ou chapim-real 

(Parus major), foram observadas a alimentar-se de insetos aquáticas atraídos por luz polarizada em janelas 

de vidro, superfícies de plástico preto e alcatrão (Harrison et al., 2016), sendo uma hipótese que algo 

semelhante possa acontecer nos painéis fotovoltaicos. Outros estudos realizados permitiram observar a 

ocorrência de mortalidade de espécies de aves aquáticas ou que recorrem frequentemente a ambientes 

aquáticos, facto que consubstanciou a hipótese do efeito lago, em que as aves podem ser enganadas pela 

presença de painéis assumindo-os como uma superfície de água (Kosciuch et al., 2020). Com base em 

dados recolhidos em 10 centrais fotovoltaicas nos EUA (Califórnia e Nevada) Kosciuch et al. (2020), 

estimou a mortalidade de 2,49 aves/MW/ano. As famílias avifaunísticas mais afetadas foram 

Passeriformes e Columbiformes, sendo que as famílias Falconiformes e Accipitriformes foram pouco 

afetadas (Kosciuch et al., 2020). As mortalidades estimadas, descritas em bibliografia, variam 

grandemente entre 0,5 e 10,24 aves/MW/ano, sendo fatores relacionados esta variação a tecnologia de 

cada central solar, a localização da central e o habitat presente em redor da central (Walston et al., 2016). 

É ainda de referir que nestes estudos são consideradas diferentes tecnologias de centrais, incluindo dados 

de centrais fotovoltaicas com painéis e de centrais de concentração que usam espelhos, sendo que nestas 

últimas a mortalidade é mais elevada, e ocorrendo não só por colisão, mas também por helióstatos 

(queimadura pelo calor refletido pelos espelhos). Tendo em consideração a escassez de dados de 

mortalidade de aves em centrais solares e a escassez dos mesmos a nível europeu, ainda que exista a 

probabilidade de esta ocorrer, propõe-se a implementação de um Plano de Monitorização da Mortalidade 

de Aves. 

As áreas vedadas, inerentes à presença da Central, podem ainda resultar na perda de espaço biótico para 
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algumas espécies, nomeadamente o tartaranhão-caçador, assim como para mamíferos de médio e grande 

porte como o corço, o javali, a raposa, o sacarrabos e o texugo. No entanto, refere-se que a opção de 

vedar independentemente os diferentes setores da Central, salvaguardando a conectividade dos cursos 

de água com maior expressão, assim como alguns caminhos rurais, permite a manutenção de corredores 

de dispersão das espécies através dos diferentes setores. 

Na manutenção e reparação de equipamentos e acessos, as atividades resultarão em episódios pontuais 

de perturbação das espécies, nomeadamente devido à produção de ruído e vibrações, resultando num 

efeito de exclusão da fauna, sobretudo de aves e mamíferos, diminuindo a diversidade faunística. Este 

efeito não se limitará à área intervencionada, prolongando-se pelas áreas contíguas, o que, em conjunto 

com a emissão de poluentes produzida pelas máquinas e veículos afetos a estas atividades, resultará na 

degradação dos habitats presentes na envolvente da área a intervencionar, ainda que de forma pontual. 

Adicionalmente, a circulação de maquinaria e veículos pesados levará ainda ao aumento do risco de 

atropelamento, sobretudo sobre espécies com menor mobilidade, como anfíbios, répteis e pequenos 

mamíferos. O corte de vegetação na envolvente do sistema de produção fotovoltaica (sempre que a 

dimensão da vegetação cause ensombramento), favorece a ocorrência de algumas espécies de fauna na 

medida em que manterá a disponibilidade de nichos, áreas de alimentação, refúgio e, para algumas 

espécies, de nidificação/reprodução, particularmente espécies, que ocorrem em espaços mais abertos e 

que se prevê que colonizem a área após as alterações provocadas pelo desmatação realizada na fase de 

construção. São exemplo os lagomorfos, como os coelhos; pequenos roedores; alguns répteis como 

lagartixas, sardões e serpentes, e até mesmo aves, como as cotovias e os trigueirões. Ainda assim, a 

realização destas ações conduzirá à perturbação pontual da fauna, devido à produção de ruído e 

vibrações, resultando num efeito de exclusão das espécies, sobretudo de aves e mamíferos, prevendo-se 

a afetação de passeriformes que se reproduzem preferencialmente em áreas abertas de matos rasteiros. 

Salienta-se que a grande maioria das espécies potencialmente afetadas pelo efeito de exclusão, 

provocado pelas ações de manutenção da vegetação, são espécies comuns, com distribuições alargadas e 

pouco preocupantes do ponto de vista da conservação. Destaca-se, no entanto, a potencial afetação da 

espécie quase ameaçada picanço-barreteiro. Refere-se ainda que, este efeito não se limitará à área 

intervencionada, prolongando-se pelas áreas contíguas, levando à degradação da qualidade dos habitats 

adjacentes, ainda que pontualmente. 

Linha Elétrica – Corredores A e B – Fase de Construção 

Durante a fase de construção da Linha Elétrica, prevê-se a ocorrência de diversas ações que poderão 

conduzir a efeitos negativos para os diferentes grupos faunísticos em análise. Estas ações estão associadas 

à movimentação de pessoas, máquinas e veículos afetos à construção da LMAT, bem como das estruturas 

temporárias anexas à construção. As ações previstas terão como efeitos principais a perda de habitat, a 

degradação dos habitats adjacentes, particularmente devido ao aumento da perturbação dos padrões de 

calma e o aumento do risco de mortalidade de algumas espécies por atropelamento ou soterramento. 

De entre as várias ações, destacam-se as seguintes: A movimentação de pessoas, máquinas e veículos 

afetos à construção da LMAT, levará à perturbação, nomeadamente devido à produção de ruído e 

vibrações, resultando num efeito de exclusão da fauna, sobretudo de aves e mamíferos, diminuindo a 

diversidade faunística. Este efeito não se limitará à área intervencionada, prolongando-se pelas áreas 

contíguas, o que, em conjunto com o aumento da emissão de poluentes associada ao aumento de tráfego 

resultará na degradação dos habitats presentes na envolvente da área a intervencionar. Este efeito poderá 

ser particularmente importante durante a época de criação (mamíferos e avifauna) ou hibernação 

(quirópteros) das espécies. Salienta-se que o corredor em estudo tem cerca de 11 km de extensão, numa 

região importante para a nidificação de espécies de avifauna ameaçadas, atravessando na sua totalidade 

“Áreas Críticas” para aves de rapina e outras planadoras e encontrando-se na proximidade de outras 

“Áreas Críticas” e “Áreas Muito Críticas” para avifauna devido à presença de espécies como a águia-real, 
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o britango, a cegonha-preta, o chasco-preto, a águia de Bonelli e o grifo. De referir que não são conhecidos 

abrigos de morcegos nos corredores em estudo e que os abrigos que ocorrem na envolvente próxima 

apresentam uma ocupação reduzida e irregular, encontrando-se o abrigo mais próximo a cerca de 1,4 km. 

Desta forma, não se prevê que a movimentação de pessoas, máquinas e veículos afetos à construção 

resultem em impactes negativos, significativos sobre a fauna. A circulação de maquinaria e veículos 

pesados levará ainda ao aumento do risco de atropelamento, sobretudo sobre espécies com menor 

mobilidade, como anfíbios, répteis e pequenos mamíferos. Este risco será mais elevado na proximidade 

de cursos e corpos de água, nomeadamente na proximidade da albufeira da Valeira e de cursos de água 

de menores dimensões atravessados pelo corredor da LMAT, particularmente durante os períodos de 

migração primaveril e outonal de anfíbios. De entre as espécies ameaçadas ou quase ameaçadas, com 

maior risco de serem atropeladas devido à movimentação de pessoas, máquinas e veículos afetos à 

construção da LMAT, destacam-se o rato-de-Cabrera e a lagartixa-de-dedos-dentados. Refere-se, no 

entanto, que o potencial impacte associado ao risco de atropelamento é minimizável, inclusive através da 

concentração dos trabalhos na área específica de intervenção, na sensibilização dos trabalhadores e no 

estabelecimento de medidas relativas aos limites de velocidade na área afeta à obra. Quanto ao 

reconhecimento, sinalização e abertura do local de implantação do apoio e do acesso provisório (inclui 

ações de desmatação/decapagem das áreas a intervencionar, incluindo movimentação de terras/ 

depósito temporário de terras), este resulta na perda de habitats e na exclusão de espécies na área a 

intervencionar. A desmatação/decapagem a realizar, para abertura de acessos e instalação dos apoios, 

resultará, em alguns locais, numa alteração do tipo de coberto vegetal que aí ocorre. 

O trabalho de desmatação também conduzirá à perturbação da fauna, devido à produção de ruído e 

vibrações, resultando num efeito de exclusão das espécies, sobretudo de aves e mamíferos, diminuindo a 

diversidade faunística. Este efeito não se limitará à área intervencionada, prolongando-se pelas áreas 

contíguas, levando à degradação da qualidade dos habitats adjacentes. No entanto, considerando que as 

áreas atravessadas pelo corredor da Linha Elétrica são ocupadas, principalmente por matos e azinhais, as 

ações de desmatação, associadas à abertura da faixa de gestão de combustíveis, incidirão essencialmente 

sobre áreas de povoamentos de pinheiro-bravo, que constituem apenas 2,31% da ocupação do solo do 

corredor da LMAT, prevendo-se por isso que a perturbação criada pela sua abertura, para além de pontual, 

seja localizada. A maioria dos trabalhos relacionados com a instalação da LMAT levarão à perturbação, 

nomeadamente devido à produção de ruído e vibrações, resultando num efeito de exclusão da fauna, 

sobretudo de aves e mamíferos, diminuindo a diversidade faunística. Este efeito não se limitará à área 

intervencionada, prolongando-se pelas áreas contíguas, o que, em conjunto com a emissão de poluentes 

produzida pelas máquinas e veículos afetos à obra, resultará na degradação dos habitats presentes na 

envolvente da área a intervencionar. 

Associada ao processo construtivo, existe ainda o risco de mortalidade de algumas espécies, 

particularmente aquelas de menores dimensões, nomeadamente répteis, anfíbios e micromamíferos 

devido a atropelamento ou soterramento. O desmantelamento do estaleiro e recuperação paisagística 

das zonas intervencionadas, incluindo a renaturalização dos acessos de acordo com o que ficar acordado 

com os proprietários, ainda que causador de perturbação sobre a fauna devido à produção de ruído e 

vibrações e à degradação temporária dos habitats circundantes, resultará na melhoria das condições de 

habitabilidade para algumas espécies, permitindo que estas recolonizem a área, após a cessação das 

alterações. 

Linha Elétrica – Corredor A – Fase de Exploração 

O EIA refere que, na fase de exploração, o funcionamento da LMAT pode provocar alterações no 

comportamento de algumas espécies que utilizam a área, dando lugar a fenómenos de perturbação e de 

afastamento. Nesta fase, prevê-se que as perturbações sejam devidas, sobretudo, a ações de manutenção 

e reparação de equipamentos, às atividades de inspeção periódica do estado de conservação da LMAT e 

dos dispositivos de anticolisão e à presença física da LMAT. A presença poderá potenciar situações de 
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morte de aves por colisão. A significância deste impacte está relacionada com três aspetos principais, a 

sensibilidade do elenco de espécies a fenómenos de colisão com linhas elétricas, os biótopos atravessados 

e a extensão da linha. 

No presente caso, prevê-se que a LMAT tenha uma extensão de cerca de 11 km, desenvolvendo-se em 

toda a sua extensão numa “Área Crítica” para aves de rapina. Na área atravessada existe a probabilidade 

de ocorrência 11 espécies de avifauna ameaçadas e 7 espécies avifauna quase ameaçadas a nível nacional 

que apresentam algum risco de colisão devido à sua interação com linhas elétricas (Neves et al., 2005; 

ICNF, 2019). A grande maioria destas espécies apresentam um risco de colisão com linhas elétricas 

intermédio, salientando-se, no entanto, a espécie cegonha-preta (Ciconia nigra), que apresenta um risco 

elevado de colisão com linhas elétricas. 

A presença da LMAT poderá ainda resultar em fenómenos de exclusão da avifauna, por a sua presença 

poder representar um obstáculo físico para as espécies sensíveis à perturbação antropogénica, pela 

perceção, por parte de algumas espécies, de um maior risco de predação na sua proximidade das linhas, 

devido ao uso frequente dos apoios por aves de rapina (Stahlecker, 1978) e, pela possibilidade de as aves 

visualizarem (na banda UV) o efeito de coroa emitido pelos condutores de muito alta tensão, 

adicionalmente ao ruido associado (Tyler et al., 2014). Do elenco de espécies ameaçadas, suscetíveis ao 

efeito de exclusão, que potencialmente ocorrem na área do corredor da LMAT, salientam-se as espécies 

águia-real (Aquila chrysaetos), britango (Neophron percnopterus), milhafre-real (Milvus milvus), 

tartaranhão-caçador (Circus pygargus), e cegonha-preta (Ciconia nigra). 

No que diz respeito aos quirópteros, não existem abrigos no corredor da LMAT, não existindo por isso a 

probabilidade de ocorrência de fenómenos de emergência de um elevado número de indivíduos e, 

consequentemente a ocorrência de risco de colisão com a infraestrutura em análise. Refere-se ainda que, 

de acordo com informação obtida junto da Rede Elétrica Nacional (REN), do trabalho de sistematização 

realizado no âmbito da Cátedra REN em Biodiversidade às várias dezenas de relatórios de programas de 

monitorização da mortalidade de vertebrados voadores em linhas da RNT realizados para esta entidade 

ao longo dos últimos anos, não existem registos de ocorrência de colisão por parte de quirópteros com as 

LMAT. O significado dos impactes associados à presença física da LMAT será variável consoante as 

espécies afetadas, sendo pouco significativos para espécies comuns e com distribuições alargadas e 

significativos para espécies com estatutos de ameaça elevados. 

Devido ao elevado número de espécies de avifauna, ameaçadas e quase ameaçadas, suscetíveis ao risco 

de colisão e ao risco de exclusão provocado pela presença de linhas elétricas aéreas, prevê-se que o 

impacte sobre a avifauna associado à presença da LMAT, para além de negativo seja, na generalidade, 

muito significativo. Refere-se, no entanto, que o impacte provocado pelo risco de colisão com a LMAT é 

minimizável através da sinalização dos cabos de guarda com dispositivos anticolisão. Salienta-se que 

devido à sensibilidade da área para a avifauna, se propõe a implementação de um Plano de Monitorização 

de Avifauna na LMAT, de forma a aferir a eficácia dos dispositivos anticolisão a instalar e identificar outros 

troços sensíveis. 

As atividades de inspeção periódica do estado de conservação da linha e dos dispositivos de sinalização (a 

pé, de helicóptero ou drone) e durante as ações de manutenção da LMAT, a circulação de maquinaria e 

veículos para transporte de pessoas e materiais, durante as ações de manutenção da LMAT resultará na 

ocorrência de episódios pontuais de perturbação da fauna, nomeadamente devido à produção de ruído e 

vibrações, resultando num efeito de exclusão, sobretudo de aves e mamíferos, diminuindo a diversidade 

faunística. Este efeito não se limitará à área intervencionada, prolongando-se pelas áreas contíguas, o 

que, em conjunto com o aumento da emissão de poluentes associada ao aumento de tráfego resultará na 

degradação dos habitats presentes na envolvente da área a intervencionar. 

O corte ou decote regular do arvoredo de crescimento rápido na zona da faixa de proteção (faixa de gestão 

de combustível) favorece a ocorrência de algumas espécies de fauna na medida em que manterá a 
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disponibilidade de nichos, áreas de alimentação, refúgio e, para algumas espécies, de 

nidificação/reprodução, particularmente espécies que ocorrem em espaços mais abertos e que se prevê 

que colonizem a área após as alterações provocadas pelo desmatação realizada na fase de construção. 

São exemplo os lagomorfos, como lebres e coelhos; pequenos roedores; alguns répteis como lagartixas e 

cobras; e até mesmo aves, como as cotovias; assim como espécies de orla, como algumas espécies de 

morcegos mais comuns (e.g. género Pipistrellus). No entanto, tal como referido anteriormente, 

considerando que as áreas atravessadas pelo corredor da Linha Elétrica são ocupadas, principalmente por 

matos e azinhais, as ações de desmatação associadas à abertura da faixa de gestão de combustíveis, 

incidirão essencialmente sobre áreas de povoamentos de pinheiro-bravo, que constituem apenas 2,31% 

da ocupação do solo do corredor da Linha Elétrica, prevendo-se por isso que a perturbação criada pela 

sua manutenção, para além de pontual, seja localizada. Ainda assim, a realização destas ações conduzirá 

à perturbação pontual da fauna, devido à produção de ruído e vibrações, resultando num efeito de 

exclusão das espécies, sobretudo de aves e mamíferos, diminuindo a diversidade faunística. Este efeito 

não se limitará à área intervencionada, prolongando- se pelas áreas contíguas, levando à degradação da 

qualidade dos habitats adjacentes, ainda que pontualmente. A circulação de veículos terrestres levará 

ainda ao aumento do risco de atropelamento, sobretudo sobre espécies com menor mobilidade, como 

anfíbios, répteis e pequenos mamíferos. 

Linha Elétrica – Corredor B e B2 – Fase de Exploração 

Nesta fase o funcionamento da LMAT pode provocar alterações no comportamento de algumas espécies 

que utilizam a área dando lugar a fenómenos de perturbação e de afastamento. Nesta fase, prevê-se que 

as perturbações sejam devidas, sobretudo, a ações de manutenção e reparação de equipamentos, às 

atividades de inspeção periódica do estado de conservação da LMAT e dos dispositivos de anticolisão e à 

presença física da LMAT. A presença da LMAT poderá potenciar situações de morte de aves por colisão. A 

significância deste impacte está relacionada com três aspetos principais, a sensibilidade do elenco de 

espécies a fenómenos de colisão com linhas elétricas, os biótopos atravessados pela LMAT e a extensão 

desta. 

No presente caso, prevê-se que a LMAT tenha uma extensão de cerca de 16 km, desenvolvendo-se em 

quase toda a sua extensão numa área crítica para aves de rapina, atravessando, no entanto, 

perifericamente uma área muito crítica para aves de rapina (c.a 1,8 km) associada à nidificação das 

espécies a águia-real (Aquila chrysaetos) e britango (Neophron percnopterus). Na área atravessada pelo 

corredor da Linha Elétrica existe a probabilidade de ocorrência 14 espécies de avifauna ameaçadas e 10 

espécies avifauna quase ameaçadas a nível nacional que apresentam algum risco de colisão devido à sua 

interação linhas elétricas (Neves et al., 2005; ICNF, 2019). A grande maioria destas espécies apresentam 

um risco de colisão com linhas elétricas intermédio, salientando-se, no entanto, as espécies cegonha-preta 

(Ciconia nigra) e bufo-real (Bubo bubo), que apresentam um risco elevado de colisão com linhas elétricas.  

A presença da LMAT poderá ainda resultar em fenómenos de exclusão da avifauna, por a sua presença 

poder representar um obstáculo físico para as espécies sensíveis à perturbação antropogénica, pela 

perceção, por parte de algumas espécies, de um maior risco de predação na sua proximidade das linhas, 

devido ao uso frequente dos apoios por aves de rapina (Stahlecker, 1978) e pela possibilidade de as aves 

visualizarem (na banda UV) o efeito de coroa emitido pelos condutores de muito alta tensão, 

adicionalmente ao ruido associado (Tyler et al., 2014). Do elenco de espécies ameaçadas, suscetíveis ao 

efeito de exclusão, que potencialmente ocorrem na área do corredor da LMAT, salientam-se as espécies 

águia-real (Aquila chrysaetos), britango (Neophron percnopterus), milhafre-real (Milvus milvus), 

tartaranhão- caçador (Circus pygargus), tartaranhão-cinzento (Circus cyaneus) e cegonha-preta (Ciconia 

nigra). 

No que diz respeito aos quirópteros, não existem abrigos no corredor da LMAT, não existindo por isso a 

probabilidade de ocorrência de fenómenos de emergência de um elevado número de indivíduos e, 
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consequentemente a ocorrência de risco de colisão com a infraestrutura em análise. Refere-se ainda que, 

de acordo com informação obtida junto da REN, do trabalho de sistematização realizado no âmbito da 

Cátedra REN em Biodiversidade às várias dezenas de relatórios de programas de monitorização da 

mortalidade de vertebrados voadores em linhas da RNT realizados para esta entidade ao longo dos últimos 

anos, não existem registos de ocorrência de colisão por parte de quirópteros com as linhas elétricas. 

O significado dos impactes associados à presença física da LMAT será variável consoante as espécies 

afetadas, sendo pouco significativos para espécies comuns e com distribuições alargadas e significativos 

para espécies com estatutos de ameaça elevados. Devido ao elevado número de espécies de avifauna, 

ameaçadas e quase ameaçadas, suscetíveis ao risco de colisão e ao risco de exclusão provocado pela 

presença de Linhas Elétricas, prevê-se que o impacte sobre a avifauna associado à presença da LMAT, para 

além de negativo seja, na generalidade, muito significativo. Refere-se, no entanto, que o impacte 

provocado pelo risco de colisão com a LMAT é minimizável através da sinalização dos cabos de guarda 

com dispositivo anticolisão. Salienta-se ainda que cerca 30% da extensão da LMAT a instalar se desenvolve 

paralelamente a Linhas Elétricas, já instaladas, que convergem para subestação do Pocinho. Se por um 

lado, esta configuração resultará num aumento dos planos de colisão, por outro, a proximidade do 

conjunto das Linhas Elétricas permitirá que estas se tornem mais visíveis para avifauna, diminuindo a 

probabilidade de colisão. Salienta-se ainda que estas infraestruturas se encontram ou serão sinalizadas 

com dispositivos anticolisão, o que aumenta a sua visibilidade e, consequentemente, diminui o risco de 

colisão de avifauna. Refere-se também, devido à sensibilidade da área para a avifauna, se propõe a 

implementação de um Plano de Monitorização de Avifauna na LMAT, de forma a aferir a eficácia dos 

dispositivos anticolisão a instalar e a identificar outros troços sensíveis. 

As atividades de inspeção periódica do estado de conservação da linha e dos dispositivos de sinalização (a 

pé, de helicóptero ou drone) e decorrentes das ações de manutenção da LMAT, a circulação de maquinaria 

e veículos para transporte de pessoas e materiais, durante as ações de manutenção da LMAT resultará na 

ocorrência de episódios pontuais de perturbação da fauna, nomeadamente devido à produção de ruído e 

vibrações, resultando num efeito de exclusão da fauna, sobretudo de aves e mamíferos, diminuindo a 

diversidade faunística. Este efeito não se limitará à área intervencionada, prolongando-se pelas áreas 

contíguas, o que, em conjunto com o aumento da emissão de poluentes associada ao aumento de tráfego 

resultará na degradação dos habitats presentes na envolvente da área a intervencionar. Ainda que 

pontual, este efeito terá mais significado no atravessamento de áreas muito críticas para aves de rapina e 

outras planadoras associadas à nidificação de britango e águia-real. No entanto, refere-se que este 

impacte é minimizável através da não realização destas tarefas na época de nidificação destas espécies. 

O corte ou decote regular do arvoredo de crescimento rápido na zona da faixa de proteção (faixa de gestão 

de combustível) favorece a ocorrência de algumas espécies de fauna na medida em que manterá a 

disponibilidade de nichos, áreas de alimentação, refúgio e, para algumas espécies, de 

nidificação/reprodução, particularmente espécies que ocorrem em espaços mais abertos e que se prevê 

que colonizem a área após as alterações provocadas pelo desmatação realizada na fase de construção. 

São exemplo os lagomorfos, como lebres e coelhos; pequenos roedores; alguns répteis como lagartixas e 

cobras; e até mesmo aves, como as cotovias; assim como espécies de orla, como algumas espécies de 

morcegos mais comuns (e.g. género Pipistrellus). No entanto, tal como referido anteriormente, 

considerando que as áreas atravessadas pelo corredor da Linha Elétrica são ocupadas, principalmente por 

culturas arvenses e montados, as faixas de gestão de combustíveis serão criadas apenas nas áreas 

ocupadas explorações florestais, constituídas por povoamentos de pinheiro-bravo e de Cupressus spp., 

que constituem apenas 0,82% da ocupação do solo do corredor da Linha Elétrica, prevendo-se por isso 

que a perturbação criada pela sua manutenção, para além de pontual, seja localizada. Ainda assim, a 

realização destas ações conduzirá à perturbação pontual da fauna, devido à produção de ruído e 

vibrações, resultando num efeito de exclusão das espécies, sobretudo de aves e mamíferos, diminuindo a 

diversidade faunística. Este efeito não se limitará à área intervencionada, prolongando-se pelas áreas 
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contíguas, levando à degradação da qualidade dos habitats adjacentes, ainda que pontualmente. A 

circulação de veículos terrestres levará ainda ao aumento do risco de atropelamento, sobretudo sobre 

espécies com menor mobilidade, como anfíbios, répteis e pequenos mamíferos. 

 

5.3.2.3 ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE AS ALTERNATIVAS A, B E B2 

Da análise dos corredores em estudo para a instalação da LMAT, conclui-se que ambas as alternativas 

(Alternativa A, Alternativa B, Alternativa B2) se desenvolvem numa região com elevada importância para 

a avifauna, particularmente aves de rapina e outras planadoras, associadas à nidificação de espécies como 

elevada sensibilidade à perturbação por atividades e infraestruturas humanas e/ou risco de colisão com 

Linhas Elétricas. O Corredor da LMAT – Alternativas B e B2, tem uma maior extensão (16 km), atravessando 

“Áreas Muito Críticas” para aves de rapina (c.a 1,8 km) e desenvolvendo-se na sua restante extensão em 

“Áreas Críticas” para aves de rapina e outras planadoras. No entanto, cerca de 30% do seu percurso 

desenvolve-se paralelamente a outras linhas elétricas já instaladas, atravessando a Albufeira da Valeira 

sobre o Sabor uma única vez. Por outro lado, o Corredor da LMAT – Alternativa A, tem uma menor 

extensão (11 km), desenvolvendo-se em áreas críticas para aves de rapina e outras planadoras, 

atravessando duas vezes a Albufeira da Valeira sobre o Rio Douro, e paralelamente a esta por 2 km, o que 

representa um risco acrescido de colisão, não só para as aves rupícolas que nidificam na região, mas 

também para aves aquáticas. 

Desta forma, considera-se que para as três alternativas são esperados impactes negativos muito 

significativos devido ao risco de colisão e exclusão devido à presença da LMAT, assim como impactes 

negativos significativos devido ao risco de exclusão no troço do Corredor das Alternativas B e B2, que 

atravessam áreas muito críticas para aves de rapina e outras planadoras, durante a fase de construção. 

Interessa destacar que na terceira opção B2 se considera o traçado totalmente integrado no interior do 

corredor de estudo da Alternativa B, que inclui o desmantelamento de uma linha já existente e a 

construção de uma nova linha paralela à desmantelada, que suportará não só a linha da Central em 

estudo, como suporta o restabelecimento da ligação elétrica do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo 

Sabor à subestação do Pocinho. Ou seja a opção B2 tem uma extensão de 16 150 m sendo que 6 294 se 

incorporarão num corredor que já existe, e que se transformará em linha dupla, ou seja a extensão de 

corredor novo é de cerca de 10 000 m (ver figura abaixo). 

No EIA, refere-se que a escolha da Alternativa B2 permitiria reduzir os planos de colisão, traduzindo-se 

numa medida de minimização com importância para reduzir a probabilidade de ocorrência do impacte. 

Nota adicional sobre as três alternativas da LMAT: 

A Alternativa A tem maiores impactes pois atravessa uma “Área Crítica” de um dos últimos casais de Águia 

de Bonelli desta região (NP-DO-30 LOUSÃ), assim como atravessa uma “Área Crítica” de um casal ativo de 

Britango (NP-DO-20). Os corredores B e B2 atravessam, ambos, uma “Área Muito Crítica” (de um casal de 

Britango NP-VILAR-10), mas sem evidências de ocupação recente. Ambas opções (B e B2) atravessam 

“Áreas Críticas” correspondentes a um território de Águia-real (AC-VILAR-10), e dois territórios de dois 

casais de Britango (NP-DO-20, NP-SAB-130), ainda que seja através de zonas marginais a esses territórios, 

e no caso dos britangos atravessa troços onde já existem outras infraestruturas. No caso dos britangos o 

corredor B/B2 atravessa zonas menos sensíveis em termos de problemática de ocupação de habitats e de 

colisão (de aves). Adicionalmente a opção B2 com utilização parcial do percurso em linha dupla (com o 

simultâneo desmantelamento de uma das LMAT existentes) apresenta um menor impacte que a opção B 

(sem duplicação de circuitos elétricos). 

Assim, considera-se a Alternativa B2 como a menos impactante das três opções de LMAT. 
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Figura 4 - Troço do corredor B2 em Linha dupla 
(que é o fundamento de se considerar o B2 como menos impactante) 

 

5.3.3. SÍNTESE CONCLUSIVA 

O impacte associado à construção da Central e da LMAT associada, durante a fase de construção, 

caracteriza-se como sendo negativo, provável, permanente, irreversível, local, de reduzida magnitude, 

pouco significativo, direto e minimizável. 

No caso da fase de exploração da LMAT, considera-se que, ainda que o impacte do corredor B/B2 seja 

inferior ao corredor A, existe um impacte negativo, provável, permanente, regional, de elevada 

magnitude, direto e minimizável. 

Face ao exposto, considera-se que o resultado da análise ao fator Sistemas Ecológicos é favorável ao 

projeto da CSF do Pocinho e da Alternativa B+B2 da LMAT, condicionado às disposições estabelecidas no 

capítulo 9 do presente Parecer. 

 

5.4. PAISAGEM 

5.4.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

5.4.1.1 ANÁLISE ESTRUTURAL E FUNCIONAL DA PAISAGEM 

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 sobrepõe-se a 2 dos 22 Grandes Grupos de Unidades de 

Paisagem definidos para Portugal Continental: Grupo C – “Trás-os-Montes” e Grupo E – “Douro”. Dentro 

destes dois grupos, num segundo nível hierárquico, sobrepõe-se: 

 “Grupo C”: Unidade de Paisagem n.º 25 - “Terra Quente Transmontana”; Unidade de Paisagem 

n.º 27 - “Baixo Tua e Ansiães” e Unidade de Paisagem n.º 28 - Baixo Sabor e Terras Altas de 

Moncorvo. 

 “Grupo E”: Unidade de Paisagem n.º 34 – “Douro Vinhateiro” e Unidade de Paisagem n.º 35 - “Alto 

Douro”. 
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Foram ainda definidas, num 3.º nível hierárquico inferior, 11 Subunidades de Paisagem próprias e 

interiores e muito parcialmente transversais a estas cinco Unidades de Paisagem. 

Na Unidade de Paisagem n.º 25 - “Terra Quente Transmontana” inserem-se as Subunidades de Paisagem: 

“25A - Relevos acentuados de Vide” e “25 B - Relevos intermédios entre Horta da Vilariça e Cabanas”. 

Na Unidade de Paisagem n.º 27 - “Baixo Tua e Ansiães” inserem-se as Subunidades: “27A - Relevos 

intermédios entre Mourão e Castedo”; “27B - Planalto de Vilarinho da Castanheira”; “27C - Relevos 

intermédios entre Lajes do Ferreiro e Lousa”; “27D - Relevos acentuados de Cabeça Boa”. 

Na Unidade de Paisagem n.º 35 - “Alto Douro” inserem-se as Subunidades: “35A - Vale do Baixo Sabor”; 

“35B - Zona de transição entre a serra do Reboredo e os vales dos rios Douro e Sabor”; “35C - Relevos 

intermédios do Alto Douro”; “35D - Cabeços da volta do Douro” e “35E - Paisagem Cultural do ADV”.  

No que se refere ao Projeto, as suas componentes distribuem-se da seguinte forma: 

 Central Solar Fotovoltaica 

Grupo C – “Trás-os-Montes”, Unidade de Paisagem n.º 27 - “Baixo Tua e Ansiães” e nas 

Subunidades de Paisagem “27A - Relevos intermédios entre Mourão e Castedo”, área reduzida, 

“27B - Planalto de Vilarinho da Castanheira”, maioritariamente. 

 Linha Elétrica aérea – Soluções A e B (B1 e B2) 

Grupo C – “Trás-os-Montes”, Unidade de Paisagem n.º 27 - “Baixo Tua e Ansiães” 

o Subunidade 27B – “Planalto de Vilarinho da Castanheira”: Solução B - Apoios 1 ao 7 e 

respetivos vãos. Vão do Apoio 7 ao 8 e Solução A - Apoios 1 ao 6 e respetivos vãos. Vão 

do Apoio 6 ao 7. 

o Subunidade 27D - "Relevos Acentuados de Cabeça Boa": Solução B - Vão do Apoio 7 ao 8. 

Apoios 8 ao 15 e respetivos vãos. Vão do Apoio 15 ao 16 e Solução A - Vão do Apoio 6 ao 

7. Apoios 8 ao 13 e respetivos vãos. Vão doo Apoio 13 ao 14. 

Grupo C – “Trás-os-Montes”, Unidade de Paisagem n.º 25 - “Terra Quente Transmontana” 

o Subunidade de Paisagem 25 B – “Relevos intermédios entre Horta da Vilariça e Cabanas”: 

Solução B - Vão do Apoio 15 ao 16. Apoios 16 ao 20 e respetivos vãos. Vão do Apoio 20 ao 

21 e Solução A - Vão do Apoio 13 ao 14. Apoios 14 ao 15 e respetivo vão. Vão do Apoio 15 

ao 16. 

 Linha Elétrica aérea 

Grupo E – “Douro”, Unidade de Paisagem n.º 35 - “Alto Douro” 

o Subunidade 35A – “Vale do Baixo Sabor”: Solução B - Vão do Apoio 20 ao 21. Apoios 21 

ao 29 e respetivos vãos. Vão do Apoio 29 ao 30. 

o  Subunidade 35B – “Zona de Transição Entre a Serra do Reboredo e os Vales dos Rios 

Douro e Sabor”: Solução B - Vão do Apoio 29 ao 30. Apoios 30 ao 34 e respetivos vãos. 

Vão do Apoio 34 ao 35. 

o Subunidade 35C – “Relevos Intermédios do Alto Douro”: Solução B - Vão do Apoio 34 ao 

35. Apoios 35 ao 42 e respetivos vãos. Pórticos. E Solução A - Vão entre o Apoio 20 e 21. 

Apoios 22 ao 42 e respetivos vãos. Pórtico. 

o Subunidade 35D - "Cabeços da volta do Douro": Solução A - Vão do Apoio 15 ao 16. Apoios 

16 ao 21 e respetivos vãos. Vão do Apoio 21 ao 22. 
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5.4.1.2 ANÁLISE VISUAL DA PAISAGEM 

A Paisagem compreende também uma componente cénica avaliada para um buffer com raio de 3km. A 

Paisagem e, consequentemente, a Área de Estudo, é caracterizada com base em três parâmetros: 

Qualidade Visual; Absorção Visual e Sensibilidade Visual. No que respeita a esta análise, a Área de Estudo, 

com cerca de 16 138 ha, caracteriza-se da seguinte forma: 

Qualidade Visual 

A Área de Estudo caracteriza-se por apresentar, maioritariamente, níveis cénicos elevados que se 

expressam, neste caso, através de duas classes: “Elevada” e “Muito Elevada”. 

A classe de “Elevada” representa cerca de 58%, ou 9 435 ha e a classe de “Muito Elevada”, com cerca de 

26%, ou cerca de 4 164 ha. Ambas perfazem cerca de 84% da Área de Estudo. Contudo, tendo em conta o 

número de classes, considera-se que o valor cénico do Vale da Vilariça, apesar de ter sido integrado na 

classe de “Elevada”, está subvalorizado. O referido vale constitui um dos mais interessantes do país em 

termos visuais, facilmente verificável a partir de vários locais proeminentes ou dos miradouros existentes, 

sobretudo, o Miradouro São Gregório, onde, a partir do qual, se pode em qualquer altura do ano confirmar 

inequivocamente o atrás expresso. Estima-se que serão mais cerca de 700 ha que deveriam estar 

considerados na classe de “Muito Elevada”, traduzindo-se em cerca de mais 4% da Área de Estudo o que 

determinará cerca de 30% para a classe de “Muito Elevada” e cerca de 54% da classe de “Elevada”. Idêntica 

apreciação se considera poder realizar para parte das encostas do rio Douro a jusante da foz do Sabor. As 

áreas associadas a estas duas classes integram: “Afloramentos Rochosos e Escarpas”; “Florestas de 

Sobreiro e Azinheira”; “Matos”; “Pastagens”; “Áreas Agrícolas”; “Planos de Água” ou “Cursos de Água e 

Vegetação Ribeirinha”. 

A classe de Qualidade Visual “Média” representa cerca de 1%, traduzindo-se numa área com cerca de 

2 452 ha. Surge associada a “Povoamentos Florestais de Pinheiro-bravo”; “Áreas Agrícolas de Culturas 

Permanentes” e a “Sistemas Culturais e Parcelares Complexos”. 

A classe “Baixa” é a que menos expressão adquire, representando menos de 1%, cerca de 87 h. Está 

associada a áreas artificializadas como a rede viária, caso do IP2, a áreas de indústria, Parque Aquático, 

Subestação do Pocinho e corpos de barragens – Pocinho e Feiticeiro (Sabor). 

No que se refere à inserção da área da Central Solar Fotovoltaica nas diferentes classes deste parâmetro, 

considera-se que se sobrepõe maioritariamente a áreas que integram a classe de Qualidade Visual 

“Elevada”. A parte mais a poente em cerca de 100 ha sobrepõe-se a áreas da classe de “Muito Elevada”. 

Pontualmente, sobrepõe-se a áreas da classe de “Média”, sobretudo, na zona mais a sul, na envolvente 

da Zona Especial de Proteção (ZEP) do Alto Douro Vinhateiro (ADV), Património da Humanidade (UNESCO), 

e mesmo dentro da ZEP. 

No que se refere aos corredores da Linha Elétrica aérea, verifica-se que ambos atravessam, 

predominantemente, áreas das classes de “Elevada” e de “Muito Elevada” e, muito pontualmente, de 

“Média”. No caso da Alternativa B, a mesma desenvolve-se ao longo de uma extensão com cerca de 6 km 

em classe de “Muito Elevada”, enquanto a Alternativa A conflitua com cerca de 4 km da referida classe, 

quer fisicamente quer visualmente. Ambas as Alternativas se desenvolvem, quase integralmente, dentro 

da ZEP do ADV. No entanto a Alternativa A é a que mais conflitua, pela excessiva proximidade, menos de 

500 m, com a área nuclear do Bem Alto Douro Vinhateiro, numa extensão paralela com cerca de 3 km. 

Acresce realçar que o traçado na referida extensão configura uma das piores opções de traçado ao ser 

projetado para uma zona sinuosa/meandrizada do rio Douro, e que é, sempre, uma das soluções mais 

impactantes no atravessamento de qualquer curso de água. 

Capacidade de Absorção Visual 

Este parâmetro é obtido com base na situação mais desfavorável, pela metodologia em vigor, onde não é 
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considerado o coberto vegetal nem as edificações. Contudo, dado tratar-se de uma área de estudo onde, 

sobretudo, a componente florestal não tem grande presença ou se apresenta mais fragmentada, conduz 

a que os resultados obtidos se aproximem muito mais de resultados reais e menos potenciais.  

A Área de Estudo surge, maioritariamente, na cartografia apresentada como situando-se na classe de 

Capacidade de Absorção Visual “Muito Elevada”, representando cerca de 52% da Área de Estudo, ou cerca 

de 8 451 ha. A classe seguinte mais representativa corresponde à classe de “Elevada” representando cerca 

de 21% ou cerca de 3 360 ha. A classe de “Média” representa cerca de 18% ou cerca de 2 923 ha e a classe 

“Baixa” a representar cerca de 9% ou cerca de 1 404 ha. 

Face aos valores ou representatividade obtida para cada classe discorda-se dos mesmos, considerando-se 

que as classes de “Muito Elevada” está sobrestimada. Igual apreciação se realiza para a classe de 

“Elevada”. Tais apreciações dirigem-se a algumas zonas da Área de Estudo, porque mais frequentadas e 

mais expostas, mas também porque a presença de Observadores requer uma ponderação mais adequada 

à realidade do território definido pela Área de Estudo, pelo que os pesos e intervalos devem ser sempre 

adaptados de modo a refletir de forma mais adequada e equilibrada a presença de Observadores e do 

universo deste em causa. O resultado final de uma carta deve ser sempre avaliado numa perspetiva crítica 

e, se necessário, proceder à sua revisão. 

Face ao exposto, referem-se duas zonas a título de exemplo. Considera-se que a zona mais a poente da 

Área de Estudo deveria ter um maior equilíbrio em relação às classes dominantes “Muito Elevada” e 

“Elevada” e, eventualmente, a classe “Média” deveria ter outra representatividade, dado que é quase 

inexistente. No caso do Vale da Vilariça, apesar de a carta revelar um resultado mais consentâneo com o 

mesmo em termos de exposição, a classe de “Elevada” deveria ter menor representatividade e a classe 

de “Baixa” ter maior representatividade, dado ser quase inexpressiva.  

Neste último caso, a via IP2 que se desenvolve longitudinalmente ao vale é um percurso onde o contacto 

visual com o vale é quase permanente. Pese embora este percurso ser realizado a velocidades maiores, 

ou muito maiores, o que poderia, ou poderá traduzir-se em observações pontuais em forma de “flashes” 

também se verifica existir uma maior frequência de observadores. São assim, dois critérios cuja relação 

entre si, neste caso, está pouco equilibrada, tendo em consideração que a métrica de separação entre 

pontos de observação se situa na ordem dos 2 km. 

No que se refere à inserção da Central Solar Fotovoltaica nas áreas deste parâmetro, e com base no acima 

exposto, considera-se que, a mesma se situa, maioritariamente, na classe de “Elevada”, ao contrário do 

exposto na carta que remete para a classe de “Muito Elevada”. Considera-se igualmente, que as áreas de 

“Média”, que já ocorrem, terão mais representatividade, assim como as de “Baixa”, mas que tenderão a 

situar-se na localização que apresentam, sendo apenas sua dimensão espacial maior. 

No que se refere à Linha Elétrica, ambas as Alternativas desenvolvem-se atravessando áreas de todas as 

4 classes consideradas: “Muito Elevada”; “Elevada” “Média” e “Baixa”, podendo, no entanto, considerar-

se alguma diferenciação entre estas. No caso da Alternativa B dos 43/42 apoios previstos, cerca de 19 têm 

a sua área de implantação em classes de maior exposição visual. Destacam-se os apoios que se situam na 

classe de “Baixa”: 7; 9; 11; 12; 15; 24; 25 e 39/40. No caso da Alternativa A dos 30 apoios propostos, cerca 

de 20 têm a sua área de implantação situada nas classes de “Baixa” e de “Média”. Destacam-se os apoios 

que se situam nas áreas que integram a classe de “Baixa”: 6; 7; 8; 11; 12; 13; 15; 16; 20; 25 e 28. 

Importa por isso referir que, as áreas que se apresentam cartografadas como tendo maior capacidade de 

absorção visual (Capacidade de Absorção “Elevada” ou de “Muito 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 e escala mais proeminentes, como é 

claramente o caso dos apoios da linha, qualquer que seja a Alternativa. Igualmente não significa que não 

há impacte visual, ou que não há exposição, a observadores ou povoações. No cômputo geral são áreas 
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expostas a uma presença humana menos representativa da Área de Estudo. 

Sensibilidade Visual 

No que se refere ao parâmetro “Sensibilidade Visual da Paisagem” considera-se que a Área de Estudo 

tende para revelar predominantemente níveis de “Elevada” ou mesmo “Muito Elevada”.  

Todo o território definido pela Área de Estudo revela-se muito sensível do ponto de vista paisagístico, 

onde um conjunto de características se unem sinergeticamente. Ou seja, é um dos casos em Portugal 

Continental em que não se revela possível poder analisar o território de forma segregada no sentido de 

“perspetivar” uma área “isolada” de outras adjacentes, como se estivesse produzindo um “destaque”. 

Desde o Bem do Alto Douro Vinhateiro, Património da Humanidade (UNESCO), assim como a sua Zona 

Especial de Proteção, a qual reúne muitas características do Bem e que configura potencial para no futuro 

vir a ser, pelo menos parcialmente, agregada ao Bem, a par do Vale da Vilariça, um dos que mais valor 

cénico revela ao nível do país, e a par do rio e do vale Sabor, pese embora a “adulteração” pela barragem 

e albufeira artificial, constituem um conjunto de valores paisagísticos praticamente indissociáveis, onde 

valores de elevada grandeza natural como de elevada grandeza cultural se unem e foram a paisagem que 

caracteriza toda a Área de Estudo, mas que também a extravasa, dado que os mesmos valores com as 

naturais nuances ocorrem de forma mais continuada, para Norte, Nascente, Sul (Foz Côa) e Poente, para 

onde se desenvolve o Bem do ADV e respetiva ZEP. 

Contudo, tendo também em consideração a apreciação realizada no EIA/Aditamento/Elementos 

Complementares, a cartografia apresentada atribui “Média” sensibilidade à área de implantação da 

Central Solar Fotovoltaica, apresentando, ainda, no seu conjunto, uma área de dimensão significativa com 

Sensibilidade Visual “Elevada” e, muito marginalmente, sobrepõe-se a áreas de “Muito Elevada”, que se 

localizam, junto ao perímetro nascente da central. Importa referir que este perímetro nascente se 

desenvolve de forma adjacente, e continuada, à área de Sensibilidade Visual “Muito Elevada”, que 

correspondem às encostas, mais ou menos escarpadas expostas para o Vale da Vilariça. 

No que se refere à Linha Elétrica aérea, qualquer uma das Alternativas atravessa um território, como já 

acima referido, que revela níveis elevados a muito elevados de sensibilidade visual ou paisagística que 

decorrem da sua excecional qualidade visual. Ambos os traçados impõem impactes visuais negativos 

“Significativos” a “Muito Significativos” sobre o Vale da Vilariça, sobre o Vale do Rio Douro (dentro da ZEP) 

e sobre o Bem do Alto Douro Vinhateiro. No caso do impacte sobre o Bem do ADV é a Alternativa A que 

mais interfere de forma muito negativa com o Bem, dada a proximidade, mas também dada a qualidade 

cénica muito elevada e excecional da parte em causa. 

 

5.4.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

De uma forma geral, o desenvolvimento de um projeto desta natureza determina e 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. 

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. 
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No que se refere, em concreto, a impactes visuais negativos os mesmos far-se-ão projetar sobre o 

território afetando povoações e/ou habitações isoladas – Observadores Permanentes –, vias de 

comunicação – Observadores Temporários – e áreas da classe de Qualidade Visual “Elevada”, que, neste 

último caso, se constituem como áreas sensíveis em termos cénicos. 

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, em ambas as fases, 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. 

É de referir que os impactes far-se-ão sentir de forma distinta nas diferentes fases do Projeto. De seguida 

são identificados os impactes na Paisagem. 

 

5.4.2.1 FASE DE CONSTRUÇÃO 

Impactes Visuais 

Os impactes visuais negativos sobre a Paisagem decorrem, sobretudo, e em primeira instância, da intrusão 

visual resultante da presença inicial dos estaleiros, máquinas, equipamentos e materiais diversos. Num 

segundo momento, os impactes visuais devem-se também às ações que iniciam as alterações ao nível dito 

estrutural – desflorestação, desmatação e alterações de morfologia natural (decapagem da terra viva, 

nivelamentos – terraplenagens por escavações e aterros) –, bem como à expressão visual das alterações 

que estas vão gerando, com maior ou menor relevância, função da magnitude da disrupção física imposta, 

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 espacial, 

têm também associadas, em simultâneo, não só os impactes de natureza visual gerados pela presença das 

referidas máquinas, como pela montagem progressiva dos painéis solares e presença em sucessiva maior 

área até à sua ocupação total. Apenas no término da fase de construção o Projeto assumirá a sua forma, 

e expressão espacial máxima, e consequentemente, a sua expressão visual definitiva, assim como no caso 

da desflorestação, desmatação e alterações de morfologia do terreno, que corresponderá ao início da fase 

de exploração. No entanto, no presente caso, as ações associadas às operações de desmatação e 

desflorestação são mínimas, pelo que não contribuem de forma significativa para os impactes visuais. 

São impactes que, no seu conjunto, se expressam num impacte visual habitualmente designado por 

“Desordem Visual”. Dentro deste conjunto, destacam-se sobretudo a formação de poeiras, percetíveis a 

maiores distâncias, e que se reflete na diminuição da visibilidade, sobretudo, localmente, e a montagem 

dos painéis. 

Assim, os impactes identificados são: 

 Diminuição da visibilidade: devido ao aumento dos níveis de poeiras em suspensão, resultante da 

desmatação e desflorestação, mas, sobretudo, do movimento de terras e destruição de 

afloramentos e de substratos rochosos mais espacialmente contínuos. A formação destas poeiras 

será mais grave na área de implantação da Central Solar Fotovoltaica, com uma área vedada com 

cerca de 629 ha (313 ha afetados mais diretamente em fase de construção), e pela sua posição 

mais planáltica e exposta aos ventos dominantes. É nesta área que se registarão níveis mais 

elevados de compactação e, consequente, de pulverização do solo vivo, devido a inúmeras e 

repetidas passagens de máquinas e veículos sobre os mesmos locais. 
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o Impacte negativo, indireto, certo, imediato, local, temporário, reversível, baixa 

(Observadores Permanentes: povoação de Castedo, a 700 m) e a média (Observadores 

Permanentes: povoação de Mourão, a cerca de 2,5 km, e de Vilarinho da Castanheira, a 

cerca de 1 200 m, e trabalhadores em obra. Observadores Temporários: N324 e M623 – 

nas respetivas extensões que atravessam a Central) a elevada (Áreas da Classe de 

Qualidade Visual “Elevada” e “Muito Elevada”: área de implantação e envolvente às zonas 

de painéis – ZEP do ADV) magnitude e pouco significativo (Observadores Permanentes: 

parte da povoação de Castedo; povoação de Mourão e povoação de Vilarinho da 

Castanheira) a Significativo (Observadores Permanentes: potencialmente sobre a 

povoação de Cabeça de Mouro. Observadores Temporários: N324 e M623 nas extensões 

mais afastadas e que antecedem as povoações de Castedo e de Vilarinho da Castanheira 

e sobre o Miradouro do Talegre. Áreas da Classe de Qualidade Visual “Elevada” e “Muito 

Elevada”: área de implantação e envolvente às zonas de painéis – ZEP do ADV) a Muito 

Significativo (Observadores Permanentes: trabalhadores em obra. Observadores 

Temporários: N324 e M623 – nas respetivas extensões que atravessam a Central e 

EM623-1 e sobre o Miradouro da Capela do Divino Espírito Santo. Áreas da Classe de 

Qualidade Visual “Elevada” e “Muito Elevada”: área de implantação e envolvente às zonas 

de painéis – ZEP do ADV). 

 Montagem das Estruturas e Infraestruturas: corresponde à instalação do estaleiro, abertura de 

acessos, montagem dos painéis, valas de cabos, postos diversos, Subestação e linha elétrica aérea. 

Os impactes visuais negativos são devidos, sobretudo, à montagem dos painéis e à linha. Inclui-se 

também a circulação de veículos – transporte de materiais/equipamentos - e gruas na montagem 

em altura. 

Central Solar Fotovoltaica e Subestação 

o Impacte negativo, indireto, certo, imediato, local, temporário, reversível, baixa 

(Observadores Permanentes: parte da povoação de Castedo, a 700 m). Observadores 

Temporários: N324 – troços mais afastados; EM626 e EM624) e a média (Observadores 

Permanentes: povoação de Mourão, a cerca de 700 m, e de Vilarinho da Castanheira, a 

cerca de 1 200 m e trabalhadores em obra. Observadores Temporários: N324 e EM623 

nas extensões que atravessam a central) a elevada (Áreas da Classe de Qualidade Visual 

“Elevada” e “Muito Elevada”: área de implantação e envolvente às zonas de painéis – ZEP 

do ADV) magnitude e pouco significativo (Observadores Permanentes: parte da povoação 

de Castedo. Observadores Temporários: nas extensões mais afastadas da N324, EM626 e 

EM624) Significativo (Observadores Permanentes: povoação de Mourão; parte da 

povoação de Castedo e Miradouro da Senhora da Assunção. Áreas de Qualidade Visual 

“Elevada” e “Muito Elevada” - ZEP do ADV) a Muito Significativo (Observadores 

Permanentes: Povoação de Vilarinho da Castanheira e trabalhadores em obra. 

Observadores Temporários: N324 e EM623 nas extensões que atravessam a central e 

sobre os Miradouros da Capela do Divino Espírito Santo e do Talegre. Áreas da Classe de 

Qualidade Visual “Elevada” e “Muito Elevada”: área de implantação e envolvente às zonas 

de painéis – ZEP do ADV). 

Linha Elétrica Aérea, a 220kV 

o Impacte negativo, indireto, certo, imediato, local, temporário, reversível, baixa 

(Observadores Permanentes: Cabeça de Mouro; Cabeça Boa; Cabanas de Baixo e 

povoação da Foz do Sabor. Observadores Temporários: N622 e M220, ambas da 

Alternativa B) e a média (Observadores Permanentes: povoação de Mourão e de Vilarinho 

da Castanheira e parte da povoação de Torre de Moncorvo – Alternativa B). Observadores 
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Temporários: N324, M623, M623-1 e N220 – Alternativa B) a elevada (Observadores 

Temporários: IP2/N102. Áreas da Classe de Qualidade Visual “Elevada” e “Muito Elevada”: 

ZEP - que se destaca o Vale da Vilariça e rio Sabor e respetiva foz – ADV e sistema de vistas) 

Alternativa A 

o Significativos (Observadores Permanentes: povoação de Cabeça de Mouro – Apoios 6, 7 

e 8 e sobre Cabeça Boa – apoio 10 e 12. Observadores Temporários: N623 - apoio 5 - e 

Capela de São Martinho - apoio 2 e 3); 

o Significativo a Muito Significativos (Observadores Permanentes: povoação de Cabeça Boa 

– Apoio 11 - e Quinta do Vale Meão – apoios 22, 23, 24 e 25; Observadores Temporários: 

N324 - Pórtico e apoios 1 e 2; N623 – apoio 6; N623-1 (Via panorâmica) – apoios 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13 e 14; Capela de Santa Catarina (Cabeça Boa) - apoio 12; IP2/N102 (Via 

panorâmica) – apoios 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30; Praia Fluvial Foz 

do Rio Sabor – apoios 19, 20 e 21; Foz do rio Sabor – apoios 19, 20 e 21; Rio Douro - apoios 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 e sobre o ADV - apoios 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30; Áreas de Qualidade Visual “Elevada” e “Muito Elevada”: 

ZEP e Vale da Vilariça – todo o traçado; Rio Douro e ADV - apoios 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 e sobre o sistema de vistas: Miradouro de Nossa Senhora 

da Assunção; Miradouro da Capela do Divino Espírito Santo; Miradouro do Talegre; 

Miradouro das Trigueiras; Miradouro São Gregório; Miradouro do Vale do Sabor; 

Miradouro Santa Leocádia (Torre de Moncorvo); Capela de Nossa Senhora da Esperança 

(Torre de Moncorvo); Capela de Santa Catarina (Cabeça Boa); Ermida Vale Meão; 

Miradouro da Barca Velha, Capela de Nossa Senhora da Veiga (Quinta do Reguengo) e 

Miradouro da Capela de Santo Amaro. 

Alternativa B – B1 e B2 

o Significativos (Observadores Permanentes: Povoação de Cabanas de Cima – apoio 19. 

Observadores Temporários: N623-1 – apoio 8 e sobre o IP2/N102 – apoio 24 e 39/40 - e 

sobre a N622 e N220 – apoio 28 e 29). 

o Significativo a Muito Significativos (Observadores Permanentes: povoação de Cabeça de 

Mouro – apoios 7, 8 e 9; Povoação de Cabanas de Cima – apoios 17 e 18 e sobre a Quinta 

de Vila Maior – Apoios 19, 20, 21 e 22. Quinta do Vale Meão; Observadores Temporários: 

N324 – Pórtico e apoios 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; M623 – apoios 6 e 7; M623-1 (Via panorâmica) 

– apoios 6 e 7 e Miradouro da Capela do Divino Espírito Santo - apoio 7; IP2/N102 (Via 

panorâmica) – 22, 23 e 40/41; M220 – apoios do 31 ao 40/41 e sobre o Rio Douro e ADV: 

apoios 35, 36, 36/37, 37/38, 38/39, 39/40, 40/41, 41/42 e 43; Áreas de Qualidade Visual 

“Elevada” e “Muito Elevada”: ZEP e Vale da Vilariça – todo o traçado; Rio Douro e ADV 

(destaca-se a Quinta do Vale Meão): apoios 35, 36, 36/37, 37/38, 38/39, 39/40, 40/41, 

41/42 e 43 e sobre o sistema de vistas: Nossa Senhora da Assunção; Miradouro da Capela 

do Divino Espírito Santo; Miradouro do Talegre; Miradouro das Trigueiras; Miradouro São 

Gregório; Miradouro do Vale do Sabor; Miradouro Santa Leocádia (Torre de Moncorvo); 

Capela de Nossa Senhora da Esperança (Torre de Moncorvo); Capela de Santa Catarina 

(Cabeça Boa); Ermida Vale Meão; Miradouro da Barca Velha; Capela de Nossa Senhora da 

Veiga (Quinta do Reguengo) e Miradouro da Capela de Santo Amaro. 

Não decorrente diretamente da expressão visual das ações físicas realizadas na fase de obra/construção, 

mas do resultado final delas, destacam-se impactes de natureza visual, por perda absoluta de valor cénico, 

resultante da impossibilidade de manutenção da vegetação enquanto valor visual natural. A par desta 

perda ocorrerá também alteração de morfologia natural por terraplenagens – colmatação de zonas 

depressionárias – destruição de afloramentos rochosos, muros de pedra seca e alteração da matriz 
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fundiária. Esta perdas traduzem-se de forma sinergética na perda muito significativa de mosaico cultural 

formado por um reticulado de parcelas fundiárias que se alternam nos usos – áreas agrícolas, pomares, 

pastagens, matos, floresta –, delimitadas por muros de pedra seca e sebes vivas. A perda de mosaico 

cultural traduz-se na perda de padrão/mosaico visual. 

 Perda de Valores Visuais Naturais e Culturais: Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, 

irreversível, média a elevada magnitude e Significativo a Muito Significativo (Central Solar 

Fotovoltaica). 

Impactes Estruturais e Funcionais 

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

respetiva matriz/mosaico cultural, e da morfologia natural do relevo, onde se podem incluir as linhas de 

água e/ou de escorrência preferencial e respetivas margens. São impactes associados às áreas de 

implantação direta/física: do estaleiro; das áreas de armazenamento de materiais; dos acessos internos; 

dos sectores dos painéis fotovoltaicos; rede interna subterrânea de cabos e dos diversos postos - 

comando, seccionamento, controlo e de transformação -, que se refletem numa alteração/transformação 

física do existente. Contudo, nem todas as referidas componentes do Projeto têm igual impacte, 

fundamentalmente, sobre a morfologia do relevo, sobre a vegetação e sobre a matriz/mosaico cultural, 

que reflete as duas anteriores. 

Central Fotovoltaica, Estaleiro e Áreas de Armazenamento 

 Desmatação – Remoção do Coberto Vegetal de Porte Arbustivo (348 ha matos – giestal). 

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

(áreas de apoio como as de depósito temporários de materiais e outras áreas marginais) 

a irreversível, baixa (faixa de servidão legal da Alternativa A) a média (faixa de servidão 

legal da Alternativa B – B1 e B2) a elevada (Central) magnitude e Significativo (faixa de 

servidão legal da Alternativa A e B) a Muito Significativo (Central Solar Fotovoltaica). 

 Desflorestação – Abate do Coberto Vegetal Arbóreo: a remoção de vegetação incide sobre várias 

espécies, muitas com valor cénico relevante: Zimbro (2,4 ha) - Juniperus oxycedrus; Azinheira 

(13 ha) - Quercus rotundifolia; Sobreiro (6,4 ha) - Quercus suber; Pinheiro-bravo (30 ha) – Pinus 

pinaster; Amendoeira (103 ha) – Prunus dulcis; Oliveira (1 ha) - Olea europaea var. europaea e 

Castanheiro (0,5 ha) – Castanea sativa. 

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

a irreversível (pontualmente), baixa a média (faixa de servidão legal da linha) a elevada 

(Central) magnitude e pouco significativo a Significativo (faixa de servidão legal da linha) 

a Muito Significativo (Central Solar Fotovoltaica). 

 Alteração da Morfologia Natural – Incide em toda a área de intervenção, mas, sobretudo, na área 

de implantação da central solar fotovoltaica e respetivas componentes, como os novos acessos, 

postos e subestação. A muito elevada profusão de áreas com afloramentos rochosos, mais 

proeminentes, ou não, que se sucedem, por vezes, de forma contínua determinará níveis muito 

elevados de destruição destes. A par do referido serão também realizadas ações de nivelamento, 

por aterro e escavação, no sentido de colmatar as depressões existentes no terreno, dado 

registar-se inúmeras situações de declives acentuados superiores a 15%. 

o Impacte negativo, direto, certo, local, temporário (pontualmente e no caso das valas de 

cabos ou de acessos quando se realizem em terreno mais plano) a permanente, 

parcialmente reversível (pontualmente) a irreversível, baixa (individualmente por 

componente e sempre que se realizem em terrenos mais planos: postos/inversores; valas 

de cabos e apoios da linha) média (abertura e beneficiação de acessos aos apoios da linha 
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e áreas de trabalho e de implantação dos apoios) a elevada (Central) magnitude e 

Significativo (acessos às áreas de implantação dos apoios das linhas) a Muito Significativo 

(Central Solar Fotovoltaica). 

 

5.4.2.2 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Impactes Visuais das Componentes do Projeto 

Durante esta fase, 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. 

Deste modo, na fase de exploração, os impactes visuais negativos da Central Solar Fotovoltaica e da Linha 

Elétrica aérea, decorrem da intrusão visual que a sua presença física – áreas de implantação de painéis e 

apoios da linha – introduzem no território, não só pela sua artificialidade como pela sua permanência no 

tempo. Serão tanto mais graves, quanto mais proeminentes os elementos do Projeto se apresentarem, e 

mais elevado for o número de observadores que lhe ficam expostos e mais estes últimos se posicionem 

em situações privilegiadas em termos de altimetria, assim como maior for a Qualidade Visual da Paisagem. 

Neste último aspeto o Projeto interfere ou conflitua diretamente/fisicamente e indiretamente com a ZEP 

e indiretamente (impactes visuais) com o Bem do ADV. 

Para a determinação, e avaliação, dos impactes visuais gerados pela intervenção e projetados sobre a Área 

de Estudo, são consideradas as bacias visuais elaboradas/simuladas para cada uma das componentes do 

Projeto que se consideram como as mais relevantes. A elaboração técnica/informática das bacias visuais, 

em ambiente de Sistemas de Informação Geográfica (SIG), observa dois critérios/pressupostos: 

1) Considera a situação mais desfavorável, sem coberto vegetal e sem edificado, correspondendo 

assim ao impacte visual potencial. 

2) Considera sempre a dimensão, ou dimensões, mais desfavoráveis, neste caso, à altura dos painéis 

e que correspondem à situação final de maior artificialidade determinada pelo Projeto em 

avaliação. 

As bacias visuais permitem determinar a expressão e alcance do impacte visual negativo sobre o território 

delimitado pela Área de Estudo e traduzem o impacte visual potencial final das referidas componentes 

mais relevantes do Projeto. No presente caso, a totalidade da área de implantação de painéis projeta o 

impacte visual negativo sobre uma parte significativa da Área de Estudo, correspondente a cerca de 42% 

desta, o que se traduz numa afetação da integridade visual de cerca de 6 708 ha de um total de 16 138 ha.  

Contudo, os referidos 6 708 ha são também objeto de apreciação qualitativa, ou seja, quanto à afetação 

dos valores/atributos visuais naturais, culturais e patrimoniais, que nela se podem encontrar, ou seja, 

consoante a maior ou menor sensibilidade das áreas em causa e proximidade. Importa referir, que no 

presente caso há uma fusão de 2 áreas de estudo, a da Central e a da Linha, mas há também, 

naturalmente, uma sobreposição das duas áreas de estudo. Nestes casos, cada tipologia de Projeto tem 

uma área de estudo mais centrada em si mesma ou que lhe é mais afeta. Nestes termos, no caso da área 

de estudo da central ela é menor que a Área de Estudo integral de ambos os Projetos. Daqui decorre que 

o impacte visual da central, na sua própria área de estudo, tem muito maior magnitude comparativamente 

à área integral de ambos os Projetos. 

No presente caso, foram realizadas várias bacias visuais: da Central Solar Fotovoltaica no seu todo; de 

partes desta – Sectores A, B e C – para uma melhor aferição das partes que maioríssimos impactes possam 

ter; da Subestação; das alternativas das Linhas Elétricas aéreas, a 220kV. Em Pedido de Elementos 

Adicionais, foi solicitado que fossem apresentadas as bacias visuais, em separado, das várias povoações: 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3455 

 

 
Central Solar Fotovoltaica do Pocinho 

43 

Castedo; Horta da Vilariça; Torre de Moncorvo; Cabeça Boa; Cabeça de Mouro; Vilarinho da Castanheira 

e Mourão. Complementarmente, solicitou-se a bacia visual da Quinta do Vale Meão em pleno ADV. A 

solicitação visa permitir uma avaliação muito mais rigorosa da visibilidade, ou não, das componentes do 

Projeto, de modo a ser possível verificar que área(s) da central ou apoios da linha que são visíveis, ou não. 

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.” 

Central Solar Fotovoltaica e Subestação 

 Impacte negativo, indireto, certo, imediato, local, permanente, irreversível, baixa (Observadores 

Permanentes: parte da povoação de Castedo, a 700 m. Observadores Temporários: N324 - troços 

mais afastados; EM626 e EM624) e a média (Observadores Permanentes: povoação de Mourão, a 

cerca de 700m, e de Vilarinho da Castanheira, a cerca de 1.200m. Observadores Temporários: 

N324 e EM623 nas extensões que atravessam a central) a elevada (Áreas da Classe de Qualidade 

Visual “Elevada” e “Muito Elevada”: área de implantação e envolvente às zonas de painéis – ZEP 

do ADV) magnitude e pouco significativo (Observadores Permanentes: parte da povoação de 

Castedo. Observadores Temporários: nas extensões mais afastadas da N324, EM626 e EM624) 

Significativo (Observadores Permanentes: povoação de Mourão e sobre parte da povoação de 

Castedo. Áreas de Qualidade Visual “Elevada” e “Muito Elevada” – ZEP do ADV) a Muito 

Significativo (Observadores Permanentes: Povoação de Vilarinho da Castanheira. Observadores 

Temporários: N324 e EM623 nas respetivas extensões que atravessam a central e sobre os 

Miradouros da Senhora da Assunção, da Capela do Divino Espírito Santo e do Talegre. Áreas da 

Classe de Qualidade Visual “Elevada” e “Muito Elevada”: área de implantação e envolvente às 

zonas de painéis – ZEP do ADV). 

Linha Elétrica aérea, a 220kV 

 Impacte negativo, indireto, certo, imediato, local, permanente, irreversível, baixa (Observadores 

Permanentes: Cabeça de Mouro; Cabeça Boa; Cabanas de Baixo e povoação da Foz do Sabor. 

Observadores Temporários: N622 e M220, ambas da Alternativa B) e a média (Observadores 

Permanentes: povoação de Mourão e de Vilarinho da Castanheira e parte da povoação de Torre 

de Moncorvo - Alternativa B. Observadores Temporários: N324, M623, M623-1 - Via panorâmica 

- e N220 - Alternativa B) a elevada (Observadores Temporários: IP2. Áreas da Classe de Qualidade 

Visual “Elevada” e “Muito Elevada”: ZEP - que se destaca o Vale da Vilariça e rio Sabor e respetiva 

foz – ADV e sistema de vistas). 

 

Alternativa A 

 Significativos (Observadores Temporários: N324 – apoio 3; N623 – apoio 5; N623-1 - apoio 6 -e 

Capela de São Martinho - apoio 2 e 3). 

 Muito Significativos (Observadores Permanentes: povoação de Cabeça de Mouro – Apoios 6, 7 e 

8; povoação de Cabeça Boa – Apoio 10, 11 e 12 - e Quinta do Vale Meão – apoios 22, 23, 24 e 25; 

Observadores Temporários: N324 - Pórtico e apoios 1 e 2; N623 – apoio 6; N623-1 (Via 

panorâmica) - apoios 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14; Capela de Santa Catarina (Cabeça Boa) - apoio 12; 

IP2/N102 (Via panorâmica): apoios 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30; Praia Fluvial 

Foz do Rio Sabor – apoios 19, 20 e 21; Foz do rio Sabor – apoios 19, 20 e 21; Rio Douro - apoios 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 e sobre o ADV – apoios 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30; Áreas de Qualidade Visual “Elevada” e “Muito Elevada”: ZEP e Vale da 

Vilariça – todo o traçado; Rio Douro e ADV - apoios 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
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28, 29 e 30 e sobre o sistema de vistas: Miradouro de Nossa Senhora da Assunção; Miradouro da 

Capela do Divino Espírito Santo; Miradouro do Talegre; Miradouro das Trigueiras; Miradouro São 

Gregório; Miradouro do Vale do Sabor; Miradouro Santa Leocádia (Torre de Moncorvo); Capela 

de Nossa Senhora da Esperança (Torre de Moncorvo); Capela de Santa Catarina (Cabeça Boa); 

Ermida Vale Meão; Miradouro da Barca Velha, Capela de Nossa Senhora da Veiga (Quinta do 

Reguengo) e Miradouro da Capela de Santo Amaro). 

Alternativa B – B1 e B2 

 Significativos (Observadores Permanentes – Povoação de Cabanas de Cima – apoio 19 e sobre a 

Quinta de Vila Maior – Apoios 19 e 22. Observadores Temporários: IP2/N102 – apoio 24 e 39/40 - 

e sobre a N622 e N220 – apoio 28 e 29). 

 Muito Significativos (Observadores Permanentes: povoação de Cabeça de Mouro – apoios 7, 8 e 

9; Povoação de Cabanas de Cima – apoios 17 e 18; sobre a Quinta de Vila Maior – Apoios 20 e 21 

e sobre a Quinta do Vale Meão – apoios 35, 36, 36/37, 37/38, 38/39, 39/40, 40/41, 41/42 e 43; 

Observadores Temporários: N324 - Pórtico e apoios 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; M623 – apoios 6 e 7; M623-

1 – apoios 6 e 7; Miradouro da Capela do Divino Espírito Santo - apoio 7; IP2/N102 – apoios 22, 23 

e 40/41; M220 – apoios do 31 ao 40/41 e sobre o Rio Douro e ADV: apoios 35, 36, 36/37, 37/38, 

38/39, 39/40, 40/41, 41/42 e 43; Áreas de Qualidade Visual “Elevada” e “Muito Elevada”: ZEP e 

Vale da Vilariça – todo o traçado; Rio Douro e ADV (destaca-se a Quinta do Vale Meão): apoios 35, 

36, 36/37, 37/38, 38/39, 39/40, 40/41, 41/42 e 43 e sobre o sistema de vistas: Nossa Senhora da 

Assunção; Miradouro da Capela do Divino Espírito Santo; Miradouro do Talegre; Miradouro das 

Trigueiras; Miradouro São Gregório; Miradouro do Vale do Sabor; Miradouro Santa Leocádia 

(Torre de Moncorvo); Capela de Nossa Senhora da Esperança (Torre de Moncorvo); Capela de 

Santa Catarina (Cabeça Boa); Ermida Vale Meão; Miradouro da Barca Velha; Capela de Nossa 

Senhora da Veiga (Quinta do Reguengo) e Miradouro da Capela de Santo Amaro. 

 

5.4.2.3 IMPACTES CUMULATIVOS 

Considera-se como sendo gerador de impactes, para efeitos de análise de impactes cumulativos, a 

presença na Área de Estudo de outras estruturas e/ou infraestruturas, de igual ou diferente tipologia, ou 

outras perturbações que contribuam, sinergeticamente, para a alteração estrutural, funcional, perda de 

qualidade visual/cénica da Paisagem e para os impactes visuais sobre recetores sensíveis – Observadores 

Permanentes e Temporários. O impacte advirá de se registar a sobreposição espacial e temporal das áreas 

de estudo associadas ao(s) Projeto(s), em presença, que possam induzir, ou traduzir-se em impactes de 

natureza cumulativa, em Fase de Obra e/ou em Fase de Exploração 

Na presente análise avaliam-se os impactes do Projeto, em termos cumulativos, com as diversas 

perturbações artificiais e de origem antrópica. A nível de Projetos de igual tipologia, considera-se assim, 

que o Projeto, em avaliação, com cerca de 629 ha, concorre com 2 tipologia de Projetos: Central Solar 

Fotovoltaica (painéis) e Linha Elétrica aérea. 

No que se refere aos Projetos de igual tipologia, ao nível das CSF, não foram identificadas outras de relevo 

dentro da Área de Estudo de acordo com a carta de impactes cumulativos da Paisagem. Nestes termos, 

não se considera que o mesmo represente um impacte desta natureza. No entanto, o Projeto constitui 

um impacte muito significativo em termos de artificialização física e visual da Paisagem. Os impactes, em 

termos de acréscimo, serão em tudo idênticos aos referidos para o próprio Projeto, dada a sua expressão. 

Nestes termos, poder-se-á considerar que o presente Projeto em avaliação é o Projeto iniciador da 

artificialização maior da Área de Estudo, dada a sua área de implantação, ou expressão espacial e escala, 

no contexto desta e das superfícies artificializadas. A sua implementação determinará uma alteração 

visual da Área de Estudo, sobretudo, na área de estudo mais afeta à CSF, que se encontra num nível muito 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3455 

 

 
Central Solar Fotovoltaica do Pocinho 

45 

pouco artificializada. Ou seja, nesta área mais circunscrita o Projeto assume os impactes significativos 

identificados nos capítulos anteriores. 

Ao nível das Linhas Elétricas aéreas destaca-se o conjunto de várias linhas que se ligam à Subestação do 

Pocinho. Em relação à linha associada ao Projeto em avaliação, ainda que parte tenha sido proposta 

integrar na linha já existente, a mesma, pelo traçado proposto, traduzir-se-ia num impacte cumulativo 

Significativo a Muito Significativo, dependendo essa significância da maior ou menor sensibilidade do 

território por esta atravessado. Em termos de intrusão visual esta tipologia de Projeto, de infraestruturas 

lineares, é uma das que representa um dos maiores impactes visuais negativos, devido à sua intrusão no 

campo visual dos observadores, sendo responsável pela contaminação de uma parte muito significativa 

da Área de Estudo. As linhas e, sobretudo, os apoios são responsáveis pelo 

seccionamento/compartimentação do campo de visão e intrusão visual no horizonte visual e na Paisagem. 

A área proposta ocupar por painéis solares representa níveis elevados de artificialização em termos de 

Paisagem e que a comprometerão ao nível da sua sustentabilidade e resiliência face às alterações 

ambientais que se configuram hoje a larga escala, como as alterações climáticas, ou ao nível do avanço da 

desertificação no território nacional continental. 

Neste contexto, dado a maior exposição do solo, por simplificação a um estrato herbáceo, e à distribuição 

não homogénea da precipitação, que determinará uma alteração do padrão de distribuição espacial – 

superficial e interna –, e consequentemente a disponibilidade hídrica para a vegetação, em maior ou 

menor expressão, importa ainda, referir as preocupações que constam no Programa de Ação Nacional de 

Combate à Desertificação (PANCD), Resolução do Conselho de Ministros n.º 78/2014, de 24 de Dezembro, 

onde são expressas preocupações, das quais se destaca a seguinte passagem: 

“A «Degradação das terras», a redução ou perda, nas zonas áridas, semiáridas e sub-húmidas 

secas, da produtividade biológica ou económica e da complexidade das terras agrícolas de 

sequeiro ou de regadio, das pastagens naturais ou semeadas, das florestas ou áreas com arvoredo 

disperso, devido aos sistemas de utilização da terra ou a um processo ou combinação de processos, 

incluindo os que resultam da atividade humana e das suas formas de ocupação do território, tais 

como: a erosão do solo causada pelo vento ou pela água; a deterioração das propriedades físicas, 

químicas e biológicas ou económicas do solo e a destruição da vegetação por períodos 

prolongados.” (sublinhado nosso). 

Por fim, realça-se o contributo muito significativo do conjunto dos Projetos, que se situam dentro da Área 

de Estudo da Paisagem, para a artificialização e, consequente, descaracterização visual do território. Os 

referidos Projetos responsáveis pela redução muito significativa da atratividade e destruição progressiva 

do carácter da Paisagem que, neste contexto, importa relevar que esta perda de atratividade, pode 

comprometer, em maior ou menor expressão, a multifuncionalidade do território e a procura turística, 

dado esta também se constituir como um contributo para a coesão socioeconómica local e/ou regional e 

consequentemente para a manutenção ou gestão da Paisagem. 

 

5.4.3. SÍNTESE CONCLUSIVA 

Face ao exposto, o resultado da análise ao fator Paisagem é desfavorável ao projeto da Central Solar 

Fotovoltaica do Pocinho. 

 

5.5. USO DO SOLO 

5.5.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

A caracterização da ocupação do solo, de acordo com o EIA apresentado e respetivos aditamentos, teve 
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por base os resultados do levantamento efetuado, através da análise por interpretação de fotografia 

aérea, os reconhecimentos de campo efetuados aos locais, bem como os trabalhos de caracterização dos 

biótopos e habitats realizados para o fator ambiental Ecologia. Tendo por base este estudo, foram 

elaboradas as cartas de ocupação do solo, para a área de estudo da CSF e corredores para a ligação elétrica 

(Alternativas A e B). 

Tendo em conta a área de estudo da CSF e corredores para a ligação elétrica (Alternativas A e B), verifica-

se nas tabelas infra as áreas totais e relativas de cada classe e subclasse de ocupação do solo: 

Central Solar Fotovoltaica (CSF) 

 

Tabela 1 – Classes e subclasses de ocupação do solo na área de estudo da CSF 
(Fonte: Quadro 6.16 do RT_parte2 do PEA) 

 

 

Da análise efetuada, verifica-se que a área da CSF é constituída predominantemente por áreas naturais e 

seminaturais, ocupando cerca de 372,31 ha, correspondendo a 50,20% da área de estudo. Estas áreas são 

ocupadas principalmente por matos (giestal), ocorrendo também, ainda que de forma dispersa, alguns 

núcleos de azinhal, zimbral e vegetação ribeirinha (juncal e salgueiral), associada a cursos de água de 

pequena dimensão. 

As explorações agrícolas correspondem maioritariamente a áreas de pomares de amendoeiras e culturas 

arvenses de prados e outras forrageiras herbáceas. Ocorrem, ainda que de forma esporádica, vinhas de 

pequena dimensão, dispersas pelo território, bem como um núcleo de olival. No total, estas áreas ocupam 

cerca de 208,11 ha, que correspondem a cerca de 33,09% da área de estudo. 

As explorações florestais que ocorrem na área de estudo ocupam cerca de 36,15 ha e correspondem a 

5,75% da ocupação da área de estudo. Estas áreas são ocupadas essencialmente por povoamentos de 

sobreiros e povoamentos de pinheiro-bravo. 
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As áreas artificializadas, que ocupam 12,31 ha e correspondem a 1,96% da área de estudo, são constituídas 

essencialmente por vias de comunicação, que correspondem a troços da estrada nacional N324 e da 

estrada municipal M623, bem como alguns caminhos de terra batida que intersetam a área de estudo. 

Esta classe engloba ainda instalações agrícolas de apoio, um reservatório de água para rega e um pequeno 

núcleo urbano de natureza residencial. 

Corredores para a Ligação Elétrica 

Para as duas alternativas de traçado da LMAT, de acordo com o referido no EIA, na fase em que se 

encontra este projeto (fase de estudo prévio), não dispõem de elementos que permitam a identificação 

das áreas definitivamente afetadas pelos apoios, tendo sido utilizados os eixos das duas alternativas de 

corredores de 400 m de largura como a possível afetação da Linha Elétrica a construir. 

 Alternativa A 

O corredor da Alternativa A atravessa o Vale do Douro, a cerca de 800 m a oeste e sul da Foz do Sabor, 

infletindo para sul, acompanhando o rio Douro até à Subestação do Pocinho. 

Da análise realizada, observa-se que o Corredor da Linha Elétrica – Alternativa A – é constituído 

predominantemente por áreas naturais e seminaturais, que ocupam aproximadamente 255,55 ha, o que 

corresponde a cerca de 58,64% da área total, ocupadas principalmente por azinhal e sobreiral. A restante 

ocupação consiste num mosaico de várias subclasses, entre elas, carvalhal, montado de sobreiros, 

vegetação ribeirinha (juncal e salgueiral), matos (giestal, piornal e matos basófilos) e zimbral. 

As explorações agrícolas apresentam também alguma expressão, ocupando cerca de 80,95 ha, 

correspondente a 17,8% da área total, correspondendo maioritariamente a áreas de olival e culturas 

arvenses de prados e outras forrageiras herbáceas, seguidas de áreas de vinha e pomar de amendoeiras. 

De forma mais esporádica, ocorrem outros pomares, pomares de nogueiras e soutos jovens de pequena 

dimensão. 

As áreas artificializadas, que ocupam 89,84 ha e correspondem a 19,77% do corredor da LMAT, são 

constituídas maioritariamente pela Albufeira da Valeira (rio Douro), pela Subestação do Pocinho, por um 

aterro anexo à subestação, bem como vias de comunicação, que correspondem a troços da estrada 

municipal M623, da estrada municipal M623-1 e do itinerário principal IP2, assim como caminhos de terra 

batida. Em menor extensão o corredor da Linha Elétrica desenvolve-se perifericamente a um núcleo 

urbano e uma ruína. 

Com menor expressão, as explorações florestais, que ocupam 17,22 ha, o que corresponde a 3,79% da 

área do corredor da LMAT, são ocupadas essencialmente por povoamentos de pinheiro-bravo e 

povoamentos de sobreiros. 
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Tabela 2 – Classes e subclasses de ocupação do solo no corredor da linha elétrica – Alternativa A 
(Fonte: Quadro 6.17 do RT_parte2 do PEA) 

 

 

Do ponto de vista de ocupação do solo, o corredor da Linha Elétrica – Alternativa A – apresenta 

características marcadamente rurais, com alguma alteração das áreas naturais por atividades como a 

agricultura e a pecuária, visível nas áreas de culturas arvenses e de pastagens para o gado, bem como nas 

plantações mais tradicionais ou extensivas como o olival, a vinha e outros pomares. No corredor da LMAT 

a vegetação é ainda dominada por vegetação nativa, destacando-se os sobreirais e azinhais, ainda que a 

degradação da floresta nativa ao longo dos anos tenha dado lugar a extensões de matos variados. Refere-

se ainda o atravessamento de vários cursos de água e da vegetação ribeirinha associada (choupal versus 

salgueiral, juncal e salgueiral). A influência antrópica está também presente nas explorações florestais da 

área de estudo, traduzida pela presença de povoamentos de pinheiro-bravo e sobreiro, estes últimos com 

sinais de ação silvícola (descortização). As áreas artificializadas têm mais representatividade devido à 

presença da Albufeira da Valeira (rio Douro) e da Subestação do Pocinho. 

As restantes áreas são, na sua maioria, vias de comunicação como estradas (M623, M623-1 e IP2) e 

caminhos de terra batida, com ocorrência pontual de um aterro anexo à Subestação do Pocinho, uma 

ruína e um núcleo urbano. Refere-se, ainda, que o corredor da LMAT se desenvolve na proximidade das 

localidades de Cabeça de Mouro, Cabeça Boa e da Quinta de Vale. Estas povoações, de cariz rural, 

integram-se numa rede de lugares dispersos, de pequena dimensão e baixa densidade populacional, e 

dependentes em grande medida das sedes de concelho. A agricultura constitui a atividade quase exclusiva 

dos seus habitantes. 
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Tendo por base a informação do Sistema de Informação do Regadio, da Direção-Geral da Agricultura e 

Desenvolvimento Rural (DGADR), na delimitação do corredor definido para a implantação da LMAT 

(Alternativa A), entre a zona de Cabanas de Cima / travessia do Rio Sabor / Quinta Alfarela, verifica se a 

interseção na área do Perímetro de Rega bem definido e classificado – Aproveitamento Hidroagrícola do 

Vale de Vilariça (AHVV) (N35), onde estão definidas as condições hidráulicas para o abastecimento. 

 Alternativa B 

O corredor da alternativa B desenvolve-se com direção oeste-este, até ao Vale do Rio Sabor, infletindo 

progressivamente para sul e sudoeste após atravessamento deste rio até à Subestação do Pocinho, 

situado na margem direita do rio Douro. 

Da análise realizada, observa-se que o Corredor da Linha Elétrica – Alternativa B – é constituído 

predominantemente por áreas naturais e seminaturais, que ocupam aproximadamente 275,05 ha, o que 

corresponde a cerca de 42,16% da área total, ocupadas principalmente por matos de giestal, embora 

ocorram também, com significado, matos de piornal. A nível arbóreo, as subclasses mais presentes são o 

azinhal e o sobreiral. A restante ocupação consiste em quatro subclasses de vegetação ribeirinha, alguns 

afloramentos rochosos e um pequeno núcleo de zimbral. 

As explorações florestais que ocorrem no corredor da LMAT ocupam cerca de 208,68 ha e correspondem 

a 31,98% da ocupação do solo, ocupadas essencialmente por povoamentos de sobreiros, com núcleos 

mais pequenos de povoamentos de Cupressus spp. e de pinheiro-bravo. 

As explorações agrícolas ocupam cerca de 148,38 ha, que correspondem a cerca de 22,73% da ocupação 

do solo, sendo maioritariamente áreas de olival e vinha. De forma menos significativa, ocorrem culturas 

arvenses de forrageiras herbáceas e pomares de amendoeiras. 

As áreas artificializadas, que ocupam 20,38 ha, correspondente a 3,13% do corredor da LMAT, são 

constituídas essencialmente pela Subestação do Pocinho e por vias de comunicação como estradas (IP2, 

N324, M622, M2220, M623-1 e M623-2) e caminhos de terra batida. Ocorrem também com menor 

expressão, a Albufeira da Valeira (rio Sabor), um aterro anexo à Subestação do Pocinho, reservatórios de 

água e um núcleo urbano. 
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Tabela 3 - Classes e subclasses de ocupação do solo no corredor da linha elétrica – Alternativa B (Fonte: Quadro 
6.18 do RT_parte2 do PEA) 

 

 

 

Do ponto de vista de ocupação do solo, o corredor da Linha Elétrica – Alternativa B – apresenta também 

características marcadamente rurais, com a alteração das áreas naturais por atividades como a 

agropecuária e silvicultura, visível nas áreas de explorações agrícolas e florestais que juntas perfazem 

54,71% da ocupação do solo, o que mostra a sua importância para as populações locais. 

Além destas explorações de origem antrópica, a influência do Homem está também marcada nas grandes 

extensões de matos que aí ocorrem, resultantes da degradação da floresta nativa. Apesar disto, 

prevalecem ainda núcleos de azinhal e sobreiral, bem como vegetação ribeirinha em torno dos cursos de 

água. As restantes áreas são compostas pela Subestação do Pocinho, vias de comunicação que constituem 

estradas (IP2, N324, M623-1, M623-2, M622 e M220) e caminhos de terra batida, bem como a Albufeira 

da Valeira (rio Sabor) e áreas urbanas. Refere-se ainda que o corredor da Linha Elétrica se desenvolve na 

proximidade das localidades de Cabeça de Mouro e Cabanas de Baixo. Estas povoações, de cariz rural, 
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integram-se numa rede de lugares dispersos, de pequena dimensão e baixa densidade populacional, e 

dependentes em grande medida das sedes de concelho. A agricultura e a pesca constituem a atividade 

quase exclusiva dos seus habitantes. 

 

Figura 5 – Fotografia com vista / perspetiva de uma zona constituída predominantemente por áreas naturais e 
seminaturais na área de influência da alterativa B do corredor da LMAT (Fonte: própria) 

 

 

Figura 6 – Fotografia com vista / perspetiva de uma zona constituída predominantemente por explorações 
agrícolas no Vale da Vilariça, área de influência da alterativa B do corredor da LMAT (Fonte: Própria) 
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Tendo em conta o exposto no artigo 49.º do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro, que estabelece o 

Sistema Integrado de Fogos Rurais no território continental e define as suas regras de funcionamento, 

verifica-se, no âmbito da rede secundária de faixas de gestão de combustível, a obrigatoriedade de 

execução das faixas de gestão de combustível, no caso de linhas de transporte e distribuição de energia 

elétrica em muito alta e alta tensão, a gestão do combustível numa faixa correspondente à projeção 

vertical dos cabos condutores exteriores, acrescidos de uma faixa de largura não inferior a 10 m para cada 

um dos lados. 

No que respeita às duas alternativas de ligação da Central à subestação do Pocinho, observa-se que os 

corredores, na parte inicial dos seus traçados, se inserem na sub-região homogénea “Carrazeda”. Com a 

aproximação e atravessamento dos vales do rio Douro e do rio Sabor, os dois corredores passam a inserir-

se na sub-região homogénea “Douro Superior”, cujas funções gerais atribuídas aos espaços florestais, para 

a sua implementação e desenvolvimento, são em tudo idênticas às observadas para sub-região 

homogénea “Carrazeda”. É precisamente neste território que os dois corredores sobrepõem um corredor 

ecológico. Os corredores ecológicos constituem uma orientação macro e tendencial para a região, em 

termos de médio / longo prazo, com o objetivo de favorecer o intercâmbio genético essencial para a 

manutenção da biodiversidade, incluindo uma adequada integração e desenvolvimento das atividades 

humanas, identificados na Carta Síntese. As intervenções florestais nos corredores ecológicos devem 

respeitar as normas de silvicultura e gestão para estes espaços. 

Em suma, constata-se que, do ponto de vista de ocupação do solo, a área de influência do projeto em 

causa apresenta características marcadamente rurais, com a alteração das áreas naturais por atividades 

como a agropecuária e silvicultura, visível nas áreas de explorações agrícolas e florestais, que juntas 

perfazem quase metade da ocupação do solo da área total do projeto, o que mostra aqui a sua importância 

para as populações locais. 

No caso da CSF, a área ocupada terá um reflexo de destruição do coberto vegetal existente, tendo em 

conta que quase 60% da área total é ocupada por espaços naturais e seminaturais, nomeadamente mato 

(giestal) e azinhal, seguidamente explorações agrícolas, ocupando estas cerca de 33% da área total. 

Para o caso das áreas ocupadas pelos corredores da LMAT, verifica-se que qualquer uma das opções 

retrata uma perda de solo ocupado essencialmente por espaços naturais e seminaturais (com 58,64% na 

alternativa A e 42,16% na alternativa B). Porém, existe aqui uma diferença significativa na ocupação do 

solo, na classe de explorações florestais, que, no caso da alternativa B, representa 31,98% e, no caso da 

alternativa A, representa apenas 3,79%, sendo esta classe substituída por áreas artificializadas. 

Acresce aqui referir que estas áreas se encontram aquém das efetivamente reais, tendo em conta a 

obrigatoriedade de execução das faixas de gestão de combustível, no caso de linhas de transporte e 

distribuição de energia elétrica em muito alta e alta tensão, a gestão do combustível numa faixa 

correspondente à projeção vertical dos cabos condutores exteriores, acrescidos de uma faixa de largura 

não inferior a 10 m para cada um dos lados. Tendo em conta a dimensão de parte dos apoios, prevista no 

EIA, nomeadamente para o tipo de apoio, MT1G, no topo, com um vão de 13,120 m, equivale a ter uma 

faixa de gestão de combustível, de acordo com o Artigo 47.º do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro, 

de 33,12 m, ao longo dos corredores. Desta forma, verifica-se que as áreas totais inerentes à execução da 

gestão do combustível, correspondem a aproximadamente 364 320 m2 (36,4 ha) para a alternativa A e 

529 920 m2 (53 ha) para a alternativa B. 

Verifica-se, portanto, que serão afetadas, permanentemente, importantes manchas de matos de 

características mediterrânicas, de Sobro e de Azinho que assumem, para além de um importante recurso 

natural e económico da região, especial importância no que diz respeito ao mosaico característico da 

paisagem da região. Por outro lado, a sobreposição de um corredor ecológico, com o objetivo de favorecer 

o intercâmbio genético essencial para a manutenção da biodiversidade, incluindo uma adequada 
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integração e desenvolvimento das atividades humanas, identificados na Carta Síntese. Salienta-se ainda 

que as intervenções florestais nos corredores ecológicos devem respeitar as normas de silvicultura e 

gestão para estes espaços. 

 

5.5.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Tendo por base o capítulo 8 do EIA, o processo de avaliação de impactes constitui um exercício de previsão 

dos efeitos causados pelo projeto, tendo por referência o conhecimento existente sobre os impactes 

ambientais gerados por projetos semelhantes ao que se encontra em análise, bem como no conhecimento 

das características específicas deste projeto e do estado atual do meio que o irá receber. 

No que se refere ao fator ambiental Uso do Solo, foram listadas as ações consideradas geradoras de 

impactes nas diferentes fases, nomeadamente na construção, exploração e desativação, para a área de 

estudo da CSF e da LMAT (Quadros 8.28 e 8.34, das pág. 514 e 527, respetivamente). 

Ao nível da LMAT, a avaliação de impactes assenta numa lógica de constituir uma ferramenta de apoio à 

definição do layout do projeto de execução da referida ligação, tendo em consideração as grandes 

condicionantes existentes na área de estudo, nomeadamente ao nível dos usos do solo, dos valores 

naturais e biofísicos, do património, da paisagem e dos Instrumentos de Gestão Territorial. 

Ainda no que se refere à avaliação de impactes da LMAT, a análise visa identificar as principais áreas no 

interior dos corredores estudados que possuam as condições menos impactantes do ponto de vista 

ambiental, social e patrimonial à localização dos apoios da ligação elétrica. 

As principais ações geradoras de efeitos ambientais fazem-se sentir ao longo da vida útil do projeto, 

ocorrendo desde o seu planeamento até à sua desativação ou possível reconversão. A magnitude e 

intensidade destas ações é variável, sendo diferenciadas pelas diferentes fases, nomeadamente: 

planeamento / projeto, construção, exploração e desativação / reconversão. 

De acordo com o descrito no EIA, a fase de projeto ou planeamento, tendo em conta a previsão de uma 

perturbação muito reduzida, não foi considerada na avaliação de impactes ambientais. 

Central Solar Fotovoltaica (CSF) 

Fase de Construção 

Considerando as áreas a afetar pelas infraestruturas da CSF e zona de circulação de máquinas, verifica-se 

que na fase de construção será afetada uma área de 335,30 ha, que corresponde a cerca de 53,32% do 

total da área de estudo da Central. 

Relativamente à ocupação do solo, as principais ações / atividades que ocorrem nesta fase, e que pela sua 

natureza são suscetíveis de causar alteração na ocupação do solo, são as seguintes: 

 Implantação das estruturas de assento das mesas que suportam os painéis fotovoltaicos, abertura 

/ fecho de valas para cabos ligação, acessos, postos de transformação e subestação. 

Segundo o estudo, nomeadamente o Quadro 8.31 da pág. 519, verifica-se que estas intervenções, 

contrariamente ao descrito, irão afetar maioritariamente áreas florestais de pinheiro-bravo 

(76,12% de um total de 63,08% de infraestruturas), seguido de Matos – giestal (58,93% de um 

total de 55,16% de infraestruturas), bem como souto jovem, pomar de amendoeiras e vinha e 

olival, correspondendo a 48,67% do total de áreas agrícolas. Em menor escala, ocorre a afetação 

de zimbral, azinhal, vegetação ribeirinha e povoamento de sobreiros. Nestas últimas classes, 

segundo o estudo, a afetação será pontual, dizendo respeito a áreas de trabalho temporárias, 

necessárias para a fase de construção. 

O projeto contempla a ligação das mesas dos painéis fotovoltaicos aos postos de transformação 
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e entre estes à Subestação. Desta forma, é necessária a abertura de valas para a instalação dos 

cabos elétricos de interligação de baixa e média tensão. Neste caso, as valas serão recuperadas 

no final da instalação de cabos, existindo aqui a afetação de coberto vegetal, nomeadamente a 

vegetação herbácea. 

Haverá ainda a necessidade de melhorar os acessos existentes e construir novos, fora da área 

fotovoltaica, afetando aqui também matos – giestal e povoamentos de pinheiro-bravo, 

destacando-se também os pomares de amendoeiras, culturas arvenses e vinha. 

 Movimentação de terras e de máquinas e depósito temporário de terras e materiais 

A circulação da maquinaria e movimentação de terras, necessária à obra, podem originar danos 

na ocupação do solo, sendo o pior cenário a destruição desnecessária da vegetação. Esta potencial 

afetação far-se-á sentir nas classes de ocupação do solo atravessadas pelos caminhos de acesso 

às obras, não sendo de esperar que venha a assumir um elevado significado. Estas intervenções 

irão afetar principalmente matos (giestal), pomar de amendoeiras, culturas arvenses e 

povoamento de pinheiro-bravo. 

Verifica-se, portanto que os principais impactes na ocupação do solo, na fase de construção serão 

negativos e de âmbito local, e resultam principalmente da afetação das subclasses de povoamento de 

pinheiro-bravo, matos (giestal), pomar de amendoeiras, vinha e olival. Estas afetações devem-se, por um 

lado à instalação dos elementos definitivos do projeto, e por outro, à presença e circulação de elementos 

temporários, tais como, maquinaria, locais de depósito de terras e materiais e a abertura de valas. 

Segundo o EIA, foi tido, quando possível, o cuidado de não afetar os exemplares de sobreiro, de azinheira 

e zimbral que se encontram na área da Central (indivíduos isolados ou constituindo povoamentos), assim 

como a vegetação ribeirinha existente. 

Fase de Exploração 

Nesta fase, segundo o estudo, verifica-se que os impactes negativos identificados, previstos e avaliados 

relativamente à fase de construção e considerados permanentes, se vão manter. 

O estudo refere ainda que se verifica uma redução da área afetada, comparativamente com as áreas 

necessárias na fase de construção, uma vez que se recuperam os solos decapados na fase de construção 

e poderão ser retomadas algumas das atividades ou usos preexistentes, reduzindo assim a magnitude e 

abrangência espacial da afetação. 

Encontram-se identificados, no Quadro 8.33 do EIA todas as ações, com a identificação dos respetivos 

impactes. 

Destacam-se, portanto, para a fase de exploração as seguintes ações e impactes gerados: 

CE2 – Movimentação de pessoas, máquinas e veículos afetos às obras. 

 Alteração dos usos do solo, correspondendo a um impacte negativo, pouco significativo, local, 

provável, permanente, imediato, direto e não minimizável; 

CE4 – Instalação e utilização do estaleiro. 

 Pisoteio e produção de poeiras, correspondendo a um impacte negativo, de magnitude reduzida, 

pouco significativo, local, certo, temporário, reversível, imediato, direto / indireto e minimizável; 

 Derrames acidentais de óleos ou e/ou combustíveis decorrentes, com impacte negativo, de 

magnitude reduzida, pouco significativo, local, certo, temporário, reversível, imediato, direto / 

indireto e minimizável. 

CE5 – Movimentação de terras, depósito temporário de terras e materiais, entre outros. 
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 Destruição da vegetação, com impacte negativo, local, certo, temporário, reversível, imediato, 

direto e minimizável; 

 Derrames acidentais de óleos ou e/ou combustíveis decorrentes, com impacte negativo, de 

magnitude reduzida, local, certo, temporário, reversível, imediato, direto / indireto e minimizável. 

Fase de Desativação 

O EIA não identifica quaisquer impactes para a fase de desativação da CSF, no entanto, deve ser garantido 

o restabelecimento do uso e ocupação do solo atual, antes da implantação da central, tendo em conta a 

manutenção das espécies atuais existentes, nomeadamente a plantação de pomares de amendoeiras, 

olival e vinha. 

Uma vez concluído o período de vida útil do empreendimento, que se estima em 30 anos, o EIA refere que 

o mesmo poderá ser renovado e/ou reabilitado com a finalidade de continuar a ser operado durante um 

novo período de vida útil, ou poderá ser desativado e desmontado, caso as condições económicas de 

exploração, face aos custos envolvidos, assim o venham a determinar. 

O processo de desativação, tendo em conta que toda a infraestruturação da área fotovoltaica é 100% 

removível, irá envolver a realização de uma avaliação e categorização de todos os componentes e 

materiais, sendo os mesmos separados em reacondicionamento e reutilização, reciclagem e eliminação. 

Grande parte dos materiais de base utilizados na construção do projeto, que venham a ser inutilizados 

quando ocorrer uma previsível renovação, reabilitação ou desmontagem dos mesmos, são passíveis de 

ser reciclados (cerca de 90% dos componentes de um painel fotovoltaico são recicláveis), nomeadamente 

o vidro, o alumínio e o cobre que podem ser refundidos e os óleos dos transformadores que podem ser 

valorizados. 

Relativamente a este aspeto, deverá ser elaborado um estudo ambiental, onde sejam equacionadas as 

diferentes atividades de desativação e as melhores soluções face às opções disponíveis à data e à 

legislação então vigente. 

Corredores para a Ligação Elétrica 

Fase de Construção 

Segundo o EIA, dada a inexistência, nesta fase, de elementos que permitam a identificação das áreas 

definitivamente afetadas pelos apoios, foram considerados os eixos das duas alternativas de corredores 

de 400 m de largura, como a possível afetação da linha elétrica a construir. Foram identificadas, para as 

duas alternativas, tendo em conta a extensão da sua interseção com o traçado hipotético criado, a 

afetação de classes “Áreas artificializadas”, “Explorações agrícolas”, “Explorações Florestais” e “Espaços 

Naturais e Seminaturais”. 

No que diz respeito à Alternativa A, que se desenvolve ao longo da extensão de 11 215 m, em áreas 

ocupadas maioritariamente por matos-giestal (2 983,55 m), azinhal e afloramentos rochosos (1 632,33 m), 

olival (1 077,6 m) e sobreiral (822,13 m), sendo ainda de ressalvar a interseção com diferentes cursos de 

água, comprometendo a sua vegetação ribeirinha. 

Tendo em conta a Alternativa B, que apresenta uma extensão de 16 317 m, o estudo considera que 

interferirá menos com ocupações do solo com maior interesse ecológico, no entanto, ao longo do corredor 

verifica-se que atravessa uma extensa área de povoamento de sobreiros (5 253,50 m), seguido de matos-

giestal (3 245,63 m), matos-piornal (2 322,78 m), vinha (1 460,07 m) e olival (1 336,82 m). 

É referido no EIA que a localização dos apoios deverá, sempre que tecnicamente possível, ter lugar em 

áreas de menor valor ecológico, nomeadamente em áreas agrícolas, com povoamentos florestais, sobre 

áreas de matos ou incultos. 

Foi apresentado, sob a forma de quadro (Quadro 8.36), a síntese dos impactes identificados para a fase 
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de construção, bem como o resultado da aplicação dos classificadores indicados a esses impactes. Refere 

o estudo que, maioritariamente, os impactes identificados são classificados com significância baixa a 

muito baixa, magnitude muito baixa e reversíveis ou recuperáveis. 

Analisado o Quadro referenciado, verifica-se que, para a fase de construção, para o descritor uso do solo, 

apenas foram consideradas as ações referentes à instalação do estaleiro (LC1), abertura e fecho de valas 

para a instalação de cabos elétricos entre a Subestação e o apoio de ligação à subestação do Pocinho 

(LC2), movimentação de pessoas, máquinas e veículos afetos à construção da LMAT (LC3), abertura do 

local de implantação do apoio e do acesso provisório (ações de desmatação / decapagem das áreas a 

intervencionar, incluindo movimentação de terras / depósitos temporários de terras) (LC4), abertura dos 

maciços de fundação do apoio (LC5), transporte de materiais diversos para construção (betão, elementos 

metálicos que constituem o apoio, cabos, entre outros) (LC6), betonagem e arvoramento dos apoios (LC7), 

desenrolamento / instalação dos cabos (condutores e de segurança) (LC8) e desmantelamento do 

estaleiro e recuperação paisagística das zonas intervencionadas, incluindo a renaturalização dos acessos 

de acordo com o que ficar acordado com os proprietários (LC9). 

Todos os impactes são considerados negativos, à exceção da última ação identificada, nomeadamente e 

no que se refere ao desmantelamento do estaleiro e renaturalização dos acessos. A magnitude é 

considerada reduzida em todas as ações, de âmbito local, temporários, reversíveis, diretos e minimizáveis. 

Por outro lado, são considerados pouco significativos ou insignificantes, classificação com a qual não se 

pode concordar, tendo em conta a destruição do coberto vegetal que vai ser efetuado, na gestão das 

faixas de gestão de combustível, a executar ao longo de toda a extensão da linha, bem como ao nível de 

processos de erosão e arrastamento de solos, não podem ser considerados minimizáveis nem pouco 

significativos. 

Fase de Exploração 

O EIA refere que, na fase de exploração, há uma redução de área afetada comparativamente com as áreas 

necessárias na fase de construção, uma vez que são recuperados os solos decapados, podendo ser 

retomadas algumas das atividades ou usos existentes, reduzindo assim a magnitude e abrangência 

espacial da afetação. 

Refere, ainda, que apenas poderá haver a necessidade de corte ou decote de vegetação arbórea ao longo 

da faixa de proteção de 45 m de largura, que pode prejudicar as condições de segurança, afirmando que 

serão adotadas as medidas que não interferem com as espécies protegidas, nomeadamente os sobreiros, 

azinheiras, carvalhais ou árvores de fruto. Mais referem que o corte da vegetação arbórea é executado 

em simultâneo, ou logo após, a instalação dos cabos e dos apoios, de forma a permitir o funcionamento 

da linha. 

Não se concorda com esta análise, uma vez que não foi tido em consideração o diploma legal que 

estabelece o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (Decreto-Lei n.º 82/2021, de 31 de outubro), 

nomeadamente no seu Artigo 49.º (rede secundária de faixas de gestão de combustível), conjugado com 

os números 3 e 4 do Artigo 47.º, do referido diploma legal. 

Similarmente à fase de construção, foi apresentado um quadro (Quadro 8.38), com a síntese dos impactes 

identificados para a fase de exploração, bem como o resultado da aplicação dos classificadores indicados 

a esses impactes. Menciona o EIA que o impacte resultante das ações, apesar de negativo, direto e 

imediato, será de magnitude reduzida, pouco significativo, temporário, reversível e de âmbito local. 

Observado o Quadro referido, verifica-se que são identificadas 5 ações, das quais apenas 3 têm atividade 

associada, nomeadamente LE1 – Presença da LMAT (vala enterrada e apoio de ligação ao pórtico da 

Subestação de Pocinho), LE2 – Funcionamento da LMAT, cujo impactes identificados associados à 

alteração dos usos do solo, com potencial negativo, de magnitude reduzida, pouco significativo, de âmbito 

local, provável, permanente, reversível, imediato, direto e não minimizável e LE3 – Ações de manutenção 
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da LMAT, cujos impactes identificados dizem respeito ao pisoteio e produção de poeiras, destruição da 

vegetação e derrames acidentais de óleos ou e/ou combustíveis decorrentes, considerados com potencial 

negativo, de magnitude reduzida, pouco significativos, local, certos (sendo improvável para o caso de 

derrames acidentais), temporários, reversíveis, imediatos, direto / indireto e minimizáveis. 

A área de estudo encontra-se inserida numa região com importantes e elevados valores de biodiversidade, 

com elevado interesse paisagístico, que se pretende proteger e manter, tanto quanto possível, na sua 

integridade. Por este facto, qualquer perturbação a este equilíbrio poderá colocar em risco a 

sustentabilidade deste espaço, o que significa a apresentação de localizações alternativas para uma 

melhor avaliação e minimização dos impactes recorrentes da execução do projeto. 

Alerta-se para o facto, de que na área definida para a implantação do projeto, existem vários projetos 

executados e em execução, subsidiados pelos Estado Português através de vários programas operacionais, 

tais como, AGRIS (2000/2006), PRODER (2007/2013), PRD2020 (2014/2020) e VITIS, que devem ser tidos 

em consideração. Podem ser consultadas em simultâneo as plataformas do parcelário agrícola e do 

parcelário vitícola, para assim se obter informação da localização e identificação de projetos executados 

e em execução. Estas informações encontram-se disponíveis nas salas de parcelário oficiais, autorizadas 

pelo Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural. 

 

5.5.3. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO, POTENCIAÇÃO E/OU COMPENSAÇÃO 

As medidas de minimização do fator ambiental Uso do Solo, de acordo com o EIA, reportam-se sobretudo 

às áreas afetas aos regimes da RAN e REN, implícitas com os fatores ambientais: solos, recursos hídricos 

superficiais, geologia e hidrogeologia. 

No entanto, considera-se necessário que sejam adotadas as medidas de minimização que se encontram 

estabelecidas no capítulo 9 do presente Parecer, incluindo os seguintes requisitos: 

 Assegurar que as áreas de intervenção na CSF se restringem ao estritamente necessário e são 

devidamente balizadas, através das vedações previstas por núcleos, em cujos espaços intersticiais 

sejam mantidas as ocupações existentes, nomeadamente os pomares de amendoeiras, olival e 

vinha; 

 Implementar um projeto de compensação com arborização mista de quercíneas (tal como 

azinheira e sobreiro), pomares de amendoeiras e olival e valorização das espécies protegidas da 

Diretivas Habitats. Este projeto deve ser acompanhado do respetivo Plano de Monitorização e 

Avaliação, a manter durante o período de duração do projeto, tendo em vista a garantia do 

resultado pretendido com o projeto de compensação, incluindo relatórios anuais informando 

sobre o estado da arborização efetuada, onde terá de figurar, pelo menos, a seguinte informação: 

o Níveis de mortalidade verificada; 

o Estado sanitário do povoamento instalado; 

o Operações de manutenção desenvolvidas durante o período a que se refere cada 

relatório; 

o Eventuais propostas de resolução de situações que resultem em desvios ao planeado. 

Resultante da apreciação dos relatórios, e caso se venham a verificar desvios significativos, podem 

ser estabelecidas novas orientações, de cumprimento obrigatório, com o objetivo de assegurar o 

resultado pretendido de arborização. 

 Deverá ser assegurada a transitabilidade nas vias, bem como os caminhos de acesso aos terrenos 

dentro dos espaços intersticiais, garantindo, sempre que possível, a ações de manutenção / 

reabilitação; 
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 Garantir o acesso dos proprietários às parcelas existentes nas proximidades e dentro da área de 

estudo (espaços entre os núcleos); 

Garantir o normal funcionamento das infraestruturas já instaladas nas proximidades da área de 

intervenção. 

 

5.5.4. SÍNTESE CONCLUSIVA 

Face ao exposto, em relação ao projeto de execução da CSF do Pocinho, o resultado da análise ao fator 

Uso do Solo é favorável, condicionada ao cumprimento das medidas de minimização elencadas no EIA e 

no presente parecer, incluindo o cumprimento dos requisitos anteriormente referidos. 

Contudo, conclui-se que o resultado da análise ao fator Uso do Solo é desfavorável ao estudo prévio da 

LMAT, dado que as alternativas propostas (A, B1 e B2) configuram impactes negativos significativos no 

Uso do Solo. 

 

5.6. SOCIOECONOMIA 

5.6.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Entre o planalto de Carrazeda de Ansiães e as encostas poentes de Torre de Moncorvo, na margem 

esquerda do Rio Sabor, a CSF localiza-se, tendo em conta um raio de 5 km, numa área circunscrita pelas 

povoações de Vilarinho da Castanheira (a 1130 m a oeste), Rio de Mouro (400 m, a este), Castedo (650 m, 

a norte), Vide (2070 m, a nordeste), Cabeça Boa (2050 m, sudeste), Mourão (2200 m, a noroeste), Horta 

da Vilariça (2860 m, a nordeste), Lousa (3060 m, a sul), Cabanas de Cima (3600 m, este) e por último, 

Cabanas de Baixo (4280 m, sudeste) – distâncias aproximadas). 

De referir que, dentro da área da CSF, existem 17 edifícios de diferentes tipologias, como apoios agrícolas, 

habitações e ruínas. Ainda nas imediações da área da Central Solar Fotovoltaica existem cerca de 90 

edifícios no total (tipologias como habitação, armazéns agrícolas, entre outros). Muitos destes edifícios 

pertencem à localidade de Cabeça de Mouro, e cerca de 16 edifícios pertencem à localidade de Castedo. 

Acresce que a capela de São Martinho se encontra 30 m sentido sul e a capela do Divino Espírito Santo, 

na localidade de Cabeça de Mouro, se encontra a cerca de 60 m desta área de estudo, sentido sudeste, 

sendo este conjunto de povoações e edifícios os recetores sensíveis considerados para o projeto. 

Quanto à LMAT, o corredor A, com um traçado mais a sul dos restantes corredores, desenvolve-se desde 

a subestação a construir, para sudeste, infletindo para sul após atravessar o rio Douro e está próximo dos 

seguintes aglomerados (num raio de 1,5 km): Cabeça de Mouro (100 m, a norte), Cabeça Boa (150 m, a 

sul), Quinta do Vale Meão (300 m, a oeste), Cabanas de Baixo (560 m, a nordeste), Pocinho (670 m, a sul), 

Foz do Sabor (750 m, a nordeste) e Cortes da Veiga (750 m, a sudoeste), sendo que atravessa o Monte 

Meão. 

O EIA identifica ainda 29 edifícios dentro da área do corredor A, 11 dos quais junto à subestação do 

Pocinho, edifícios de habitação e apoios / armazéns agrícolas, bem como algumas ruínas. 

Quanto ao corredor B da LMAT, correspondente às alternativas de traçado B1 e B2, atravessa o Vale da 

Vilariça, território icónico nesta região, não só pela riqueza das suas terras férteis aptas para a agricultura, 

como do seu valor paisagístico. 

Trata-se de um território com características marcadamente rurais, com áreas naturais e com predomínio 

de atividades agrícolas e pecuária, com áreas de culturas arvenses e de pastagens para o gado e ainda 

áreas de vinha, olival e amendoal. 
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Para o corredor B, os aglomerados populacionais que se encontram mais próximos desta área, num raio 

de cerca de 1,5 km em linha reta, são: Cabanas de Cima (257 m, a norte), Cabeça de Mouro (300 m, a sul), 

Pocinho (700 m, a sul), Cortes da Veiga (a cerca de 750 m, a sudoeste), Cabanas de Baixo (950 m, a sul), 

Cabeça Boa (100 m, a sul), Torre de Moncorvo (1150 m, a este), Quinta do Vale Meão (1250 m, a noroeste), 

Sequeiros (1280 m, a sudeste) e Foz do Sabor (1500 m, a sul). 

 

 

Figura 7 – Fotografia do Vale da Vilariça (Fonte: própria) 

 

Efetuada esta introdução relativamente à caracterização endógena do território onde se pretende 

localizar o projeto e relativamente ao descritor em apreço, Socioeconomia, importa ter em consideração 

os aspetos a seguir expressos. 

Relativamente ao nível dos indicadores demográficos e socioeconómicos, o EIA versou sobre: Demografia, 

Ensino, Estrutura do emprego, Setores de atividade económica, com particular enfoque na Estrutura 

empresarial e no Turismo e, ainda as Acessibilidades, tendo sido efetuada uma análise de dois períodos 

de referência, designadamente entre 2001 e 2011 (dados dos respetivos censos) e 2011 e 2018 (neste 

último ano, dados relativos a Anuário Estatístico da Região do Norte – Edição 2018 – INE), com recurso a 

pesquisa e consulta de fontes cartográficas e bibliográficas e ainda através do estudo da área de influência 

do projeto. 

Para o efeito, foram consideradas as freguesias localizadas nas áreas de estudo, bem como as freguesias 

adjacentes e os centros urbanos mais próximos, concretamente Castedo, Cabeça Boa, Lousa, Açoreira, 

Torre de Moncorvo, Vila Nova de Foz Côa, União de freguesias de Adeganha e Cardanha e Horta da Vilariça, 

onde terá sido dada particular atenção à identificação de edificações, infraestruturas e equipamentos e 

espaços públicos (existentes e previstos e suas características funcionais), à circulação rodoviária, 

arruamentos das edificações e equipamentos existentes. 

Neste contexto, atentos os indicadores referidos e para o concelho de Torre de Moncorvo, no caso da CSF 

e do Corredor B (alternativas B1 e B2) da LMAT e, também, para o concelho de Vila Nova de Foz Côa, 

atento o Corredor A da LMAT (implantação em ambos os concelhos), salientam-se os seguintes dados: 
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 Ao nível da Demografia, a população residente tem vindo a diminuir, na última década com 

valores próximos de 7700 hab. em Torre de Moncorvo e 6500 hab. em Vila Nova de Foz Côa, 

valores referentes a 2019. 

 Relativamente a outros indicadores que caracterizem a distribuição e tendência da população, 

concretamente o índice de envelhecimento e de dependência de idosos, ambos os concelhos 

apresentam valores superiores aos nacionais e aos valores da sub-região do Douro, em linha com 

os indicadores antes referidos. 

 Ainda da análise dos dados relativos à estrutura etária da população, ao nível da freguesia (com 

maior incidência em Lousa e Cabeça Boa), verifica-se a tendência de envelhecimento e 

desertificação característica dos territórios do norte interior, tendo em linha de atenção os grupos 

etários dos 0 aos 14 e dos 15 aos 24 anos, são os grupos que mais perderam indivíduos, nestes 

últimos 20 anos. Por contraponto o grupo etário >65 é o que menos indivíduos perdeu no mesmo 

período, sendo que nas freguesias de Açoreira, Torre de Moncorvo e Vila Nova de Foz Côa, ocorreu 

um acréscimo. Ainda há que contar com o decréscimo demográfico, resultante do saldo natural 

negativo (diferença entre o número de nados-vivos e o número de óbitos), acompanhado por 

sucessivas alterações nos valores e sentido dos movimentos migratórios (emigração e/ou 

migrações internas, para o litoral e para os centros urbanos). 

 Já no que respeita à Escolaridade da população residente, esta caracteriza-se por uma grande 

maioria da população apenas com nível do ensino básico (ex: Castedo, 79% da população 

apresenta escolaridade com ensino básico, 14 % sem escolaridade, e apenas 7% tem escolaridade 

acima do ensino secundário). 

 Quanto ao Emprego e sua estrutura, os concelhos de Torre de Moncorvo e Vila Nova de Foz Côa 

registaram, em 2011, uma taxa de desemprego, de 10% e 8,7% respetivamente, com uma 

população ativa, inferior à média do território nacional. 

Dado curioso, relativamente às freguesias onde se enquadra a área da Central Fotovoltaica e mais 

concretamente Castedo, não apresentava nenhuma pessoa residente desempregada, ou seja, a 

taxa de desemprego seria de 0%. 

De acordo com os dados disponíveis no Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), em 

2019, a população desempregada registada, em média ao longo do ano, no concelho de Torre de 

Moncorvo era de 334 habitantes e no de Vila Nova de Foz Côa, 194. 

Contudo, e em grande medida devido à Pandemia de Covid 19, esta situação alterou-se e em 

dezembro de 2021 (segundo os dados oficiais Pordata – consulta nossa), o n.º de inscritos no 

Centro de Emprego e Formação Profissional de Torre de Moncorvo era de 697 o que representa, 

numa população ativa de cerca de 3040 indivíduos (dados provisórios dos Censos 2021 do INE – 

consulta nossa), uma percentagem significativa de cerca de 23% de desemprego. 

 Relativamente às atividades económicas e respetivos setores de atividade económica, os dados 

apresentados indicam que o setor terciário é o maior empregador em ambos os concelhos em 

análise: Torre de Moncorvo 63% e Vila Nova de Foz Côa 58%. 

Já no âmbito das freguesias, as de Torre de Moncorvo e Vila Nova de Foz Côa, contribuem para a 

influência do setor terciário com 81% e 71%, respetivamente, mas Castedo é a freguesia com 

domínio do setor primário, com 67% da população empregada. Já para as restantes freguesias 

(Açoreira, Adeganha, Cabeça Boa, Cardanha e Lousa) a distribuição do emprego pelos três setores 

é equitativa, embora com maior concentração nos setores primário e terciário. 

 Recorrendo ao Anuário Estatístico da Região Norte em 2018, importa reter os seguintes dados, no 

que à estrutura empresarial se refere: concelho de Torre de Moncorvo, 1190 empresas em 
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atividade (3,9% do total das empresas da sub-região do Douro) e Vila Nova de Foz Côa, 1290 

empresas (4,3% do total das empresas da sub-região do Douro). 

Relativamente aos setores de atividade em ambos os concelhos, os mais significativos são a 

agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca, que representam cerca de 52% e 63% do 

tecido empresarial nos concelhos, respetivamente. O grupo de empresas “comércio por grosso e 

a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos” foi o segundo grupo representando, 

apenas 13% no concelho de Torre de Moncorvo e cerca de 10% no concelho de Vila Nova de Foz 

Côa. Neste contexto também importa referir que as empresas no 1.º grupo estão associadas ao 

setor primário e que, não sendo o setor que mais emprega, é responsável por cerca de 17% e 24% 

de emprego local, respetivamente. 

 Foi efetuada uma análise do setor turístico com base também nos dados do Anuário Estatístico da 

Região do Norte de 2018, verificando-se que a região Norte, no seu todo, representou cerca de 

16% dos proveitos de aposento, 23% dos hóspedes e cerca de 17% das dormidas, do Continente, 

sendo os estabelecimentos de hotelaria, os que mais contribuíram para os valores indicados 

(representam 66% da capacidade de alojamento). 

Já localmente, Torre de Moncorvo apresentou cerca de 1,5% dos proveitos de aposento da sub-

região do Douro, tendo um total de 7 estabelecimentos turísticos, todos em Turismo no espaço 

rural e Turismo de habitação. No caso de Vila Nova de Foz Côa, apresentou 0,8% daqueles 

proveitos, um total de 4 estabelecimentos, sendo eles 2 de Turismo no espaço rural e Turismo de 

habitação, 1 de Hotelaria e 1 de Alojamento Local. 

Dos estabelecimentos turísticos identificados na envolvente, atenta a sua localização concreta e 

do que se pode observar das bacias visuais apresentadas no estudo, identifica-se a Casa Dona 

Urraca, a cerca de 1 150 m, no sentido oeste da área da Central Fotovoltaica, localizada em 

Vilarinho da Castanheira, no concelho de Carrazeda de Ansiães. 

 Por último, quanto às acessibilidades e das estradas e caminhos de terra que atravessam a área 

proposta para a CSF, destacam-se a EN324 – atravessa, sensivelmente, o primeiro terço, com 

orientação este-oeste, e a EM623 – atravessa no quadrante oeste, no sentido sul-norte. 

Na envolvem existem também o IP2 (a cerca de 5,7 km, perto da freguesia de Foz do Sabor), e as 

estradas nacionais EN220 (a cerca de 5,9 km, no sentido este) e a EN102 (a cerca de 9 km, no 

sentido sudeste junto ao Pocinho), complementando assim a rede de acessos à zona. 

Relativamente à LMAT, todos os corredores estudados, A e B (alternativas B1 e B2), atravessam o 

IP2, no sentido sul-norte, sendo que o corredor A se desenvolve paralelamente a este itinerário, 

numa extensão aproximada de 3 km. Atravessam também a EN220 no sentido este-oeste e, ainda, 

as estradas municipais EM623 e EM623-1 no sentido sul-norte. 

Importará, ainda neste contexto de descrição da caracterização de referência, efetuar uma breve 

abordagem da situação atual do setor das energias renováveis por forma a melhor se entender o 

enquadramento do projeto. 

Assim importa fazer referência que em termos de políticas ambientais e energéticas, a redução da emissão 

dos Gases com Efeito de Estufa (GEE), são targets não só Nacionais e Europeus, mas também a nível 

Mundial, tendo como principal objeto o combate às alterações climáticas, sendo que a este respeito, 

Portugal assumiu, em 2015 (Acordo de Paris – Convenção das Nações Unidas dobre a Mudança do Clima), 

uma redução de 40% até 2030. 

Neste caminho, e no âmbito da Estratégia Nacional para a Energia (ENE 2020 – Resolução de Conselho de 

Ministros n.º 29/2010, de 15 de abril), em 2020, 60% da eletricidade produzida deveria ser de fontes de 

energia renováveis, pelo que o Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis (PNAER – Resolução 
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de Conselho de Ministros n.º 20/2013, de 10 de abril), perspetivou, para 2020, que estivessem instalados 

670 MW em centrais solares fotovoltaicas. 

Atualmente, a capacidade é de 1030 MW, o que concorre para as novas metas assumidas por Portugal 

para 2030, através do Plano Nacional de Energia e Clima (PNEC 2030), tendo como referência o Roteiro 

para a Neutralidade Carbónica 2050. Neste contexto, perspetiva-se um forte crescimento na capacidade 

de produção solar até 2030, por forma a igualar a capacidade de produção eólica. São esperados valores 

de potência, concretamente espera-se que, em solar, Portugal esteja entre os 7,3 – 9,3 GW em 2030, 

representando 25 a 31% da potência instalada total nacional e assim a contribuição de 23 a 29% do total 

da produção de eletricidade em Portugal. 

 

5.6.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES  

Ao nível da Socioeconomia, no item 8.19 do Relatório Técnico são abordados os impactes do projeto neste 

descritor. Para o efeito, e atentas as ações geradoras de impactes para as diferentes fases do projeto, 

definidas / identificadas na página 448 e seguintes, foram consideradas para este fator ambiental e para 

a fase de construção as seguintes ações: 

 CC1 – Arrendamento dos terrenos da área destinada à instalação da CSF; 

 CC2 – Movimentação de pessoas, máquinas e veículos afetos às obras; 

 CC6 – Transporte de materiais diversos para construção (betão, saibro, "tout-venant", entre 

outros). 

Já para a fase de exploração, as ações identificadas como geradoras de impactes são: 

 CE1 – Arrendamento dos terrenos da área onde está instalada a Central Solar Fotovoltaica; 

 CE3 – Exploração e funcionamento da Central Solar Fotovoltaica, com produção de energia 

elétrica a partir de uma fonte renovável não poluente; 

 CE4 – Manutenção e reparação de equipamentos e acessos; 

 CE5 – Corte de vegetação na envolvente do sistema de produção fotovoltaica (sempre que a 

dimensão da vegetação cause ensombramento). 

Neste contexto, e para a fase de construção, o EIA avalia os impactes decorrentes das ações identificadas 

da seguinte forma: 

 Sendo os impactes negativos expectáveis essencialmente os decorrentes do incómodo que as 

ações identificadas nesta fase poderão gerar nas populações afetadas, importa dar nota que o 

aumento de tráfego de veículos pesados e viaturas comerciais gerados pelas ações CC2 e CC6 irão 

provocar um aumento das emissões de poluentes e poeiras e de ruído, afetando os aglomerados 

populacionais e habitações particulares dispostas ao longo das diferentes vias de acesso, nas 

imediações e que passam pela área de implantação do projeto (EN324 que liga Vilarinho da 

Castanheira a Cabeça de Mouro e EM623 que liga Cabeça de Mouro a Castedo e alguns caminhos 

de terra agrícolas / rurais), originando uma alteração generalizada da qualidade ambiental. 

Também contribuirão para a deterioração daquelas vias e a circulação lenta de máquinas e 

veículos afetos à obra poderá afetar os fluxos de tráfego e os padrões normais de mobilidade. 

Estes impactes são considerados negativos, de magnitude reduzida, pouco significativos, locais, 

regionais, certos, temporários, reversíveis, de curta duração, diretos e minimizáveis – qualificação 

e quantificação que se considera ajustada às características das ações concretas e dos impactes 

descritos. 
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 Já os impactes considerados positivos prendem-se com os benefícios económicos que o projeto 

pode aportar, quer local e regionalmente como a nível nacional. Assim são identificados os 

benefícios inerentes ao incremento económico para os proprietários dos terrenos ocupados (ação 

CC1), decorrentes dos correspondentes arrendamentos. 

Também identificam, a coberto da ação CC2, a eventual criação de emprego decorrente das obras 

em si. Nesta fase de obra é estimada a necessidade de 30 a 50 trabalhadores (construção civil, 

eletromecânica, transporte e montagem, fiscalização e acompanhamento), embora seja 

expectável que a grande maioria esteja já afeta aos empreiteiros responsáveis pela execução. Por 

último, são também considerados os benefícios decorrentes da dinamização da economia local e 

regional ao nível dos setores da restauração, alojamento, construção e outros conexos (oficinas, 

vendas de peças, combustíveis, etc.), decorrentes da deslocação da mão-de-obra de fora. 

Assim, e de uma forma considerada ajustada, estes impactes foram qualificados e quantificados 

como sendo positivos, de magnitude reduzida, pouco significativos, locais e regionais, certos, 

temporários, reversíveis, de curta duração e diretos. 

Já no que concerne à fase de exploração, e pese embora existam ações que se mantém nesta fase, foram 

consideradas como principais ações geradoras de impactes: 

 CE1 – As contrapartidas financeiras decorrentes do arrendamento das parcelas de terreno afeta 

ao projeto, que contribuirá para o aumento do rendimento do(s) proprietário(s) do(s) terreno(s), 

impacte considerado positivo, de magnitude reduzida, pouco significativo, local, certo, 

temporário, reversível, de curto prazo e direto. 

 CE3 – A produção de energia elétrica limpa, que contribuirá para a autossuficiência face ao 

consumo energético da região e contributo para com as metas nacionais, impacte considerado 

positivo, de magnitude reduzida, significativo, global, certo, permanente, reversível, a longo prazo 

e indireto. 

 CE4 e CE5 – Necessidade de uma equipa técnica para assistência ao nível da vigilância e 

manutenção, com impacte na criação de 18 postos de trabalho e o inerente benefício à economia 

local. Estes Impactes são classificados como positivos, de magnitude reduzida, pouco 

significativos, locais, certos, temporários, reversíveis, imediatos e diretos. 

No que concerne à LMAT, e utilizando a mesma metodologia foram definidas as ações geradoras de 

impactes e quantificados e qualificados os seus impactes para as fases de construção e exploração, 

concretamente: 

 LC1 – Pagamento aos proprietários dos terrenos onde serão colocados apoios – atribuição de 

compensação financeira aos proprietários dos terrenos, impacte considerado positivo, de 

magnitude reduzida, pouco significativo, local, certo, temporário, reversível e direto. 

 LC3 – Movimentação de pessoas, máquinas e veículos afetos à construção da LMAT – criação de 

emprego e benefícios para a economia local, o que produzirá um impacte considerado positivo, 

de magnitude reduzida, pouco significativo, local / regional, certo, temporário, reversível, de curto 

prazo e direto. Também será de considerar a perturbação da qualidade de vida dos habitantes e 

trabalhadores das povoações próximas à empreitada, resultando impactes negativos, de 

magnitude reduzida a moderada, pouco significativos, locais / regionais, certos, temporários, 

reversíveis, imediatos, diretos e minimizáveis. 

 LC6 – Transporte de materiais diversos para construção (betão, elementos metálicos que 

constituem o apoio, cabos, entre outros) – perturbação da qualidade de vida dos habitantes e 

trabalhadores das povoações próximas à empreitada e envolvente, com impacte considerado 

negativo, de magnitude reduzida, pouco significativo, local / regional, certo, temporário, 
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reversível, imediato, direto e minimizável. 

 LE3 – Ações de manutenção da LMAT – benefícios para a economia local, pela deslocação à região 

das equipas de manutenção, com impacte classificado como positivo, de magnitude reduzida, 

pouco significativo, local, certo, temporário, reversível, imediato e direto. 

Genericamente, consideram-se ajustados ao projeto as ações e correspondentes impactes apresentados 

para ambas as fases, contudo, não se percebe a classificação e quantificação do impacte decorrente do 

arrendamento dos terrenos afetos à CSF. Considerando que o arrendamento será efetuado pelo tempo 

de exploração do projeto, e desconhecendo-se os valores monetários envolvidos, certamente que serão 

impactes de longa duração, em detrimento da curta duração referida no EIA. 

Já no que se refere à fase de desativação, esta não foi abordada, porquanto o prazo de exploração é de 

30 anos, findo o qual poderá ser desativada a central ou reabilitada, pelo que é referido no EIA que, à 

data, oportunamente, e em função do destino que vier a ter, será apresentado o correspondente estudo, 

nada havendo a opor a esta metodologia. 

Relativamente aos impactes cumulativos identificados, foi considerado importante “(…) distinguir entre 

os descritores que, pela presença de empreendimentos semelhantes (ou outros empreendimentos cuja 

existência e exploração possam contribuir, cumulativamente, para os impactes) em áreas próximas, 

acrescem a sua significância e os outros que, por serem espacialmente muito localizados, não sofrem 

amplificações do seu significado, mesmo na presença de outros empreendimentos próximos. (…)”. Assim, 

foi considerado irrelevante, do ponto de vista dos impactes cumulativos, os impactes nos descritores 

solos, geologia / hidrogeologia, património, recursos hídricos, clima e alterações climáticas. É mencionado 

que não são analisáveis, por serem espacialmente confinados à área de intervenção e pela existência de 

impactes motivados por empreendimentos semelhantes nas áreas enquadrantes não contribui para o 

aumento do significado do impacte. 

Atento o critério descrito, foram assim considerados impactes cumulativos para os descritores paisagem, 

ruído e ecologia (fauna). Foi também reconhecida a existência de impactes cumulativos pela utilização das 

vias de acesso ao local do projeto, tendo assim sido sobre esses descritores que incidiu a análise do EIA. 

Foram considerados para o efeito, a Rede Elétrica de Alta e Muita Alta Tensão existente e prevista, parques 

eólicos existentes, a rede viária nacional e algumas infraestruturas, nomeadamente a subestação do 

Pocinho e a barragem do Baixo Sabor e também a CSF do Larinho. 

Já no que se refere à Socioeconomia, foi solicitado que, em termos de impactes cumulativos, fossem 

considerados também os impactes no conjunto de descritores conexos com a Socioeconomia, tendo o EIA 

concluído (e transcrevendo:) “(…) Importa, contudo, reconhecer que os projetos existentes e previstos para 

o concelho de Torre de Moncorvo, em conjunto com o Projeto em análise, poderão reduzir alguma 

atratividade do local para residentes e turistas, levando a uma menor procura e acentuar a tendência de 

despovoamento que já se verifica neste concelho”, sem, contudo, ter dimensionado e classificado os 

impactes, nem em sede de resposta ao PEA, nem em sede de apresentação de EC, entendendo-se no 

entanto que estes impactes, são a nível local, com especial incidência nos territórios onde a central é 

visível de pontos mais altos, como Vilarinho da Castanheira (concelho de Carrazeda de Ansiães) ou Mourão 

(concelho de Vila Flor). 

 

5.6.3. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO, POTENCIAÇÃO E/OU COMPENSAÇÃO 

O EIA prevê a adoção de medidas de minimização dos impactes, tendo particular atenção à existência de 

grande experiência em projetos da mesma natureza e assim, um grande conhecimento sobre as medidas 

que têm vindo a ser aplicadas e sobre a sua eficácia. Assim, e fazendo as necessárias adaptações, atenta 

a especificidade do local afetado, foram propostas uma série de medidas a para o projeto da CSF do 

Pocinho e para o projeto da LMAT, dada a diferente natureza de ambos os projetos. 
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As medidas foram identificadas no EIA com uma letra a designar a fase em que se aplica (P para a fase 

prévia ao início das obras; C para a fase de construção; E para a fase de exploração e D para a fase de 

desativação), seguida por um algarismo que as numera. Nos quadros 10.2.1 a 10.3.4 (págs. 775 a 800 do 

Relatório Técnico) estão elencadas as medidas de minimização propostas, incluindo o(s) fator(es) 

ambiental(ais) a que respeitam. 

No contexto da Socioeconomia importa, então, fazer referência, no caso da CSF e para a fase prévia ao 

início dos trabalhos às medidas P2, P3, P4 e P8 (Quadro 10.2.1). Destas, destacam-se as medidas P3 e P4 

porquanto privilegiam a informação à população afetada, concretamente das freguesias de Castedo e 

Cabeça Boa, no Concelho de Torre de Moncorvo. 

Contudo, e tendo particular atenção que uma das povoações mais próximas da CSF é Vilarinho da 

Castanheira, sede de freguesia do Concelho de Carrazeda de Ansiães, considera-se conveniente que 

também estas medidas sejam aplicadas ao nível da freguesia de Vilarinho de Castanheira. 

Já no que se refere à fase de construção, foram definidas 3 subfases e propostas medidas especificas para 

as mesmas, em função dos fatores ambientais considerados, concretamente (e no caso específico da 

Socioeconomia): Planeamento dos trabalhos, estaleiro e áreas a intervencionar – Medidas C1 a C6, C8 a 

C11, C18 e C21 (Quadro 10.2.2.1); Desmatação, escavação e movimentações de terras – C28 (Quadro 

10.2.2.2), sendo que se considera também de considerar a medida C34, relativa à escolha de métodos e 

equipamentos que originem o menor ruído possível, medida considerada apenas para o fator Ambiente 

Sonoro, mas que pela sua conexão direta ao conforto da população, também será de considerar para a 

Socioeconomia; Gestão de Materiais, resíduos e efluentes – C39 e C40 (Quadro 10.2.2.3.); Circulação de 

veículos e funcionamento de maquinaria – C48 e C54 (Quadro 10.2.2.4), condicionando a circulação de 

veículos motorizados do público em geral nas zonas de obras. Contudo, considera-se pertinente referir 

que as medidas de minimização C49, C50, C52, C53, relativas aos fatores Ambiente Sonoro, Qualidade do 

Ar e ainda Recursos Hídricos, comportam aspetos relativos à Socioeconomia. 

Pese embora se considerem as medidas previstas adequadas, tendo em conta o impacte descrito no EIA 

(Resposta ao PEA e reiterado nos PEC) na atratividade da região, entende-se que à exceção dos trabalhos 

especializados e de materiais específicos (como por exemplo os painéis solares), que comprovadamente 

não encontrem fornecedores e/ou instaladores locais, com preços competitivos (incluindo ao nível da 

Região Norte), os demais trabalhos e materiais deverão ser contratados e adquiridos localmente. 

Quando à fase de exploração, as medidas de minimização são as E1, E2 e E8, identificadas no Quadro 

10.2.3. Entendem-se extensíveis ao descritor Socioeconomia todas as medidas de minimização dos demais 

descritores conexos como o Uso do Solo, a Afetação do ADV, o Ambiente Sonoro, entre outros, pelo que 

deverão ser atendidos também os correspondentes pareceres finais setoriais. 

Ainda relativamente à fase de exploração importa dar nota dos seguintes aspetos: 

1) Não foram propostas medidas de compensação, contudo importa considerar que um dos 

impactes visuais mais significativos da CSF é em Vilarinho da Castanheira, sede de freguesia do 

Concelho de Carrazeda de Ansiães, afetando uma população de 362 habitantes (Fonte: INE Censos 

2021 – Dados Provisórios). Nesta localidade encontram-se em atividade unidades turísticas 

(identificadas no EIA), para além de dois equipamentos religiosos, a Igreja de Santa Maria 

Madalena e o Santuário / Miradouro da Nossa Senhora da Assunção, ambas com Romarias a 22 

de julho e no 1.º domingo de agosto, respetivamente. Acresce a existência nesta localidade do 

Museu da Memória Rural “(…) um espaço onde se preservam os ofícios tradicionais e métodos 

tradicionais de trabalho que estão cada vez mais a desaparecer devido às novas tecnologias (…)”, 

dotado ainda de “(…) um bar acolhedor onde pode desfrutar de uma paisagem aprazível” (Fonte 

– Site da CM de Carrazeda de Ansiães). 

2) Na mesma situação, estão também as localidades de Mourão, União de Freguesias de Valtorno e 
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Mourão, pertencente a Vila Flor, com 364 habitantes e a localidade de Castedo, Freguesia de 

Castedo, com 236 habitantes do Concelho de Torre de Moncorvo (dados de 2011, censos de 2021 

ainda não disponíveis para estas freguesias). 

3) Assim, entende-se que o proponente deverá contribuir para a minimização dos impactes 

identificados, de diminuição da atratividade residencial e turística e despovoamento deste 

territórios (tendo por referência a compensação inicial devida, nos termos legais ao Município, 

pela implantação do projeto), alavancando, apoiando e colaborando com as iniciativas 

promovidas pela correspondentes Câmaras Municipais, pela Juntas de Freguesias, Associações de 

Moradores, Comissões de Festas e outras entidades, que visem a promoção turística daqueles 

territórios de atividades socioculturais, podendo esta colaboração ser estruturada, anual e em 

função da efetiva existência de iniciativas. 

4) Importa ainda salientar, embora não referido no âmbito do EIA, mas veiculado e esclarecido pelos 

representantes do proponente na visita ao local, efetuada a 26-07-2022, e com relevo para a 

Socioeconomia da região que, dentro das área de influência da CSF e nas área fora dos núcleos de 

painéis fotovoltaicos vedados, aqui designadas por zonas intersticiais, vão ser mantidos os 

regimes de exploração dos terrenos atualmente em vigor, estando ainda a ser efetuado um 

trabalho junto dos proprietários dos terrenos, permitindo a opção de continuar a exploração, ou 

caso o pretendam fazer, procurar soluções de permuta com terrenos próximos de outros que 

possam ser de sua propriedade e no limite o arrendamento dos terrenos, tal como os 

efetivamente ocupados pelos núcleos da CSF. 

5) Assim, considera-se de sumo revelo a nível socioeconómico que sejam arrendados os terrenos 

efetivamente ocupados, bem como aqueles que, localizados nas zonas intersticiais e aptos para a 

exploração agrícola e/ou florestal não sejam explorados pelos proprietários por via da 

implantação da CSF, devendo, contudo, serem criadas, pelo proponente, condições e medidas de 

incentivo, não só ao não abandono das práticas agrícolas e silvo-pastorícias na zona, como de 

incremento das mesmas na região. 

6) Ainda, o incremento das áreas de olival e de amendoal nas zonas intersticiais da CSF, onde 

atualmente existem, essencialmente matos indiferenciados, se afigura como uma medida 

potenciadora do reforço e manutenção das atividades agrícolas e frutícolas na zona, a relevar, 

pelo que deverá ser complementada e complementar o referido em 5. 

7) Também ao nível da manutenção das áreas afetas à CSF, e no que concerne à vegetação existente, 

pretendem contratualizar com pastores da região a utilização dos seus rebanhos para manter a 

vegetação controlada, sendo inclusivamente facultada a chave dos portões dos núcleos da CSF 

aos pastores em função da contratualização. Esta medida, quer do ponto de vista da dinâmica do 

pastoreio na zona, quer do ponto de vista da não utilização de meios mecânicos consumidores de 

combustíveis, apresenta-se bastante interessante, pelo que deverá efetivamente ser concretizada 

pelo proponente. 

8) A execução do projeto de enquadramento paisagístico, em particular no que se refere à cortina 

arbórea a implementar nos limites interiores dos núcleos produtivos vedados assume particular 

relevo do ponto de vista do transeunte que circule dentro da área da CSF para aceder aos terrenos 

de cultivo nas áreas intersticiais, pelo que a sua concretização configura uma medida de 

minimização interessante potenciadora do não abandono dos terrenos de cultivo. 

9) Ao nível dos 18 postos de trabalhos previstos para a fase de exploração, estes resumem-se a dois 

quadros superiores, de engenharia eletrotécnica, e os restantes quadros médios de segurança e 

manutenção das instalações. Atentos os números do desemprego local, estes postos de trabalhos 

deverão ser preferencialmente preenchidos por trabalhadores locais, na medida da sua 

disponibilidade, e para as vagas não preenchidas, deverão ser criadas condições suficientemente 
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incentivadoras do fomento da fixação destes trabalhadores nos concelhos afetados pela CSF. 

 

5.6.4. MONITORIZAÇÃO 

O EIA prevê a implementação de um sistema de monitorização para os impactes socioeconómicos, que 

pretende ter em conta os efeitos da fase de construção e exploração na qualidade de vida e bem-estar 

locais, a análise de reclamações, durante as fases de construção e exploração e os efeitos da ocupação do 

território pelo projeto, nomeadamente, os ganhos energéticos e ambientais resultantes da exploração do 

projeto. 

Desta forma, pretendem monitorizar os efeitos diretos da obra no emprego (criação líquida de emprego 

e contratação de trabalhadores locais, isto é, residentes no(s) concelho(s) abrangido(s) pela obra, as 

reclamações e a afetação do bem-estar, durante a obra – incómodos ambientais em espaços habitados, 

por parte de residentes (ruído; poeiras; segurança; desorganização do espaço, circulações, acessos a 

edifícios e espaços), e também durante a exploração e os efeitos da exploração da central – ganhos 

energéticos e ambientais (região e concelho abrangido pela obra) e energia produzida pelo 

empreendimento (aquisição de energia renovável vs. energia não renovável). 

No caso concreto das reclamações (e sugestões), e para que as mesmas possam ser analisadas, prevê o 

plano de monitorização a recolha mensal de Fichas de Comunicação, de acordo com os modelos próprios 

desenvolvidos para o efeito a ser disponibilizados na Junta de Freguesia e na Câmara Municipal de Torre 

de Moncorvo, a fim de se saber se será necessário proceder a diligências sobre qualquer assunto 

retratado. Junto com as fichas, será também fornecida informação sobre a entidade exploradora da 

Central Solar Fotovoltaica (responsáveis e respetivos contactos), que possibilite estabelecer canais de 

comunicação fáceis e diretos. 

Concordando-se com a metodologia, até para aquisição de experiência sobre estes projetos, o plano de 

gestão de reclamações deverá também ser implementado em todas as Juntas de Freguesia efetivamente 

afetadas pelo projeto, mesmo que de outros concelhos que não Torre de Moncorvo, como Vilarinho da 

Castanheira e U.F. de Valtorno e Mourão, pelos motivos já antes expressos. 

Relativamente à fase de desativação, e considerando que a mesma ocorrerá depois de 30 anos, podendo, 

à data ser reabilitada a central ou desativada, concorda-se com a proposta de, então, ser oportunamente 

apresentado o devido estudo em função do destino da mesma. 

 

5.6.5. SÍNTESE CONCLUSIVA 

Verifica-se que o resultado da análise do fator Socioeconomia é favorável, condicionado ao cumprimento 

das disposições contidas no final deste parecer. 

 

5.7. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

5.7.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

No âmbito deste fator, verificar-se-á a compatibilidade do projeto com os Instrumentos de Gestão do 

Território (IGT) existentes na área em estudo, no que concerne aos concelhos abrangentes, Torre de 

Moncorvo e Vila Nova de Foz Côa, bem como o seu impacte no Território. 

Na cartografia apresentada no Aditamento – Resposta ao Pedido de Elementos Adicionais (PEA) do EIA, 

no Volume IV – Peças Desenhadas, consta a área de implantação da CSF do Pocinho e as alternativas de 

ligação da Linha Elétrica, sobre as Cartas de Ordenamento e Condicionantes dos Planos Diretores 

Municipais (PDM) dos concelhos afetados. Do processo constam as Cartas de Reserva Ecológica Nacional 
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(REN) e Reserva Agrícola Nacional (RAN) e a cartografia afeta à implantação do projeto sobre outras 

condicionantes, nomeadamente Atributos Naturais e Culturais do ADV e respetiva ZEP. No Aditamento – 

Resposta ao PEA, no Volume II – Relatório Técnico, consta cartografia sobre as condicionantes do Plano 

Regional de Ordenamento Florestal de Trás-os-Montes e Alto Douro (PROF TMAD) e sobre o Plano 

Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro (PIOTADV). 

No que se refere ao Ordenamento do Território, no âmbito da análise efetuada aos elementos 

apresentados, o EIA contém a síntese dos IGT aplicáveis à área de implantação do projeto da CSF (em fase 

de projeto de execução) e da Linha Elétrica de ligação ao SESP (em fase de estudo prévio): 

 Instrumentos de âmbito nacional 

o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT); 

o Plano Rodoviário Nacional (PRN); 

o Plano Nacional da Água (PNA); 

 Instrumentos de desenvolvimento territorial 

o Plano Regional de Ordenamento Florestal de Trás-os-Montes e Alto Douro (PROF TMAD); 

 Instrumentos de planeamento e gestão especiais 

o Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro (PIOTADV); 

 Instrumentos de gestão setorial 

o Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Douro (RH3); 

o Plano de Gestão de Riscos de Inundações da Região Hidrográfica do Douro (RH3); 

 Instrumentos de planeamento e gestão municipal 

o Plano Diretor Municipal (PDM) de Torre de Moncorvo; 

o Plano Diretor Municipal (PDM) de Vila Nova de Foz Côa; 

o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) de Torre de Moncorvo; 

o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) de Vila Nova de Foz 

Côa. 

Programa Nacional da Política do Ordenamento do Território (PNPOT) – a primeira revisão do PNPOT foi 

aprovada pela Lei n.º 99/2019, de 5 de setembro, que revogou a Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro. O 

projeto em análise tem enquadramento no âmbito dos desafios e objetivos definidos para as próximas 

décadas. 

Plano Rodoviário Nacional (PRN) – foi instituído pelo Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de julho, com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 98/99, de 26 de julho, e pelo Decreto-Lei n.º 182/2003, de 16 de 

agosto. Foram identificadas as seguintes vias que atravessam o concelho de Torre de Moncorvo, onde se 

localiza a área do projeto da CSF e das LMAT: na Central, a EN 324 que liga as localidades de Vilarinho da 

Castanheira a Cabeça de Mouro; na LMAT, Alternativa B, a travessia na EN 102; EN 220 e IP2 junto à 

subestação do Pocinho; na LMAT, Alternativa A, a travessia na EN 102; EN 220 e IP2 junto à subestação 

do Pocinho; na Central, a EM 623 que liga os lugares de Cabeça de Mouro a Castedo; na LMAT, Alternativa 

A, a travessia na EM 623-1; na LMAT, Alternativa B, a travessia na EM 622. 

Plano Nacional da Água (PNA) – foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 76/2016, de 9 de novembro. O 

enquadramento e objetivos do Plano encontram-se definidos no artigo 28.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de 

dezembro (Lei da Água), alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 de junho. Segundo 

o Decreto-Lei n.º 76/2016, o PNA é um instrumento de política setorial de âmbito nacional e estratégico. 
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A gestão das águas prossegue três objetivos fundamentais definidos. 

Programa Regional de Ordenamento Florestal de Trás-os-Montes e Alto Douro (PROF TMAD) – são 

instrumentos setoriais de gestão territorial, previstos na Lei de Bases da Política Florestal (Lei n.º 33/96, 

de 17 de agosto) e são regulados pelo Decreto-Lei n.º 16/2009, de 14 de janeiro, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 114/2010, de 22 de outubro, pelo Decreto-Lei n.º 27/2014, de 18 de fevereiro, pelo Decreto-Lei 

n.º 65/2017, de 12 de junho, e pelo Decreto-Lei n.º 11/2019, de 21 de janeiro. Segundo o artigo 4.º do 

Decreto-Lei n.º 16/2009, os PROF são instrumentos programáticos de concretização de política setorial, à 

escala de região, que estabelecem normas específicas de utilização e exploração florestal dos seus 

espaços, com a finalidade de garantir a produção sustentada do conjunto de bens e serviços a eles 

associados. Os PROF estabelecem normas específicas de intervenção, utilização e exploração dos espaços 

florestais, de modo a promover e garantir a produção sustentada do conjunto de bens e serviços a esses 

associados. A área de estudo é abrangida pelo PROF de Trás-os-Montes e Alto Douro, aprovado pela 

Portaria n.º 57/2019, de 11 de fevereiro. 

Segundo a Carta Síntese do PROF TMAD, verifica-se que a Central se insere na sub-região homogénea 

“Carrazeda”. 

O EIA, entre os objetivos comuns a todas as sub-regiões do PROF TMAD refere que o projeto da CSF dá 

cumprimento ao objetivo da alínea a) do Artigo 10.º, uma vez que a Central é uma barreira à normal 

propagação dos incêndios florestais. Não coloca em causa os restantes objetivos por se entender que não 

há qualquer relação do projeto à gestão florestal, o que por conseguinte, não prevê a aplicação de 

medidas especiais enquadradas nas Normas de Intervenção Específicas definidas para esta sub-região. 

Conforme definido no Artigo 8.º, é necessário salvaguardar determinadas espécies florestais, pelo que 

dada a localização da Central, não ocorre nenhuma incompatibilidade, uma vez que não foram 

identificados exemplares das espécies referenciadas. 

Verifica-se ainda que a Central não se insere em nenhuma “área submetida a regime florestal”, não se 

localiza em “corredor ecológico” e nem em “área considerada ambientalmente sensível”. 

No que concerne às alternativas de LMAT, verifica-se que os corredores no seu traçado inicial se inserem 

na sub-região homogénea “Carrazeda”, e que, com a aproximação e atravessamento dos vales do rio 

Douro e do rio Sabor, passam a inserir-se na sub-região homogénea “Douro Superior”, cujas funções 

atribuídas aos espaços florestais são em tudo idênticas às observadas para a sub-região homogénea 

“Carrazeda”. 

Salienta-se que ambas as alternativas colidem com “corredores ecológicos”, pequenas manchas 

designadas como “áreas florestais sensíveis”, mas não estão inseridas em nenhuma “área submetida a 

regime florestal”. 

Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro (PIOTADV) – a aprovação 

foi retificada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 150/2003, de 22 de setembro. A elaboração do 

PIOTADV, primeiro Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território a ser aprovado, decorre, segundo 

o preâmbulo daquele diploma, de um compromisso assumido com a classificação da região do Alto Douro 

Vinhateiro na Lista do Património Mundial da UNESCO, consubstanciando o compromisso assumido pelo 

Estado Português de proteger eficazmente o património a classificar e de preservar as características que 

lhe conferem um “Valor Universal Excecional” (VUE), um dos principais critérios definidos em tal matéria 

pela Convenção para a Proteção do Património Mundial Cultural e Natural. Sendo a paisagem cultural 

evolutiva e viva, apresenta fortes potencialidades sob o ponto de vista produtivo — quer em torno da 

produção dos vinhos do Porto e Douro, quer no âmbito do turismo cultural e de lazer — favorecendo a 

materialização do estatuto de qualidade e de excelência. O PIOTADV acautela a concretização das políticas 

de desenvolvimento económico, social e de ambiente preconizadas no PROZED e conforma-se com os 

regimes de salvaguarda de recursos e valores naturais preconizados no POARC. O projeto somente 
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interfere com a área do PIOTADV no corredor da linha da Alternativa A, na zona de chegada à subestação 

do Pocinho. 

Plano de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) do Douro (RH3) – a Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 52/2016, de 20 de setembro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de 

novembro, aprovou diversos PGRH, entre os quais o PGRH do Douro. A elaboração dos PGRH, para além 

dos princípios estabelecidos pela Lei de Bases do Ambiente, aprovada pela Lei n.º 19/2014, de 14 de abril, 

observa os princípios da gestão da água estabelecidos pelo artigo 3.º da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 

29 de dezembro, republicada pelo Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 de junho), os princípios do 

planeamento das águas definidos pelo artigo 25.º do mesmo diploma e integra as diretrizes, medidas e 

planos definidos no âmbito do Plano Nacional da Água (PNA). O Anexo III da Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 52/2016 publica o Relatório Técnico Resumido do PGBH do Douro, cuja introdução refere 

que o PGRH, enquanto instrumento de planeamento das águas, visa fornecer uma abordagem integrada 

para a gestão dos recursos hídricos, dando coerência à informação para a ação e sistematizando os 

recursos necessários para cumprir os objetivos definidos. 

Segundo o EIA, o projeto em causa não interfere com recursos hídricos, seja em quantidade ou qualidade, 

uma vez que pretendem salvaguardar as linhas de água existentes. Não estão previstas captações de água 

e as águas residuais serão encaminhadas e recolhidas numa fossa sética estanque, não havendo assim 

qualquer incompatibilidade. 

Plano de Gestão de Riscos de Inundação da Região Hidrográfica do Douro (PGRI do Douro) – foi aprovado 

pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 51/2016, de 20 de setembro, retificada e republicada pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 22-A/2016, de 18 de novembro. Os PGRI são instrumentos de 

planeamento setorial das águas nas áreas de possível inundação e visam a redução do risco através da 

diminuição das potenciais consequências prejudiciais para a saúde humana, as atividades económicas, o 

património cultural e o meio ambiente. Na Região Hidrográfica do Douro foram identificadas três zonas 

críticas: Régua, Porto (Vila Nova de Gaia) e Chaves (no rio Tâmega). Na área onde se prevê a instalação da 

Central, foram identificadas dez Áreas de Risco Potencial Significativo (ARPSI), no entanto todas elas estão 

bastante afastadas de onde se prevê a instalação da mesma. 

 

5.7.1.1 ORDENAMENTO 

Central Solar Fotovoltaica (CSF) 

A área da CSF do Pocinho localiza-se na sua extensão total no concelho de Torre de Moncorvo, inserida 

num território com caraterísticas rurais, fortemente marcada por atividades agrícolas, pastagens, 

plantações, etc. Na sua envolvente próxima encontram-se as localidades de Castedo, Cabeça de Mouro e 

Vilarinho da Castanheira. Salienta-se que a agricultura é a atividade quase exclusiva dos seus habitantes, 

conforme referido no EIA. 

Dos elementos constantes no Aditamento – Resposta ao PEA, no Volume II – RT e Volume IV – Peças 

Desenhadas, é possível aferir o enquadramento do PDM relativamente ao Ordenamento, Condicionantes, 

Servidões e Restrições de Utilidade Pública presentes. 

No Desenho 3 – Extrato das Cartas de Ordenamento dos PDM dos concelhos de Torre de Moncorvo e Vila 

Nova de Foz Côa – Volume IV, pode verificar-se que a CSF se insere nas seguintes categorias de espaços: 
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Figura 8 - Elaboração própria (Fonte: Aditamento – Resposta ao PEA – Volume II Relatório Técnico) 

 

 

Figura 9 – Extrato da Planta de enquadramento do projeto com as plantas de ordenamento dos PDM de V.N. Foz 
Côa e Torre de Moncorvo (Fonte: Aditamento – Resposta ao PEA – Desenho 3 - Volume IV) 

 

Atentas as classes de espaços no qual o projeto se insere, descritas anteriormente e de acordo com a 

Planta de Ordenamento do PDM de Torre de Moncorvo, considera-se que a área de estudo da Central se 

insere nas seguintes classes: “Espaços agrícolas de produção”, “Espaços florestais de produção”, “Espaços 

de uso múltiplo de produção”, “Rede Viária”, “Estrutura Ecológica Municipal”, “Perímetro de Proteção do 

Património Cultural”, “Limite do Alto Douro Vinhateiro (Património Mundial)” e “Região Demarcada do 

Douro (RDD)”. 
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Os “Espaços agrícolas de produção” “integram as manchas agrícolas de elevada fertilidade, integradas na 

RAN, bem como os solos de aptidão marginal envolventes e que, globalmente, se destinam, 

preferencialmente, à manutenção e desenvolvimento do potencial produtivo”. Estes estão definidos no 

n.º 1 do Artigo 22.º do PDM, e regulamentados no n.º 2. 

Importa referir que, de acordo com o EIA, nenhuma estrutura será implementada nesta categoria de 

espaços. 

No que concerne aos “Espaços florestais de produção”, e de acordo com o n.º 1 do Artigo 26.º, 

“compreendem os solos com matos e arvoredos florestais destinando-se predominantemente à produção 

de madeira, cortiça, biomassa e de frutos e sementes, bem como áreas com função de proteção da rede 

hidrográfica e de proteção contra a erosão eólica, hídrica e de cheias”. 

De acordo com o n.º 2 do mesmo Artigo não se prevê nenhuma ação que integre as ações previstas pelo 

projeto em causa. 

Relativamente aos “Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal”, e de acordo com o n.º 1 do Artigo 28.º, 

“Compreendem sistemas agrossilvo-pastoris, bem como usos agrícolas e silvícolas alternados e 

funcionalmente complementares, desempenhando um papel importante como suporte à caça e 

conservação das espécies cinegéticas, à pesca em águas interiores, à pastorícia e apicultura”. 

O n.º 2 do mesmo Artigo refere que se admitem as instalações e obras identificadas nas alíneas a), b) e c) 

do n.º 2 do artigo 22.º do PDM de Torre de Moncorvo. Não havendo enquadramento nestas alíneas do 

projeto pretendido aplica-se o constante no regime da RAN. 

Quanto à “Rede viária”, o projeto da Central no setor sul é atravessado pela EN 324, ligando as localidades 

de Vilarinho da Castanheira a Cabeça de Mouro, e é atravessado pela EM 623, que liga a localidade de 

Cabeça de Mouro a Castedo. No n.º 3 do Artigo 51.º é referido que, “Nas vias da rede distribuidora 

secundária em solo rural as edificações marginais, quando autorizadas, garantem um afastamento 

mínimo de 8 metros relativamente à plataforma da estrada, no caso de edifícios de habitação, e de 20 

metros, para edifícios com outros fins”. 

Dado que uma grande parte da Central se insere em áreas da “Estrutura Ecológica Municipal”, o n.º 2 do 

Artigo 53.º refere: “Nas áreas abrangidas pela estrutura ecológica municipal, sem prejuízo da legislação 

geral aplicável e dos usos atuais, independentemente da categoria de espaço a que se sobrepõe, é interdita 

a instalação de qualquer atividade que comprometa a qualidade do ar, da água, do solo e da paisagem, 

nomeadamente depósitos de resíduos sólidos, sucatas, de inertes e de materiais de qualquer natureza ou 

o lançamento de efluentes sem tratamento prévio adequado de acordo com as normas em vigor”. 

O n.º 3 refere ainda “Os condicionamentos ao uso e transformação do solo a exigir para as áreas incluídas 

na estrutura ecológica municipal são os estabelecidos na disciplina das categorias de espaços que a 

integram, articulada com os regimes legais aplicáveis às mesmas áreas”. 

Nesta mesma planta é possível identificar uma área de salvaguarda que, não constituindo uma categoria 

de espaço próprio, condiciona o uso e ocupação de solo: “Perímetros de proteção do património cultural”. 

Identificado no Anexo V do Aviso n.º 10665/2012, de 8 de agosto, como imóveis / sítios referenciados 

CST_001 Pala da Moura (Antela do Castedo). 

Segundo o n.º 1 do Artigo 56.º “Os bens patrimoniais imóveis correspondem a sítios de interesse 

arqueológico, edifícios ou conjuntos e elementos de caráter linear (caminhos) que, pelo seu valor histórico, 

arquitetónico, etnográfico ou ambiental, devem ser alvo de medidas de proteção e promoção, estando 

devidamente identificado na Planta de Ordenamento e na Carta do Património o respetivo perímetro de 

proteção ou salvaguarda”. 

No n.º 2 do mesmo Artigo é referido que: “Nestes imóveis e nas áreas de proteção respetivas, as obras de 

construção e de quaisquer trabalhos que alterem a topografia (…) fica sujeita à aprovação da Câmara 
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Municipal, sem prejuízo do parecer da entidade de tutela”. 

Ainda o mesmo Artigo n.º 3 refere “(…) não são permitidas quaisquer ações que prejudiquem o 

desenvolvimento das pesquisas em curso ou a levar a efeito ou que contribuam para a delapidação dos 

vestígios existentes devendo manter -se o uso atual do solo, no caso de existir a necessidade de quaisquer 

trabalhos ou obras que impliquem revolvimento ou movimento de terras, no interior das áreas de 

proteção, ficam condicionadas à realização de trabalhos de caracterização arqueológica prévia e ou 

acompanhamento arqueológico (…)”. 

Por último, no n.º 4 ainda no mesmo Artigo, “Nos bens imóveis em cujo subsolo, debaixo do próprio imóvel 

ou na sua envolvente se conhece ou presume a existência de vestígios arqueológicos, qualquer ação que 

promova movimentos de terras e ou alteração da topografia do terreno e das camadas superficiais do 

solo, nas áreas de proteção, tem que ser sujeita a parecer prévio dos serviços competentes da Câmara 

Municipal e da entidade de tutela do património arqueológico”. 

Em súmula, verifica-se que a categoria de espaços onde se instala a CSF não contraria as disposições 

regulamentares do PDM de Torre de Moncorvo, na medida em que as categorias de espaços acima 

identificadas estão incluídas na categoria de Solo Rural, sendo que o mesmo é classificado e 

regulamentado no Artigo 17.º do PDM. De acordo com a alínea d), o n.º 3 do referido Artigo, consideram-

se compatíveis com a utilização dominante, embora com caráter excecional: “Instalações especiais afetas 

à exploração de recursos energéticos renováveis ou de vigilância, deteção e combate aos incêndios 

florestais”. 

No entanto, o n.º 4 do mesmo Artigo refere que “As construções e instalações afetas a usos compatíveis 

com a utilização dominante estabelecida só são autorizadas nas condições específicas definidas nos artigos 

seguintes deste capítulo e desde que: a) “Se integrem corretamente no local sob os pontos de vista 

paisagístico, ambiental e arquitetónico, garantindo as condições de segurança, salubridade e funcionais 

sendo da responsabilidade dos promotores a execução e manutenção de todas as infraestruturas 

necessárias.” 

Linha Elétrica de Ligação à RESP 

A construção das linhas de muito alta tensão foram consideradas como um projeto associado à Central, 

imprescindível para o funcionamento da mesma. 

O projeto da Linha de Muito Alta Tensão (LMAT) a 220 kV é essencial para transportar a energia produzida 

na CSF até ao ponto de entrega da Rede Elétrica de Serviço Público (RESP), localizado na Subestação do 

Pocinho. Para a ligação da Central à Subestação do Pocinho foram definidos dois corredores alternativos 

(Alternativa A e Alternativa B), por forma a avaliar o corredor ambientalmente mais favorável. Os dois 

corredores atravessam quase na sua totalidade o território do concelho de Torre de Moncorvo, sendo que 

um pequeno troço do corredor da Alternativa A atravessa o território do Concelho de Vila Nova de Foz 

Côa. 

Não obstante sobre o ponto de vista ambiental, paisagístico e interferência com a ZEP, foi proposta em 

fase de Aditamento – Resposta ao PEA, uma terceira alternativa de ligação (Alternativa B2). 

Os corredores alternativos com origem no setor sul da área da Central desenvolvem-se para nascente, 

atravessando o vale do Douro e o vale do rio Sabor. 

Face aos elementos constantes no RT e do Aditamento – Resposta ao PEA, do Volume II do RT e Volume 

IV - Peças Desenhadas, é possível aferir o enquadramento dos PDM de Torre de Moncorvo e Vila Nova de 

Foz Côa, relativamente às questões de Ordenamento, Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade 

Pública presentes. 

 Alternativa A 
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Este corredor atravessa o vale do Douro a cerca de 800 m a W e S da Foz do Sabor, infletindo para sul e 

acompanhando o rio Douro até à Subestação do Pocinho. Abrange áreas dos concelhos de Torre de 

Moncorvo e de Vila Nova de Foz Côa. 

Relativamente ao Desenho 3 – Extrato das Cartas de Ordenamento dos PDM dos Concelhos de Torre de 

Moncorvo e Vila Nova de Foz Côa do Volume IV – Peças Desenhadas, pode verificar-se que a LMAT desta 

alternativa se insere nas seguintes categorias de espaços: 

 

 

Figura 10 – Elaboração própria (Fonte: Aditamento – resposta ao PEA – Volume II Relatório Técnico) 
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Figura 11 – Extrato da Planta de enquadramento do projeto com as plantas de ordenamento dos PDM de V.N. Foz 
Côa e Torre de Moncorvo (Fonte: Aditamento – Resposta ao PEA – Desenho 3 - Volume IV Peças Desenhadas) 

 

Proceder-se-á ao enquadramento do projeto das LMAT com a compatibilidade das várias classes de 

espaços abrangidos, condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública afetas pelo mesmo, 

relativamente ao PDM de Torre de Moncorvo e PDM de Vila Nova de Foz Côa. 

De acordo com as categorias de espaços acima identificadas, a maior parte destas categorias estão 

incluídas em Solo Rural, enquadrando-se na alínea d) do n.º 3 do Artigo 17.º do PDM de Torre de 

Moncorvo, “Instalações especiais afetas à exploração de recursos energéticos renováveis ou de vigilância, 

deteção e combate aos incêndios florestais”, desde que, seja dado cumprimento às alíneas a) e b) do n.º 4 

que refere: 

4 - “As construções e instalações afetas a usos compatíveis com a utilização dominante estabelecida só 

são autorizadas nas condições específicas definidas nos artigos seguintes deste capítulo e desde que: 

a) Se integrem corretamente no local sob os pontos de vista paisagístico, ambiental e 

arquitetónico, garantindo as condições de segurança, salubridade e funcionais, sendo da 

responsabilidade dos promotores a execução e manutenção de todas as infraestruturas 

necessárias. 

b) Não prejudiquem a implementação das medidas compensatórias estabelecidas no âmbito do 

aproveitamento hidroelétrico do Baixo Sabor“. 

Maioritariamente, as categorias de espaços onde a Alternativa A se insere no PDM de Torre de Moncorvo, 
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estão identificadas e descritas no enquadramento que se efetuou na CSF, à exceção dos “Espaços 

Naturais” e “Corredor Ecológico”. 

Relativamente aos “Espaços Naturais” o Artigo 29.º do PDM de Torre de Moncorvo refere: “Nos espaços 

naturais pretende-se fundamentalmente acautelar as intervenções suscetíveis de impactes na paisagem e 

nos ecossistemas, promovendo o estado de conservação favorável dos valores naturais existentes, 

integrando as áreas florestais de ocorrência de habitats e de espécies da fauna e flora protegidos e de 

geomonumentos, os planos de água das albufeiras e os cursos de água.” 

De acordo com o n.º 1 do mesmo Artigo: “São interditos os seguintes atos: 

a) Destruição e obstrução das linhas de drenagem natural; (…) 

c) Alteração da morfologia das margens ao longo dos cursos de água e destruição parcial ou total 

da vegetação lenhosa ribeirinha; 

d) Qualquer atividade que comprometa a qualidade do ar, da água ou do solo, nomeadamente 

depósitos de resíduos sólidos, sucatas, de inertes e de materiais de qualquer natureza ou o 

lançamento de efluentes sem tratamento prévio adequado de acordo com as normas em vigor 

(…)”. 

Ainda o n.º 2 do mesmo Artigo refere: “São condicionados ao parecer da entidade de tutela as 

autorizações ou licenciamentos para a prática dos seguintes atos: (…) 

f) Plantação de matas, bem como derrube e corte de árvores e destruição do coberto vegetal e do 

solo arável quando não integrado em práticas agrícolas devidamente licenciadas”. 

Assim sendo, considera-se que não está assegurado o cumprimento deste Artigo, na medida em que se 

verifica a destruição e obstrução das linhas de drenagem natural, através da colocação de apoios, bem 

como do derrube e corte de árvores e destruição do coberto vegetal e do solo arável durante a fase de 

construção e exploração das linhas, estando sujeita a uma faixa de servidão que altera por completo 

aquela ocupação. 

No que concerne ao “Corredor Ecológico”, o n.º 2 do Artigo 54.º refere que: “No solo rural integrado no 

corredor ecológico definido aplicam-se as disposições estabelecidas no artigo anterior, referente à 

estrutura ecológica municipal”. 

Uma vez que esta Alternativa também se insere no concelho de Vila Nova de Foz Côa, proceder-se-á ao 

seu enquadramento na Planta de Ordenamento do PDM de Vila Nova de Foz Côa. As subclasses em que 

esta Alternativa se insere correspondem: “Espaços agrícolas”; “Espaços de uso múltiplo agrícola e 

florestal” e “Via navegável do Douro”. 

De acordo com a alínea a) do Artigo 34.º do PDM de Vila Nova de Foz Côa os “Espaços agrícolas” são “áreas 

de vocação principal para as atividades agrícolas, integrando, entre outros, os solos de RAN”. 

Na alínea c) do mesmo Artigo os “Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal” são “áreas que 

correspondem a sistemas agrosilvopastoris e/ou onde se privilegia a função de recreio, enquadramento e 

estética da paisagem, tal como definida no Plano Regional de Ordenamento Florestal do Douro”. 

Contudo, o n.º 2 do mesmo Artigo refere: “Os solos integrados nestes espaços não podem ser objeto de 

quaisquer ações que diminuam ou destruam as suas potencialidades, salvo as enquadradas nas exceções 

estabelecidas na lei geral e as previstas no presente Regulamento, consideradas compatíveis com o uso 

dominante”. 

Poderia enquadrar-se na alínea c) do n.º 1 do Artigo 35.º que prevê: “Equipamentos que visem usos de 

interesse público e infraestruturas;” desde que, fosse dado cumprimento às alíneas a) b) e c) do n.º 2 do 

mesmo Artigo que referem: 
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“As construções, usos ou atividades compatíveis só serão autorizadas nas condições definidas nos artigos 

seguintes deste capítulo, sem prejuízo do estabelecido no artigo 11.º e no artigo 21.º do presente 

Regulamento, referentes a medidas de defesa da floresta contra incêndios e à estrutura ecológica em solo 

rural, e ainda: 

a) Não afetem negativamente a área envolvente sob o ponto de vista paisagístico, ambiental e 

funcional, e do património cultural; 

b) Desde que cumprido o disposto na legislação específica relacionada com as espécies florestais 

protegidas, nomeadamente o sobreiro, azinheira e azevinho; 

c) Seja assegurada pelos interessados a execução e manutenção de todas as infraestruturas 

necessárias, podendo constituir motivo de inviabilização da construção a impossibilidade ou a 

inconveniência da execução de soluções individuais para as infraestruturas”. 

 Alternativas B e B2 

O corredor destas alternativas desenvolve-se com direção W-E até ao vale do rio Sabor, infletindo 

progressivamente para sul e sudoeste após atravessamento deste rio até à Subestação do Pocinho, 

situada na margem direita do rio Douro. Estas alternativas são em tudo semelhante à Alternativa A, no 

que concerne às categorias de espaços presentes no PDM de Torre de Moncorvo. 

Relativamente ao Desenho 3 – Extrato das Cartas de Ordenamento dos PDM dos Concelhos de Torre de 

Moncorvo e Vila Nova de Foz Côa do Volume IV – Peças Desenhadas, pode verificar-se que a LMAT, nestas 

Alternativas, se insere nas seguintes categorias de espaços: 

 

 

Figura 12 - Elaboração própria (Fonte: Aditamento – Resposta ao PEA - Volume II Relatório Técnico) 
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Figura 13 – Extrato da Planta de enquadramento do projeto com as plantas de ordenamento dos PDM de V.N. Foz 
Côa e Torre de Moncorvo (Fonte: Aditamento - Resposta ao PEA – Desenho 3 - Volume IV Peças Desenhadas) 

 

Estas categorias de espaços, identificadas na Planta de Ordenamento de Torre de Moncorvo, já foram 

descritas no âmbito da Alternativa A. 

Em súmula, verifica-se que qualquer um dos corredores tem vários postes, sendo que, a Alternativa A 

possui 30 e a Alternativa B possui 42 e a B2 possui 43 postes, dos quais na sua maioria estão designados 

como MT1G31 apresentado uma base com 9,37x7.46 m, no topo um vão de 13,120 m e uma altura de 

40,852 m (Anexo A.3.2 da linha da Central Solar Fotovoltaica do Pocinho – Memória Descritiva – Projeto 

Base). Do tipo de postes a colocar, verifica-se que o poste de maior envergadura que poderá ser colocado 

é designado como YDR apresentando no topo do vão 30 m e uma altura de 51,50 m. De acordo com o 

referido na pág. 26 do Aditamento – Resposta ao PEA – Anexos, as linhas, em fase de estudo prévio, 

apresentam os apoios da família “Q” já licenciados como elementos tipo das linhas da RNT, e poderão 

atingir uma altura máxima de 70,6 m. 

Desta forma, entende-se que não é dado cumprimento à alínea a) do n.º 4 do Artigo 17.º do PDM de Torre 

de Moncorvo, nem à alínea a) do n.º 2 do Artigo 35.º do PDM de Vila Nova de Foz Côa, uma vez que a 

implementação destes corredores implica um impacte paisagístico significativo na paisagem, 

nomeadamente na inserção na ZEP do ADV. 

O próprio estudo, no descritor paisagem do EIA, na pág. 636 do Aditamento – Resposta ao PEA, do Volume 

II do RT refere o seguinte: 

“Relativamente aos corredores da Linha Elétrica, os impactes são negativos, de moderada magnitude e 

significativos para o ADV e ZEP, tendo em consideração o número de locais com maior valor de 

ponderação, (…)”. 

Na pág. 30 do Aditamento – Resposta ao PEA, é referido o seguinte: “No que diz respeito aos corredores 
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da Linha Elétrica (…) verifica-se que os corredores atravessam maioritariamente áreas de Qualidade Visual 

de paisagem Elevada. (…)”. 

Independentemente do descrito no EIA, considera-se que os impactes no território são significativos e de 

magnitude elevada, não passíveis de minimização face à dimensão dos mesmos. 

 

5.7.1.2 CONDICIONANTES 

Central Solar Fotovoltaica (CSF) 

No Desenho 4 – Extrato das Cartas de Condicionantes e Servidões dos PDM dos Concelhos de Torre de 

Moncorvo e Vila Nova de Foz Côa – Volume IV – Peças Desenhadas, pode verificar-se que a CSF se insere 

nas seguintes servidões e restrições de utilidade pública: 

 

 

Figura 14 – Elaboração própria (Fonte: Aditamento - Resposta ao PEA – Volume II Relatório Técnico) 
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Figura 15 – Extrato da Planta de Enquadramento do projeto com as plantas de condicionantes dos PDM de V.N. Foz 
Côa e Torre de Moncorvo (Fonte: Aditamento - Resposta ao PEA – Desenho 4 - Volume IV Peças Desenhadas) 

 

De acordo com a Planta de Condicionantes, a área de intervenção está inserida em Recursos Hídricos 

(“Leitos e margens das correntes de água (10 m / 50 m)”); Recursos Agrícolas e Florestais (“Reserva 

Agrícola”, “Oliveiras”); Recursos Ecológicos (“Reserva Ecológica Nacional”); Infraestruturas 

(“Abastecimento de água”, “Rede Elétrica”, “Rede Rodoviária”). A Central insere-se na “Zona Especial de 

Proteção do Alto Douro Vinhateiro”, publicada pelo Aviso n.º 15710/2010, de 30 de julho. 

O n.º 2 do Artigo 6.º do Regulamento do PDM de Torre de Moncorvo menciona que se aplica o regime 

estabelecido na lei geral e específica em vigor, no que se refere à verificação de compatibilidade do projeto 

com os regimes das condicionantes previstas. 

Relativamente ao Desenho 6 – Reserva Ecológica Nacional – Volume IV Peças Desenhadas, podemos 

verificar que a CSF se insere na seguinte tipologia: 

 

 

Figura 16 – Elaboração própria (Fonte: Aditamento - Resposta ao PEA – Volume II Relatório Técnico) 
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Figura 17 - Extrato da Planta de enquadramento do projeto com as cartas da REN dos concelhos de V.N. Foz Côa e 

Torre de Moncorvo (Fonte: Aditamento - Resposta ao PEA – Desenho 6 - Volume IV Peças Desenhadas) 

 

Efetuada a implantação da área afeta à Central na Carta da Reserva Ecológica Nacional (REN) do concelho 

de Torre de Moncorvo, publicada pelo Portaria n.º 181/2013, de 13 de maio, verifica-se que a área de 

intervenção se insere nas tipologias de áreas de REN “Leitos dos cursos de água” e “Cabeceiras de linhas 

de água”, nos termos definidos no Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março que, de acordo com o Anexo IV 

do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 

de agosto, corresponde a “Cursos de águas e respetivos leitos e margens” e “Áreas estratégicas de 

infiltração e de proteção e recarga de aquíferos”. 

Na área de intervenção da CSF, não foram incluídas áreas de RAN, pela importância da salvaguarda destas 

para as práticas agrícolas. Conforme se pode verificar na Planta de Condicionantes, Desenho 5 – Volume 

IV Peças Desenhadas, constituindo assim zonas interditas à implantação do projeto. 
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Figura 18 – Extrato da Planta de enquadramento do projeto com as plantas de RAN dos concelhos de V.N. Foz Côa 
e Torre de Moncorvo (Fonte: Aditamento - Resposta ao PEA – Desenho 5 - Volume IV Peças Desenhadas) 

 

Efetuada a implantação da CSF na Carta de Perigosidade de Incêndio Florestal do PMDFCI de Torre de 

Moncorvo, verifica-se que parte da área onde se prevê a instalação da Central apresenta perigosidade de 

incêndio Alta e Muito Alta, e o edifício da subestação se localiza fora das classes referidas, como se pode 

constatar na Figura 5.4 do Aditamento - Resposta ao PEA – Volume II RT. 

Linha Elétrica de Ligação à RESP 

 Alternativa A 

No Desenho 4 – Extrato das Cartas de Condicionantes e Servidões dos PDM dos concelhos de Torre de 

Moncorvo e Vila Nova de Foz Côa – Volume IV Peças Desenhadas, pode verificar-se que a LMAT desta 

alternativa se insere nas seguintes servidões e restrições de utilidade pública: 
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Figura 19 – Elaboração própria (Fonte: Aditamento - Resposta ao PEA – Volume II Relatório Técnico) 
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Figura 20 – Extrato da Planta de enquadramento do projeto com as plantas de condicionantes dos PDM de V.N. Foz 
Côa e Torre de Moncorvo (Fonte: Aditamento - Resposta ao PEA – Desenho 4 - Volume IV Peça Desenhadas) 

 

De acordo com a Planta de Condicionantes do PDM de Torre de Moncorvo, o projeto da LMAT está 

classificado como: Recursos Hídricos (“Leitos e margens das correntes de água (10 m / 50 m)”, “Albufeiras 

de águas públicas”, “Limite da zona reservada das albufeiras (100 m)” e “Limite da zona terrestre de 

proteção das albufeiras (500 m)”, “Limite das zonas inundáveis”); Recursos Agrícolas e Florestais (“Reserva 

Agrícola Nacional”, “Oliveiras” e “Sobreiro”); Recursos Ecológicos (“Reserva Ecológica Nacional”); 

Infraestruturas (“Abastecimento de água”, “Rede Elétrica”, “Rede Rodoviária”). A linha, nesta alternativa, 

ocupa a “Zona Especial de Proteção do Alto Douro Vinhateiro”, publicada pelo Aviso n.º 15710/2010, de 

30 de julho. 

O n.º 2 do Artigo 6.º do Regulamento do PDM de Torre de Moncorvo menciona que se aplica o regime 

estabelecido na lei geral e específica em vigor, no que se refere à verificação da compatibilidade do projeto 

com os regimes das condicionantes previstas. 

Uma vez que a Alternativa A também se insere no concelho de Vila Nova de Foz Côa, proceder-se-á ao seu 

enquadramento na Planta de Condicionantes do PDM de Vila Nova de Foz Côa. 

O projeto da LMAT está classificado como: Recursos Hídricos (“Zonas inundáveis”, “Leitos e margens dos 

cursos de água com largura de 10 m”, “Leitos que integram a REN”, “Albufeiras de águas públicas 

classificadas”, “Zona reservada da zona terrestre de proteção (100 m)”, “Zona terrestre de proteção (500 

m)”); Recursos Ecológicos (“Reserva Ecológica Nacional”); Infraestruturas (“Via navegável do Douro”). 

Esta alternativa insere-se no PIOTADV, área classificada pela UNESCO, como Património Mundial na 

categoria de “Paisagem cultural, evolutiva e viva”, e encontra-se inserida na “Zona Especial de Proteção 

do Alto Douro Vinhateiro”, publicada pelo Aviso n.º 15710/2010, de 30 de julho. 
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O n.º 2 do Artigo 6.º do Regulamento do PDM de Vila Nova de Foz Côa menciona que se aplica o regime 

estabelecido na lei geral e específica em vigor, no que se refere à verificação da compatibilidade do projeto 

com os regimes das condicionantes previstas. 

No Desenho 6 – Reserva Ecológica Nacional – Volume IV Peças Desenhadas, pode verificar-se que a LMAT 

da Alternativa A se insere nas seguintes tipologias: 

 

 

Figura 21 – Elaboração própria (Fonte: Aditamento - Resposta ao PEA – Volume II Relatório Técnico) 

 

 

Figura 22 – Extrato da Planta de enquadramento do projeto com as cartas da REN dos concelhos de V.N. Foz Côa e 
Torre de Moncorvo (Fonte: Aditamento – Resposta ao PEA – Desenho 6 – Volume IV Peças Desenhadas) 
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Efetuada a implantação da área afeta à LMAT – Alternativa A – na Carta da REN do concelho de Torre de 

Moncorvo, publicada pela Portaria n.º 181/2013, de 13 de maio, verifica-se que a área de intervenção se 

insere nas tipologias de áreas de REN “Leitos dos cursos de água”, “Zonas ameaçadas pelas cheias”, 

“Albufeiras e faixas de proteção”, “Cabeceiras de linhas de água”, “Áreas de máxima infiltração” e “Áreas 

de risco de erosão” nos termos definidos no Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março que, de acordo com o 

Anexo IV do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na redação conferida pelo Decreto-Lei 

n.º 124/2019, de 28 de agosto, corresponde a “Cursos de águas e respetivos leitos e margens”, “Zonas 

ameaçadas pelas cheias”, “Albufeiras que contribuem para a conetividade e coerência ecológica da REN, 

bem como os respetivos leitos margens e faixas de proteção”, “Áreas estratégicas de infiltração e de 

proteção e recarga de aquíferos” e “Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo”. 

Uma vez que a Alternativa A também se insere no concelho de Vila Nova de Foz Côa, proceder-se-á à sua 

implantação na Carta da REN do concelho de Vila Nova de Foz Côa, publicada pela Portaria n.º 181/2016, 

de 7 de julho, verificando-se que a área de intervenção se insere nas tipologias de áreas de REN “Leitos 

dos cursos de água”, “Albufeiras”, “Faixas de proteção às albufeiras” e “Áreas de risco de erosão” nos 

termos definidos no Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março que, de acordo com o Anexo IV do Decreto-

Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, 

corresponde a “Cursos de águas e respetivos leitos e margens”, “Albufeiras que contribuem para a 

conetividade e coerência ecológica da REN, bem como os respetivos leitos margens e faixas de proteção” 

e “Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo”. 

A área de intervenção da Alternativa A encontra-se cartografada em áreas com solos pertencentes à RAN, 

conforme consta no Aditamento – Resposta ao PEA – Desenho 5 – Volume IV Peças Desenhadas, 

carecendo de parecer da Entidade Regional da Reserva Agrícola do Norte (ERRAN) e da Direção Regional 

de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-Norte). Este último já consta do processo. 

 

 

Figura 23 – Extrato da Planta de enquadramento do projeto com as cartas da RAN dos concelhos de V.N. Foz Côa e 
Torre de Moncorvo (Fonte: Aditamento - Resposta ao PEA – Desenho 6 - Volume IV Peças Desenhadas) 
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Efetuada a implantação da área de intervenção da Alternativa A na Carta de Perigosidade de Incêndio 

Florestal do PMDFCI de Torre de Moncorvo verifica-se que, parte desta, apresenta perigosidade de 

incêndio Alta e Muito Alta. Na Carta de Perigosidade de Incêndio Florestal de Vila Nova de Foz Côa insere-

se em perigosidade Elevada e Muito Elevada, conforme se pode verificar na Figura 5.4 do Aditamento – 

Resposta ao PEA – Volume II RT. 

 Alternativa B e B2 

No Desenho 4 – Extrato das Cartas de Condicionantes e Servidões dos PDM dos concelhos de Torre de 

Moncorvo e Vila Nova de Foz Côa - Volume IV Peças Desenhadas, pode verificar-se que a LMAT, nas 

diferentes alternativas, se insere nas seguintes servidões e restrições de utilidade pública: 

 

 

Figura 24 – Elaboração própria (Fonte: Aditamento - Resposta ao PEA – Volume II Relatório Técnico) 
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Figura 25 – Extrato da Planta de enquadramento do projeto com as plantas de condicionantes dos PDM de V.N. Foz 
Côa e Torre de Moncorvo (Fonte: Aditamento - Resposta ao PEA – Desenho 4 - Volume IV Peças Desenhadas) 

 

De acordo com a Planta de Condicionantes do PDM de Torre de Moncorvo, o projeto da LMAT destas 

alternativas estão classificadas como: Recursos Hídricos (“Leitos e margens das correntes de água (10 m / 

50 m)”, “Albufeiras de águas públicas”, “Limite da zona reservada das albufeiras (100 m)”, “Limite da zona 

terrestre de proteção das albufeiras (500 m)” e “Limite das zonas inundáveis”); Recursos Agrícolas e 

Florestais (“Reserva Agrícola Nacional”, “ Aproveitamentos hidroagrícolas” e “Oliveiras”); Recursos 

Ecológicos (“Reserva Ecológica Nacional”); Infraestruturas (“Abastecimento de água”, “Rede Elétrica”, 

“Rede Rodoviária”). A linha, nesta alternativa, ocupa a “Zona Especial de Proteção do Alto Douro 

Vinhateiro”, publicada pelo Aviso n.º 15710/2010, de 30 de julho. 

O n.º 2 do Artigo 6.º do Regulamento do PDM de Torre de Moncorvo menciona que se aplica o regime 

estabelecido na lei geral e específica em vigor, no que se refere à verificação da compatibilidade do projeto 

com os regimes das condicionantes previstas. 

Relativamente ao Desenho 6 – Reserva Ecológica Nacional – Volume IV Peças Desenhadas, pode verificar-

se que a LMAT, nestas alternativas, se insere nas seguintes tipologias: 

 

 

Figura 26 – Elaboração própria (Fonte: Aditamento – Resposta ao PEA – Volume II Relatório Técnico) 
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Figura 27 – Extrato da Planta de enquadramento do projeto com as cartas da REN dos concelhos de V.N. Foz Côa e 
Torre de Moncorvo (Fonte: Aditamento - Resposta ao PEA – Desenho 6 - Volume IV Peças) 

 

Efetuada a implantação da área da LMAT – Alternativa B e B2 – na Carta da REN do concelho de Torre de 

Moncorvo, publicada pela Portaria n.º 181/2013, de 13 de maio, verifica-se que a área de intervenção se 

insere nas tipologias de áreas de REN “Leitos dos cursos de água”, “Zonas ameaçadas pelas cheias”, 

“Albufeiras e faixas de proteção”, “Cabeceiras de linhas de água”, “Áreas de máxima infiltração” e “Áreas 

de risco de erosão” nos termos definidos no Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março que, de acordo com o 

Anexo IV do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na redação conferida pelo Decreto-Lei 

n.º 124/2019, de 28 de agosto, corresponde a “Cursos de águas e respetivos leitos e margens”, “Zonas 

ameaçadas pelas cheias”, “Albufeiras que contribuem para a conetividade e coerência ecológica da REN, 

bem como os respetivos leitos margens e faixas de proteção”, “Áreas estratégicas de infiltração e de 

proteção e recarga de aquíferos” e “Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo”. 

A área de intervenção da Alternativa B e B2 encontra-se cartografada em áreas com solos pertencentes à 

RAN, conforme consta do Aditamento – Resposta ao PEA – Desenho 5 – Volume IV Peças Desenhadas, 

carecendo de parecer da Entidade Regional da Reserva Agrícola do Norte (ERRAN) e da Direção Regional 

de Agricultura e Pescas do Norte. Este último já consta do processo. 
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Figura 28 – Extrato da Planta de enquadramento do projeto com as cartas da RAN dos Concelhos de V.N. Foz Côa e 
Torre de Moncorvo (Fonte: Aditamento - Resposta ao PEA – Desenho 5 - Volume IV Peças) 

 

Constata-se, através da inserção da LMAT na Carta de Perigosidade de Incêndio Florestal do PMDFCI de 

Torre de Moncorvo, que parte da área onde se prevê a linha apresenta perigosidade de incêndio Alta e 

Muito Alta, como se poderá constatar na Figura 5.4 do Aditamento – Volume II Relatório Técnico. 

 

5.7.1.3 SERVIDÕES E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 

Na extremidade Sul da Central verifica-se que o projeto incide sobre a paisagem da região Demarcada do 

Douro, com incidência no concelho de Torre de Moncorvo. 

No que se refere à interferência com restrições e servidões de utilidade pública, constata-se que o projeto 

prevê a afetação de áreas integrantes da Reserva Ecológica Nacional (REN). 

No que concerne à instalação da CSF, encontra-se definida nos sistemas de REN “Cursos de águas e 

respetivos leitos e margens” e “Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos”. 

Definido pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 

n.º 124/2019, de 28 de agosto, o Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (RJREN) estabelece que a 

ocupação dos solos integrantes da REN para a infraestrutura em causa se enquadra na alínea f) “Produção 

e distribuição de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis” do Ponto II – Infraestrutura, do 

Anexo II, relativo aos usos e ações compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de 

prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas na REN, a que se refere o Artigo 20.º, estão 

sujeitas a Comunicação Prévia, a emitir pela CCDR, não possuindo requisitos específicos de acordo com o 

estabelecido na alínea f) do Ponto II do Anexo I da Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro. De acordo 
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com a alínea f) do Ponto II do Anexo II da Portaria referenciada, carece de parecer da Agência Portuguesa 

do Ambiente, I.P. (APA / ARH-Norte), entidade que faz parte da Comissão de Avaliação (CA) deste 

procedimento de AIA, pelo que esta questão será assegurada. 

No que concerne às Linhas de Muito Alta Tensão (LMAT), no âmbito das alternativas em estudo, 

encontram-se definidas nos sistemas de REN “Cursos de águas e respetivos leitos e margens”, “Zonas 

ameaçadas pelas cheias”, “Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos” e “Áreas 

de elevado risco de erosão hídrica do solo”. Definido pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, o RJREN estabelece que a 

ocupação dos solos integrantes da REN para a infraestrutura em causa se enquadra na alínea f) “Produção 

e distribuição de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis” do Ponto II – Infraestrutura, do 

Anexo II, relativo aos usos e ações compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de 

prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas na REN, a que se refere o Artigo 20.º, estão 

sujeitas a Comunicação Prévia, a emitir pela CCDR, não possuindo requisitos específicos de acordo com o 

estabelecido na alínea f) do Ponto II do Anexo I da Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro. De acordo 

com a alínea f) do Ponto II do Anexo II da Portaria referenciada, carece de parecer da Agência Portuguesa 

do Ambiente, I.P. (APA / ARH-Norte), entidade que faz parte da CA, pelo que esta questão será assegurada. 

Verifica-se que o apoio n.º 21 da LMAT da Alternativa A, no concelho de Vila Nova de Foz Côa, se insere 

em sistema de REN “Albufeiras que contribuem para a conetividade e coerência ecológica da REN, bem 

como os respetivos leitos margens e faixas de proteção”, que constitui uma ação interdita em REN. 

Contudo, a área do projeto que incide sobre este sistema de REN é diminuta, pelo que, deveria proceder-

se à sua relocalização, de forma a não interferir com este sistema de REN, ou então, que o projeto seja 

alvo de procedimento de reconhecimento de relevante interesse público. 

De acordo com o estabelecido no n.º 7 do Artigo 24.º do diploma mencionado, quando a pretensão se 

encontra sujeita a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, a pronúncia favorável da CCDR no 

âmbito deste procedimento compreende a emissão de autorização. 

No que respeita ao Domínio Público Hídrico, verifica-se que existe o atravessamento de linhas de água 

dentro do projeto da Central, que segundo o EIA “deve ser estabelecida uma faixa com largura de 10 m a 

partir do leito, ao longo das suas margens, correspondente ao domínio público hídrico, constituindo-se 

assim uma faixa de servidão non aedificandi (…) De referir ainda que uma pequena parcela da área de 

estudo encontra-se dentro do perímetro da zona terrestre de proteção da albufeira do Palameiro”. 

Nos apoios da linha, tanto da Alternativa A como da Alternativa B e B2, constata-se o atravessamento de 

várias linhas de água, que segundo o EIA, a Alternativa A interseta uma pequena linha de água no apoio 

n.º 2, enquanto a Alternativa B interseta linhas de água nos apoios: n.º 4, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 25, 27 e 

28. 

Constata-se que a Alternativa A da linha elétrica é efetuada a oeste e a sul da localidade da Foz do Sabor, 

atravessando a Zona Reservada da Albufeira da Valeira, no rio Douro. A Alternativa B da linha elétrica é 

efetuada a NNE da localidade da Foz do Sabor, atravessando a Zona Reservada da Albufeira da Valeira, no 

rio Sabor. 

Através da consulta aos PDM de Torre de Moncorvo e Vila Nova de Foz Côa, verifica-se relativamente aos 

recursos hídricos, que se aplica o regime estabelecido na lei geral e específica em vigor. Deverá, portanto, 

seguir o regime previsto na Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro (Lei n.º 31/2016, de 23 de agosto, terceira 

alteração à Lei), na Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro (Lei n.º 44/2017, de 19 de junho, quinta alteração 

à Lei) e no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio (alterado pelo Decreto-Lei n.º 97/2018, de 27 de 

novembro). 

A ocupação ou interferência, com parcelas do domínio público hídrico, depende de autorização da 

Administração da Região Hidrográfica respetiva, pelo que cabe à APA/ARH Norte acautelar as questões 
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do Domínio Hídrico. Refere-se que esta entidade integra esta Comissão de Avaliação, por conseguinte 

estas questões estarão salvaguardadas. 

A Reserva Agrícola Nacional (RAN), instituída pelo Decreto-Lei n.º 451/82, de 16 de novembro, encontra-

se regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, condiciona o uso do solo, funcionando 

como uma figura regulamentar de ordenamento e planeamento do território, como potencial recurso 

agrícola, tendo em conta a sua preservação. A RAN é uma restrição de utilidade pública, constituída por 

um “conjunto de áreas que em termos agroclimáticos, geomorfológicos e pedológicos apresentam maior 

aptidão para a atividade agrícola”. 

De acordo com o n.º 3 do Artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, “As áreas beneficiadas 

por obras de aproveitamento hidroagrícola não inseridas em solo urbano identificado nos planos 

territoriais de âmbito intermunicipal ou municipal são classificadas como RAN”. 

Relativamente à afetação de áreas da RAN, verifica-se que dentro do projeto da Central as áreas de RAN 

pela sua importância foram constituídas como zonas interditas à construção do mesmo. Já no que 

concerne à LMAT, verifica-se que ambas as alternativas afetam áreas classificadas ao abrigo da RAN, 

sobretudo na Alternativa A na zona do Vale da Vilariça. 

A utilização de solos pertencentes à RAN para fins não agrícolas, carece da autorização das entidades 

competentes, nomeadamente a Direção Regional de Agricultura e Pesca do Norte (DRAP-Norte). Consta 

do processo o parecer emitido por esta entidade. 

Verifica-se que, tanto o projeto da CSF como as alternativas da LMAT interferem com áreas identificadas 

como Oliveiras. O Decreto-Lei n.º 120/86, de 28 de maio, estabelece medidas de proteção ao olival 

nacional, considerando um património de altíssimo valor e um fator de equilíbrio social, económico e 

ecológico. Assim, entende-se que deverá ser obtida pronúncia da DRAP Norte, enquanto entidade 

competente. Consta do processo o parecer emitido por esta entidade. 

Segundo o EIA, na área de estudo da Central existem “povoamentos de sobreiros ou azinheiras” tendo 

sido consideradas como áreas a salvaguardar. A LMAT atravessa povoamentos de Sobreiros, pelo que, 

ambos projetos estão sujeitos a parecer do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF, 

I.P.). Esta entidade está representada na Comissão de Avaliação, pelo que esta situação se encontra 

salvaguardada. 

Relativamente à interferência com o ADV, verifica-se que a Alternativa B interfere na travessia da Albufeira 

da Valeira com a área classificada pela UNESCO, como Património Mundial, na categoria de “paisagem 

cultural, evolutiva e viva”. Também interfere com a Zona Especial de Proteção (ZEP) – Aviso 

n.º 15710/2010, de 30 de julho, no que concerne a uma parte da Central e das duas alternativas de linha. 

O Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro (PIOT-ADV), publicado 

pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 150/2003, de 22 de setembro, tem como objetivo principal 

a salvaguarda e valorização da paisagem do ADV, estabelecendo um conjunto de orientações de gestão 

de território e programas de ação. De acordo com o regulamento do PIOT-ADV estão interditas alterações 

da morfologia das margens ao longo de todos os cursos de água abrangidos pelo plano. No mesmo 

documento, vem ainda mencionado que deverá ser autorizada pela entidade que tutela as áreas 

classificadas como património mundial, ações como o derrube e corte de árvores e destruição do coberto 

vegetal e de solo arável quando integrado em práticas agrícolas devidamente licenciadas, bem como 

intervenções no património cultural. A DGPC e a CCDR-Norte (que integram a Missão do Douro) devem 

pronunciar-se sobre este aspeto. 

Na área de estudo, tanto na Central como na LMAT, estão identificadas interferências com condutas de 

abastecimento. De acordo com a informação do EIA, na área de estudo – setor nascente – passa parte do 

troço de uma adutora de abastecimento de água, que faz a ligação do reservatório da Lagoela à Albufeira 

do Palameiro. Ainda no EIA, é referido que as servidões relativas ao abastecimento de água seguem o 
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regime do Decreto-Lei n.º 34.021, de 11 de novembro de 1944, conjugado com o regime geral de 

constituições de servidões, que resulta do Código das Expropriações (CE) aprovado pela Lei n.º 168/99, de 

18 de setembro (Artigo 8.º do CE). As normas técnicas relativas à conceção, ao dimensionamento, à 

construção e à exploração dos sistemas de abastecimento de água, bem como as respetivas normas de 

higiene e segurança constam do Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de agosto (Artigos 1.º e 3.º do 

Decreto-Lei n.º 207/94, de 6 de agosto). Face ao descrito, deverá constar o parecer da entidade 

responsável pela gestão do sistema de abastecimento e saneamento. 

Analisados ambos os projetos, verifica-se a existência de linhas elétricas de Alta Tensão e linhas de Média 

Tensão. Segundo o EIA, no n.º 2 do Artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 185/95, de 27 de julho (atual redação 

pelo Decreto-Lei n.º 56/97, de 14 de março) refere que a concessão da Rede Nacional de Transporte (RNT) 

é exercida em regime de serviço público, sendo as suas atividades consideradas, para todos os efeitos, de 

utilidade pública. Ainda no mesmo diploma o Artigo 28.º refere que o licenciamento das instalações da 

RNT é realizado nos termos previstos no Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas (Decreto-Lei 

n.º 43335, de 19 de novembro de 1960), que em conjugação com o Regulamento de Segurança de Linhas 

Elétricas de Alta Tensão (Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro), determina as servidões de 

passagem, que se destinam a facilitar o estabelecimento das instalações da RNT e evitar que as linhas 

sejam sujeitas a deslocações frequentes, em especial de tensão superior ou igual a 60 kV. No EIA vem 

exposto que: “Relativamente às linhas aéreas de média tensão, a EDP Distribuição considera que os 

corredores e zonas de proteção existentes deverão ser preservados. Caso se verifique a necessidade da sua 

alteração por abertura de novas vias de circulação ou construção de novas edificações, deverá ser 

solicitado atempadamente parecer para a intervenção nessas faixas. As intervenções em causa deverão 

ser enquadradas de acordo com o determinado no Decreto-Lei n.º 43335, de 19 de novembro de 1960. 

Igualmente a implantação de novos edifícios ou novas vias de circulação automóvel deverão considerar as 

distâncias de segurança impostas pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92 de 18 de fevereiro, nomeadamente 

o n.º 1 dos Artigos 29º e 92º. As condições relativas ao estabelecimento de novas infraestruturas elétricas 

deverão obedecer ao exposto na Portaria n.º 454/2001 – Contrato tipo de Concessão de Distribuição de 

Energia Elétrica em Baixa Tensão”. Deverá solicitar-se parecer à Rede Elétrica Nacional (REN). Parecer este 

que já consta do processo. 

Na área do projeto da Central e das Linhas Elétricas observam-se interferências rodoviárias: nacional e 

municipal. No que diz respeito à Rede Rodoviária, e de acordo com o Plano Rodoviário Nacional (Decreto-

Lei n.º 222/98, de 17 de julho, retificado pela Declaração de Retificação n.º 19-D/98, de 31 de outubro, e 

alterado pela Lei n.º 98/99, de 26 de julho e pelo Decreto-Lei n.º 182/2003, de 16 de agosto), identifica-

se a seguinte via no Concelho de Torre de Moncorvo: na Central, a EN 324 que liga as localidades de 

Vilarinho da Castanheira a Cabeça de Mouro; na LMAT, Alternativa B, a travessia na EN 102; EN 220 e IP2 

junto à subestação do Pocinho; na LMAT, Alternativa A, a travessia na EN 102; EN 220 e IP2 junto à 

subestação do Pocinho. Deverá ser obtido parecer da Infraestruturas de Portugal, S. A. (IP). 

Quanto às servidões nas estradas e caminhos municipais, rege-se pela Lei n.º 2110, de 19 de agosto de 

1961. No que diz respeito à Rede Municipal, nos projetos da Central e das linhas, identificam-se as 

seguintes vias no Concelho de Torre de Moncorvo: na Central, a EM 623 que liga os lugares de Cabeça de 

Mouro a Castedo; na LMAT, Alternativa A, a travessia na EM 623-1; na LMAT, Alternativa B, a travessia na 

EM 622. No que concerne à interferência com as estradas municipais, deverá ser obtida autorização junto 

da Autarquia. 

Verifica-se que a LMAT interseta a rede ferroviária da linha do Sabor, pelo que deverá ser tido em 

consideração o estabelecido nos Artigos 15.º e 16.º do Decreto-Lei n.º 276/2003, de 4 de novembro, 

relativos ao Domínio Público Ferroviário, que compreendem uma série de restrições para a servidão, pelo 

que deverá também ser solicitado parecer à IP. 

As alternativas da linha atravessam a via navegável do Douro, pelo que, deverá ser dado cumprimento ao 
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Regulamento n.º 647/2019, de 16 de agosto, e deverá ser obtido parecer da Administração dos Portos do 

Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL). 

Face às condicionantes que a LMAT atravessa, nomeadamente nos termos e efeitos previstos no RJREN, 

importa referir que nenhum dos apoios, nem construção de qualquer novo acesso, poderá interferir com 

leitos e margem das albufeiras, nem com leitos e margens dos cursos de água, nem com áreas inundáveis. 

Dado que a Alternativa B e B2 da linha atravessa aproveitamentos hidroagrícolas, não poderá haver 

interferência com esta infraestrutura. 

Caso se verifique a necessidade de arranque de oliveiras, este terá de ser precedido de parecer da 

entidade responsável – DRAP-Norte. 

Face à interferência com a rede viária nacional, municipal, caminhos agrícolas e rede ferroviária, deverão 

ser obtidos os pareceres das entidades responsáveis e garantidos os acessos a todas as propriedades. 

Não poderão ser afetadas as infraestruturas de abastecimento de água. 

Deverão ser obtidos os pareceres das entidades responsáveis pelas Linhas de Muito Alta, Alta e Média 

Tensão. 

Caso se venha a verificar a interferência com solos integrantes da RAN, deverá ser obtido o parecer da 

entidade responsável – DRAP-Norte. 

Face ao atravessamento da linha navegável do rio Douro, deverá ser obtido parecer da APDL. 

 

5.7.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES  

A ocupação do território com a proposta deste projeto transformará a paisagem existente e envolvente 

num raio de 3 km (área de influência, como sendo a mais desfavorável) e numa permanência de 30 anos. 

Contudo, e dado o impacte visual que este projeto terá no território, sobretudo para a população de 

Vilarinho da Castanheira, não foram apresentadas alternativas para a implementação da Central. Serão 

afetadas e convertidas áreas que são o sustento económico das populações das localidades envolventes, 

como áreas de pomares de amendoeiras, olivais e vinha, bem como, a afetação da componente turística, 

que surge em massa na época das amendoeiras em flor. Segundo o EIA, os projetos em análise podem 

contribuir para artificializar a paisagem, desvalorizar e reduzir a atratividade da paisagem atual. 
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Figura 29 – Visualização da área da Central através de Vilarinho da Castanheira 
(Fonte: Elaboração própria com base no Google Earth) 

 

Face à localização da Central, num planalto (entre a cota 700 e 750), considera-se que a afetação sobre 

Vilarinho da Castanheira, que dista cerca de 1 a 2 km da mesma, e se localiza (entre a cota 750 e 800) será 

visualmente impactante e provocará uma diminuição do valor cénico daquela paisagem e da sua 

envolvente, podendo apresentar ainda impactes significativos observados de Mourão e Castedo, como se 

pode observar na imagem seguinte 

Segundo o Aditamento – Resposta ao PEA, no Volume II – RT, na pág. 624, “Em resultado da análise 

efetuada, considera-se que os painéis fotovoltaicos irão ter destaque na leitura da paisagem, sobretudo 

na envolvente mais próxima, tornando o caráter da paisagem mais gerido e menos natural. Desta forma, 

pode concluir-se que no geral a presença da Central Fotovoltaica originará impactes paisagísticos 

negativos, certos, permanentes durante a vida útil do projeto, mas recuperáveis, de moderada magnitude 

e significativos”. 
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Figura 30 – Extrato da Planta da bacia visual do Setor A da Central 
(Fonte: Aditamento – Resposta ao PEA – Desenho 35 – Volume IV Peças Desenhadas) 

 

Através do quadro apresentado na pág. 600 do Aditamento – Resposta ao PEA – Volume II Relatório 

Técnico, pode verificar-se que, no cômputo geral, a Central apresenta uma afetação provocada pela sua 

bacia visual, em maior área, na classe de elevada qualidade visual da paisagem, sobretudo nos setores A 

e C, setores esses, que serão totalmente visíveis de Vilarinho da Castanheira. 

 

Tabela 4 - Cálculo das diferentes classes de QVP afetadas pela bacia visual do projeto 
(Fonte: Aditamento – Resposta ao PEA – Quadro 8.63 – Volume II Relatório Técnico) 

 

 

O Aditamento – Resposta ao PEA do EIA, no Volume II – RT, no âmbito da paisagem refere “A nível da 

leitura da paisagem do exterior para o interior (quando o local da Central Fotovoltaica funciona como 
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ponto de focalização), a presença da Central Fotovoltaica induz, inevitavelmente, numa perda de valor 

cénico natural da paisagem (…) constata-se que inevitavelmente a presença da Central Fotovoltaica induz 

impactes visuais com algum significado e a mesma será considerada como uma intrusão visual na atual 

paisagem, diminuindo o valor cénico da mesma”. 

Contudo, foram tidas em consideração as áreas afetas à RAN pela sua importância e salvaguarda, 

constituídas como zonas interditas à construção da CSF, deixando assim áreas intersticiais entre os 

módulos de instalação dos painéis, para a continuidade da produção agrícola, conforme imagem seguinte. 

 

 

Figura 31 – Extrato da Planta de localização e implantação e da Planta de implantação de seguidores – Geral 
(Fonte: Aditamento - Resposta ao PEA - Desenho P-PL 01 e P-IM 02 - Volume II Desenhos – IE_01) 

 

Não foram identificados os impactes deste projeto com a presença de linhas de média tensão existentes 

na área de intervenção, conforme se pode observar na imagem seguinte. Deveria ser sido estudada a 

possibilidade de ligação às linhas existentes, mesmo que houvesse a necessidade de alterar os postes para 

Muito Alta Tensão. Como é previsível, os impactes no território seriam muito menores quando 

aproveitadas linhas já existentes e não a colocação de novos postes com alturas diversas e superioras aos 

atuais, originando maior poluição visual, novas movimentações de terras, destruição de culturas 

permanentes e de alto valor económico e compromissos turísticos nas Quintas que existem na sua 

envolvência. 
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Figura 32 – Imagem obtida junto da Quinta de Vila Maior sobre as Linhas de Média Tensão existentes 
(Fonte: própria) 

 

Verifica-se, através da imagem seguinte, que a intrusão visual de maior impacte é sem dúvida a Alternativa 

B e B2 de LMAT, isto porque “corta” a coesão deste território e configura, de forma massiva e permanente, 

um atravessamento sobre um dos vales mais bonitos e férteis que a paisagem transmontana apresenta. 

Pelo facto da travessia se apresentar sobre um extenso vale, a sua visibilidade também se torna maior no 

raio da sua envolvência, seja nas localidades próximas, miradouros, Quintas Históricas e até mesmo 

através da via navegável. 

 

 

Figura 33 - Visualização sobre as Alternativas A e B de LMAT (Fonte: Anexos do parecer da CM de Torre de 
Moncorvo) 
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Figura 34 - Visualização sobre a Alternativa B de LMAT (Fonte: Anexos do parecer da CM de Torre de Moncorvo) 

 

Importa ainda referir que no Aditamento – Resposta ao PEA, no Volume II – RT, na pág. 627, vem descrito 

que “As afetações físicas dos atributos que conferem VUE ao ADV pela construção da Linha Elétrica 

originarão assim impactes negativos, fundamentalmente pela afetação de matos, povoamentos de 

sobreiros, sobreirais olival, vinha e vegetação ribeirinha. (…) Desta forma, estas afetações físicas dos 

atributos que conferem VUE ao ADV originarão impactes negativos, diretos, certos, permanentes, 

irreversíveis (na construção dos apoios e abertura dos acessos), de magnitude reduzida”. 

A informação apresentada em sede de EIA, ou mesmo na fase de Aditamento – Resposta ao PEA – Volume 

II – RT, não se considera suficiente para o descritor em causa. Contrariamente ao referido no Aditamento 

– Resposta ao PEA – Volume I – Resumo Não Técnico, não foi efetuada uma “análise detalhada dirigida 

ao ordenamento do território e às servidões de utilidade pública”, sobretudo no que concerne à falta de 

estudo sobre alternativas à localização da Central, aos impactes que outras infraestruturas existentes 

podem criar e interferir no “todo do território”. 

 

5.7.3. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO, POTENCIAÇÃO E/OU COMPENSAÇÃO 

No âmbito do fator Ordenamento do Território, não foram previstas medidas concretas de minimização, 

sendo que o Aditamento – Resposta ao PEA – Volume II – RT refere que as medidas de minimização deste 

fator reportam-se sobretudo às áreas afetas aos regimes da RAN e REN, implícitas com os fatores 

ambientais: solo, recursos hídricos superficiais, geologia e hidrogeologia. 

Ainda no Aditamento – Resposta ao PEA – Volume II – RT, é referido que “Por seu lado, ao nível das classes 

de uso do solo estabelecidas em planta de ordenamento e das alterações sofridas pela instalação do 

Projeto, as mesmas, não obstante a compatibilidade com o previsto em regulamento do Plano Diretor 

municipal, traduzem-se em efeitos diretos sobre os fatores sociais, minimizáveis com a adoção das 

medidas elencadas (…) ao nível da socioeconomia e usos e ocupação do solo”. 
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5.7.4. SÍNTESE CONCLUSIVA 

Face à localização, dimensão e importância do projeto da CSF, às classes de espaços afetadas, 

condicionantes, servidões administrativas e/ou restrições de utilidade pública presentes, o resultado da 

análise ao fator Ordenamento do Território é favorável, condicionado às disposições contidas no final 

deste parecer. 

No entanto, entende-se que o projeto da LMAT, para ambas as alternativas (A, B e B2), não reúnem os 

pressupostos que as permitam considerar corretamente integradas sob os pontos de vista paisagístico e 

ambiental, pelo que o resultado da análise ao fator Ordenamento do Território é desfavorável, tendo 

sobretudo em conta as extensas áreas de travessia, quer no Vale da Vilariça quer no Vale Meão, que 

manifestamente “ofuscam” o território na sua leitura, na sua ocupação e permanência, sendo 

perfeitamente suscetíveis de sacrificar de forma injustificável os valores naturais ali presentes. 

 

5.8. AFETAÇÃO DO ALTO DOURO VINHATEIRO 

5.8.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

A CSF em apreço não abrange área classificada do Alto Douro Vinhateiro (ADV), porém incide 

marginalmente sobre a respetiva Zona Especial de Proteção (ZEP). Relativamente à LMAT, os corredores 

propostos ocupam, quase na totalidade, área da zona tampão, demonstrando relativa proximidade à área 

reconhecida pela UNESCO como Paisagem Cultural, Evolutiva e Viva (conforme ilustrado na figura abaixo). 

Decorrente desta localização, foi solicitado um Estudo de Impacte Patrimonial (EIP) sobre o Valor 

Universal Excecional (VUE) do Bem ADV, nos termos recomendados pelo ICOMOS, visando desta forma 

identificar e avaliar os impactes provocados pelos projetos sobre o ADV e respetiva ZEP. 

 

 

Figura 35 – Enquadramento do Projeto face à área classificada do ADV e da respetiva ZEP (Fonte: própria) 
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O documento remetido fica aquém do necessário para uma avaliação abrangente da interferência com o 

Bem classificado, nomeadamente no que se refere à afetação do mosaico paisagístico característico desta 

região e dos atributos naturais e culturais da paisagem, bem como à articulação com os demais fatores 

ambientais relevantes no âmbito destes projetos, como são o Território, o Uso do Solo, a Socioeconomia, 

a Ecologia ou a Paisagem. Sobre esta matéria, o proponente foi atempadamente alertado que o EIP 

deveria contemplar uma visão holística e integrada com os demais fatores ambientais. 

Além de outros aspetos determinantes para a avaliação de impacte patrimonial, informou-se que o estudo 

deveria respeitar a sistematização indicada dos atributos culturais e naturais que conferem VUE ao ADV, 

realizando a quantificação da correspondente afetação física pela implementação dos projetos, algo que 

não se encontra suficientemente claro no estudo. 

Mesmo considerando que o conteúdo do EIP não se encontra devidamente estruturado, prosseguiu-se a 

análise recorrendo a informação constante nas diversas peças do EIA, nomeadamente no relatório síntese, 

e nos anexos do EIA, principalmente, na memória descritiva do projeto base da LMAT, na resposta ao 

pedido de elementos adicionais e nas diversas peças desenhadas. 

Disto resultou uma dificuldade acrescida na caraterização da situação atual. De facto, este exercício devia 

ser factual e permitir uma fácil compreensão a quem consulta ou analisa o documento. 

Não obstante, é possível atestar que os projetos estão inseridos na Região Demarcada do Douro, em 

concreto na sub-região do Douro Superior, situando-se bem próximos de uma das unidades de paisagem 

definidas no Plano Intermunicipal do Alto Douro Vinhateiro, designadamente a unidade de paisagem do 

Tua / Sabor. Esta carateriza-se por ser a mais extensa e por, na maior parte, ser constituída por espaços 

naturais, apresentando, relativamente às outras unidades de paisagem, maior incidência de olivais e 

reduzida ocupação humana. 

Seguidamente é efetuada uma caraterização mais fina da situação atual da área ocupada pelos projetos, 

suportada não só nos elementos do EIA, mas também no conhecimento adquirido no âmbito dos 

procedimentos de monitorização da paisagem do ADV, uma das incumbências da CCDR-Norte, enquanto 

entidade gestora do Bem, e na informação obtida no decurso da visita da CA. 

 

5.8.1.1 CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA 

Localiza-se a norte do rio Douro numa zona planáltica, a cerca de 700 m de altitude. A sua situação 

confrontante ao limite da ZEP ADV conduz à ocupação de área desta zona tampão em cerca de 14 ha. 

Resultado desta implantação, verifica-se que a maior parte da CSF se orienta para o lado oposto à ZEP, 

afastando-se das suas bacias visuais, razão pela qual apenas aproximadamente 2% da CSF incide 

diretamente sobre aquela zona tampão. 

A área de estudo dedicada à CSF possui um cariz essencialmente agrícola e florestal, rodeado e com 

proximidade a algumas localidades: do concelho de Torre de Moncorvo, Castedo (a Norte) e Cabeça Boa 

e Cabeça de Mouro (a Sudoeste); do concelho de Vila Flor, Mourão (a Nordeste); no concelho de Carrazeda 

de Ansiães, Vilarinho da Castanheira (a Sudeste). 
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Figura 36 – Localização da CSF sobre o planalto de Vilarinho da Castanheira 
(Fonte: própria – adaptado de Google Earth) 

 

Trata-se de uma zona de elevada qualidade da paisagem, que de acordo com o EIP, apresenta locais com 

amplo domínio visual sobre o Vale da Vilariça e sobre o rio Sabor. 

 

 

Figura 37 – Fotografia obtida a partir do Miradouro do Vale do Sabor sobre o Vale da Vilariça (Fonte: própria) 
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Figura 38 – Fotografia obtida a partir do Miradouro do Talegre sobre o vale da Vilariça (Fonte: própria) 

 

De acordo com o EIP, a CSF é visível das localidades de Cabanas de Cima, Cabanas de Baixo, Cabeça Boa, 

Foz do Sabor, Horta da Vilariça, Pocinho, Lousa, Sequeiros, Torre de Moncorvo e Vilarinho da Castanheira. 

Os valores de maior visibilidade ponderada ocorrem, segundo o estudo, a partir de Vilarinho da 

Castanheira e de Cabeça Boa, bem como da sede de concelho de Torre de Moncorvo. Deste conjunto de 

localidades, no âmbito desta análise, destacam-se, dada a proximidade e localização na ZEP ADV, três 

aldeias – Cabeça de Mouro, Cabeça Boa e Vilarinho da Castanheira – sendo que, no caso desta última 

aldeia, além da proximidade, verifica-se uma elevada exposição visual, conforme se pode constatar na 

imagem e fotografias seguintes. 
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Figura 39 – Vista aproximada sobre a área da CSF a partir do centro da aldeia de Vilarinho da Castanheira 
(Fonte: própria – adaptado de Google Earth) 

 

 

Figura 40 – Fotografia obtida a partir de área da CSF sobre Vilarinho da Castanheira (Fonte: própria) 
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Figura 41 – Fotografia obtida a partir de Vilarinho da Castanheira sobre a área da CSF (Fonte: própria). 

 

No que aos atributos da ZEP ADV diz respeito, o EIP não é suficientemente objetivo e esclarecedor, quanto 

à ocupação em 13,81 ha de área da ZEP ADV, devendo salvaguardar-se as áreas de amendoal, castanheiros 

jovens e zimbros e vinhas plantadas sem armação do terreno. Refira-se que se trata de uma área 

fortemente marcada pela presença de afloramentos rochosos. 

Tratando-se de uma área com substancial ocupação agrícola, na área da CSF existem várias construções 

de apoio à atividade agrícola e muros de pedra seca. De acordo com o EIP, página 70, “a sua abundância 

e dispersão de muros são de tal forma impressionante, que se optou por não inventariar exaustiva e 

individualizadamente estas ocorrências”. Mesmo tendo presente que a maior parte da CSF não incide 

sobre área da ZEP ADV, seria de todo o interesse para esta análise terem sido identificadas as construções 

vernaculares e os muros de pedra posta existentes e qual o seu método construtivo dentro da ZEP, dado 

tratar-se de um elemento distintivo da região. 

 

5.8.1.2 CORREDORES ALTERNATIVOS DA LMAT 

Os corredores propostos iniciam a 710 m de altitude na zona planáltica de Vilarinho da Castanheira, ainda, 

fora da ZEP ADV, descendo encostas íngremes até aos 150 m no Pocinho. A opção de fazer a ligação à 

Subestação do Pocinho determina interferência com áreas de elevado valor patrimonial, paisagístico, 

ecológico e económico, como são os casos do Monte Meão e do Vale da Vilariça. Os corredores estudados 

para a LMAT foram definidos com uma largura de 400 m, pelo que é facilmente compreensível que a área 

abrangida pelos mesmos afete, inevitavelmente, vários atributos naturais e culturais que conferem VUE 

ao ADV. 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3455 

 

 
Central Solar Fotovoltaica do Pocinho 

106 

Para uma melhor leitura e compreensão da situação em causa, procedeu-se à implantação dos corredores 

das linhas sobre imagem tridimensional no Google Earth, o que permite observar o desenvolvimento dos 

corredores ao longo de um território de orografia acidentada com um cariz essencialmente rural. 

 

 

Figura 42 – Implantação dos corredores – Vista Sul. A laranja o Corredor A e a amarelo o Corredor B 
(Fonte: própria – adaptado de Google Earth) 

 

 

Figura 43 – Implantação dos corredores – Vista Norte. A laranja o Corredor A e a amarelo o Corredor B 
(Fonte: própria – adaptado de Google Earth) 

 

Efetivamente, a implantação da LMAT nas vertentes e encostas voltadas ao Vale da Vilariça e ao rio Douro 

incide em terreno caraterizado pelo declive muito acentuado, onde se verifica a presença de vigorosos 

afloramentos rochosos e de vegetação essencialmente arbustiva, mas com densidade considerável. Nos 

interstícios deixados pelos afloramentos rochosos surgem as zonas agricultadas “sobretudo recorrendo a 

socalcos, onde se desenvolvem as tradicionais práticas agrícolas (…) e que pretendem evitar as perdas de 

solos. Nestas áreas são facilmente identificadas estruturas de apoio agrícola, normalmente pequenas 

casas construídas em pedra e por vezes adossadas aos afloramentos rochosos, (…)”. 
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São então sobrepostos vários atributos da paisagem, que se elencam posteriormente para cada uma das 

alternativas. Não obstante, identifica-se na área de incidência da LMAT a presença de algumas Quintas de 

valor histórico e patrimonial, consideradas um elemento fundamental na produção vitivinícola e uma 

entidade ligada à ruralidade que congrega a habitação e a atividade agrícola e que assumem especial 

relevância no Douro Superior. Mesmo não sobrepondo o casario das Quintas, incide em áreas agricultadas 

e naturais de propriedades como a Quinta de Vila Maior, a Quinta Vale de Seixo, a Quinta da Alfarela, a 

Quinta das Bandeiras e a Quinta do Vale Meão. 

 

 

Figura 44 – Sobreposição dos projetos em ortofotomapa com identificação das Quintas (históricas e outras) 
(Fonte: própria) 

 

Esta zona do Douro Superior oferece, fruto da sua orografia, locais com ampla visão sobre a paisagem, 

nomeadamente miradouros e alguns locais de culto que pontuam a paisagem. Estes locais são abundantes 

e cada vez mais procurados, tendo-se assistido recentemente à requalificação de muitos destes espaços. 
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Figura 45 – Sobreposição dos projetos em ortofotomapa com identificação das Quintas (históricas e outras) 
(Fonte: própria) 

 

Podemos destacar o Miradouro do Talegre (por estar dentro da área da CSF), o Miradouro da Barca Velha 

(por estar sob os corredores definidos para a LMAT), a Capela de Santo Amaro (por se encontrar em área 

do ADV). Outros locais como o Miradouro do Vale do Sabor, de São Gregório, da N.ª Sr.ª do Castelo e das 

Trigueiras, permitem uma observação sobre a área de incidência do projeto. 

 

 

Figura 46 – Vista a partir do Miradouro de S. Gregório sobre o Vale da Vilariça (Fonte: própria) 
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Figura 47 – Vista a partir do Miradouro do Vale do Sabor sobre o Vale do Sabor (Fonte: própria) 

 

Apresentados que estão alguns dos aspetos mais relevantes da área envolvente à LMAT, procede-se 

seguidamente à caraterização da situação atual das alternativas apresentadas. 

Alternativa A 

De acordo com o EIP, os apoios irão incidir sobretudo sobre matos (19 apoios). Importa aqui referir que o 

EIP não identifica nem sistematiza os atributos, conforme solicitado em sede de pedido de elementos 

adicionais, razão pela qual não identifica o atributo “Matos Mediterrânicos”. Além dos matos, o estudo 

refere que existirá também afetação de área de olival (3 apoios), amendoal (1 apoios) e vegetação 

ribeirinha (1 apoio). 

O corredor estudado inicia na subestação da CSF, percorrendo terrenos de encosta acentuada e pedregosa 

do rio Douro, ocupando áreas de amendoal, olival, pomares, vinhas e matos até às imediações da 

localidade da Foz do Sabor, onde se observa a transposição do rio Douro, atravessando o topo norte da 

península do Senhor do Monte (Monte Meão). Prevê-se que sejam colocados 4 apoios – 3 sobre matos 

mediterrânicos, essencialmente azinheiras e zimbros (implicando a abertura de acessos), e 1 apoio sobre 

área de vinha sistematizada em patamares largos. 

O local de atravessamento do rio Douro, que se assume como elemento estruturador de todo ADV, 

apresenta, do lado do Monte Meão, declives muito acentuados, afloramentos rochosos e um coberto 

vegetal importante do ponto de vista ecológico e paisagístico, tal como se pode verificar pelas imagens 

seguintes. 
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Figura 48 – Localização aproximada do corredor da linha a Norte do rio Douro,  
na chegada à Foz do Sabor (Fonte: própria) 

 

 

Figura 49 – Panorama sobre o local aproximado de atravessamento (Fonte: própria) 

 

Nesta zona observa-se já implantada uma linha elétrica, não identificada no EIP, que se desenvolve no 

sentido norte-sul e que se julga ir ligar a Valpaços, e que facilmente se identifica na fotografia seguinte. 
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Figura 50 – Fotografia obtida a partir da Praia Fluvial da Foz do Sabor com indicação aproximada do local do último 
apoio antes do segundo atravessamento do rio Douro (Fonte: própria) 

 

É sensivelmente nesta zona que se constata que este corredor interseta área classificada como Património 

Mundial a sul da foz do rio Sabor, na Quinta do Vale Meão, conforme se pode observar na imagem 

seguinte. Ainda assim, importa referir que o estudo prévio da LMAT não contempla qualquer apoio sobre 

a área do ADV. 

 

 

Figura 51 – Enquadramento dos corredores da LMAT relativamente à área classificada do ADV (Fonte: própria) 
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A partir deste ponto, volta a atravessar o rio Douro mantendo um trajeto praticamente paralelo ao IP2 

até à subestação do Pocinho, sobrepondo áreas de vinha, olival, amendoal, matos mediterrânicos, 

mortórios, galerias ripícolas, miradouros, vias panorâmicas (IP2 e N102) e cumeadas relevantes. Nas 

imediações da Subestação do Pocinho, verifica-se, junto à linha de festo, a presença de várias LMAT que 

vão ligar à Subestação do Pocinho, lugar onde confluem essas infraestruturas. 

 

 

Figura 52 – Localização da encosta virada ao rio Douro, na chegada ao Pocinho (Fonte: própria) 

 

Alternativa B 

De acordo com o EIP, os apoios do corredor da Alternativa B1 irão incidir sobretudo sobre matos (27 

apoios), olival (2 apoios), sobreiral (4 apoios), vinha (3 apoios) e vegetação ribeirinha (3 apoios). Já no que 

diz respeito aos apoios da Alternativa B2 incidem maioritariamente sobre matos (25 apoios), sobreiral (3 

apoios), vinha (3 apoios) e olival (2 apoios). 

O corredor inicia na subestação da CSF e desenvolve-se, num primeiro troço, na encosta acidentada do 

Vale da Vilariça, sobranceira ao conjunto de aldeias formado pela Foz do Sabor, Cabeça Boa, Cabanas de 

Baixo, Cabanas de Cima e Horta da Vilariça. 
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Figura 53 – Fotografia sobre o Vale da Vilariça com indicação aproximada da LMAT (Fonte: própria) 

 

 

Figura 54 – Fotografia obtida a partir do parque Aquático sobre a encosta sobranceira às localidades de Cabanas de 
Cima, Cabanas de Baixo e Foz do Sabor, por onde se desenvolve o Corredor B da LMAT (Fonte: própria) 

 

Atravessa terreno essencialmente ocupado por matos e afloramentos rochosos, até alcançar o Vale da 

Vilariça, onde a presença humana é mais vincada. Nesta zona predominam as culturas agrícolas, 

temporárias e permanentes (vinha, olival) que aproveitam a fertilidade do vale e a própria orografia 

aplanada para formar um dos mosaicos mais identitários da Região Demarcada do Douro. O corredor 

percorre uma extensão significativa do Vale da Vilariça, passando ligeiramente a norte da Quinta de Vila 

Maior, atravessando a ribeira da Vilariça e o leito do rio Sabor até às imediações do IP2, onde sobrepõe 

área de vinha em patamares, matos e eventualmente mortórios. 
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Figura 55 – Corredor de passagem da LMAT junto à Quinta de Vila Maior. Em segundo plano, consegue 
observar-se, na cumeada, o lugar aproximado onde será implantada a CSF (Fonte: própria) 

 

 

Figura 56 - Corredor de passagem da LMAT junto à Quinta de Vila Maior. Vista para o local 
de passagem do corredor, entre os cumes dos montes (Fonte: própria) 
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Figura 57 – Linha de Média Tensão no Vale da Vilariça junto à Quinta de Vila Maior (Fonte Própria) 

 

A partir daqui continua o seu trajeto em terreno acidentado, atravessando essencialmente matos 

mediterrânicos, alternados com culturas permanentes como vinhas, olivais e amendoais, sobrepondo 

algumas vias panorâmicas (como o IP2 ou a N220), Quintas e Miradouros, como já referido anteriormente. 

Saliente-se que na chegada à Subestação do Pocinho, este corredor conflui com os já existentes. 

 

 

Figura 58 – Apoios das linhas existentes na aproximação à Subestação do Pocinho (Fonte própria) 
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Figura 59 – Localização dos corredores de linha existentes na aproximação à Subestação do Pocinho 
(Fonte: própria) 

 

Importa ainda referir que esta área se encontra já com elevado grau de artificialidade, mormente 

conferido pelas Barragens do Sabor, a Subestação do Pocinho e diversas Linhas Elétricas. Considera-se que 

sendo o projeto em avaliação localizado numa zona tão sensível quanto esta, o EIA deveria ter abordado 

de forma mais aprofundada as linhas elétricas existentes, contemplando nessa avaliação igualmente as 

linhas de baixa e média tensão. 

Com efeito, existe uma parafernália de linhas elétricas nesta zona, pelo que deveriam ter sido 

consideradas na caraterização da situação de referência, podendo eventualmente, equacionar 

substituição de algumas delas. 

Salienta-se ainda que, pelo facto de o projeto da LMAT ter sido apresentado em estudo prévio, a 

localização dos apoios poderá vir a sofrer alterações. Neste sentido, sendo a área de estudo dos 

corredores definida com 400 m de largura, facilmente abrange outros atributos, nomeadamente áreas de 

mortórios, cumeadas relevantes, vinhas em socalcos, pomares e vias panorâmicas, entre outros não 

identificados no EIP, podendo estes ser afetados pela implantação dos apoios, pela abertura e 

beneficiação de acessos, bem como pelas outras operações do projeto. 
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5.8.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

5.8.2.1 IDENTIFICAÇÃO DAS PRINCIPAIS AÇÕES GERADORAS DE IMPACTES SOBRE O ADV E RESPETIVA 

ZEP 

Analisados os projetos da CSF e da LMAT, conclui-se que as principais ações geradoras de impactes sobre 

o ADV e ZEP ADV prendem-se, na fase de construção, com a limpeza e corte de vegetação para instalação 

da CSF e dos apoios da linha. Face à inserção territorial da LMAT, destacam-se ainda os impactes gerados 

pela abertura de acessos e a necessária desmatação de 400 m2 na envolvente de cada apoio (entre 30 a 

42 apoios consoante a alternativa), bem como a criação de um corredor limpo, face às exigências do 

Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro, atualmente alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2022, de 19 de 

julho. Importa salientar que nestes projetos poderá ocorrer a afetação física de outros atributos naturais 

e culturais que conferem VUE ao ADV existentes na ZEP ADV, designadamente a afetação de culturas 

agrícolas permanentes de cariz mediterrânico, eventualmente mortórios, entre outros. 

Durante esta fase existirá ainda um incremento na entropia de natureza antrópica, mormente relacionada 

com a instalação de maquinaria, gruas, estaleiros e movimentação humana para as frentes de obra, o que 

compreensivelmente afetará, pelo menos temporariamente, a qualidade cénica da paisagem e a própria 

vivência dos territórios afetados. 

Já durante a fase de exploração, os principais impactes resultam da presença de infraestruturas e 

equipamentos de grandes dimensões na paisagem, que dadas as suas caraterísticas específicas, 

potenciarão a sua fácil apreensão a partir dos vários pontos de observação. 

Associados à exploração dos projetos, mas principalmente no que diz respeito à LMAT, decorrerão ações 

de manutenção de vegetação sob o corredor da linha. Com efeito, são realizados, cortes, mondas e 

desbastes periódicos para evitar crescimentos exagerados de árvores e vegetação próximos da linha. 

 

5.8.2.2 IDENTIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTES SIGNIFICATIVOS DO PROJETO E DAS 

ALTERNATIVAS 

A CSF consiste num equipamento de grandes dimensões, configurando um elemento estranho a este 

território rural. Desenvolvendo-se em “mancha”, conduzirá a impactes, não só no que diz respeito à 

alteração do uso do solo, mas também ao nível da apreensão visual da paisagem. 

De acordo com o EIP, na construção da CSF, são esperados impactes significativos no que concerne à 

alteração do uso do solo e da morfologia natural do terreno, consubstanciando-se numa afetação marginal 

dos atributos da ZEP ADV. Apesar de não se verificar interferência física com o ADV e de apenas 13,81 ha 

dos 629 ha da CSF incidirem em área da ZEP ADV (isto é 0,005% da área total da ZEP ADV), esta 

infraestrutura poderá configurar uma afetação “marginal” da mesma. 

Já na fase de exploração, o EIP refere que os impactes sobre a ZEP ADV resultantes da presença e 

funcionamento da CSF, nomeadamente os impactes visuais, são negativos diretos, certos, permanentes, 

irreversíveis, de magnitude reduzida e pouco significativos. Com efeito, apesar de no contexto da 

globalidade da ZEP ADV, os impactes possam ter pouca expressão, importa considerar a escala e os 

impactes visuais associados (atente-se o exemplo do impacte sobre Vilarinho da Castanheira). Apesar de, 

sobre a área do ADV, os impactes visuais serem nulos, por se localizar fora da sua bacia visual, verifica-se 

que cerca de 79% da bacia visual da CSF abrange áreas da ZEP ADV. Neste contexto, além da componente 

física dos impactes sobre os atributos, deverão ser considerados os impactes gerados do ponto de vista 

visual, que resultarão na diminuição da qualidade cénica da paisagem, sendo que a sua localização, numa 

zona planáltica de altitude, configurará uma alteração na paisagem percetível de alguns pontos da ZEP 

ADV, destacando-se aqui o caso da aldeia de Vilarinho da Castanheira, mas também Cabeça Boa e Torre 

de Moncorvo. 
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Neste sentido, considera-se que o funcionamento da CSF gerará impactes negativos, certos, diretos, 

configurando uma intrusão visual com considerável exposição, principalmente para algumas localidades, 

mas também sobre locais de culto, de vias panorâmicas e locais de contemplação da natureza e da 

paisagem. Neste sentido a presença deste equipamento corresponde a um impacte negativo, 

configurando uma alteração reduzida no contexto global da ZEP ADV, mas algo relevante na zona de 

influência do projeto, pelo que a significância deste impacte é pouco significativa no ADV. 

Relativamente à construção da LMAT, verifica-se incidir numa paisagem de orografia muito acidentada de 

vales e montes de considerável dramatismo, ocupado por espécies florestais, matas mediterrânicas, 

afloramentos rochosos e culturas agrícolas permanentes e na proximidade de vários aglomerados rurais 

de maior ou menor dimensão. 

Uma vez que as alternativas propostas se desenvolvem na ZEP ADV e se aproximam ao ADV, o estudo 

refere que a afetação física dos atributos origina impactes negativos, diretos, certos, permanentes, 

irreversíveis (na construção dos apoios e abertura de acessos) e de magnitude reduzida. Tendo presente 

a elevada extensão da linha (entre 11 a 16 km, consoante a alternativa estudada) e a natureza dos 

atributos afetados por destruição, consideram-se os impactes gerados durante a construção da LMAT 

como negativos, diretos, certos, permanentes e irreversíveis, potenciando uma alteração relevante no 

padrão paisagístico, consubstanciado um impacte global moderado a muito adverso. 

Importa perceber que esta tipologia de infraestrutura linear provoca mudanças na aparência da paisagem 

em resultado do seu desenvolvimento, exacerbado pela altura dos apoios e pela própria orografia muito 

acidentada do território, o que, consequentemente vai interferir na forma como estes elementos são 

apreendidos pelos observadores. Refira-se que a magnitude do impacte visual gerado pela presença da 

linha varia com a distância entre os elementos, interessando neste contexto avaliar a presença do 

elemento estranho nos planos visuais mais próximos, mas também de outros, mais afastados, mas com 

interesse ambiental, patrimonial e turístico. 

O projeto da LMAT implica a permanência na paisagem dos apoios de grandes dimensões (com uma base 

de implantação de 144 m2), bem como o atravessamento de outras estruturas lineares (linhas elétricas e 

vias rodoviárias) e a sobrepassagem de cabos que lesam a qualidade cénica da paisagem. Na fase de 

exploração da LMAT serão também afetados outros atributos que compõem o mosaico paisagístico da 

Região Demarcada do Douro. Repare-se que projetos desta envergadura, caraterísticas e localização, 

fazem com que os mesmos sejam visíveis de vários pontos de observação, sendo necessárias durante o 

seu funcionamento operações de manutenção do coberto vegetal, que obviamente afetam diretamente 

os atributos da paisagem, o que se refletirá como uma ferida permanente na paisagem cultural. 

Considera-se, assim, daí resultar uma mudança na forma como esta paisagem será vivenciada, pois o 

padrão da paisagem e a sua configuração serão afetados. 

É possível atestar que as bacias visuais dos corredores estudados para a linha intersetam o ADV e a ZEP 

ADV. O EIP refere que interseta, em cerca de 3%, a área classificada pela UNESCO e em cerca de 90% a 

respetiva zona tampão. De acordo com as considerações efetuadas naquele documento, o pior cenário 

são as vistas a partir de Cortes da Veiga (concelho de Vila Nova de Foz Côa), pelo facto de se encontrar no 

ADV. Outras situações pouco favoráveis são as vistas das localidades de Cabeça Boa, Cabanas de Baixo, 

Cabeça de Mouro, Foz do Sabor, Pocinho e Vilarinho da Castanheira. 

Sublinha-se que esta paisagem se carateriza neste trecho pelas vistas amplas que são obtidas de vários 

pontos. Trata-se de uma paisagem que genericamente apresenta baixa capacidade de absorção visual e 

elevada qualidade visual, o que a torna muito sensível a qualquer intervenção e incrementa o impacte 

criado pelos projetos. 

Assim, o EIP classifica os impactes decorrentes da presença da LMAT como negativos, de moderada 

magnitude e significativos. Refira-se que se entendem os impactes provocados pela linha como sendo 
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muito significativos no contexto territorial onde estes projetos se integram, avaliando-se os mesmos como 

uma alteração relevante no padrão da paisagem. 

De acordo com o referenciado no Guia ICOMOS, os impactes diretos de que resulte perda física são 

geralmente permanentes e irreversíveis. A escala ou magnitude destes impactes dependerá da proporção 

do atributo afetado, e se as suas características-chave ou relação com o VUE são afetadas. A magnitude 

ou a severidade de impactes ou modificações podem ser avaliadas tendo em consideração os seus efeitos 

diretos ou indiretos e se são temporários ou permanentes, reversíveis ou irreversíveis. Deve também ser 

considerado o efeito cumulativo de diferentes impactes. Vem também referido no Guia, que a 

classificação do impacte como “Muito Elevado” sobre o património Cultural e a Paisagem acontece 

quando existe afetação dos atributos individuais que conferem o VUE ao bem Património Mundial. Para 

além disso, a magnitude do impacte está mencionada como “Elevada” quando existem modificações na 

maioria ou de todos os elementos-chave, ou componentes da paisagem; efeitos visuais significativos; 

modificações radicais no uso ou acesso; resultando na modificação total da unidade de carácter da 

paisagem histórica e perda de VUE. 

Assim, atendendo aos critérios para avaliação dos impactes elencados no Guia ICOMOS, considera se que 

os impactes sobre os atributos naturais e culturais afetados pelo projeto, que conferem VUE ao ADV e ZEP 

são, para as fases de construção e de exploração, negativos, diretos, certos, permanentes, irreversíveis e 

de magnitude elevada, para ambas as alternativas. 

Face ao exposto, entende-se que os projetos da LMAT em análise terão um impacte negativo significativo 

no VUE, à escala local ou até mesmo regional, considerando-se ser suficiente para afetar a integridade e 

autenticidade do Bem. 

Alternativas Estudadas 

Não foram apresentadas alternativas à localização da CSF por se encontrar, entre outras razões, limitada 

do ponto de vista técnico pelo ponto de interligação à rede elétrica nacional. Sobre este assunto, entende-

se que deveriam ter sido estudas alternativas à central, quer do ponto de vista da sua localização, quer ao 

nível do seu dimensionamento, com apresentação de medidas específicas para a minimização de impactes 

sobre o ADV / ZEP ADV. 

Pese embora a consciência da premência em assegurar a sustentabilidade energética do país, por razões 

económicas e ambientais, devemos ser criteriosos e conscienciosos de que projetos desta dimensão 

acabam por provocar constrangimentos consideráveis no que à conservação de paisagens rurais de 

elevado valor histórico e patrimonial diz respeito. Contudo, apesar da dimensão que este projeto ocupa 

no território, devemos atender que foram asseguradas e salvaguardas as áreas RAN, permitindo continuar 

a permanência de culturas que tanto contribuem para potenciar a paisagem e garantir a sustentabilidade 

da mesma e da população das localidades envolventes. 

No que diz respeito à LMAT, é indiscutível que a construção das linhas elétricas vai provocar uma 

diminuição da qualidade visual da paisagem, sendo referido no estudo que, o Corredor A é a alternativa 

mais impactante dada a proximidade ao ADV. Apesar de se compreender, não se concorda na totalidade 

com este argumento, na medida em que a extensão elevada e a própria inserção do Corredor B, 

perpendicular às linhas de maior declive e em zona de vale aberto, potencia a descaraterização cénica do 

lugar com consequências igualmente danosas na qualidade visual da paisagem. 

Relativamente ao Corredor A, importa ainda sublinhar a estranheza causada pela apresentação desta 

opção para ligação da linha à Subestação do Pocinho na medida que a mesma foi considerada como, 

eventualmente, inviável pelo técnico projetista, como já abordado anteriormente. Por outro lado, 

apontam a Alternativa B2 como a melhor solução, dado que se prevê o desmantelamento de uma linha já 

existente na chegada à subestação do Pocinho. No entanto, em sede de resposta a esclarecimentos 

adicionais, referem que esta solução é “mais onerosa (…) uma vez que prevê o suporte de todos os custos 
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inerentes à sua execução, incluindo compensações financeiras a terceiros por indisponibilidade de 

escoamento da energia durante a fase de construção, pelo que se considera que a mesma possa colocar 

em causa a viabilidade financeira do projeto”. No fundo, afigura-se que o estudo conduz para a 

ponderação de um só corredor, o que não se pode deixar de questionar em sede de avaliação de impactes 

ambientais. 

 

5.8.2.3 METODOLOGIA UTILIZADA E INFORMAÇÃO APRESENTADA NO ESTUDO DE IMPACTE 

PATRIMONIAL (EIP) 

A metodologia a utilizar, no contexto de uma avaliação de impacte patrimonial de uma paisagem cultural, 

evolutiva e viva, deve assentar numa “visão macro” sobre a paisagem, articulando nesta avaliação os 

vários descritores ambientais com relevância neste contexto. Neste contexto, em sede de Pedido de 

Elementos Adicionais, foi solicitada uma avaliação de impacte patrimonial que deveria ter presente não 

só a afetação física dos atributos que conferem VUE ao ADV, mas também a afetação visual que os 

projetos provocam sobre o ADV e a ZEP ADV. 

Apesar de remetido um documento denominado de “Estudo de Impacte Patrimonial”, constata-se que 

não seguiu as orientações estabelecidas no Guia do ICOMOS, nem tampouco seguiu a estrutura ali 

definida. Efetivamente, o documento apresentado não concorre com o estabelecido no referido Guia, 

dado não ficar explícito de que forma irão evitar, eliminar ou minimizar os impactes adversos sobre os 

atributos que conferem VUE ao ADV, não sendo refletido o necessário equilíbrio que tem que existir entre 

o benefício para a região e os danos estruturais provocados na paisagem. Ademais, não conclui sobre de 

que forma afeta (ou não) a autenticidade e a integridade do Bem. 

Refira-se, a título de exemplo, que foram solicitadas medidas de minimização específicas que evitassem 

ou reduzissem os impactes identificados, sendo um dos pontos-chave que deveria ter sido abordado no 

EIP, o que não foi tido em consideração. Aliás, na resposta ao pedido de esclarecimentos adicionais, 

remetem, no caso da CSF, para a proposta de Plano de Integração Paisagística, que, segundo o 

proponente, permitirá minimizar os impactes resultantes da implementação do projeto. Sobre esta 

matéria, não fica claro que as intervenções propostas minimizem substancialmente o impacte sobre os 

valores paisagísticos e patrimoniais do ADV. Relativamente às medidas de minimização para a LMAT, 

referem no mesmo documento que “pela natureza e tipologia do Projeto, cujas infraestruturas 

sobressaem na paisagem pela sua altura e linearidade, independentemente da Alternativa de traçado a 

viabilizar, a adoção de medidas de medidas de minimização reveste-se de difícil exequibilidade, onde a 

exposição da infraestrutura ao observador apenas pode ser atenuada pela topografia do terreno ou 

ocupação do solo existente”. Discorda-se em absoluto desta consideração atestada pelo proponente, 

existindo diversas opções de projeto que poderiam ser equacionadas para a minimização de impactes 

destas infraestruturas. 

Efetivamente, as medidas de minimização podem ser aplicadas em projetos de novas linhas, de forma a 

mitigar os impactes que as infraestruturas possam causar, neste caso, na paisagem e património. Estas 

medidas visam a integração específica no território, podem incidir quer ao nível das infraestruturas, quer 

ao nível da paisagem, através de modelações do terreno, plantações, tratamento plástico de 

infraestruturas, e até pelo aproveitamento de linhas já existentes. 

Realce-se o facto de que o EIP deveria ser suficiente para uma correta análise dos projetos, devendo se 

apenas, para esclarecimentos pontuais, consultar outra informação constante do estudo. Ademais, este 

documento servirá de base para análise por parte do ICOMOS, entendendo-se que o mesmo não reflete 

os reais impactes dos projetos sobre o ADV / ZEP ADV. Verifica-se, assim, ficar aquém do necessário para 

uma avaliação abrangente da interferência com o Bem classificado, nomeadamente no que se refere à 

afetação do mosaico paisagístico característico desta região e dos atributos naturais e culturais que a 

compõem, bem como à articulação com os demais fatores ambientais relevantes no âmbito destes 
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projetos, como são exemplos, o Território, o Uso do Solo, a Socioeconomia, a Ecologia ou a Paisagem. 

Aliás sobre esta matéria, o proponente foi alertado que o EIP a entregar deveria contemplar uma visão 

holística e integrada com outros fatores ambientais, visão que não foi promovida no estudo. 

Além de outros aspetos determinantes para a avaliação de impacte patrimonial, o proponente foi 

informado que o estudo deveria respeitar a sistematização indicada dos Atributos Culturais e Naturais que 

conferem VUE ao ADV, realizando a quantificação da afetação física dos atributos afetados pela 

implementação dos projetos, algo que não se encontra suficientemente claro no estudo. De facto, julga-

se que alguns atributos foram mesmo desconsiderados nesta avaliação. 

Refira-se ainda que a apreciação deveria incluir uma análise de impactes cumulativos, devendo considerar 

os impactes no ambiente que resultam do projeto em associação com a presença de outros projetos, 

existentes ou previstos, bem como dos projetos complementares ou subsidiários, o que não se verifica no 

EIP. 

Importa ainda destacar a referência que o EIP faz relativamente às bacias visuais associadas à linha 

elétrica. Com efeito, refere desconhecer-se, nesta fase, a localização final dos apoios e das acessibilidades, 

pelo que foi considerado um eixo indicativo da linha. Ora, esta consideração, dificulta avaliação de 

impactes a efetuar, mormente no capítulo da afetação física provocada pela construção dos apoios e 

numa perspetiva de avaliação de impactes visuais, pelo que o resultado da avaliação realizada carece de 

rigor, imprescindível para projetos localizados em paisagens histórico-culturais. 

 

5.8.2.4 IMPACTES CUMULATIVOS, INDIRETOS E RESIDUAIS 

Na envolvente da Subestação do Pocinho, e também ao longo do Vale do Sabor e rio Douro, verifica se a 

presença significativa e impactante de intrusões visuais (linhas e postes), pelo que a adição de uma nova 

linha irá contribuir para a descaracterização e desvalorização da paisagem. Ademais, o facto de a zona do 

Pocinho ser fortemente afetada pela presença de diversas linhas de muito alta / alta / média tensão leva 

a que este projeto constitua uma pressão acrescida sobre o património, ambiente e paisagem. 

Efetivamente, permanecem nesta zona infraestruturas que contribuem para a artificialização daquele 

lugar, nomeadamente a subestação elétrica, a linha de caminho-de-ferro, a estação ferroviária, diversos 

armazéns e a Barragem do Pocinho. 

No âmbito da avaliação de impactes cumulativos sobre o ADV e a ZEP ADV deveria ter sido considerado o 

conjunto de projetos existentes, previstos ou em construção na zona de desenvolvimento da CSF e da 

LMAT, bem como no contexto regional, e que poderão contribuir para cumulativamente acrescer em 

impactes ambientais sobre o território, nomeadamente o Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor, 

a Subestação do Pocinho, as Linhas de Muito Alta Tensão, outras linhas elétricas, principais estradas - IP2, 

A4, IC5, outros projetos de energias renováveis (centrais solares, parques eólicos, parques híbridos) 

existentes na região. 

Importa aqui destacar que não se compreende que um EIP numa zona tão rica do ponto de vista 

paisagístico, ambiental e patrimonial não tenha abordado condizentemente a existência de todas as linhas 

elétricas existentes, inclusive, as de baixa e média tensão e, hipoteticamente, perspetivar o 

aproveitamento dos seus corredores. 

Considerando o atrás exposto, entende-se que os principais impactes cumulativos dos projetos em estudo 

ocorrem durante a fase de construção prolongando-se para a fase de exploração, sendo classificados 

como negativos, elevados, diretos, permanentes e irreversíveis. 

A redução das emissões de gases com efeito de estufa contribui para as estratégias nacionais de produção 

de energia a partir de fontes renováveis, ajudando ainda a reforçar o compromisso estratégico da União 

Europeia de produzir energia limpa sem emissões de CO2. Considera-se que a redução das emissões de 
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gases com efeito de estufa, no sentido de minimizar os efeitos das alterações climáticas, produz benefícios 

indiretos no ambiente que a longo prazo contribuem para a preservação do Bem Património Mundial. Por 

outro lado, os benefícios económicos da instalação destes projetos resultarão do valor pago aos 

proprietários pela ocupação das suas propriedades. Durante a fase de construção serão ainda criados 

empregos temporários que se extinguirão na fase de exploração. No entanto serão criados cerca de 20 

postos de trabalho durante a fase de exploração, prevendo-se que possa ocorrer um impacte positivo 

neste âmbito. 

São ainda expectáveis outros impactes que o EIP deveria ter considerado, nomeadamente, o previsível 

impacte negativo ao nível da biodiversidade, dado ocorrer um incremento da mortalidade por colisão e 

eletrocussão, bem como a fragmentação e degradação dos habitats e o efeito barreira ao movimento dos 

organismos, e a alteração de áreas de matos importantes na conservação de habitats. 

Cumulativamente, é previsível que estes projetos possam ter consequências negativas do ponto de vista 

socioeconómico, um dos vetores que deveria ter sido considerado no EIP. De facto, a implantação de 

projetos destas dimensões irá configurar uma intrusão visual que descaraterizará um território cada vez 

mais procurado pelo turismo. A essência e caráter de um território essencialmente ligado à ruralidade 

poderá ficar em causa, diminuindo a sua atratividade para fins turísticos, acarretando consequências para 

outras atividades que estão dependentes desse setor. Por outro lado, e dado que o turismo e agricultura 

são os grandes motores económicos desta região, e aqueles que mobilizam uma grande parte da 

população e investimentos, poderá estar aqui em causa a permanência das pessoas no território, o que 

irá contribuir ainda mais para o escoamento demográfico que temos assistindo nas últimas décadas. 

 

5.8.3. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO, POTENCIAÇÃO E/OU COMPENSAÇÃO 

O EIP não apresenta medidas de minimização específicas que visem a minimização de impactes sobre o 

VUE do ADV. Tal como referido anteriormente a apresentação de medidas de minimização é um dos 

pontos-chave que devia constar no EIP. 

Sobre este assunto, acrescenta-se o seguinte: 

 Foi apresentado um projeto de integração paisagística para a CSF, em que está prevista, entre 

outros aspetos, a preservação da vegetação de porte arbustivo e arbóreo na área remanescente 

e periférica da CSF. Uma das medidas a ter em consideração durante a monitorização é analisar a 

necessidade de constituição de faixas de vegetação arbórea / arbustiva, que possa mitigar o efeito 

de intrusão visual causado pela Central Solar Fotovoltaica. Saliente-se que não ficou claro como e 

quem vai ficar responsável pela exploração da área remanescente, além das vedações dos núcleos 

dos painéis fotovoltaicos, não ficando demonstrado que no imediato seja minimizado o impacte 

da CSF sobre a ZEP ADV. 

 Relativamente à LMAT, apesar de solicitado, não foram apresentadas medidas de minimização 

específicas no âmbito da Afetação do ADV, sob o argumento que devido à natureza e tipologia do 

projeto em altura e de caraterísticas lineares, as medidas poderem não ser exequíveis. Neste 

seguimento, reforça-se a ideia de que existem diversas opções possíveis de operacionalizar, 

visando a redução de impactes sobre paisagens culturais. 

Face ao exposto, considera-se que o EIP não apresenta medidas de minimização e compensação 

relacionadas com a Afetação do ADV, não demonstrando a indispensável relação das medidas com os 

impactes identificados no ponto anterior. 
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5.8.4. SÍNTESE CONCLUSIVA 

Face ao exposto, considera-se que as alternativas apresentadas para a LMAT, em fase de estudo prévio, 

configuram impactes negativos muito significativos, permanentes, colocando em causa a integridade e 

autenticidade do Bem, pelo que o resultado da análise ao fator Afetação do ADV é desfavorável ao projeto 

da LMAT. 

No entanto, dado que o projeto da CSF do Pocinho está alinhado com as políticas e metas ambientais e 

energéticas assumidas pelo Estado Português e tendo em conta que o mesmo não interfere com o ADV e 

a afetação da ZEP é muito marginal, o resultado da análise ao fator Afetação do ADV é favorável ao projeto 

da CSF condicionado à não ocupação das áreas integrantes da RAN, áreas ocupadas por olival, amendoal 

e vinha, bem como à manutenção dos muros nestas áreas e à implementação do Projeto de Integração 

Paisagística. 

 

5.9. PATRIMÓNIO CULTURAL 

5.9.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Para efeitos da caraterização da situação de referência, no que concerne ao fator Património Cultural, o 

EIA refere que os trabalhos foram realizados com base na Circular “Termos de Referência para o Descritor 

de Património Arqueológico”, editada em 10 de setembro de 2004 pelo antigo Instituto Português de 

Arqueologia (IPA). 

 

5.9.1.1 METODOLOGIA APLICADA 

A caracterização do património histórico-cultural nas vertentes arqueológica, arquitetónica e etnográfica 

existente na área de incidência do projeto, baseou-se na pesquisa bibliográfica, prospeção arqueológica e 

reconhecimento de elementos edificados.  

Em primeiro lugar, procedeu-se à pesquisa de base documental acerca da área de estudo (AE), recorrendo-

se à bibliografia específica sobre património cultural, às bases de dados de organismos públicos, 

instrumentos de planeamento e a cartografia variada, e à análise toponímica e fisiográfica para 

identificação de indícios potencialmente relacionados com vestígios e áreas de origem antrópica antiga. 

Posteriormente, realizou-se o trabalho de campo através prospeção arqueológica das áreas de 

implantação das infraestruturas do projeto que constituem o projeto da Central Solar Fotovoltaica, que 

foi desenvolvido em fase de projeto de execução, e da prospeção arqueológica seletiva dos corredores de 

estudo alternativos da Linha Elétrica de ligação à Subestação do Pocinho, com 400 metros de largura, cujo 

projeto foi desenvolvido em fase de estudo prévio. 

A terceira fase consistiu no processamento e compilação da informação recolhida nas fases anteriores. 

Considera-se esta metodologia adequada ao tipo de projeto e à fase em que o foi apresentado em sede 

de Avaliação de Impacte Ambiental. 

 

5.9.1.2 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA E DOCUMENTAL 

A pesquisa bibliográfica, toponímica e fisiográfica permitiram traçar um enquadramento histórico para a 

área de estudo, que faculta uma leitura integrada das condicionantes resultantes de pesquisa bibliográfica 

identificadas. Assim, as ocorrências patrimoniais são inseridas no contexto mais amplo da diacronia de 

ocupação do território. 

São apresentados os testemunhos materiais que permitem caracterizar o potencial científico e o valor 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3455 

 

 
Central Solar Fotovoltaica do Pocinho 

124 

patrimonial da área de incidência do projeto (CSF e corredor da LMAT) e do seu entorno imediato. 

A AE da CSF do Pocinho localiza-se em território do concelho de Torre de Moncorvo, freguesia de Castedo, 

e numa pequena área de Cabeça Boa, contíguo ao território de Vilarinho das Castanheira, concelho de 

Carrazeda de Anciães. 

Nesta região manifesta-se a superfície aplanada, correspondente à peneplanície fundamental da Meseta, 

integrada na unidade geomorfológica designada Meseta Norte Na zona central desta superfície, a 

aplanação consiste num fenómeno particularmente uniforme. 

A geomorfologia local regista uma estrutura e aplanada ou de modelado muito suave, mais divergente e 

sinuosa nas extremidades nordeste e noroeste na área de estudo, em pontos mais proeminentes na 

paisagem e elevações mais destacadas, por vezes associadas a interflúvios de linhas de água, que 

contrastam com a planura dominante.  

É ainda de salientar a presença de afloramentos rochosos, alguns dos quais particularmente 

proeminentes, constituídos por rochas graníticas.  

Mas a AE é também abrangida pelo vale do rio Douro. O território, incluído pela Região Demarcada do 

Douro e área classificada como Património da Humanidade, pela UNESCO, possui uma paisagem cultural 

viva, resultante das características naturais e do trabalho e marcas da vivência humana. 

A importância patrimonial da área de incidência do projeto resulta desde logo da existência da vasta área 

classificada como Património da Humanidade, pela UNESCO. 

A cartografia da área classificada e respetiva Zona Especial de Proteção apresentada teve por base o Atlas 

do Património Classificado e Em Vias de Classificação da Direção-Geral do Património Cultural 

(https://geo.patrimoniocultural.pt/flexviewers/Atlas_Patrimonio/) – Alto Douro Vinhateiro / Alto Douro 

Vinhateiro – Região Demarcada do Douro – Classificado como MN – Monumento Nacional, Aviso 

n.º 15170/2010, DR, 2.ª série, n.º 147, de 30-07-2010, ao abrigo do art.º 15.º, n.º 7, da Lei n.º 107/2001, 

de 8-09-2001 (por ter sido inscrita na Lista do Património Mundial da UNESCO em 2001). 

“O Alto Douro Vinhateiro é uma zona particularmente representativa da paisagem que caracteriza a vasta 

Região Demarcada do Douro, a mais antiga região vitícola regulamentada do mundo. Engloba uma área 

superior a 26 mil hectares estendendo-se ao longo do vale do rio Douro e dos seus afluentes, cercados 

por montanhas e dotados de características físicas e climáticas muito particulares”. Foi inscrito em 2001, 

durante a 25.ª sessão do Comité do Património Mundial da UNESCO, na Lista do Património Mundial, e 

consta por esta razão da lista dos bens classificados com o grau de "interesse nacional" de Portugal por 

força do n.º 7 do art. 15.º da Lei 107/2001, de 8 de setembro. 

A paisagem cultural do Alto Douro combina a natureza monumental do vale do rio Douro, feito de 

encostas íngremes e solos pobres e acidentados, com a ação ancestral e contínua do Homem, adaptando 

o espaço às necessidades agrícolas de tipo mediterrâneo que a região suporta. Esta relação íntima entre 

a atividade humana e a natureza permitiu criar um ecossistema de valor único, onde as características do 

terreno são aproveitadas de forma exemplar, com a modelação da paisagem em socalcos, preservando-a 

da erosão e permitindo o cultivo da vinha. O grande investimento humano nesta paisagem de singular 

beleza tornou possível a fixação das populações desde a longínqua ocupação romana, e dele resultou uma 

realidade viva e em evolução, ao mesmo tempo testemunho do passado e motor do futuro, solidamente 

ancorado na otimização dos recursos naturais e na preservação das ambiências. 

Segundo o Relatório Património e Paisagem (RPP), datado de julho de 2022, foi atribuído valor patrimonial 

muito elevado a toda a área do ADV por constituir uma “Área com valor paisagístico excecional”. Para a 

área da ZEP, considerou-se, por sua vez, que todos os atributos comuns com o ADV apresentados no 

Desenho 6 – Atributos Naturais e Culturais do ADV e respetiva ZEP, no Anexo 1 do referido relatório, têm 

valor patrimonial elevado por constituírem áreas com valor paisagístico elevado (paisagens de elevada 
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qualidade e importância, não classificadas, mas de valor nacional demonstrável e paisagens históricas bem 

preservadas, revelando considerável coerência, profundidade temporal, ou outros fatores críticos). (p. 98) 

A área de estudo incide igualmente sobre a zona de confluência entre o vale do Douro e o vale do Baixo 

Sabor, encaixado num curso vigoroso, contrastando com uma paisagem de planaltos. Na maior parte do 

curso do Sabor, as encostas são abruptas, configurando um vale muito encaixado entre arribas. Noutros 

setores, o vale abre, beneficiando de diversos cursos subsidiários, que rasgam os planaltos de ambas as 

margens, aplanando as encostas, onde se identificam antigos terraços fluviais. Diversos destes terraços 

constituíram nichos ocupados por populações antigas, desde os alvores do processo de sedentarização e 

de estabelecimento de aldeamentos permanentes, constituindo-se assim os pontos centrais emergentes 

para estes territórios. 

Não se verifica no entanto um único caso de ocupação atual, uma única aldeia, nestes antigos locais de 

povoamento. Todas se situam nos planaltos adjacentes sendo que a rutura e mudança de paradigma 

parecem ter ocorrido enquanto fenómeno relativamente recente, no último milénio, entre a baixa Idade 

Média e o presente. 

O vale da Vilariça representou desde tempos recuados um extraordinário atrativo para a ocupação 

humana, sendo inúmeras as referências às condições propícias para a prática agrícola. 

Constitui um extenso território, que se desenvolve de norte para sul, que abrange os concelhos de 

Alfândega da Fé, Vila Flor e Torre de Moncorvo, tocando a norte macedo de Cavaleiros, e a sul, Vila Nova 

de Foz Coa. 

Corresponde a uma falha tectónica preenchida pelos aluviões originados pelas cheias (localmente 

denominadas de “rebofas”) provocadas pelo refluxo das águas do Sabor e da ribeira da Vilariça em alturas 

de cheias no Douro. Os terrenos fertilizados por estas cheias tornam-se extremamente produtivos, onde 

decorreram as enormes plantações de linho cânhamo (desde a Idade Média), cereais e produtos 

hortícolas, particularmente o melão, o feijão e o grão.  

A partir do século XX, o cultivo da vinha tornou-se dominante, restando, na atualidade poucos espaços 

ocupados por outras culturas, embora mais recentemente decorra o ressurgir da produção hortícola no 

vale, com destaque para a abóbora, o melão, as couves, o feijão, o tomate, os morangos.  

Na área de estudo do projeto, destacam-se alguns sítios que são património classificado: 

 Conjunto primitivo de monumentos megalíticos classificados em 1910 como "Antas de Vilarinho 

ou Antas de Pala da Moura" (classificado como MN – Monumento Nacional, Decreto de 16-06-

1910, DG, n.º 136, de 23-06-1910) que seria constituído por diversas antas. Deste conjunto, 

documentado à data nas proximidades de Vilarinho da Castanheira, já só resta uma anta, 

conhecida como Pala da Moura. 

 O Sítio de Alfarela, Cabeço de Alfarela ou Povoado do Cabeço de Alfarela (classificado como IIP – 

Imóvel de Interesse Público, Decreto n.º 29/90, DR, I Série, n.º 163, de 17-07-1990) localizado na 

margem esquerda do rio Sabor, numa elevação que domina o Vale da Vilariça, com ocupação 

desde a Pré-história recente até à Idade Média. Destaca-se a ocupação no período romano, bem 

como na alta Idade Média. Deste período regista-se uma estrutura aparentemente quadrangular, 

muito desmoronada, que sugere uma torre ou atalaia, bem como sepulturas escavadas na rocha. 

O facto de ter sido posto militar na Idade Média, poderá inserir o Cabeço de Alfarela numa ligação 

mais íntima com o Povoado de Vila Velha de Santa Cruz ou Derruída. 

 Muralhas e ruínas de Vila Velha de Santa Cruz ou Derruída ou Muralhas da Vila de Santa Cruz de 

Vilariça / Povoado medieval de Santa Cruz da Vilariça (Vila Velha) / Povoado de Santa Cruz de 

Vilariça (classificado como MN – Monumento Nacional) – Povoado fortificado medieval, fundado 

no séc. XII, com o nome de Santa Cruz da Vilariça. 
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 Povoado de Baldoeiro ou Castro de Baldoeiro / Povoado de Baldoeiro / Castro de Baldoeiro 

(classificado como IIP – Imóvel de Interesse Público, Decreto n.º 26-A/92, DR, I Série-B, n.º 126, 

de 1-06-1992) – Sítio arqueológico notável pela persistência de povoamento, pelo menos desde 

o período Calcolítico até à Idade Média. O povoado medieval, em que se incluem as ruínas de uma 

igreja românica, uma necrópole de sepulturas escavadas na rocha e os vestígios de uma torre 

roqueira. Durante as escavações arqueológicas realizadas entre 1987 e 1991 foi detetada a 

presença de ocupações datáveis do Calcolítico, Idade do Bronze e da Idade do Ferro. 

Mas estão presentes no território outros locais que atestam uma longa diacronia de ocupação antrópica 

do atual território abrangido pelo concelho de Torre de Moncorvo, desde a Pré-História antiga até à 

atualidade. 

Na Quinta do Vale Meão foram registadas duas concentrações de materiais macrolíticos, em quartzito, 

incluindo bifaces ("locus" I e II), do Paleolítico antigo, numa vinha plantada na margem esquerda do Douro 

(CNS 111\14). 

Ainda nesta propriedade agrícola, foi identificado no decorrer da replantação de vinha, o sítio Minas do 

Cabeço Vermelho, o que motivou uma intervenção arqueológica de emergência. Este sítio consta na base 

de dados Endovélico com o CNS 39030.  

É composto por um conjunto de galerias, a uma profundidade média de 3 a 4 metros, subdivididas em 

vários corredores, sendo que, pelo menos num dos casos, o corredor dá acesso a uma pequena sala. 

Referências documentais de 1922 remetem para a exploração de minério de estanho neste local, ainda 

que só a realização de análises geológicas futuras possa trazer mais dados relativos ao tipo de exploração 

praticada. 

Desconhece-se os momentos cronológicos de abertura e abandono das galerias, ainda que a presença de 

materiais líticos, com marcas de afeiçoamento e de uso, que encontram paralelo noutras explorações 

deste tipo durante a Pré-História Recente, possam contribuir para a reflexão sobre a datação do sítio. 

Salientam-se os núcleos de arte rupestre, alguns dos quais ainda integradas no Parque Arqueológico do 

Vale do Côa, classificado como Património Mundial pela Unesco, como o Núcleo de Arte Rupestre da Foz 

do Côa (CNS 8564), o Núcleo de Arte Rupestre da Vermelhosa (CNS 11168) e o Núcleo de Arte Rupestre 

de Vale de Cabrões (CNS 8455). Outros locais do concelho também apresentam manifestações deste 

período, como a figura de um auroque picotado identificada na ribeira da Sardinha (CNS 11402) ou na 

ribeira do Xedal 1 (CNS 11404). 

A morfologia, a geologia e a hidrologia da região, caracterizada por longos cursos de água encaixados em 

profundos vales com afloramentos de xistos, potenciam a ocorrência de manifestações de arte rupestre, 

que se estendem diacronicamente muito para além das gravuras paleolíticas, registando-se painéis até à 

Idade Moderna. 

Para o período Neolítico são conhecidas as gravuras de Felgar (CNS 17239), Praça (CNS 17243) ou ribeira 

do Xedal 2 (CNS 11415), onde estão presentes gravações lineares realizadas por abrasão conhecidas como 

“unhadas do Diabo” ou “afiadouros”. 

Os vestígios da Pré-história recente são genericamente mais abundantes. O Cabeço dos Apostolónios (CNS 

5320), situado na margem esquerda do Sabor, regista uma ocupação dos períodos Neolítico e Calcolítico, 

com mós de sela e fragmentos de cerâmica manual, mas não restam vestígios de estruturas à superfície.  

Para além de Pala da Moura, existem outras referências ao megalitismo regional. São frequentes as 

alusões à existência de pelo menos um monumento megalítico na área adjacente à referida Anta de 

Vilarinho da Castanheira ou Pala da Moura. Notas bibliográficas dos finais do séc. XIX mencionam a 

presença de uma outra anta, que à época se encontrava bastante arruinada, preservando-se apenas 

alguns dos seus esteios, que, entretanto, acabaram por desaparecer. Atualmente, nas imediações da Anta 
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de Vilarinho, a cerca de 100 metros para sudoeste, regista-se uma ténue mamoa que poderá corresponder 

aos últimos elementos vestigiais da Anta Concelheira (CNS 3233). Regista-se ainda a Anta de Castedo (CNS 

3552), descrita como um monumento de seis esteios de granito (três dos quais, fragmentados e 

tombados). 

No sítio designado Volta do Carro (CNS 16675), aquando da abertura de uma estrada para Cardanha, na 

década de 1960, foi encontrada uma gruta natural. No seu interior foi identificado um conjunto de 

vestígios pré-históricos, constituídos por machados de pedra polida, pontas de seta (uma delas de base 

pedunculada) e lâminas de sílex. 

A arte rupestre pós-paleolítica encontra-se documentada também em Bico da Ribeira (CNS 16677), por 

um afloramento de xisto com dezasseis covinhas, três das quais muito evidentes, situado a meia encosta, 

junto à confluência entre o Sabor e a ribeira da Vilariça, sendo este sítio atribuível ao Calcolítico. 

A proto-história é particularmente representada pelos povoados fortificados, de cronologia sidérica. O 

povoado de Castelo Velho do Monte de Meão ou Castelo Velho 5 (CNS 11029) situa-se no topo de um alto 

planalto sobranceiro ao Douro, que o circunda de todos os lados menos a sul. Para além de contar com 

um amplo domínio visual sobre a paisagem envolvente, dispõe de boas condições naturais de defesa, 

conferidas pelas suas encostas íngremes e penhascosas. Atualmente é ainda visível uma longa linha de 

muralha composta por blocos aparelhados. 

O Castelo da Mina (CNS 4155) corresponde a um amplo povoado que se desenvolve no sentido este-oeste, 

acompanhando a orientação de dois esporões divergentes (em V), em cujo meio, numa canada profunda, 

se encontram vestígios de casas adossadas aos rochedos. No topo da encosta encontra-se uma plataforma 

muralhada, de encontro a grandes rochedos, com aspeto de local de vigia, onde surgem alguns fragmentos 

cerâmicos. Parece corresponder a um povoado castrejo, ocupação testemunhada pelo achado de um 

conjunto de berrões de granito no sopé (Olival dos Berrões, CNS 5276), que conheceu igualmente uma 

ocupação medieval. Não existem vestígios de possível romanização. 

Relativamente ao período romano regista-se Vila Maior (CNS 4157), onde embora não existem estruturas 

visíveis, num olival junto às instalações da quinta, verifica-se a presença de abundante material cerâmico 

à superfície, que sugere a preexistência de uma villa romana. 

Outro povoado de cronologia romana é documentado em Mourão Velho, numa zona aplanada e com boa 

aptidão para a prática agrícola. 

Na construção da Capela da Senhora da Conceição (CNS 11440), situada na portela entre o vale do rio 

Sabor e o Vale da Vilariça, foram utilizadas lápides funerárias romanas, inseridas nas paredes. É possível 

que exista nas proximidades uma necrópole desse período de onde estas seriam originárias. 

Para o período medieval pode referir-se a necrópole de Zambulheira, com seis sepulturas antropomórficas 

de inumação individual. Foram escavadas no granito, em duas fragas na encosta e um pequeno cabeço, 

com uma orientação SW/NE. No local designado como Quinta do Campo, na plataforma localizada na 

margem direita do Douro, no local onde se encontra a central de distribuição elétrica da barragem do 

Pocinho, foram identificados materiais de construção medievais (ou mesmo posteriores) e algumas 

cerâmicas a torno, assim como, seixos talhados em quartzito dispersos (que poderão corresponder a uma 

ocupação da Pré-História recente). A sepultura da Pala do Conde fica no princípio da dispersão de 

materiais deste habitat, com o qual deverá estar relacionada. Trata-se uma sepultura escavada na rocha, 

num afloramento xistoso ao lado do antigo caminho de acesso ao Vale da Vilariça 

Regista-se a Ponte do Sabor e Caminho Velho (CNS 11407), com tabuleiro horizontal assente sobre sete 

arcos redondos e de diferentes dimensões. Alguns dos arcos apresentam silhares siglados e cavidades 

para apoio dos agulheiros. O caminho velho que ligava Moncorvo ao Vale da Vilariça encontra-se ainda 

conservado em parte do seu percurso. O caminho atravessava o Sabor, na ponte, pelo menos desde o 

século XVI. A partir de Moncorvo o caminho encontra-se identificado, tendo permanecido em utilização 
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até há algumas dezenas de anos (nomeadamente como acesso a propriedades). Há registo de um troço 

de via perto da Ponte do Sabor, destruído pela construção do IP2.  

Do ponto de vista do património vernáculo há a assinalar um complexo de moinhos do ribeiro do Coito, 

localizados junto a Villarinho da Castanheira, constituído por dois moinhos de rodízio recuperados. 

 

5.9.1.3 TRABALHO DE CAMPO 

A AE (da CSF e alternativas de corredor da LMAT) foi objeto de prospeção arqueológica sistemática 

(central) e seletivo (corredores da linhas) e reconhecimento de elementos edificados. 

A AE da CSF do Pocinho desenvolve-se ao longo de uma vasta plataforma planáltica que se caracteriza 

profusão e variedade de construções de apoio à atividade agrícola e de muros de pedra seca. 

Face à abundância e dispersão destes muros optou-se no EIA por não inventariar exaustiva e 

individualizadamente estas ocorrências, «uma vez que o inventário perderia leitura e a cartografia do 

Património consistiria numa mancha de traçados entrecruzados.» (RT, p. 380) Não obstante, é 

imprescindível proceder a uma caracterização e tipificação genérica desta realidade na sua abundância e 

diversidade. 

Esta técnica de construção deve ser entendida como um recurso de adaptação ao meio ambiente, no 

contexto de uma economia de subsistência em que se utilizam os recursos existentes mais próximos 

(neste caso materiais de pedra disponíveis perto da área de construção). Apesar da diversidade de técnicas 

construtivas presentes na área estudada, todas são estruturas de uma grande simplicidade, desprovidas 

de qualquer pretensão arquitetónica, fruto do simples engenho do agricultor para adaptar a natureza às 

suas necessidades de delimitação do espaço. 

Os muros dividem extensas propriedades, definem cercados de planta quase circular, delimitam acessos, 

sobrepõem-se aos afloramentos rochosos, numa multiplicidade de tipologias e funcionalidades, que se 

tornaram ao longo dos tempos parte intrínseca da paisagem do planalto. 

A prospeção da área da central fotovoltaica foi condicionado por diversos fatores. Nas áreas abandonadas 

pela exploração agrícola a vegetação dominante consiste na giesta, que ocupa extensões significativas da 

área de estudo, criando zonas de monotonia visual. Trata-se de um tapete verde genericamente bastante 

denso e em alguns setores nos quais se conjuga com o acentuar do relevo e os rochedos, torna-se 

praticamente intransponível em prospeção arqueológica, impedindo a visualização da superfície do solo. 

Acresce a existência de densas manchas de coberto arbóreo que não permitiram condições adequadas 

para a prospeção. 

Ocorrem frequentemente por toda a área de estudo afloramentos rochosos individualizados ou formando 

conjuntos, manchas de barrocal, que são particularmente expressivos nas extremidades nordeste e 

noroeste. A importância destes afloramentos é-lhes conferida enquanto geossítios, mas é igualmente 

reforçada pela adaptação das estruturas e atividades humanas, patente na construção de muros e casas 

adossados aos penedos. 

O património edificado registado relaciona-se com a atividade agrícola e aparentemente, com muito 

menor representatividade, remetida para sectores de maior declive e penedias, a atividade pastoril. 

Dos edifícios registados apenas uma casa grande de quinta e uma outra moradia de dois pisos são 

claramente atribuíveis a funções habitacionais. As restantes e inúmeras construções existentes 

constituíram edifícios mais ou menos precários para guardar as alfaias e outras utilidades de apoio aos 

campos agrícolas. 

O Quadro 6.62 do Relatório Técnico compila a informação relativa a estas ocorrências patrimoniais. A 

ausência de topónimos diversificados, por comparação com distribuição espacial das seis dezenas de 
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ocorrências de cariz etnográfico documentadas, faz com que não haja uma utilidade efetiva da atribuição 

de denominações de base toponímica aos imóveis. Assim, optou-se por valorizar o campo do quadro 

designado “referência”, que corresponde ao número de identificação do imóvel dentro da área de estudo. 

Foram inventariadas 61 ocorrências, todas integráveis no património etnográfico, com exceção da CF61 – 

Ladeiras do Bico, que corresponde a vestígios arqueológicos diversos, de cronologia indeterminada, 

conforme tabela abaixo. 

 

Tabela 5 - Ocorrências patrimoniais inventariadas na área da Central Fotovoltaica 

Tipologia Referência 

Casa de apoio 
agrícola 

CF1, CF2, CF3, CF5, CF6, CF8, CF9, CF10, CF15, CF16, CF17, CF18, CF20, CF21, 
CF22, CF23, CF25, CF26, CF27, CF28, CF29, CF30, CF31, CF33, CF34, CF36, 
CF37, CF38, CF39, CF40, CF41, CF42, CF44, CF46, CF47, CF48, CF49, CF51, 
CF52, CF53, CF57, CF58, CF59, CF60 

Poço CF7,CF11, CF12, CF13, CF14, CF19, CF32 

Cercado CF4 

Quinta CF24 

Casa de Habitação CF43, CF55 

Reservatório CF54 

Ruína 
indeterminada 

CF35 

Arqueológico – 
vestígios diversos 

CF61 

 

Foram igualmente prospetados seletivamente os corredores alternativos (A e B) para a ligação através de 

Linha Elétrica entre a área de estudo da CSF e a subestação do Pocinho. De referir que se procedeu à 

reformulação do corredor da linha B, o que levou à realização de novos trabalhos. 

Ambas as alternativas foram desenvolvidas com base numa avaliação anterior de grandes condicionantes 

de âmbito patrimonial, com base em pesquisa bibliográfica, o que permitiu excluir dos traçados dos 

corredores o património arqueológico previamente documentado, sobretudo os sítios classificados 

situados no vale do Sabor: o Sítio de Alfarela, Cabeço de Alfarela ou Povoado do Cabeço de Alfarela 

(classificado como IIP – Imóvel de Interesse Público, Decreto n.º 29/90, DR, I Série, n.º 163, de 17-07-

1990); as Muralhas e ruínas de Vila Velha de Santa Cruz ou Derruída ou Muralhas da Vila de Santa Cruz de 

Vilariça / Povoado medieval de Santa Cruz da Vilariça (Vila Velha) / Povoado de Santa Cruz de Vilariça 

(classificado como MN – Monumento Nacional); o Povoado de Baldoeiro ou Castro de Baldoeiro / Povoado 

de Baldoeiro / Castro de Baldoeiro (classificado como IIP – Imóvel de Interesse Público, Decreto n.º 26-

A/92, DR, I Série-B, n.º 126, de 1-06-1992). 

O Sítio de Alfarela, Cabeço de Alfarela ou Povoado do Cabeço de Alfarela é deste conjunto o mais próximo 

de uma das soluções de corredor previstas (corredor B). O corredor circunda a área classificada e respetiva 

zona de proteção por norte e nascente (na área dos apoios 24 e 25). 

Outro sítio de elevado interesse patrimonial que foi possível excluir dos corredores de estudo corresponde 

à villa romana de Vila Maior (CNS 4157). 

Relativamente ao povoado fortificado de Castelo da Mina, a localização representada em Portal do 

Arqueológico indicava que este poderia ficar salvaguardado, no entanto, o aprofundar dos trabalhos de 

pesquisa veio a revelar que o sítio será potencialmente muito mais extenso, com ocupação de uma ampla 

mancha de cumeadas e penedias, pelo que se prevê a sobreposição do corredor da alternativa A, na zona 

de implantação indicativa dos apoios 14 e 15. 
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Ambas as alternativas de corredor se desenvolvem na Zona Especial de Proteção do Alto Douro Vinhateiro 

/ Alto Douro Vinhateiro – Região Demarcada do Douro – Classificado como MN – Monumento Nacional, 

sendo que a Alternativa A interceta perifericamente a área classificada, a sul da foz do rio Sabor, perto da 

entrada na Subestação do Pocinho. 

A área dos corredores de estudo de Linha Elétrica nas vertentes e encostas voltadas ao vale da Vilariça 

apresenta declive acentuado ou muito acentuado e o terreno está repleto de penedias e vegetação 

arbustiva densa. As encostas integram zonas de inclinação acentuada e penedias, intercaladas com zonas 

menos inóspitas e agricultadas, sobretudo recorrendo aos socalcos, onde se desenvolvem as tradicionais 

práticas agrícolas com recurso a processos de armação do terreno e de culturas realizas em função das 

curvas de nível, que pretendem evitar as perdas de solos. Nestes locais registam-se estruturas de apoio 

agrícola, normalmente pequenas casas construídas em pedra e por vezes adossadas aos afloramentos 

rochosos, que se fundem na paisagem. 

Devido ao declive e penedias, à densidade da vegetação e à escassez de estradas e trilhos foi muito difícil 

proceder à relocalização dos sítios arqueológico do Castelo da Mina. Segundo o EIA, foi apenas possível 

visualizar o alinhamento de estruturas na paisagem, no entanto, não se pode comprovar se se tratam de 

muros de divisão de propriedade, alinhamento de socalcos ou estruturas muralhadas adossadas aos 

penedos. Na vertente norte do sítio arqueológico, com visibilidade nula, não foi possível confirmar a 

presença de vestígios arqueológicos. 

Foram recolhidas informações orais dos habitantes, relatando a existência de muralha no topo do monte. 

No entanto, segundo fontes de informação, os vestígios do povoado não se circunscrevem no topo do 

monte, podendo existirem elementos passíveis de conservação numa área de maior dispersão. De 

salientar que foram recolhidos um conjunto de berrões no sopé deste monte, claramente dando ao local 

uma cronologia castreja. 

O corredor da Alternativa A percorre terrenos de encosta acentuada até às proximidades da foz do Sabor, 

onde se implanta o respetivo apoio 17, transpõe o rio Douro, atravessa o topo norte da península de 

Senhor do Monte e Quinta do Vale Meão, onde se prevê a implantação de quatro apoios. Volta a 

atravessar o Douro, mantendo um trajeto praticamente paralelo ao do traçado do IP2, entre o apoio 22 e 

a subestação do Pocinho. É neste último troço que o corredor tem um desenvolvimento contíguo à área 

classificada do Alto Douro Vinhateiro / Alto Douro Vinhateiro – Região Demarcada do Douro, que abrange 

a plataforma ribeirinha subjacente à Quinta de Vale Meão. 

O corredor da alternativa B percorre uma extensão significativa do Vale da Vilariça, passando ligeiramente 

a norte de Vila Maior. Ao transpor o rio Sabor, o corredor passa ligeiramente a norte da Quinta da Alfarela, 

contornado de seguida por norte e depois por nascente o Sítio de Alfarela, Cabeço de Alfarela ou Povoado 

do Cabeço de Alfarela. 

Este é o local de passagem do corredor da Alternativa B mais sensível do ponto de vista arqueológico, 

como resultado da proximidade em relação à área classificada do povoado e respetiva zona geral de 

proteção. Apesar de classificado, o sítio não é acessível. Encontra-se no território privado e vedado 

pertencente à quinta homónima. Durante os trabalhos no âmbito da elaboração do EIA o registo possível 

e o enquadramento cénico foram obtidos a partir do exterior. 

Trata-se um relevo, que embora não seja dos mais elevados nesta área, detém notáveis configuração e 

proeminência, que lhe conferem um destaque na paisagem, para além de um notável domínio visual sobre 

o território envolvente, sobre o Vale do Sabor e sua confluência com o Douro e sobre o fértil vale da 

Vilariça, na margem oposta. 

Nas imediações da Quinta do Vale do Seixo situa-se o apoio 29 da Alternativa B, num troço do corredor 

paralelo e contíguo ao da LMAT do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor. 

Neste setor do corredor da Alternativa B, onde para além da implantação no enquadramento cénico do 
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Povoado do Cabeço de Alfarela, registam-se edifícios de quintas, algumas das quais em ruínas, respetivos 

pombais e outras construções rurais de apoio funcional às quintas. 

O Quadro 6.62 do Relatório Síntese compila a informação relativa às ocorrências patrimoniais localizadas 

nos corredores de LMAT. 

 

Tabela 6 – Ocorrências patrimoniais localizadas nos corredores de LMAT. (Fonte: EIA, RS, p. 402) 

 

 

5.9.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

5.9.2.1 FASE DE CONSTRUÇÃO 

A fase de construção é considerada a mais lesiva para o fator Património Cultural, uma vez que comporta 
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um conjunto de intervenções e obras potencialmente geradoras de impactes genericamente negativos, 

definitivos e irreversíveis, inviabilizando a conservação de contextos arqueológicos no subsolo ou a 

manutenção de elementos edificados in situ. 

No âmbito do presente fator considera-se que são passíveis de gerar impactes negativos (diretos ou 

indiretos), sobre as ocorrências de interesse cultural, as ações de preparação do terreno e de construção 

do projeto, como desmatações, mobilizações de solo, escavações de valas e fundações e circulação de 

máquinas. 

Também a área de implantação do estaleiro de obra, armazenamento de equipamentos, ferramentas e 

materiais, depósito temporário de resíduos e estacionamento de veículos implica potenciais impactes 

inerentes às respetivas intervenções no solo. 

Tendo presentes os dados disponíveis e as condicionantes ao trabalho de campo anteriormente referidas, 

não se pode excluir a possibilidade de ocorrência de impactes negativos sobre o património arqueológico 

durante a fase de obra, dado que nem sempre esses vestígios são detetáveis à superfície, vindo apenas a 

ser revelados quando há mobilizações de solo. 

Deste modo, os impactes em eventuais ocorrências arqueológicas incógnitas, ocultadas pelo coberto 

vegetal ou no subsolo, não detetadas nesta fase de avaliação podem qualificar-se como indeterminados. 

Para além dos impactes diretos e indiretos identificados sobre as ocorrências patrimoniais inventariadas, 

há que salientar a afetação de vastas extensões de muros de pedra seca, elementos de fundação 

antrópica, que integram de forma intrínseca a paisagem do planalto. Como já foi referido, não se procedeu 

à inventariação individualizada destes elementos construídos, dada a sua abundância, mas a sua afetação 

deve ser equacionada, segundo o EIA, como um impacte negativo, de magnitude elevada, embora com 

um significado relativamente pouco expressivo. 

Destaca-se na avaliação do presente projeto a sobreposição da extremidade sudoeste da área de estudo 

em relação à servidão administrativa representada pela Zona Especial de Proteção do Alto Douro 

Vinhateiro / Alto Douro Vinhateiro - Região Demarcada do Douro – Classificado como MN – Monumento 

Nacional, Aviso n.º 15170/2010, DR, 2.ª série, n.º 147, de 30-07-2010, ao abrigo do art.º 15.º, n.º 7, da Lei 

n.º 107/2001, de 8-09-2001 (por ter sido inscrita na Lista do Património Mundial da UNESCO em 2001), 

Aviso n.º 15170/2010, DR, 2.ª série, n.º 147, de 30-07-2010 e Inscrito na Lista do Património Mundial 

(UNESCO). 

Central Solar Fotovoltaica 

Na área de implantação da CSF não foram reconhecidos vestígios arqueológicos, pelo que, segundo o EIA, 

«não são assinaláveis efetivas situações de impacte direto ou potenciais situações de impacte indireto». 

(RT, p. 690) 

Os impactes resultam da existência de elementos edificados, tipificados na categoria de elementos 

etnográficos/vernaculares localizadas nas áreas previstas para implementação de infraestruturas 

fotovoltaicas previstas, que são sintetizados no Quando 8.111 do Relatório Técnico do EIA. 

Linha Elétrica 

Independentemente da solução de corredor que derivar para projeto de execução, existe um conjunto de 

ações às ações intrusivas no terreno (desmatação, revolvimento de solo e escavação e fundações para os 

apoios) associadas à construção de uma LMAT, que potencialmente poderão ter impactes negativos 

(diretos ou indiretos). 

Ambas as alternativas de corredor se desenvolvem na Zona Especial de Proteção do Alto Douro Vinhateiro 

/ Alto Douro Vinhateiro. O corredor A interceta perifericamente a área classificada, a sul da foz do rio 

Sabor, perto da chegada à Subestação do Pocinho. 
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Corredor da Alternativa A 

Regista-se como potencial situação de impacte significativo a eventual afetação do corredor da 

Alternativa A em relação ao sítio arqueológico do Castelo da Mina (LN12), localizado na área dos apoios 

14 e 15. O povoado do Castelo da Mina é descrito como uma grande área de dispersão de vestígios, que 

se desenvolve ao longo de dois esporões que ainda apresentam muralhas adossadas aos penedos. Para 

além disso, a bibliografia regista que no interior da área murada encontram-se vestígios de construções, 

que se estendem por um planalto entre os dois esporões. 

Apesar da conjugação entre o relevo e a densidade da vegetação não permitirem atualmente uma leitura 

espacial no terreno sobre a dispersão dos vestígios, as descrições e os testemunhos orais recolhidos no 

decurso da prospeção arqueológica indicam que esta deverá ser uma área de reserva arqueológica a 

preservar, em função do buffer de proteção cartograficamente representado. 

Registam-se ainda, no troço inicial do corredor, edifícios de apoio à atividade agrícola. 

Corredor da Alternativa B 

Ao longo do traçado da Alternativa B registam-se essencialmente construções de cariz arquitetónico e 

etnográfico, edifícios de quintas e pombais. 

A situação mais sensível resulta da proximidade ao Sítio de Alfarela. Ainda que se localize fora do corredor 

estudado, a área de dispersão de vestígios poderá estender-se para os cabeços situados no seu interior 

nomeadamente os apoios 26, 27 e 28. 

Trajeto comum a ambas as alternativas de LMAT 

Foi registada ocorrência de vestígios arqueológicos no corredor troço final do corredor comum a ambas 

as alternativas. O sítio (LN4) localiza-se nos terrenos de olival ligeiramente a noroeste do edificado da 

Quinta do Campo. Os indícios consistem em alguns fragmentos de cerâmica de cronologia medieval ou 

posterior, mas também alguns seixos de quartzito talhados. 

 

5.9.2.2 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Na fase de exploração e desativação poderão ser consideradas a alteração do enquadramento paisagístico 

de ocorrências; a eventual perda de acessibilidade aos elementos patrimoniais; deterioração pela 

proximidade das infraestruturas do projeto; as ações inerentes a obras de manutenção que impliquem 

desmatação e/ou revolvimento de solos. 

No entanto, é de salientar que a implantação de um projeto com estas características e dimensão gera 

necessariamente a ocorrência de impactes na paisagem envolvente das ocorrências patrimoniais que 

serão tanto mais gravosos quanto mais visíveis se apresentarem relativamente às mesmas. Na fase de 

exploração, os impactes visuais negativos, da CSF (áreas de implantação de painéis e demais estruturas 

associadas) e da Linha Elétrica, decorrem da intrusão visual que a sua presença física introduz no território, 

não só pela artificialização da paisagem como pela sua permanência no tempo. 

Ainda que na fase de construção os impactes decorram sobretudo e, em primeira instância, da intrusão 

visual que as ações associadas à desmatação, alteração da morfologia e instalação e presença progressiva 

dos painéis solares introduzirão no território, esses impactes embora gerados nesse momento, 

permanecerão durante a fase de exploração, a par do impacte visual imposto pela presença permanente 

dos painéis fotovoltaicos. 

No presente projeto esta questão é particularmente pertinente por ambas as alternativas de corredor se 

localizarem no território da Zona Especial de Proteção do Alto Douro Vinhateiro / Alto Douro Vinhateiro 

– Região Demarcada do Douro – Classificado como MN. 
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A construção da Linha Elétrica implica a permanência na paisagem dos apoios de considerável dimensão 

e sobrepassagem de cabos que lesam a qualidade cénica do território. 

Central Solar Fotovoltaica 

O impacte mais notório diz respeito à afetação direta do património edificado de cariz vernacular 

localizados sob as infraestruturas fotovoltaicas previstas, mas sobretudo sobre a Zona Especial de 

Proteção do Alto Douro Vinhateiro / Alto Douro Vinhateiro – Região Demarcada do Douro – Classificado 

como MN – Monumento Nacional. 

A diminuição da qualidade paisagística de enquadramento do património edificado e da ZEP do ADV é 

classificado no EIA como um impacte negativo significativo, permanente e não minimizável. 

Linha Elétrica 

Ambas as alternativas de corredor de LMAT se implantam no território da Zona Especial de Proteção do 

Alto Douro Vinhateiro / Alto Douro Vinhateiro – Região Demarcada do Douro – Classificado como MN – 

Monumento Nacional, o que implica a permanência na paisagem dos apoios de considerável dimensão e 

sobrepassagem de cabos que lesam a qualidade cénica do território. (RPP, p. 122) 

Corredor da Alternativa A 

No caso da Alternativa A, considera-se a afetação «particularmente crítica na passagem pelo vale do 

Douro nas imediações de Quinta de Vale Meão tendo em foco uma extensão aproximada de 3800 metros 

com perturbação cénica do enquadramento da efetiva área classificada do ADV. É previsível que o Projeto 

de Execução implique a localização de 8 a 10 apoios neste campo visual.» (RPP, o. 122) 

Corredor da Alternativa B 

A construção da Alternativa B implica a afetação do enquadramento cénico do Sítio de Alfarela, Cabeço 

de Alfarela ou Povoado do Cabeço de Alfarela (classificado como IIP – Imóvel de Interesse Público, Decreto 

n.º 29/90, DR, I Série, n.º 163, de 17-07-1990). Na vertente norte, o eixo do corredor situa-se a cerca de 

300 metros da Zona Geral de Proteção (ZGP) e a 250 metros da área classificada, o que implica a 

permanência de imponentes infraestruturas no enquadramento cénico do povoado. 

O sítio, enquanto povoado fortificado, detém o vasto controlo visual sobre o território envolvente. As suas 

linhas de horizonte e visibilidade colocam-no a 20 km de distância, junto a lugares como Senhora do Viso 

e Castelo de Numão. Neste sentido, é previsível a visibilidade de um vasto conjunto de apoios a noroeste, 

norte e este. 

 

5.9.2.3 IMPACTE SOBRE O ADV E PATRIMÓNIO CLASSIFICADO 

O ADV corresponde à área mais representativa e mais bem conservada da Região Demarcada do Douro 

(RDD) que é a mais antiga região vitícola demarcada e regulamentada do mundo, com delimitações desde 

1756. Beneficia ainda de uma ZEP (originalmente designada por “zona tampão”). O bem Alto Douro 

Vinhateiro (ADV) está incluído na lista do Património Mundial da UNESCO, na categoria de Paisagem 

Cultural Evolutiva. 

Como se refere no RPP, a autenticidade/integridade do ADV baseia-se no seu carácter distintivo, ou seja, 

nas suas componentes de distinção. São, essencialmente, três as componentes fundamentais que 

distinguem a Paisagem Cultural do ADV e contribuem para a sua autenticidade/integridade: antiguidade 

da região demarcada; os terraços e o cruzamento de culturas (com a presença no Alto Douro de 

numerosos vestígios arqueológicos que remontam à Pré-História). 

O significado de uma paisagem cultural está diretamente relacionado com os atributos que lhe conferem 

Valor Universal Excecional (VUE), individualmente ou em articulação com outros atributos. No ADV 
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identificam-se, como atributos mais expressivos, os valores naturais e os valores culturais. Entre estes 

últimos pode-se referir, entre outros, o património histórico; os sítios arqueológicos; os povoados; as 

quintas e os casais; os locais de culto (santuários, igrejas e capelas) e o padrão, em mosaico, da paisagem. 

São identificados os seguintes impactes potencialmente gerados pela CSF e Linha Elétrica sobre a 

Paisagem Cultural do ADV:  

 Afetação física (por destruição) dos atributos que conferem VUE ao ADV (incluindo a respetiva 

ZEP) – que ocorrerá essencialmente na fase de construção, mas perdurará na fase de exploração; 

 Impacte visual por introdução de novos elementos – que se inicia na fase de construção, mas 

atinge o seu pleno na fase de exploração; 

 Impacte potencial sobre os cenários de enquadramento visual a outros elementos patrimoniais 

classificados ou em vias de classificação. 

Estes impactes podem ser diretos, ou seja, que resultam de ações de construção, da presença ou da 

exploração do Projeto, ou indiretos, como uma consequência secundária resultante da construção ou 

exploração do Projeto, podendo causar perda física ou alterações ao estado do bem, e que extravasam o 

âmbito do projeto. 

Em ambas as alternativas os corredores em estudo ocupam cerca de 1500 metros de extensão no planalto, 

para sensivelmente na zona da Capela do Espírito Santo entrar em território da Zona Especial de Proteção 

do Alto Douro Vinhateiro, pelo que na fase de construção se prevê a afetação significativa da qualidade 

cénica do território, inerente às movimentações de obra, às aberturas de estaleiros e depósitos de 

materiais, dos acessos e caboucos dos apoios e à sobrepassagem dos cabos. Mas, é na fase de exploração 

que ocorrem os impactes mais notórios, associados à existência das infraestruturas e respetivo efeito 

cénico permanente na paisagem. 

Corredor da Alternativa A 

A Alternativa A, na passagem pelo vale do Douro nas imediações de Quinta de Vale Meão, onde se prevê 

a implantação de quatro apoios, numa extensão aproximada de 3800 metros, com perturbação cénica do 

enquadramento da efetiva área classificada do ADV, decorrente das operações de construção da linha e 

sua exploração. 

Corredor da Alternativa B 

A construção da Alternativa B implica a afetação do enquadramento cénico do Sítio de Alfarela, Cabeço 

de Alfarela ou Povoado do Cabeço de Alfarela (classificado como IIP – Imóvel de Interesse Público, Decreto 

n.º 29/90, DR, I Série, n.º 163, de 17-07-1990). Na vertente norte, o eixo do corredor situa-se a cerca de 

300 metros da ZGP e a 250 metros da área classificada, o que implica movimentações de obra num setor 

muito próximo do povoado, em termos de enquadramento cénico. Em direção a nascente os apoios vão 

progressivamente ficando mais afastados do povoado, mas ainda no seu domínio visual, uma vez que o 

sítio, enquanto povoado fortificado, detém o vasto controlo visual dobre o território envolvente 

 

5.9.2.4 ANÁLISE COMPARATIVA DE ALTERNATIVAS 

O EIA descreve os impactes de cada uma das alternativas mas não apresenta uma análise comparativa dos 

impactes que permita selecionar a menos desfavorável para o fator. 

Relativamente à Alternativa A, perante os impactes negativos identificados, nomeadamente a sua 

proximidade face ao ADV e à Quinta de Vale Meão, e a afetação ao sítio arqueológico do Castelo da Mina 

(LN12), o resultado da análise ao fator Património Cultural é desfavorável à referida alternativa. 

Contribui para esta decisão a premissa que a instauração de áreas classificadas no âmbito do Património 
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Cultural, não só como áreas específicas de proteção a valores patrimoniais mas como assunção destes 

valores enquanto fatores importante nos instrumentos de ordenamento do território, assume 

importância acrescida nas políticas patrimoniais, pelo que se considera como o critério de maior peso na 

comparação de impactes das alternativas. Também os valores patrimoniais significativos, testemunhos da 

ocupação humana do território, como o caso do Castelo da Mina, constituem um critério. 

Relativamente à Alternativa B, segundo RPP, a solução B2, é considerada uma melhor solução, «uma vez 

que implica o desmantelamento de uma linha já existente, na chegada à subestação do Pocinho, 

minimizando os impactes visuais. (p. 127). Concorda-se que esta solução é a menos desfavorável, por não 

consubstanciar um aumento de linhas numa área muito congestionada com infraestruturas deste tipo e, 

desse modo, não ocorrer um acréscimo de impactes cumulativos. 

Importa referir que esta área da ZEP se caracteriza pela existência de inúmeras infraestruturas 

decorrentes da implantação da barragem e da subestação do Pocinho, registando-se a presença de várias 

linhas de alta tensão. Acresce a plataforma e viaduto do IP2 e a ponte sobre o Rio Sabor, requeridas face 

à cota atingida pela albufeira de escalão jusante do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor. 

Atendendo às profundas alterações já existentes na paisagem desta área, que causaram diversas 

dissonâncias visuais, e ao facto da opção da Alternativa B2 consistir no desmantelamento LMAT do 

Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor de ligação à Subestação do Pocinho, a 220kV, a partir do 

apoio n.º 29, e construção de uma nova linha, paralela ao troço da LMAT do Aproveitamento Hidroelétrico 

do Baixo Sabor desmantelada, o impacte negativo acrescido provocado pela linha em avaliação é de algum 

modo atenuado. De facto, o corredor da Alternativa B (incluindo a opção B2) converge com outras linhas 

já existentes, num território que apresenta atualmente diversas infraestruturas deste tipo, com diferentes 

tipologias e orientações e vai constituir amarração a um corredor já aprovado. 

 

5.9.3. SÍNTESE CONCLUSIVA 

A área de estudo integra-se num território patrimonialmente sensível, enquadrado em grande parte pela 

Zona Especial de Proteção do Alto Douro Vinhateiro / Alto Douro Vinhateiro – Região Demarcada do Douro 

– Classificado como MN – Monumento Nacional, Aviso n.º 15170/2010, DR, 2.ª série, n.º 147, de 30-07-

2010, ao abrigo do art.º 15.º, n.º 7, da Lei n.º 107/2001, de 8-09-2001 (por ter sido inscrita na Lista do 

Património Mundial da UNESCO em 2001), Aviso n.º 15170/2010, DR, 2.ª série, n.º 147, de 30-07-2010 e 

Inscrito na Lista do Património Mundial (UNESCO). 

São conhecidos no território importantes sítios arqueológicos, alguns dos quais património classificado, 

com as respetivas zonas de proteção a salvaguardar. Nenhum destes sítios se encontra abrangido pela 

área de incidência do projeto. 

Na área da CSF existem inúmeras estruturas integradas na categoria de património edificado, cujo valor 

intrínseco não é significativo, mas que integram um vasto conjunto que constitui o património rural da 

região. Genericamente, regista-se o estado de ruína e degradação que evidencia uma tendência de 

abandono das marcas culturais gravadas na paisagem pela economia de subsistência dominante até há 

alguns anos. 

A par destas construções assinala-se a abundância e diversidade de muros de pedra seca, parte integrante 

da paisagem do planalto. A sua edificação, para a demarcação de propriedades e acomodação do gado 

evidencia remotas práticas agrícolas e de pastoreio, e um trabalho coletivo que moldou a paisagem, que 

importa preservar. 

Refira-se ainda que os muros de pedra seca possuem um elevado valor, não só para as comunidades, mas 

também ao nível da conservação da biodiversidade e constituem um dos sistemas mais sustentáveis do 

ponto de vista da conservação do solo, já que reduzem o risco de erosão e os deslizamentos. 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3455 

 

 
Central Solar Fotovoltaica do Pocinho 

137 

Registam-se sítios arqueológicos emblemáticos neste território, com condições naturais muito diversas e 

particulares, embora nas áreas do projeto não tenham sido registados testemunhos de ocupação 

antrópica arcaica. Os exemplares de monumentos megalíticos que ainda persistem na paisagem do 

planalto podem ser indicadores da existência de outros vestígios, ocultos no subsolo e pelas ocupações 

atuais do terreno. 

Em relação aos corredores alternativos para implantação da LMAT, do ponto de vista da caracterização 

da paisagem e das condições de visibilidade do solo, bem como a acessibilidade ao terreno, assinalam-se 

situações genericamente adversas nas áreas de encosta, com penedias e matos densos. Os terrenos 

agrícolas, com pomares e vinhas dispõem de boas condições de transitabilidade e observação do solo, 

mas em contrapartida trata-se de uma propriedade muito mais fechada, pertencentes a grandes 

latifúndios vinícolas de acesso reservado. 

O trabalho de campo revelou situações sensíveis para o património arqueológicos e com potenciais 

impactes sobre o mesmo, nomeadamente a sobreposição do corredor da Alternativa A à potencial área 

de dispersão de vestígios do Castelo da Mina. 

Embora estas sejam as circunstâncias mais evidentes, ressalvam-se as condicionantes para a observação 

da superfície do solo nas áreas com vegetação densa e os condicionamentos inerentes às extensões de 

propriedades agrícolas fechadas. 

Em termos de presença dissonante no enquadramento cénico, regista-se a proximidade do corredor da 

Alternativa B em relação ao Sítio de Alfarela, Cabeço de Alfarela ou Povoado do Cabeço de Alfarela 

(património classificado), relativamente à vertente norte do sítio e mais distante, à vertente nascente. 

Ainda do ponto de vista do património classificado, refira-se a posição contígua do corredor da Alternativa 

A em relação à área servidão administrativa do Alto Douro Vinhateiro / Alto Douro Vinhateiro – Região 

Demarcada do Douro, na plataforma ribeirinha subjacente à Quinta de Vale Meão. 

Regista-se também a existência de construções relacionadas com as atividades agrícolas, os edifícios que 

compunham as quintas, pombais, socalcos e pequenas casas. 

Relativamente ao Alto Douro Vinhateiro, a CSF em estudo não abrange área do bem ADV nem a respetiva 

ZEP, sendo que esta confina com a propriedade da Central, a sul e a este. No que diz respeito à Linha 

Elétrica, verifica-se que os corredores em análise (Alternativas A e B) desenvolvem-se ao longo da ZEP, 

mas não incindem sobre o bem ADV, havendo, contudo, uma certa proximidade, no desenvolvimento do 

corredor A na sua chegada à Subestação do Pocinho, que é contiguo ao bem classificado. 

Face ao exposto, o resultado da análise ao fator Património Cultural é desfavorável à Alternativa A da 

Linha Elétrica, sendo favorável à CSF do Pocinho e à Alternativa B + B2 da Linha Elétrica, condicionado às 

disposições contidas no final deste parecer. 

 

5.10. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

5.10.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

O EIA faz referência aos documentos estratégicos mais recentes relacionados com as vertentes de 

mitigação e adaptação às Alterações Climáticas (AC), nomeadamente: 

a) O Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC2050), aprovado pela Resolução do Conselho 

de Ministros (RCM) n.º 107/2019, de 1 de julho, que 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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b) O 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; 

c) A Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020), aprovado 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. 

No entanto, é de referir que o EIA não considerou o Programa de Ação para a Adaptação às Alterações 

Climáticas (P-3AC), aprovado pela RCM n.º 130/2019 de 2 de agosto, como solicitado, 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 o uso eficiente da água, prevenção das ondas de calor, proteção contra inundações, entre 

outras.  

Deverá ter-se em conta também os objetivos, princípios, direitos e deveres estabelecidos pela Lei de Bases 

do Clima, Lei n.º 98/2021 de 31 de dezembro, que entrou em vigor a 01 de fevereiro de 2022, que define 

e formaliza as bases da política do clima, reforçando a urgência de se atingir a neutralidade carbónica, 

traduzindo-a em competências atribuídas a atores-chave de diversos níveis de atuação, incluindo a 

sociedade civil, as autarquias ou comunidades intermunicipais. Destaca-se, nomeadamente, o n.º 2 do 

artigo 19.º, referente às metas nacionais de mitigação, mais concretamente, metas de redução, em 

relação aos valores de 2005, de emissões de gases de efeito de estufa, e no n.º 3, que adota a meta, para 

o sumidouro líquido de CO2 equivalente do setor do uso do solo e das florestas, de, em média, pelo menos, 

13 megatoneladas entre 2045 e 2050. 

 

5.10.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Quanto à vertente mitigação das AC é de referir o seguinte: 

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 das 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. 

É de referir que, para determinação das emissões de GEE em todos os setores, devem ser utilizadas 

sempre que possível os fatores de cálculo (exemplos: fatores de emissão (FE), Poder Calorífico Inferior 

(PCI)) e as metodologias de cálculo constantes do Relatório Nacional de Inventários (NIR – National 

Inventory Report) que pode ser encontrado no Portal da APA. 

O EIA apresenta o inventário de emissões de poluentes atmosféricos para os concelhos de Torre de 

Moncorvo e Vila Nova de Foz Côa para 2017. De acordo com os dados apresentados, verifica-se que, 

comparativamente às emissões nacionais, as emissões do concelho de Torre de Moncorvo correspondem 

a 0,02%, 0,07%, 0,24% e 0.08% das emissões de CO2, CH4, N2O e Gases Fluorados com efeitos de estufa, 

respetivamente. 

Um dos impactes ambientais decorrentes do projeto é o aumento das emissões de GEE, sobretudo na fase 

de construção, associadas ao aumento temporário de tráfego de veículos pesados e máquinas afetas à 

obra e no transporte de materiais, à construção da subestação, à remoção de vegetação, à montagem dos 

painéis fotovoltaicos e de instalações de apoio, bem como à produção de energia elétrica por geradores. 
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Assim, para a fase de construção, o EIA estima que a circulação e funcionamento de maquinaria e 

equipamento pesado durante o período de obra seja responsável pela emissão aproximada de 

3 742 toneladas de CO2, durante os 13 meses de obra. As emissões associadas à operação de cada 

equipamento foram determinadas com base nos fatores de emissão de CO2 para o gasóleo do NIR. O 

transporte de materiais para a obra não foi contemplado nas estimativas, mas o EIA destaca que “contudo, 

recomenda-se que a seleção dos materiais minimize a distância a percorrer para o seu transporte, 

reduzindo emissões atmosféricas associadas a esse transporte”, o que se considera positivo salientar. 

Também na fase de construção, além das emissões de GEE provocadas pela maquinaria para o efeito, 

ocorrem igualmente impactes ao nível da perda de capacidade de sequestro de carbono devido à remoção 

de vegetação. Para o caso da CSF em estudo, de acordo com os dados disponibilizados e utilizando para o 

cálculo da captura de carbono da biomassa o valor da biomassa acima do nível do solo e o ano de 2010 

como referência (APA, 2021 – Adaptado de Portuguese National Inventory Report on Greenhouse Gases, 

1990 – 2019), esta área de implantação apresenta um total de retenção de carbono em biomassa acima 

do solo de 1 349 t de carbono, que corresponde a aproximadamente 4 948 t de CO2 por ano. 

Na fase de exploração, o EIA indica que os impactes estão associados às atividades de inspeção periódica, 

bem como às ações de manutenção. Outro impacte identificado são as emissões de SF6 (hexafluoreto de 

hexano), que poderão resultar na fuga incontrolável deste gás com elevado potencial de aquecimento 

global para a atmosfera em caso de “incidente envolvendo a destruição de um polo de um disjuntor, 

situação em que a massa de gás envolvida é reduzida”. Prevê-se que, no pior cenário, ou seja danificarem-

se todos os disjuntores/transformadores, poderão ser emitidas aproximadamente 7 296 t CO2 eq para 

atmosfera, considerando a aquisição de 64 equipamentos, contendo cada um 5 Kg de SF6 (carga total de 

320 kg). Como medidas de prevenção, o EIA inclui um Plano de Manutenção e um Plano de Gestão 

Ambiental, incluindo procedimentos para emergências. 

Ao produzir anualmente cerca de 382,6 GWh, o projeto Central Solar Fotovoltaica do Pocinho irá 

contribuir para evitar a emissão de cerca 86 697 toneladas de CO2eq para a atmosfera com base no mix 

energético para o setor da eletricidade (226,6 t CO2eq/GWh, NIR 2021 e “Balanço Energético”, DGEG). Ao 

fim de 30 anos (assumindo perdas anuais de 0,5%), estima-se que o projeto contribuirá para que seja 

evitada a emissão de cerca de 2 420 859 toneladas de CO2eq para a atmosfera. 

Considera-se que a adoção do Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI) é uma medida 

relevante para a recuperação da perda de capacidade de sumidouro de CO2, associada à 

desmatação/decapagem das áreas a intervencionar, quando devidamente aplicado. O PRAI refere que “A 

recuperação das zonas intervencionadas poderá ser obtida mais lentamente por um processo de 

regeneração natural, ou poderá ser acelerada com recurso à execução de hidrosementeiras. Na presente 

situação da Central Solar Fotovoltaica de Pocinho, propõe-se que a recuperação das zonas 

intervencionadas seja efetuada apenas à custa do seu recobrimento com terra vegetal (…)", o que 

implicará uma recuperação do stock de carbono mais lenta. 

O aditamento ao EIA não contemplou a proposta de Plano de Compensação de Desflorestação 

diretamente relacionado com a implementação do projeto, como solicitado, como forma de minimização 

da perda de sumidouro, uma vez que no âmbito do Plano de Estrutura Verde e Integração Paisagística 

(PEVIP) da Central Solar Fotovoltaica do Pocinho, peça desenvolvida em fase de pedido de elementos 

adicionais, “encontra-se contemplado um conjunto de ações dirigidas à requalificação ambiental da área 

da Central. Neste âmbito, para além das atitudes de preservação/requalificação das unidades de ocupação 

do solo que manifestam valor de conservação (povoamentos de azinheiras e de sobreiros, zimbral, e 

vegetação ribeirinha), contempla-se a preservação, em área de RAN, das unidades referentes ao uso 

agrícola (olival, vinha, pomares de amendoeiras e culturas arvenses), assim como, o revestimento de toda 

a área fotovoltaica com um coberto herbáceo/arbustivo e a recuperação/requalificação de unidades 

fortemente degradadas (matos com presença de azinheiras e sobreiros, e vegetação ribeirinha)”. 
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De acordo com o exposto anteriormente, e tendo em conta que na avaliação de impactes se determinou 

uma ação de desflorestação em 22,5 ha de povoamento de pinheiro-bravo, o EIA considera que o Plano 

de Compensação de Desflorestação se encontra integrado no PEVIP, pois prevê-se, para a área 

remanescente da Central Solar Fotovoltaica, a conversão de 65,95 ha de matos (giestal) em povoamentos 

de sobreiros, assim como a recuperação de 20,66 ha de vegetação ribeirinha, inerente à requalificação 

dos segmentos dos cursos de água que atualmente manifestam um mau estado de conservação. 

É de aludir que, tendo em conta o mecanismo de compensação proposto pelo proponente, o mesmo deve 

apresentar os cálculos que confirmem que a área de arborização compensa a biomassa em termos de 

capacidade de sumidouro de carbono perdida com a implementação do projeto. 

O EIA não identifica, em ambos os projeto da CSF e da LMAT, qualquer medida específica para o fator 

ambiental Alterações Climáticas. Contudo, consideram-se relevantes algumas das medidas gerais e das 

aplicáveis aos descritores Solos, Ecologia e Qualidade do Ar. 

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, dado que a transformação de 

resíduos em novos recursos, em linha com um modelo de economia circular, contribui para a redução das 

emissões de GEE. 

Salienta-se, por fim, que as linhas de atuação identificadas no PNEC 2030, como forma de redução de 

emissões de GEE, devem ser igualmente consideradas como referencial a adotar para efeitos de 

implementação de eventuais medidas de minimização dos impactes a ter em conta em função da tipologia 

do projeto, podendo reforçar as medidas de minimização já identificadas no EIA. 

Quanto à vertente adaptação às AC é de referir o seguinte: 

No essencial, 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. Assim, o estudo deve abordar a avaliação 

destes fenómenos tendo em consideração não apenas os registos históricos, mas também o clima futuro 

para a identificação das vulnerabilidades do projeto. 

A caraterização do clima da região onde se insere o projeto teve por base os dados da estação de 

Mirandela, por ser a mais próxima da área de estudo, e cujo período de observação é 1955-2012. As 

variáveis analisadas incluíram a temperatura, a insolação, a humidade relativa, o vento, a evaporação e a 

precipitação. 

Para além da análise do registo histórico, o EIA recorreu aos dados disponíveis no Portal do Clima para 

analisar a previsão de evolução das principais variáveis climáticas para os três períodos de tempo 

disponíveis (2011-2040, 2041-2070 e 2071-2100) e considerando os cenários de emissões RCP4.5 e 

RCP8.5. Assim, as principais alterações projetadas para a região do Norte incluem o aumento da 

temperatura média anual e em especial das máximas, a diminuição da precipitação média anual, o 

aumento da frequência e intensidade das secas, a diminuição do número de dias de geada e o aumento 

dos fenómenos extremos de precipitação. 

De acordo com as projeções de alteração das diferentes variáveis climáticas descritas no ponto anterior, 

o EIA considera que “estas não constituem nenhuma restrição adicional ao Projeto”. Deste modo, não 

estão previstas quaisquer medidas adicionais de adaptação, além das preconizadas no Plano de 

Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI) e as medidas específicas para o descritor Recursos 

Hídricos, que inclui “nas zonas que apresentem riscos de erosão implementar técnicas de estabilização dos 

solos e controlo da erosão hídrica, executando, se necessário, valetas de drenagem naturais adequadas às 

condições do terreno que permitam um escoamento que responda a fortes eventos de precipitação”. 
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Contudo, importa que as ações previstas no âmbito da adaptação sejam reforçadas com base nas medidas 

de adaptação identificadas no P-3AC, como forma de minimização de impactes das alterações climáticas 

sobre o projeto, devendo ser consideradas como referencial a adotar para efeitos de implementação de 

eventuais medidas de adaptação e prevenção. 

 

5.10.3. SÍNTESE CONCLUSIVA 

O projeto da Central Solar Fotovoltaica do Pocinho, tendo como objetivo a produção de energia elétrica 

fotovoltaica, ou seja, a partir de uma fonte renovável e não poluente, vai 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. 

É de aludir que, tendo em conta o mecanismo de compensação da perda de sumidouro proposto pelo 

proponente, devem ser apresentados os cálculos que confirmem que a área de arborização compensa a 

biomassa em termos de capacidade de sumidouro de carbono perdida com a implementação do projeto. 

Face ao exposto, o resultado da análise ao fator Alterações Climáticas é favorável ao projeto, condicionado 

à adoção das medidas de mitigação e compensação de impactes apresentadas e aos cálculos que 

confirmem que a área de arborização proposta pelo proponente compensa a biomassa em termos de 

capacidade de sumidouro de carbono perdida com a implementação do projeto. Considera-se que a 

Alternativa A é menos desfavorável do que a Alternativa B, pois apresenta um menor impacte na perda 

de sumidouro de carbono. 
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6. PARECERES DAS ENTIDADES EXTERNAS 

No âmbito da consulta a Entidades Externas foram recebidos os pareceres da Câmara Municipal de 

Carrazeda de Ansiães, da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo, da Direção Regional de Agricultura e 

Pescas do Norte, E-Redes – Distribuição de Eletricidade, S.A. e Rede Elétrica Nacional, S.A. 

A Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães (CMCA) emite parecer favorável condicionado à 

salvaguarda da manutenção e requalificação de acessos e da manutenção das culturas de Amendoal, 

Vinha e Olival, à integração paisagística da área envolvente ao monumento, designado Anta de Vilarinho 

da Castanheira. Propõe ainda que, sendo a aldeia de Vilarinho da Castanheira a que sofrerá maior impacto, 

no âmbito do impacto visual, a população residente deva ser compensada. 

A Câmara Municipal de Torre de Moncorvo (CMTM) emite parecer favorável à localização da Central, 

uma vez que não está localizada no ADV nem na ZEP. Contudo, verifica a ocorrência de grandes impactes 

na ocupação do solo e nos habitats, que considera passíveis de minimização. 

Aos corredores das LMAT é dado parecer favorável, desde que sejam subterrâneos, uma vez que as 

soluções apresentadas se situam ambas em ADV e ZEP e se afiguram como propostas de impacte bastante 

negativo. Caso não seja possível enterrar as LMAT, a título de exemplo, a CMTM indica o corredor C que, 

no seu entendimento, embora atravesse uma pequena zona do ADV, é menos impactante na sua intrusão 

visual, no que concerne ao ADV e ZEP, conforme imagem que se ilustra de seguida. 

 

Figura 60 – Imagem constante no parecer da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo e que inclui a 
representação do corredor alternativo C (a sul, com cor azul). 

 

A Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-Norte) – emite parecer desfavorável à 

localização da central e dos corredores alternativos da linha, por entenderem que existem alternativas 

mais viáveis que não comprometam os interesses nas matérias tuteladas pela DRAP. Salienta-se que esta 

entidade manifesta preocupação pelos danos irreversíveis com elevados impactes negativos no solo e 
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morfologia do terreno, na alteração e transformação da paisagem que carateriza e valoriza a região, 

resultado este, do trabalho humano ao longo de centenas de anos, colocando a preservação e o equilíbrio 

desta região em causa, tanto para as atuais gerações, como para as vindouras. Referem ainda, que, na 

área de estudo, os solos existentes têm um elevado peso na economia local e na estabilidade social, 

havendo já projetos executados e em execução, subsidiados através de vários programas operacionais. 

A E-Redes – Distribuição de Eletricidade, S.A. (E-Redes) emite parecer favorável, de acordo com o 

seguinte: “Uma vez garantida (i) a observância das condicionantes e precauções descritas no ponto 1, em 

prol da garantia da segurança de pessoas e bens, (ii) bem como o respeito das obrigações a acautelar pelo 

proprietário do terreno / Proponente, nomeadamente as inerentes às servidões administrativas existentes, 

nos termos indicados no ponto 2, (iii) e consideradas as recomendações apresentadas no ponto 3, (iv) o 

referido projeto merece o nosso parecer favorável”. 

A REN – Rede Elétrica Nacional, S.A. (REN) emite parecer favorável “(…) desde que sejam garantidas as 

condições acima expostas, observadas as condicionantes e assumidos os pressupostos expressos em III, 

não existem quaisquer outras objeções à implementação deste projeto no que diz respeito ao impacto com 

as infraestruturas da RNT e da sua operação”. 
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7. CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública, de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 

de outubro, na atual redação, decorreu durante 30 dias úteis, de 04 de julho a 12 de agosto de 2022. 

Durante este período foram recebidas 17 exposições com a seguinte proveniência: 

 ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações; 

 DGT – Direção-Geral do Território; 

 LADPM – Liga dos Amigos do Douro Património Mundial; 

 FAPAS – Associação Portuguesa para a Conservação da Biodiversidade; 

 SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo de Aves; 

 Olazabal & Filhos, Lda. (Quinta Vale Meão); 

 JM/PM Sociedade de Advogados em representação da Quinta das Bandeiras, Vinhos, Lda.; 

 Dez Cidadãos (sete concordam com o projeto, dois discordam e um faz comentários sobre o 

mesmo). 

 

7.1. PRINCIPAIS RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

Analisadas as exposições apresentadas durante o período de consulta pública, destacam-se de seguida os 

temas e preocupações mais pertinentes, sistematizados da seguinte forma: 

De não oposição ao Projeto: 

 A ANACOM verifica a inexistência de condicionantes radioelétricas aplicáveis à área de estudo 

afeta ao projeto pelo não se apõe à sua implementação. 

 A DGT salienta a existência de 3 vértices geodésicos, denominados “Ladeiras do Bico”, “Pocinho” 

e “Ventosa” (pertencentes à folha 11-C da SCN 1:50 000) que terão de ser salvaguardados, bem 

como as questões relacionadas com a Cartografia (deve ser homologada ou oficial de acordo com 

o Decreto-Lei 193/ 95 de 28 de Julho) e no âmbito da Carta Administrativa Oficial de Portugal 

(CAOP) a representação dos limites administrativos deve ser feita recorrendo à CAOP em vigor. 

Favorável ao Projeto: 

 7 Cidadãos baseando esta posição em dois aspetos: 

o Na sua participação na estratégia de redução de emissões de carbono e redução da 

dependência energética externa e consequente autonomia, não só do concelho mas 

também do País em termos energéticos. 

o Socioeconómicos: numa situação de abandono dos campos, a instalação da central, 

permite haver algum proveito para o bem comum, através de produção de energia verde, 

retendo algum do valor do investimento no concelho, criando emprego e fomentando o 

desenvolvimento da Região. 

De oposição ao projeto: 

 A LADPM, a FAPAS, a SPEA, a Olazabal & Filhos, Lda., a JM/PM Sociedade de Advogados e 2 

Cidadãos. 

A oposição das Organizações Não-Governamentais, Empresas (Quinta Vale Meão e Quinta das Bandeiras, 

Vinhos, Lda.) e dos Cidadãos é centrada em aspetos relativos à localização do projeto em área classificada, 
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os impactes nos sistemas ecológicos e socioeconómicos. 

Listam-se, alguns dos aspetos, considerados mais importantes que fundamentam as preocupações e a 

forte oposição à implementação da CSF do Pocinho: 

 Considera-se que o projeto da CSF constituirá uma “dissonância” na Paisagem Cultural do Alto 

Douro Vinhateiro, uma vez que as novas estruturas fotovoltaicas não tem qualquer tipo de relação 

funcional ou histórica com esta paisagem cultural, de dimensão mundial podendo induzir 

alterações na autenticidade e integridade desta zona classificada, comprometendo a fauna e a 

flora, colocando assim em causa a sua própria permanência na Lista Património Mundial da 

UNESCO. 

 No que se refere aos sistemas ecológicos, a área da central afeta 4 habitats classificados de 

elevado valor de conservação, criando uma descontinuidade territorial, e uma fragmentação do 

território com impactes na fauna. 

 Salienta-se ainda a presença de vários casais de aves de rapina nidificantes nas proximidades das 

áreas de estudo, nomeadamente de águia-real (Aquila chrysaetos), águia-de-bonelli (Aquilla 

fasciata) e britango (Neophron percnopterus) e de todo o projeto se localizar integralmente 

dentro de Áreas Críticas para rapinas do ICN e a alternativa B da LMAT se sobreporem, em parte, 

a uma Área Muito Crítica para aves de rapina do ICNF. 

 Os aspetos socioeconómicos prendem-se essencialmente com a perda de atratividade turística 

associada à alteração da paisagem, sendo os corredores de ligação especialmente gravosos pela 

proximidade à frente de uma das Quintas emblemáticas do País, a Quinta do Vale Meão e 

afetando outras como a Quinta das Bandeiras. A proximidade às aldeias de Vilarinho da 

Castanheira e Cabeça do Mouro, a afetação das águas subterrâneas. 

 Salienta-se, ainda, que o benefício económico da CSF se restringe aos proprietários dos terrenos, 

tendo pouquíssimo impacto, em termos de desenvolvimento regional, criação de emprego e 

fixação dos jovens. 

 Destacam-se ainda os impactes cumulativos associados ao surgimento de vários projetos de 

produção de energias renováveis, que contribuem para que os impactes sejam mais significativos, 

a uma escala geográfica superior. 

 Caso o projeto venha a ser aprovado, foi identificada a alternativa B2 como a menos gravosa, pese 

embora os seus impactes negativos. 

Proposta de alterações: 

Foram sugeridas alterações a introduzir projeto, como a redução da área da CSF afastando-a das 

povoações de Castedo, Vilarinho da Castanheira e Cabeça do Mouro e estudar novas alternativas 

designadamente: 

 Alternativa A1 – Aproveita, essencialmente, o corredor definido para a Alternativa A, divergindo 

junto ao grande meandro do Douro e à Foz do Sabor, e utilizando a Ponte do Sabor como apoio 

para vencer o rio. 

Esta alternativa poderia ter duas variantes: 

 Alternativa A1.1 – Cabo totalmente subterrâneo; 

 Alternativa A1.2 – Cabo aéreo, exceto no troço da Foz do Sabor, que seria subterrâneo. 

Críticas ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA): 

Foram ainda efetuadas críticas ao EIA, que foi considerado insuficiente a vários níveis. 
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No que se refere ao projeto, pelo reduzido número de alternativas preconizadas, considerando-se que 

ficaram por avaliar dois outros cenários possíveis e desejáveis: uma linha inteiramente subterrânea ou 

uma linha mista, com troços aéreos e outros subterrâneos. 

A caracterização da situação de referência do EIA foi considerada manifestamente insuficiente no que se 

refere a diversos fatores ambientais, designadamente: sistemas ecológicos, paisagem e socioeconomia. 

A falta de informação clara e precisa sobre a nidificação destas espécies impossibilita uma correta 

avaliação de impactes sobre as mesmas, inviabilizando as conclusões do EIA. 

No que se refere à paisagem foi omitido/minimizado o seu contributo para a avaliação do impacto na 

autenticidade e na integridade da “Paisagem Cultural” do Alto Douro Vinhateiro. A análise socioeconómica 

caracterizou a área de estudo como sendo uma área com características predominantemente agrícolas e 

florestais, ignorando completamente o fator turismo e o seu peso económico. 

Não foram avaliados os Impactes Cumulativos com outros projetos de produção de energia fotovoltaica e 

eólica que permitiriam otimizar as travessias de linhas elétricas. Considerou-se ainda que a apresentação 

de ficheiros “RAR” limitou o acesso das pessoas à informação. 

Foi ainda criticada a designação do projeto como “Central Solar Fotovoltaica do Pocinho” uma vez que a 

mesma se localiza entre Castedo (concelho de Torre de Moncorvo) e Vilarinho da Castanheira (Concelho 

de Carrazeda de Anciães) e o Pocinho, que fica no concelho de Foz Côa. Nesse sentido, foi solicitada a 

retificação desta. 

Sugestões 

Considerou-se muito relevante a avaliação a um plano mais global dos locais para implantação de centrais 

solares fotovoltaicas e respetivas linhas elétricas. Assim, sugeriu-se a realização de um Estudo efetuado 

pela entidade gestora do ADV, a CCDRN, sobre o potencial de instalação de CSF e Eólicas na Região 

Demarcada do Douro e na sua envolvente imediata, com particular destaque para uma distribuição 

ambiental e socioeconomicamente inteligente do atravessamento de linhas elétricas, bem como a 

realização de um procedimento de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) que permita avaliar os reais 

impactes ambientais cumulativos deste aumento de CSF, face à atual elevada perda de biodiversidade a 

nível mundial, mas também europeu. 

 

7.2. ANÁLISE DOS RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

No que diz respeito às preocupações identificadas nos pareceres recebidos no âmbito da consulta pública, 

verifica-se que a maioria das mesmas se encontram incluídas no âmbito das competências asseguradas 

pelas entidades que integram a Comissão de Avaliação (CA) constituída para o efeito, bem como no 

âmbito das competências das entidades que emitiram parecer enquanto entidades externas consultadas. 

Neste sentido, a CA reconhece a pertinência das questões/preocupações suscitadas e informa que as 

mesmas foram consideradas na presente avaliação, tendo sido contempladas para efeitos da decisão. 

Não obstante, na sequência do veiculado nas exposições recebidas e acima sintetizados, tecem-se os 

seguintes comentários: 

 As preocupações transmitidas pelas várias Organizações Não-Governamentais, entidades e 

cidadãos, que de modo geral fundamentaram a sua oposição ao Projeto, foram objeto de análise 

e ponderação no presente documento, estando preconizada a necessidade de apresentação de 

Elementos, de adoção das medidas de minimização, bem como a adequada monitorização dos 

fatores considerados relevantes. 

 Quanto à questão relativa ao impacte da perda de sumidouros naturais, é de referir que a 
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minimização da perda de sumidouro está englobada no âmbito do Plano de Estrutura Verde e 

Integração Paisagística (PEVIP), encontrando-se estabelecido um Elemento a apresentar para 

verificação de que a área de arborização proposta compensa a biomassa em termos de capacidade 

de sumidouro de carbono perdida com a implementação do projeto. O referido Elemento 

estabelece ainda que, caso a implementação do PEVID não compense a perda de sequestro de 

carbono, deve ser apresentado um Plano de Compensação de Desflorestação. 

 Há ainda um conjunto de exposições que apontam temas e preocupações, como a necessidade 

de uma AAE para a localização das centrais solares fotovoltaicas a nível nacional, que apesar de 

pertinentes, extravasam o âmbito do procedimento de AIA em curso. Tratam-se de questões 

essencialmente relacionadas com opções estratégicas e de planeamento, quer do setor 

energético, quer do território e cujas respostas não se alcançam em procedimentos de AIA 

avulsos. 
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8. CONCLUSÃO 

O projeto da Central Solar Fotovoltaica (CSF) do Pocinho tem por objetivo a produção de energia elétrica 

a partir de uma fonte renovável e não poluente (o sol).Terá uma potência nominal de 158,9 MVA e uma 

potência de pico de 203,7 MWp, estimando-se uma produção média anual de 382,6 GWh/ano de energia, 

pelo que o projeto irá contribuir para evitar a emissão de 86 697 toneladas de CO2eq por ano para a 

atmosfera. 

A implantação da CSF do Pocinho insere-se na sua totalidade no concelho de Torre de Moncorvo, 

abrangendo território das freguesias de Castedo e Cabeça Boa. A área de implantação da CSF do Pocinho 

é de aproximadamente 629 ha, ainda que a área vedada da central corresponda a cerca de 370 ha. 

A ligação da CSF do Pocinho à Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) far-se-á na subestação do Pocinho 

(existente), através da construção de uma Linha de Muito Alta Tensão (LMAT), a 220 kV, sendo o projeto 

da LMAT essencial para transportar a energia produzida na CSF. 

Para a ligação da CSF à subestação do Pocinho foram definidos três corredores alternativos (Alternativa 

A, Alternativa B e Alternativa B2). O corredor da Alternativa A abrange áreas dos concelhos de Torre de 

Moncorvo e de Vila Nova de Foz Côa, prevendo um comprimento de cerca de 11,2 km e 30 apoios. O 

corredor das Alternativas B e B2 abrange áreas do concelho de Torre de Moncorvo, prevendo para a 

Alternativa B um comprimento de cerca de 16,2 km e 42 apoios, enquanto a Alternativa B2 prevê-se um 

comprimento de cerca de 16,2 km e 43 apoios. Os corredores alternativos, com origem no setor sul da 

área da Central, desenvolvem-se para nascente atravessando o vale do Douro e o vale do rio Sabor. 

Importa referir que foi no decorrer do processo de AIA que o proponente apresentou a terceira alternativa 

de ligação, com a proposta da Alternativa B2 (em linha dupla) entre o apoio 29 e a subestação do Pocinho. 

Esta alternativa integra-se no corredor B e implica o desmantelamento da LMAT (existente) do 

Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor (AHBS) e a construção de uma nova linha que suporte a 

linha da CSF do Pocinho e o restabelecimento da ligação elétrica entre o AHBS e a subestação do Pocinho. 

A proposta da Alternativa B2 visa obter-se uma solução técnica de ligação menos impactante do ponto de 

vista ambiental, nomeadamente ao nível da paisagem e da interferência com a Zona Especial de Proteção 

(ZEP) do Alto Douro Vinhateiro (ADV). 

A CSF do Pocinho insere-se, parcialmente, em “áreas sensíveis” de acordo com a definição constante no 

artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação, nomeadamente na ZEP 

do ADV, classificado como Monumento Nacional. Em relação aos corredores alternativos da LMAT, os seus 

traçados inserem-se, quase na sua totalidade, em território da referida ZEP. 

O projeto da CSF do Pocinho, com vida útil de 30 anos, contempla uma central constituída por 509 320 

módulos fotovoltaicos de 400 Wp de potência unitária (203 728 kWp). A Central integra os seguintes 

componentes: instalação fotovoltaica, instalação elétrica de baixa e média tensão, postos de 

transformação e inversores, valas para os cabos subterrâneos, subestação e edifício de comando, 

caminhos e vedação. 

As diversas componentes do projeto integram as seguintes obras de construção civil: construção dos 

acessos; trabalhos de terraplanagem; limpeza e nivelamento (escavação, aterro, compactação e desmonte 

rochoso) da central para instalação da estrutura de suporte fotovoltaica; sistemas de drenagem, valas e 

condutas para cabos elétricos; postos de transformação; fundações de edifícios; montagem de estruturas 

metálicas; construção de edifícios; vedações e portões; construção de caminhos de acesso temporários a 

veículos pesados durante a construção das instalações e caminhos de acesso permanentes para 

manutenção da instalação durante a operação e exploração. 
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As estruturas metálicas de suporte dos módulos fotovoltaicos previstas irão adaptar-se ao terreno, para 

minimizar ou eliminar a movimentação de terras. Em situação de orografia mais difícil é referido que 

poderá ser equacionada uma solução com seguidores onde o desenvolvimento das mesas seja inferior aos 

propostos ou, na pior das situações, poderá ser necessário avançar com uma solução monoposto ou bi-

poste. As estruturas de suporte serão cravadas diretamente no solo ou através de cravação com pré-furo. 

Para a instalação das mesas no terreno, é necessário proceder à sua desmatação, sem necessidade de 

decapagem ou movimentações de terras, com exceção dos locais que possam apresentar elementos 

rochosos à superfície que, pela sua volumetria, possam condicionar a instalação das mesas. 

Em relação ao projeto associado da LMAT, a 220kV, as fundações para os apoios da linha elétrica são 

constituídas por quatro maciços de betão independente, com sapata em degraus, chaminé prismática, 

armadura de aço dimensionadas para os mais elevados esforços que lhe são comunicados pela estrutura 

metálica, que por sua vez está dependente das condições geotécnicas do terreno onde são implantadas. 

No âmbito da avaliação desenvolvida, dadas as caraterísticas, as áreas onde se desenvolve e a dimensão 

do projeto, consideram-se como fatores ambientais relevantes para a decisão os Sistemas Ecológicos, a 

Paisagem, o Uso do Solo e a Afetação do Alto Douro Vinhateiro. 

Destacam-se de seguida as principais conclusões alcançadas ao nível de cada fator ambiental. 

Em relação aos Sistemas Ecológicos, os impactes sobre a flora e vegetação, decorrentes da implementação 

do projeto, estão sobretudo relacionados com as atividades que promovem a remoção e degradação da 

vegetação, que conduzem à eliminação do banco de sementes do solo, e consequentemente criam 

dificuldades à regeneração natural das espécies vegetais. 

Verifica-se que as comunidades vegetais afetadas pela implementação da CSF apresentam 

predominantemente reduzido valor conservacionista e/ou ecológico. As afetações com maior significado 

cingem-se à destruição de pequenos trechos da vegetação ribeirinha (interseção de valas a construir)., 

sendo ainda expetável a existência de perturbações, de carácter temporário, nos povoamentos de 

sobreiro atravessados pela vedação, assim como nas comunidades florísticas que se encontram 

estabelecidas em áreas adjacentes às áreas de intervenção. A LMAT exige a manutenção de um corredor 

sem árvores de grande porte. Prevê-se que estas intervenções decorram apenas nos povoamentos de 

pinheiro-bravo, tornando os impactes no decorrer desta fase negligenciáveis. Os elementos arbóreos, de 

espécies autóctones, existentes não atingem na região alturas que comprometam a segurança da LMAT. 

O impacte do projeto ao nível da flora, vegetação, biótopos e habitats naturais considera-se negativo, 

indireto, de magnitude reduzida, temporário, provável, local, reversível a longo prazo ou irreversível, e 

pouco significativo. 

Em relação aos impactes da fase de construção da CSF sobre a fauna, as ações previstas terão como efeitos 

principais a perda de habitat, a degradação dos habitats adjacentes e o aumento do risco de mortalidade 

de algumas espécies por atropelamento. Na fase de exploração da CSF, podem ocorrer alterações no 

comportamento de algumas espécies que utilizam a área, dando lugar a fenómenos de perturbação e de 

afastamento. As áreas vedadas podem funcionar como barreiras e resultar em perda de espaço biótico 

para algumas espécies, enquanto as estruturam fotovoltaicas podem resultar na ocorrência de episódios 

de mortalidade de avifauna por colisão com as mesmas. 

Durante a fase de construção da LMAT, as ações previstas terão como efeitos principais a perda de habitat, 

a degradação dos habitats adjacentes, particularmente devido ao aumento da perturbação dos padrões 

de calma (resultando num efeito de exclusão das espécies) e o aumento do risco de mortalidade de 

algumas espécies por atropelamento ou soterramento. Na fase de exploração da LMAT, o seu 

funcionamento pode provocar alterações no comportamento de algumas espécies que utilizam a área, 

dando lugar a fenómenos de perturbação e de afastamento, bem como potenciar situações de morte de 

aves por colisão. 
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Da análise dos corredores em estudo para a instalação da LMAT, conclui-se que ambas as alternativas se 

desenvolvem numa região com elevada importância para a avifauna, particularmente aves de rapina e 

outras planadoras, associadas à nidificação de espécies como elevada sensibilidade à perturbação por 

atividades e infraestruturas humanas e/ou risco de colisão com linhas elétricas aéreas. 

Devido ao elevado número de espécies de avifauna, ameaçadas e quase ameaçadas, suscetíveis ao risco 

de colisão e ao risco de exclusão provocado pela presença de linhas elétricas aéreas, prevê-se que os 

impactes sobre a avifauna associado à presença da LMAT sejam negativos muito significativos. 

Contudo, os impactes na fase de construção associados ao risco de atropelamento, à perda de habitats e 

ao efeito de exclusão de espécies da área a intervencionar são minimizáveis através da implementação de 

medidas de minimização adequadas. Na fase de exploração, os impactes causados pelo risco de exclusão 

e pelo risco de colisão com a LMAT também são mitigáveis com a implementação de medidas de 

minimização adequadas. Adicionalmente, e considerando a sensibilidade da área do projeto para a 

avifauna, devem ser implementados programas de monitorização de avifauna na LMAT e de 

monitorização da mortalidade de avifauna na CSF. 

Com tal, o resultado da análise ao fator Sistemas Ecológicos é favorável ao projeto da CSF do Pocinho e 

da Alternativa B+B2 da LMAT, condicionado às disposições estabelecidas no presente documento. 

Em relação ao fator Paisagem, importa salientar que o Projeto em apreciação configura um conjunto de 

impactes de natureza visual e estrutural/funcional que, decorrente da sua análise, não se considera serem 

minimizáveis ou passíveis de minimização, em parte ou no seu todo: 

 Insere-se numa das regiões com maior valor cénico de Portugal Continental – Vale do Douro, Vale 

da Vilariça e Vale do Sabor. Representam todas, pela sua singularidade e especificidade, 

características naturais, culturais e patrimoniais únicas. 

 A região onde se insere o Projeto, numa parte muito significativa, está classificada como 

Património da Humanidade pela UNESCO (2001), na categoria de Paisagem Cultural Evolutiva 

Viva, designada de Alto Douro Vinhateiro e como Monumento Nacional. Corresponde à área mais 

representativa e melhor conservada da Região Demarcada do Douro (RDD) que é também a mais 

antiga região vitícola demarcada e regulamentada do mundo, com delimitações desde 1756. 

 A inserção do Projeto no território, ou mais concretamente da Central, é proposta num dos 

cenários menos favoráveis em relação à Zona Especial de Proteção (ZEP) do Bem do Alto Douro 

Vinhateiro (ADV). O Projeto é envolvido por nascente, sul e poente de forma muito adjacente e 

próxima. Embora mais distante, também é rodeado por norte pela ZEP. O seu “encapsulamento”, 

pela ZEP, e a excessiva proximidade determinam um maior potencial de visibilidade a partir da 

referida zona o que conduz à contaminação visual de uma maior área da ZEP. 

 O Vale da Vilariça apresenta níveis de afetação física ainda relativamente baixos e a sua 

integridade visual mantém-se ainda em níveis substancialmente elevados. Os níveis de afetação 

visual impostos pela Linha Elétrica aérea proposta realizar (Alternativa B – B1 e B2), segundo um 

atravessamento relativamente perpendicular ao referido vale, não se consideram aceitáveis. 

 A área de implantação da Central caracteriza-se por apresentar um mosaico cultural formado por 

um denso reticulado de propriedades que se alternam nos usos/ocupação – áreas agrícolas, 

pomares, pastagens, matos, matos e afloramentos rochosos, floresta –, delimitadas por muros de 

pedra seca – marca identitária – e sebes vivas. A implementação da central determinaria a perda 

permanente e irreversível deste mosaico cultural que se traduziria na perda absoluta deste 

padrão/mosaico visual de elevado valor cénico. 

 A implementação da Central determinaria a destruição física de vários valores naturais: várias 

espécies de vegetação, maioritariamente, com elevado valor cénico: Zimbro - Juniperus 
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oxycedrus; Azinheira - Quercus rotundifolia; Sobreiro - Quercus suber; Pinheiro-bravo – Pinus 

pinaster; Amendoeira – Prunus dulcis; Oliveira - Olea europaea var. europaea e Castanheiro – 

Castanea sativa. Determinaria também a perda irreversível da morfologia natural e a afectação 

da integridade física, também irreversível, de vastas áreas de afloramentos rochosos. 

 Os impactes visuais sobre as povoações existentes em redor da Central consideram-se como 

situando-se entre o Significativo (Mourão) e o Muito Significativo. A povoação mais afetada, não 

só pela proximidade à Central, mas pela vasta área de painéis que percecionaria é a de Vilarinho 

da Castanheira. 

 No que se refere à Linha Elétrica aérea, a 220kV, no caso da Alternativa A, considera-se existirem 

várias situações de conflito: colocação de apoios próximo ou defronte, respetivamente, da Capela 

de São Martinho – apoio 2 e 3 e da Capela de Santa Catarina (Cabeça Boa) – apoio 12; proximidade 

à povoação de Cabeça de Mouro e Cabeça Boa; afetação visual da via panorâmica M623-1; 

atravessamento do rio Douro e vale num dos cenários mais desfavoráveis, dado o percurso 

meandrizado/sinuoso do rio; impactes visuais negativos muito significativos sobre o Bem do ADV 

destacando-se a Quinta do Vale Meão e ainda os impactes visuais sobre o IP2/N102 entendida, 

nesta extensão, como via panorâmica. 

 No que se refere à Linha Elétrica aérea, a 220kV, no caso da Alternativa B, considera-se existirem 

várias situações de conflito: colocação incompreensível de um apoio defronte da Capela do Divino 

Espírito Santo – apoio 7, sendo também um miradouro; proximidade à povoação de Cabeça de 

Mouro e de Cabanas de Cima; impactes visuais negativos muito significativos sobre a Quinta de 

Vila Maior; atravessamento do Vale da Vilariça e rio Sabor e os impactes da extensão final do 

traçado sobre o ADV. 

 Ambas as alternativas propostas para o traçado da Linha Elétrica determinam impactes 

Significativos a Muito Significativos sobre a ZEP do ADV, ou mais concretamente, sobre o sistema 

de vistas existente, que permite a observação do território em níveis de qualidade excecionais, 

havendo, entre alguns deles, intervisibilidade ou visibilidade cruzada: Nossa Senhora da Assunção; 

Miradouro da Capela do Divino Espírito Santo; Miradouro do Talegre; Miradouro das Trigueiras; 

Miradouro São Gregório; Miradouro do Vale do Sabor; Miradouro Santa Leocádia (Torre de 

Moncorvo); Capela de Nossa Senhora da Esperança (Torre de Moncorvo); Capela de Santa 

Catarina (Cabeça Boa); Ermida Vale Meão; Miradouro da Barca Velha; Capela de Nossa Senhora 

da Veiga (Quinta do Reguengo) e Miradouro da Capela de Santo Amaro. 

 A realização do Projeto em avaliação representará uma forte artificialização do território em 

presença já sujeito ao efeito agressivo e negativo dos Projetos existentes: linhas elétricas aéreas 

que ligam à Subestação do Pocinho; o corpo da barragem do Sabor e do Pocinho e respetivas 

albufeiras. 

 Considera-se que a concretização do Projeto compromete a região em termos da sua evolução e 

da sua vocação natural, assim como da sua atratividade turística. A ZEP reúne muitas 

características do Bem, pelo que a mesma encerra potencial para no futuro vir a ser, pelo menos 

parcialmente, agregada ao Bem e dele ser parte integrante. 

Face ao exposto, o resultado da análise ao fator Paisagem é desfavorável ao projeto em avaliação. 

No que respeita ao fator Uso do Solo para o projeto de execução da CSF do Pocinho, considerando que: 

 A área de estudo, com 629 ha, tem uma área de implantação efetiva ocupada pelas infraestruturas 

que a compõem (painéis, vedação, acessos, PT e SE), de aproximadamente 298,63 ha, estando 

prevista a instalação de 509 320 módulos fotovoltaicos; 

 Foram salvaguardadas as áreas integrantes da RAN, dada a sua importância para as práticas 
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agrícolas; 

 Os principais impactes na ocupação do solo, na fase de construção serão negativos e de âmbito 

local, e resultam principalmente da afetação das subclasses de povoamento de pinheiro bravo, 

matos (giestal), pomar de amendoeiras, vinha e olival. Estas afetações devem se, por um lado, à 

instalação dos elementos definitivos do projeto, e por outro, à presença e circulação de elementos 

temporários, tais como, maquinaria, locais de depósito de terras e materiais e a abertura de valas. 

Segundo o EIA, foi tido, quando possível, o cuidado de não afetar os exemplares de sobreiro, de 

azinheira e zimbral que se encontram na área da Central (indivíduos isolados ou constituindo 

povoamentos), assim como a vegetação ribeirinha existente; 

 Na fase de exploração os principais impactes negativos, e considerados permanentes verificados 

na fase de construção mantêm-se, sendo de magnitude reduzida, pouco significativos, locais, 

prováveis, permanentes, imediatos, diretos e não minimizáveis, realçando-se o facto de a situação 

influenciar os atuais usos do solo durante o seu tempo útil de vida do projeto; 

 O EIA não descreve os impactes para a fase de desativação, no entanto, deve ser garantido o 

restabelecimento do uso e ocupação do solo atual, antes da implantação da central, tendo em 

conta a manutenção das espécies atuais existentes, nomeadamente a plantação de pomares de 

amendoeiras, olival e vinha; 

 Foram apresentadas medidas de minimização do fator ambiental Uso do Solo, reportando-se 

sobretudo às áreas afetas aos regimes da RAN e REN, implícitas com os fatores ambientais solo, 

recursos hídricos superficiais, geologia e hidrogeologia. No entanto, são elencadas no presente 

documento as medidas de minimização que devem ser tidas em consideração; 

 O projeto encontra-se alinhado com as políticas e metas ambientais e energéticas, assumidas pelo 

Estado Português, seguindo as diretrizes nacionais e europeias, para a diminuição das emissões 

de CO2 e aposta no setor das energias renováveis. 

Consideram-se reunidas as condições necessárias para que o resultado da análise ao fator Uso do Solo 

seja favorável ao projeto da CSF, condicionada ao cumprimento dos elementos, requisitos e medidas de 

minimização estabelecidas no capítulo seguinte do presente documento. 

Contudo, considerando o estudo prévio da Linha Elétrica de ligação à RESP: 

 Com as alternativas impostas para o atravessamento da LMAT, a 220 kV, entre a subestação 

prevista no projeto e a subestação do Pocinho, com uma extensão aproximada de 11 000 m para 

o corredor A e de 16 150 m para o corredor B, serão afetadas permanentemente importantes 

manchas de matos de características mediterrânicas, de Sobro e de Azinho, que assumem, para 

além de um importante recurso natural e económico da região, especial importância no que diz 

respeito ao mosaico característico da paisagem da região, nomeadamente o Monte Meão e o Vale 

da Vilariça; 

 As alternativas propostas para o atravessamento da LMAT sobrepõem um corredor ecológico, 

com o objetivo de favorecer o intercâmbio genético essencial para a manutenção da 

biodiversidade, incluindo uma adequada integração e desenvolvimento das atividades humanas, 

explorações florestais (pinheiro-bravo) e agrícolas afetadas, nomeadamente áreas de olival e 

vinha e pomares de amendoeiras; 

 De acordo com o referido no EIA (pág. 79 do RT), “(…) onde o procedimento de licenciamento 

elétrico em vigor, e sobre o qual os Promotores têm que trabalhar e respeitar, não se coaduna em 

termos de prazos com a apresentação de alternativas em termos de projetos, situação esta 

extremamente penalizadora para os promotores/investidores”. O facto narrado pelo proponente 

não pode ser aceite como uma justificação da não apresentação de alternativas ao projeto em 
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causa; 

 Todos os impactes são considerados negativos, à exceção da última ação identificada, 

nomeadamente, e no que se refere ao desmantelamento do estaleiro e renaturalização dos 

acessos; 

 Em todas as ações, são considerados impactes negativos, de âmbito local, reversíveis, diretos e 

minimizáveis, com importância considerada muito significativa, tendo em conta a destruição do 

coberto vegetal que vai ser efetuado, na gestão das faixas de gestão de combustível, a executar 

ao longo de toda a extensão de linha, bem como ao nível de processos de erosão e arrastamento 

de solos, não podem ser considerados minimizáveis nem pouco significativos. 

 Na delimitação do corredor definido para a implantação da linha elétrica (Alternativa A), se 

verifica a interceção na área do perímetro de rega (Aproveitamento Hidroagrícola do Vale da 

Vilariça – AHVV – N35), onde estão definidas as condições hidráulicas para o abastecimento. 

Conclui-se que o resultado da análise ao fator Uso do Solo é desfavorável ao estudo prévio da LMAT, dado 

que as alternativas propostas (A, B e B2) configuram impactes negativos significativos no Uso do Solo. 

No que concerne à Afetação do Alto Douro Vinhateiro, verifica-se que os projetos da CSF e da LMAT 

interferem com a Zona Especial de proteção do Alto Douro Vinhateiro (ZEP ADV), coincidindo esta com a 

Região Demarcada do Douro, uma das regiões vinícolas demarcadas e regulamentadas mais antigas do 

mundo. Importa realçar a importância e o papel da zona tampão, não só na proteção da área classificada 

do ADV, mas também encerrando uma camada histórica e patrimonial relevante para a interpretação do 

Valor Universal Excecional (VUE) deste sítio classificado, tendo presente que os valores e atributos que 

estiveram na génese do ADV como património mundial não se diluem na linha que demarca estas duas 

áreas. 

Apesar da construção da CSF não impactar diretamente sobre o ADV, representa um impacte sobre a ZEP 

ADV, configurando uma intrusão visual com exposição para algumas localidades, mas também sobre locais 

de culto, locais de contemplação da natureza e paisagem e sobre vias panorâmicas. Pode aferir-se que a 

CSF configura uma alteração permanente na matriz da paisagem, adulterando o caráter e espírito do lugar, 

constituindo uma intrusão visual, em diferentes planos, dependendo do local de observação. Contudo, e 

dado que existe interrupção entre os módulos dos painéis, poderão ser asseguradas culturas de amendoal, 

olival e vinha que tanto marcam esta paisagem, como garantia de proteção do Bem, sustento turístico e 

socioeconómico da população local. 

A CSF ocupa cerca de 14 hectares de área pertencente à ZEP ADV, enquanto a LMAT ocupa quase na sua 

totalidade área da zona tampão, incidindo diretamente sobre vários atributos que conferem VUE ao ADV. 

Cumulativamente, um dos corredores alternativos estudados para a linha ocupa, num pequeno troço, 

área classificada do ADV. 

Face à interferência do projeto com a ZEP ADV e/ou ADV, foi solicitado ao proponente uma solução 

alternativa para a implementação da linha elétrica, que não implicasse o atravessamento da área 

patrimonial. No entanto, de acordo com o mesmo, a entidade responsável pela gestão da rede elétrica 

pública refere não existirem alternativas à ligação, que não no Pocinho. 

Assim, a linha elétrica associada ao projeto da CSF terá um impacte negativo muito significativo e 

irreversível sobre o VUE do Bem, face às caraterísticas lineares e em altura do projeto. Apenas um dos 

corredores alternativos da linha incide, marginalmente, na área classificada, no entanto face à dimensão 

dos apoios, considera-se existir um impacte visual direto sobre o Bem. Para além da afetação visual sobre 

a paisagem classificada, regista-se a afetação física (por destruição) de valores e atributos que estiveram 

na base da sua classificação, agravada pela implantação dos apoios, pela abertura dos acessos e ainda 

pelas ações de manutenção e limpeza do corredor da linha. 
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Com efeito, a exploração da LMAT implica a criação de uma faixa na qual estão condicionados alguns usos 

e ocupações presentes no território, tais como matas, pomares, olival e vinha. Por outro lado, a reposição 

do coberto vegetal afetado pelo projeto, embora possa ocorrer, demorará anos, salientando-se que 

algumas espécies arbóreas / arbustivas possuem um crescimento lento, pelo que serão necessários vários 

anos / décadas a atingir um porte semelhante ao atual. Tudo isto provoca uma ferida permanente na 

paisagem, conduzindo à diminuição da sua qualidade visual constituindo um impacte direto, local ou 

regional. 

Importa salientar que, devido à altura dos postes e à orografia do terreno, a LMAT passará a configurar 

um elemento predominante na paisagem, sobrepondo-se ao mosaico tradicional que a compõe, onde 

predominam árvores e arbustos de reduzido a médio porte, como oliveiras, amendoais, pomares de 

citrinos, vinhas, azinheiras, carrascos, zimbros, entre outros. 

A Alternativa A da LMAT afeta locais de elevada importância e sensibilidade ecológica, relevantes manchas 

de matos e matas, que para além de constituírem um recurso natural e económico da região, assumem 

especial importância no que diz respeito à paisagem do ADV e respetiva ZEP, atendendo que integram o 

seu mosaico paisagístico, como é o caso do Monte Meão e toda a encosta norte do rio Douro. Por sua vez, 

o Corredor B atravessa de forma expressiva o Vale da Vilariça, um vale que, para além de constituir uma 

forma excecional de paisagem, possui relevante importância agrícola e económica, fatores que 

conjugados com o património paisagístico e cultural da envolvente potenciam toda a área como um 

destino turístico cada vez mais procurado. 

A magnitude dos impactes negativos identificados e associados aos dois projetos ganha peso pela reduzida 

capacidade de absorção visual, associada à elevada qualidade e sensibilidade da paisagem, na medida em 

que as suas componentes são visíveis, a diferentes níveis, conforme se trate do rio Douro, da rede viária, 

das várias localidades e outros locais de interesse turístico e patrimonial da envolvente. 

O impacte paisagístico e patrimonial de projetos desta natureza e dimensão poderá, eventualmente, 

comprometer iniciativas de promoção da região, enquanto destino turístico de excelência. A isto acresce 

a perda de valor da paisagem, enquanto ativo, e a afetação de uma prática agrícola tradicional e vigorosa, 

que no seu conjunto têm permitido sustentar a vida numa região carenciada e despovoada. 

Nesta avaliação não podem ser minimizados os impactes cumulativos e indiretos deste projeto associado 

a outros implementados na envolvente, dos quais se destacam a Subestação do Pocinho e todas a linhas 

elétricas associadas ao transporte de energia. O atual panorama de dispersão de linhas elétricas aéreas 

no território do ADV e da sua ZEP está na origem de uma das principais preocupações na gestão do Bem, 

prendendo-se com a necessidade de integrar adequadamente estas infraestruturas aéreas de transporte 

de energia e telecomunicações. Esta é uma problemática transversal à gestão do Património Mundial, 

tendo sido abordada noutras ocasiões. 

Com efeito, sobre projetos desta natureza, o ICOMOS, nos pareceres que emitiu, apresentou um conjunto 

de recomendações, alertando para o facto de existirem alguns aspetos alarmantes relativos à instalação 

de centrais solares de produção de energia renovável em grande escala, nomeadamente que o “o projeto 

da central não pode ser dissociado da linha de energia”, não sendo adequado avançar com o projeto de 

uma central sem conhecer o corredor de atravessamento da respetiva linha de transporte de energia. No 

mesmo contexto, aponta para a necessidade de se obter um levantamento cartográfico atualizado, que 

permita identificar os locais que podem acolher a construção de centrais de grande porte, evitando a sua 

instalação em paisagens rurais com importante valor ambiental ou patrimonial. O processo decisório 

quanto à localização das centrais solares deve ser repensado, tendo em conta a proximidade aos 

consumidores finais, sublinhando que existem outras alternativas à instalação para produção de energia 

solar. 

Note-se que o Estudo de Impacte Patrimonial (EIP) deste projeto não seguiu as orientações e estrutura 

estabelecidas no Guia do ICOMOS, contrariando mesmo aquele documento, dado não se verificar um 
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esforço para evitar, eliminar ou minimizar os impactes adversos sobre os atributos que conferem VUE ao 

ADV. O EIP não reflete, como deveria, o equilíbrio necessário entre o benefício para a região e os danos 

estruturais provocados na paisagem. 

Assim, entende-se que as alternativas da LMAT apresentadas, em fase de estudo prévio, configuram 

impactes negativos muito significativos, permanentes, colocando em causa a integridade e autenticidade 

do Bem, pelo que o resultado da análise ao fator Afetação do ADV é desfavorável ao projeto da LMAT, 

considerando que a implantação do projeto resultará na relevante afetação física e visual dos atributos 

que conferem VUE ao ADV, enquanto paisagem cultural evolutiva e viva. 

No entanto, e uma vez que o projeto da CSF do Pocinho está alinhado com as políticas e metas ambientais 

e energéticas assumidas pelo Estado Português, seguindo as diretrizes nacionais e europeias para a 

diminuição das emissões de CO2 e aposta no setor de energias renováveis, e tendo em conta que a mesma 

não interfere com o ADV e a afetação da ZEP é muito marginal, o resultado da análise ao fator Afetação 

do ADV é favorável ao projeto da CSF condicionado à não ocupação das áreas integrantes da RAN, áreas 

ocupadas por olival, amendoal e vinha, bem como à manutenção dos muros nestas áreas e à 

implementação do Projeto de Integração Paisagística. 

Em relação ao Património Cultural, a área de estudo integra-se num território patrimonialmente sensível, 

enquadrado em grande parte pela Zona Especial de Proteção do Alto Douro Vinhateiro / Alto Douro 

Vinhateiro – Região Demarcada do Douro – Classificado como MN – Monumento Nacional, Aviso 

n.º 15170/2010, DR, 2.ª série, n.º 147, de 30-07-2010, ao abrigo do art.º 15.º, n.º 7, da Lei n.º 107/2001, 

de 8-09-2001 (por ter sido inscrita na Lista do Património Mundial da UNESCO em 2001). 

Toda a paisagem do Vale do Sabor encontra-se muito antropizada, sendo que a sua riqueza se relaciona 

em grande parte com a existência de diversas formas e momentos de ocupação humana, cuja diacronia 

ocupacional se estende desde a Pré-História até à atualidade. 

São conhecidos neste território importantes sítios arqueológicos, alguns dos quais constituem património 

classificado, com as respetivas zonas de proteção a salvaguardar. Nenhum destes imóveis se encontra 

abrangido pela área de incidência direta do projeto. 

Na área de implementação da CSF existem inúmeras estruturas integradas na categoria de património 

edificado, cujo valor intrínseco não é significativo, mas que integram um vasto conjunto que constitui o 

património rural da região. Genericamente, regista-se o estado de ruína e degradação. A par destas 

construções assinala-se a abundância e diversidade de muros de pedra seca, parte integrante da paisagem 

do planalto. 

Registam-se sítios arqueológicos relevantes neste território com condições naturais muito diversas e 

particulares, embora nas áreas estudadas não tenham sido registados testemunhos de ocupação 

antrópica arcaica. Os exemplares de monumentos megalíticos, que ainda persistem na paisagem do 

planalto, podem ser indicadores da existência de outros vestígios, ocultos pelas ocupações atuais do 

terreno. 

No que se refere à avaliação dos impactes sobre a Paisagem Cultural do Alto Douro Vinhateiro (ADV), 

Monumento Nacional inserido na Lista do Património Mundial e respetiva ZEP, verifica-se que a 

metodologia e rigor da avaliação dos impactes sobre a paisagem são aceitáveis e suficientes face à 

necessidade de aferir sobre a salvaguarda dos valores culturais em presença. 

Relativamente ao ADV, a CSF em estudo não abrange área do bem ADV nem a respetiva ZEP, sendo que 

esta confina com a propriedade da Central, a sul e a este. No que diz respeito à Linha Elétrica, verifica-se 

que os corredores em análise (alternativas A e B) desenvolvem-se ao longo da ZEP, mas não incindem 

sobre o bem ADV, havendo, contudo, uma certa proximidade, no desenvolvimento do corredor A na sua 

chegada à Subestação do Pocinho, que é contiguo ao bem classificado, na plataforma ribeirinha 

subjacente à Quinta de Vale Meão. 
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Face ao exposto, o resultado da análise ao fator Património Cultural é desfavorável à Alternativa A da 

Linha Elétrica, sendo favorável à CSF do Pocinho e à Alternativa B + B2 da Linha Elétrica, condicionado às 

disposições estabelecidas no capítulo seguinte do presente documento. 

Em termos do fator Socioeconomia, tendo em consideração a análise efetuada ao EIA em apreço e para 

ambos os projetos, a CSF em fase de projeto de execução e a LMAT de ligação ao ponto de entrega na RNT 

na subestação do Pocinho, em fase de estudo prévio, em concreto ao corredor B+B2, conclui-se que a 

avaliação deste fator é favorável, condicionada ao cumprimento dos aspetos a seguir elencados: 

 Relativamente à CSF, entende-se de condicionar o projeto à concretização das medidas de 

minimização propostas, bem como as medidas de minimização e de compensação indicadas como 

complemento e inscritas no presente documento. 

 Já no que respeita à LMAT, e tendo em foco o alcance do fator Socioeconomia, importa antes de 

mais referir que, tratando-se de um território com uma sensibilidade especial e reconhecida, 

atento ao valor patrimonial do mesmo, transcrito na paisagem, também, pelo modus vivendi das 

populações residentes, bem como considerando a emergência ambiental, climática e energética, 

todos os atores intervenientes, quer sejam promotores, quer sejam as diferentes entidades 

pertencentes ao SEM – Sistema Elétrico Nacional (transportadoras e distribuidoras), deverão estar 

alinhados na adoção da melhor solução que prossiga, por um lado, os objetivos da Estratégia 

Nacional para este setor e por outro que preserve, o mais possível, os valores existentes nos 

territórios, valores que lhes são endógenos e identitários e que lhes conferem um carácter 

diferenciador, com potencial de exploração por outros setores económicos como, o agrícola, o 

florestal e o turístico. Assim, e no que concerne aos corredores da LMAT, concorda-se que, à 

partida, o corredor A será o mais impactante pela sua interligação com o Património Mundial do 

ADV. Já no caso do corredor B, entende-se que o traçado que vier a ser implementado deverá ter 

em consideração, o mais possível, a minimização do impacte no Vale da Vilariça, quer ao nível do 

potencial agrícola deste vale, quer do seu valor paisagístico, devendo a linha e seus apoios ser 

implementados em zonas que minimizem a criação de novos acessos, que utilizem o mais possível 

os já existentes, podendo, inclusive, ocupar / remodelar infraestruturas elétricas existentes. 

 O plano de monitorização deverá ser implementado também nas freguesias de Vilarinho da 

Castanheira e da U.F. de Valtorno e Mourão. 

De acordo com a análise efetuada no âmbito do fator Ordenamento do Território, conclui-se que o projeto 

da CSF poderá a vir a ter enquadramento na alínea d) “Instalações especiais afetas à exploração de 

recursos energéticos renováveis ou de vigilância, deteção e combate aos incêndios florestais”, 

considerando as compatibilidades com a utilização dominante, embora com caráter excecional, previstas 

no ponto n.º 3 do Artigo 17.º da Secção I do Capítulo II, do Regulamento do PDM de Torre de Moncorvo. 

No entanto, o n.º 4 do mesmo artigo refere que “As construções e instalações afetas a usos compatíveis 

com a utilização dominante estabelecida só são autorizadas nas condições específicas definidas nos artigos 

seguintes deste capítulo e desde que: 

a) Se integrem corretamente no local sob os pontos de vista paisagístico, ambiental e 

arquitetónico, garantindo as condições de segurança, salubridade e funcionais, sendo da 

responsabilidade dos promotores a execução e manutenção de todas as infraestruturas 

necessárias”. 

Face à localização, dimensão e importância do projeto da CSF, às classes de espaços afetadas, 

condicionantes, servidões administrativas e/ou restrições de utilidade pública presentes, o resultado da 

análise ao fator Ordenamento do Território é favorável, condicionado a: 

 Uma vez que o limite da CSF ocupa uma área de 629 ha e prevê uma área de implantação 

aproximada de 370 ha, ocupados pelas várias infraestruturas que compõem a Central, e 
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entendendo que existe a salvaguardar as áreas de RAN pela importância destas para práticas 

agrícolas, considera-se ser pertinente que as mesmas sejam salvaguardadas, não podendo ser 

afetadas ou comprometidas, na medida em que possam cumprir o desígnio para o qual estavam 

destinadas. A implantação dos painéis, os acessos criados e colocação de vedações, não devem 

constituir assim um impedimento na sua continuidade; 

 Devem ser garantidos todos os acessos às propriedades e bens privados, e, sempre que possível, 

a utilização de acessos existentes ou a construção de novos em zonas de menor afetação possível; 

 Devem ser excluídas ou minimizadas as intervenções nas áreas mais férteis, sejam elas com 

pomares (olival e amendoal), vinha ou outras culturas de elevada importância socioeconómica. 

Em relação ao projeto das alternativas da LMAT, da análise efetuada no que ao Ordenamento do Território 

diz respeito, conclui-se que o mesmo não se enquadra no previsto do n.º 2 do Artigo 35.º do Capítulo I do 

Regulamento do PDM de Vila Nova de Foz Côa. Referindo que “As construções, usos ou atividades 

compatíveis só serão autorizadas nas condições definidas nos artigos seguintes deste capítulo, sem 

prejuízo do estabelecido no artigo 11.º e no artigo 21.º do presente Regulamento, referentes a medidas 

de defesa da floresta contra incêndios e à estrutura ecológica em solo rural, e ainda: 

a) Não afetem negativamente a área envolvente sob o ponto de vista paisagístico, ambiental e 

funcional, e do património cultural; 

b) Desde que cumprido o disposto na legislação específica relacionada com as espécies florestais 

protegidas, nomeadamente o sobreiro, azinheira e azevinho; 

c) Seja assegurada pelos interessados a execução e manutenção de todas as infraestruturas 

necessárias, podendo constituir motivo de inviabilização da construção a impossibilidade ou a 

inconveniência da execução de soluções individuais para as infraestruturas”. 

No que concerne às alternativas que se inserem no concelho de Torre de Moncorvo, estas não cumprem 

o definido no Regulamento do PDM previsto na alínea a) do ponto n.º 4 do Artigo 17.º da Secção I do 

Capítulo II, já supra referenciado. 

Entende-se que o projeto da LMAT, para ambas as alternativas (A, B e B2), não reúnem os pressupostos 

que as permitam considerar corretamente integradas sob os pontos de vista paisagístico e ambiental, pelo 

que o resultado da análise ao fator Ordenamento do Território é desfavorável, tendo sobretudo em conta 

as extensas áreas de travessia, quer no Vale da Vilariça quer no Vale Meão, que manifestamente 

“ofuscam” o território na sua leitura, na sua ocupação e permanência, sendo perfeitamente suscetíveis 

de sacrificar de forma injustificável os valores naturais ali presentes, uma vez que: 

 As alternativas para o atravessamento da Linha de Muito Alta Tensão, a 220 kV, entre a subestação 

prevista no projeto e a subestação do Pocinho, com uma extensão de 11 218,64 m para o corredor 

A, 16 167,14 m para o corredor B e 16 182,59 m para o corredor B2, interferem com um mosaico 

rico e diversificado do ponto de vista natural, cultural e paisagístico correspondendo ao Monte 

Meão e Vale da Vilariça, respetivamente; 

 A implantação do projeto poderá afetar um conjunto relevante de valores naturais (afloramentos, 

vertentes rochosas; florestas de sobreiro e azinheira; amendoeiras, vinhas e olival, matos e cursos 

de água como o Douro, Sabor, Vilariça, e respetiva vegetação ribeirinha) e culturais (Quintas 

históricas e turísticas; santuários e igrejas, miradouros). 

Em relação ao fator Geologia e Geomorfologia, os principais impactes estão associados à fase de 

construção. No âmbito deste fator ambiental, são de salientar as áreas com afloramentos rochosos 

arredondados com desníveis superiores a 1 metro na zona de implantação da CSF. Em relação à LMAT, 

considera-se que o atravessamento do rio Douro, a implantação de apoios de Linha Elétrica e o próprio 

traçado do corredor A são causadores de afetações relevantes e potenciadoras de impactes negativos, 
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diretos, certos, de magnitude elevada e muito significativos no setor do duplo atravessamento do rio 

Douro, bem como no prolongamento da linha ao longo da vertente da margem direita do rio Douro, em 

especial entre o apoio 23 e o 28 do corredor da Alternativa A. 

O corredor B, desde o atravessamento do rio Sabor até à zona da Quinta da Ventosa, e o seu 

desenvolvimento ao longo da linha de cumeada entre o apoio 29 e a subestação do Pocinho, seja em linha 

simples ou dupla, não potencia impactes negativos muito significativos sobre a geomorfologia. Os 

impactes sobre a geologia no corredor B, desde o atravessamento do rio Sabor até à subestação do 

Pocinho, são ainda de menor magnitude e importância que os impactes sobre a geomorfologia. 

Face ao exposto, o resultado da análise do fator Geologia e Geomorfologia é favorável à CSF, condicionado 

à exclusão de módulos fotovoltaicos das áreas de afloramentos rochosos graníticos com desníveis 

superiores a 1 metro, e favorável à Alternativa B+B2 da LMAT, sendo desfavorável à Alternativa A. 

Relativamente aos Recursos hídricos, no que concerne à fase de construção, os impactes previstos estão 

essencialmente relacionados com as alterações das condições de drenagem e com a compactação dos 

solos. Estas ações irão reduzir a infiltração das águas pluviais com o consequente aumento do escoamento 

superficial. No decurso das operações de construção, a qualidade das águas superficiais poderá ser 

afetada pelo arrastamento de partículas sólidas para a linha de água e por eventuais ocorrências de 

derrames acidentais de óleos e lubrificantes utilizados na maquinaria, induzindo impactes negativos, 

pouco significativos, minimizáveis e temporários. 

Na fase de exploração, os impactes associados ao fator Recursos Hídricos estão relacionados com a 

manutenção/limpeza da área e a reparação ou substituição de equipamentos. Esses impactes estimam-

se, no geral, como negativos, pouco significativos, reversíveis e minimizáveis, se tomadas as adequadas 

medidas de minimização. 

Apesar de o projeto poder induzir impactes negativos sobre os recursos hídricos, os mesmos são passíveis 

de serem minimizados se adotadas as medidas de minimização estabelecidas no presente documento, 

não sendo expectável a ocorrência de um impacte negativo significativo ao nível da qualidade das águas. 

Neste contexto, considera-se que, ao nível da afetação dos recursos hídricos, Alternativa B menos 

impactante que a Alternativa A. 

Face ao exposto, o resultado da análise do fator Recursos Hídricos é favorável ao projeto da CSF e da 

Alternativa B+B2 da LMAT, condicionado às disposições estabelecidas no capítulo seguinte do presente 

documento. 

No que às Alterações Climáticas diz respeito, um dos impactes ambientais decorrentes do projeto é o 

aumento das emissões de gases com efeito de estufa (GEE), sobretudo na fase de construção, associados 

ao aumento temporário de tráfego de veículos pesados e máquinas afetas à obra e no transporte de 

materiais, à construção da subestação, à remoção de vegetação, à montagem dos painéis fotovoltaicos e 

de instalações de apoio, bem como à produção de energia elétrica por geradores. 

Ao produzir anualmente cerca de 382,6 GWh, o projeto irá contribuir para evitar a emissão de 

86 697 toneladas de CO2eq anuais para a atmosfera com base no mix energético para o setor da 

eletricidade, 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. 

Face ao exposto, o resultado da análise ao fator Alterações Climáticas é favorável ao projeto, condicionado 

à adoção das medidas de mitigação e compensação de impactes estabelecidas no presente documento e 

à apresentação dos cálculos que confirmem que a área de arborização proposta pelo proponente 

compensa a biomassa em termos de capacidade de sumidouro de carbono perdida com a implementação 

do projeto. 
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Na globalidade, considera-se que o conjunto de condicionantes (elementos a apresentar, medidas e 

planos de monitorização a adotar) detalhadas no capítulo seguinte do presente documento, poderá 

contribuir para a minimização e compensação dos principais impactes negativos identificados para o 

projeto da Central Solar Fotovoltaica do Pocinho. Admite-se ainda que os impactes residuais (isto é, que 

subsistirão na fase de exploração) não serão de molde a inviabilizar o projeto da CSF. 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. 

A apreciação técnica do EIA e respetivos Aditamentos efetuada pela Comissão de Avaliação teve por base 

os pareceres emitidos pelas entidades que a constituem, sendo que, para complementar essa apreciação, 

foram consultadas, através de pedido de parecer, as Câmaras Municipais de Torre de Moncorvo (CMTM), 

de Vila Nova de Foz Côa (CMVNFC), de Carrazeda de Ansiães (CMCA), de Vila Flor (CMVF), a Direção 

Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP Norte), a Entidade Regional da Reserva Agrícola do Norte 

(ERRAN), a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), a REN – Redes Energéticas 

Nacionais (REN), a E-Redes – Distribuição de Eletricidade, S.A. (E-Redes), as Infraestruturas de Portugal 

(IP) e a Associação de Beneficiários do Vale da Vilariça (ABVV), tendo-se recebido parecer da CMTM, da 

CMCA, da DRAP Norte, da REN e da E-Redes. 

No âmbito dos pareceres solicitados a entidades externas, cujos conteúdos foram devidamente 

considerados na presente avaliação, para além do cumprimento de aspetos legais identificado pelas 

entidades consultadas, verifica-se que foram recebidas pronúncias de oposição à concretização do 

projeto. 

Nesse sentido, destaca-se o parecer da DRAP Norte, que emite parecer desfavorável à localização da 

central e dos corredores alternativos da linha, face aos expectáveis danos irreversíveis com elevados 

impactes negativos na alteração do uso do solo, na morfologia natural do terreno, na transformação 

negativa da paisagem que carateriza e valoriza a região. Entende aquela Direção Regional que existem 

alternativas mais favoráveis, que não conflituem com os interesses nas matérias que tutela, referindo 

ainda que os solos existentes na área de estudo têm um elevado peso na economia local e na estabilidade 

social, havendo já projetos executados e em execução, subsidiados através de vários programas 

operacionais. 

Destaca-se ainda o parecer da CMTM que, não sendo desfavorável ao projeto da CSF do Pocinho, é 

favorável ao projeto da LMAT na condição desta ser subterrânea ou de ser estudado outro corredor 

(avançando com uma proposta a título exemplificativo – corredor C – para o efeito). 

No que respeita à Consulta Pública, que decorreu de 4 de julho a 12 de agosto de 2022, foram recebidas 

17 exposições de entidades e de particulares, conforme exposto no capítulo respetivo do presente 

documento. Verifica-se que os pareceres que manifestam oposição ao projeto indicam razões 

relacionadas com os impactes nos Sistemas Ecológicos, na Paisagem, na Afetação do bem Alto Douro 

Vinhateiro e na Socioeconomia. 

De referir que as questões evidenciadas nos pareceres recebidos encontram-se incluídas no âmbito das 

competências asseguradas pelas entidades que integram a Comissão de Avaliação constituída para o 

efeito, bem como no âmbito das competências das entidades que emitiram parecer enquanto entidades 

externas consultadas, tendo sido devidamente consideradas na presente avaliação e contempladas para 

efeitos da decisão, nomeadamente integrando os aspetos a cumprir para a concretização do projeto. 

Face ao exposto, ponderando os impactes negativos identificados, na sua maioria suscetíveis de 

minimização, e os impactes positivos perspetivados, a Comissão de Avaliação emite parecer favorável ao 

projeto da Central Solar Fotovoltaica do Pocinho, 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 do presente documento. 
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Contudo, em relação à Linha de Muito Alta Tensão a 200 kV, em fase de estudo prévio, tendo em conta 

os impactes negativos, muito significativos e não minimizáveis, associados aos fatores Paisagem, Afetação 

do ADV, Uso do Solo e Ordenamento do Território, a Comissão de Avaliação emite parecer desfavorável 

ao projeto da Linha Elétrica de Ligação à RESP, para qualquer das soluções alternativas apresentadas (A, 

B e B2). 

Esta posição não mereceu, contudo, aceitação por parte de todas as entidades representadas na Comissão 

de Avaliação. Assim, o Instituto Superior de Agronomia / Centro de Ecologia Aplicada "Prof. Baeta Neves" 

(ISA/CEABN), em declaração que se anexa, discorda da decisão de parecer favorável ao projeto da Central 

Solar Fotovoltaica do Pocinho, por considerar que os impactes negativos identificados no fator Paisagem 

não são suscetíveis de minimização, conforme consta da análise efetuada ao referido fator. 

Por último, e no que se refere à ocupação de solos integrados na REN, a pronúncia favorável da CCDR para 

a área de implantação da Central, no âmbito do presente procedimento de AIA, determina a não rejeição 

da comunicação prévia, conforme previsto no n.º 7 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de 

agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto. 
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9. CONDICIONANTES, ELEMENTOS A APRESENTAR, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO, MEDIDAS DE 

COMPENSAÇÃO E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

 

CONDICIONANTES 

1. O projeto da Central Solar Fotovoltaica do Pocinho fica condicionado à aprovação do projeto da 

linha elétrica de ligação à RESP. 

2. Ajustar o layout da Central Solar Fotovoltaica de forma a garantir: 

a) Uma faixa mínima de 10 metros, medidos para cada lado das linhas que delimitam o leito 
das linhas de águas públicas, livre de quaisquer elementos construtivos integrantes da 
central fotovoltaica, nomeadamente, subestação, painéis fotovoltaicos e vedação, de 
forma a cumprir com o disposto no n.º 1 do artigo 21.º da Lei n.º 54/2005, de 15 de 
novembro. 

b) A salvaguarda das áreas RAN e das áreas mais férteis com pomares (olival e amendoal), 

vinha ou outras culturas de elevada importância socioeconómica. Estas práticas agrícolas 

devem ser salvaguardadas, face à sua importância, não podendo ser afetadas ou 

comprometidas, na medida em que possam cumprir o desígnio para o qual estavam 

destinadas. A implantação dos painéis, os acessos criados e colocação de vedações, não 

devem constituir assim um impedimento na sua continuidade. 

c) Todos os acessos às propriedades e bens privados, e, sempre que possível, a utilização de 

acessos existentes ou a construção de novos em zonas de menor afetação possível. 

d) A exclusão de módulos fotovoltaicos e outras componentes das áreas de afloramentos 

rochosos com desníveis superiores a 1 metro. Nos casos de afloramentos rochosos com 

desníveis iguais ou inferiores a 1 metro, devem ser excluídas as áreas cuja dimensão 

desses afloramentos seja igual ou superior a 250 m2. 

e) A exclusão de módulos fotovoltaicos e outras componentes que estejam em situação de 

conflito com: 

i. Área de sobreposição à ZEP do ADV. 

ii. Áreas mais próximas do Miradouro/Capela do Divino Espírito Santo, Cabeça de 

Mouro. 

iii. Área/extensões de muros de pedra seca (enquanto valores culturais, patrimoniais 

e marcas identitárias da Paisagem), cuja matriz deverá ser levantada de forma 

georreferenciada. 

iv. Áreas de exemplares do género Quercus, Juniperus (áreas em regeneração 

natural), Fraxinus, Ulmus, Pinus e Castanea quando isolados ou não. No caso da 

espécie Pinus pinaster deverão ser preservados os existentes que estejam nas 

áreas de implantação da estrutura verde do Plano de Integração Paisagística (PIP). 

v. Áreas com declives iguais e superiores a 20%, correspondentes a áreas de muito 

maior risco potencial de erosão. 

vi. Área a nascente de uma linha de cumeada a traçar entre o Vértice Geodésico 

“Ladeiras do Bico” e a Capela do Divino Espírito Santo, de modo a evitar/minimizar 

a projeção de impactes visuais para o Vale da Vilariça e encostas deste expostas a 

poente incluindo Torre de Moncorvo. O topo dos painéis deverá situar-se abaixo 

das cotas que a referida linha intercete. 
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vii. Áreas para acomodar a faixa da cortina arbóreo-arbustiva a implementar em 

todos os perímetros das áreas, assim como a dos buffers propostos para as linhas 

de água. 

viii. Proceder à reconfiguração do traçado dos caminhos internos e valas de cabos, de 

modo a reduzirem ao máximo o número de interceções com os muros de pedra 

seca, sebes vivas, linhas de água/escorrência. 

ix. Preservação das estruturas lineares de contenção dos terrenos - muros ou 

terreno/solo armado - que ocorrem nas secções transversais de algumas áreas de 

pastagem/cultivo. 
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ELEMENTOS A APRESENTAR RELATIVAMENTE À CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA 

Previamente ao licenciamento: 

Devem ser apresentados à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos: 

1. Layout da Central Solar Fotovoltaica revisto em cumprimento da Condicionante n.º 2. O layout final 

deve localizar-se dentro da área de implantação do projeto definida no EIA e respeitar a Carta de 

Condicionantes bem como as restantes condições impostas na presente decisão. Deve ainda ser 

acompanhada de cartografia compatível com a fase de projeto de execução e representação 

gráfica, a escala adequada, sobre o orto e de forma translúcida. 

2. Proposta de Programa de monitorização da mortalidade de vertebrados voadores na Central Solar 

Fotovoltaica, tendo por base o plano de monitorização apresentado no EIA consolidado e 

considerando que a monitorização deverá compreender três anos na fase de exploração. 

3. Proposta de Programa de monitorização do lobo-ibérico, tendo por base o plano de monitorização 

apresentado no EIA consolidado e considerando os seguintes aspetos: 

a. Este programa de monitorização tem como objetivo verificar os possíveis efeitos da 

implementação do projeto da Central Solar Fotovoltaica sobre o lobo-ibérico. 

b. Os trabalhos de monitorização devem decorrer durante a fase de pré-construção, a fase 

de construção e na fase de exploração do empreendimento deve ter uma duração mínima 

de cinco anos (ICNB, 2010). 

4. Proposta de Programa de Monitorização do casal de Águia de Bonelli (PMAB) (Casal Lousã” com o 

código HF-DO-30), que deverá incluir uma caracterização exaustiva da situação atual dessa espécie, 

face à importância do espaço afetado pelo projeto para a área vital do referido casal de Águia de 

Bonelli, assim como devido aos efeitos cumulativos do projeto. O PMAB deverá ter uma duração 

de 4 anos, a iniciar-se assim que seja iniciada a fase de construção do projeto, e deverá incluir a 

avaliação dos seguintes parâmetros: 

a. Descrição da situação do casal de Águia de Bonelli em termos de ocorrência ao longo do 

ano (para cada um dos 4 anos do PMAB), caracterização da área vital, cálculo dos 

parâmetros reprodutores, e avaliação de fatores de ameaça; 

b. Mortalidade da espécie (e de outras aves rupícolas) nas linhas de média e alta tensão 

existentes, incluindo os troços mais próximos (todos os situados a menos de 2 Km dos 

ninhos) da zona de nidificação como forma de monitorizar os efeitos cumulativos do 

projeto; 

c. Deverá ser descrita (anualmente) a situação nidificante de outros casais de aves rupícolas 

situados na zona em redor do projeto (5 Km em redor). 
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Figura 61 – Localização dos ninhos do casal da Águia de Bonelli (Casal Lousã” com o código HF-DO- 30) 

 

5. Proposta de programa de monitorização dos impactes socioeconómicos, tendo por base o plano de 

monitorização apresentado no EIA consolidado e considerando que este programa deverá também 

ser implementado em todas as Juntas de Freguesia efetivamente afetadas pelo projeto, mesmo 

que de outros concelhos que não Torre de Moncorvo, como Vilarinho da Castanheira e união de 

freguesias de Valtorno e Mourão. 

6. Apresentação dos valores de reforço da capacidade de sequestro de carbono pela implementação 

do Plano de Estrutura Verde e Integração Paisagística (PEVIP) da Central Solar Fotovoltaica do 

Pocinho para confirmação de que a área de arborização proposta compensa a biomassa em termos 

de capacidade de sumidouro de carbono perdida com a implementação do projeto. Caso se 

verifique que não compensa, deve ser apresentado um Plano de Compensação de Desflorestação. 

7. Proposta de Plano de Integração Paisagística da Central Solar Fotovoltaica do Pocinho (PIP-CSFP) 

para o layout revisto, tendo em consideração as seguintes orientações: 

a) Deve ser elaborado na qualidade de Plano, mas que passará a Projeto de Execução, após 

a aprovação do Plano. Deve incluir as peças escritas e desenhadas suficientes e 

necessárias à sua análise e com o detalhe e rigor que maior informação possa dar. 

b) Deve refletir a conceção de uma equipa inter/trans/multidisciplinar que integre 

especialistas em fitossociologia, em biologia, em engenharia natural e património. A 

coordenação deverá ser assegurada pela Paisagem (arquiteta/o paisagista) com uma 

componente de Projeto mas também com uma componente de experiência em Paisagens 

Culturais, sobretudo a do ADV. Os autores devem estar reconhecidos nas peças 

desenhadas e escritas de forma evidente. 

c) A sua conceção deve preservar a matriz reticulada dos muros de pedra existentes, a 

cartografar, e representativa da matriz fundiária. 

d) A sua conceção deve procurar e materializar soluções viáveis de criação de uma sequência 

paralela de cortinas arbóreo-arbustivas – em troços descontínuos e desencontrados – que 

se desenvolvam de forma perpendicular ao campo de visão disfrutado a partir da 

povoação de Vilarinho da Castanheira, tendo em consideração a altimetria crescente e as 

curvas de nível em respeito pelas linhas divisórias da matriz fundiária. 

e) O Plano de Plantação deve ser apresentado sobre o orto, com elevada resolução de 
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imagem, e sobre o levantamento topográfico realizado para a Central, com clara 

diferenciação gráfica entre o existente e o proposto a escala adequada à sua leitura. 

f) O Plano de Sementeira de Herbáceas deve contemplar toda a área interior às vedações. 

g) A proposta de material vegetal deve considerar a real disponibilidade ou a reserva das 

sementes que constituem a(s) mistura(s), assim como de arbustos e árvores, dos viveiros 

locais e de produção local autóctone. 

h) Deve considerar os seguintes aspetos ao nível da conceção da Estrutura Verde (EV): 

i. Deve estabelecer o continuum entre as áreas correspondentes ao Sistema Seco, 

áreas de cota mais elevada – topo das elevações -, e o Sistema Húmido - linhas de 

água e de drenagem preferencial existentes, ainda que temporárias talvegues ou 

as zonas depressionárias, as baixas encharcadas e charcas. 

ii. O conjunto de soluções a adotar deve favorecer/potenciar a criação e a 

manutenção da diversidade/biodiversidade do mosaico cultural – clareira, orla e 

bosquete – e de reforço de vegetação arbustiva ou de porte arbóreo nas linhas de 

água/escorrência preferencial/natural, assim como a recuperação da qualidade 

das charcas temporárias existentes como fatores relevantes para a 

sustentabilidade da Paisagem e seu valor cénico. 

iii. Deve materializar claramente as orientações para a gestão das unidades e 

subunidades de Cancela d’Abreu. 

iv. Toda a vegetação existente – de porte arbóreo e/ou arbustivo –, desde que não 

exótica, em toda a área sobre gestão do Proponente, que se localize nas áreas da 

estrutura verde, incluindo a faixa das cortinas arbóreo-arbustivas/sebes vivas, 

deve ser preservada com maior ou menor densidade ou descontinuidade. As 

espécies em causa devem ficar identificadas e caracterizadas. 

v. Todo o material vegetal a propor, em semente ou não, deve ser autóctone, 

naturalizado e proveniente de populações locais – estacas, sementes ou plantas 

juvenis propagadas em viveiro. No conjunto de espécies a considerar deverão ser 

contempladas a amendoeira, a oliveira e outras árvores características dos 

pomares locais de modo a preservar o mais possível o mosaico cultural existente. 

vi. O elenco de espécies a propor deve considerar maior representatividade das 

espécies que revelem maior capacidade ou níveis de fixação de carbono no 

âmbito das alterações climáticas. As espécies devem ser designadas ao nível da 

Subespécie. 

vii. Os exemplares a plantar devem considerar estritamente as condições 

edafoclimáticas em presença, devendo, no caso, das linhas de água/escorrência 

atender às situações de cabeceira e ter em consideração todo o perfil longitudinal 

de distribuição potencial de espécies. 

viii. 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 e do combate à desertificação e proteção do 

solo vivo, simultaneamente, beneficiadora dos habitats paras as espécies de 

avifauna e outras existentes e potenciais. As misturas de sementeira devem 

providenciar habitat na componente de área de alimentação do Coelho-bravo – 

Oryctolagus cuniculus. 
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ix. No caso dos transplantes de exemplares presentes e passíveis de tal operação, 

devem ser representados graficamente em peça desenhada, assim como a 

localização proposta para a sua replantação. 

x. 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. 

Em sede de licenciamento: 

Devem ser apresentados à entidade licenciadora, com conhecimento à autoridade de AIA, os seguintes 

elementos: 

8. Demonstração de que foram consideradas as servidões administrativas constituídas no âmbito das 

infraestruturas da Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) e concessionadas à E-Redes, identificadas 

pela referida entidade. 

9. Demonstração do cumprimento das condições imposta pela REN, S.A., no que se refere à 

compatibilização do projeto com as infraestruturas da Rede Nacional de Transporte de Gás Natural 

(RNTGN) e da Rede Nacional de Transporte (RNT). 

10. Demonstração do cumprimento das condições imposta pela Direção-Geral do Território (DGT), no 

que se refere aos vértices geodésicos, cartografia e limites administrativos, identificadas pela 

referida entidade no seu parecer enviado no âmbito da Consulta Pública. 

11. Parecer favorável da Infraestruturas de Portugal, S. A., relativo à conformidade do projeto com as 

servidões e restrições de utilidade pública da Rede Rodoviária e Ferroviária da sua competência. 

12. Parecer favorável da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo relativo à conformidade do projeto 

com as servidões e restrições de utilidade pública da Rede Rodoviária da sua competência. 

Previamente ao início da execução da obra: 

Apresentar à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos: 

13. Cartografia com a delimitação dos afloramentos rochosos a desmontar e a preservar, nos moldes 

da apresentada nos elementos adicionais (Desenho nº 24), nos termos da Condicionante n.º 2 

alínea d). 

14. Carta de Condicionantes revista e atualizada, considerando o layout final do projeto que venha a 

ser aprovado. Esta carta deve dar cumprimento às condições impostas na presente decisão. 

15. Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) revisto e atualizado, de forma a refletir as 

condições impostas na presente decisão. O PAAO deve integrar o Caderno de Encargos da Obra e 

salvaguardar o cumprimento da Carta de Condicionantes. 

16. Projeto de compensação com arborização mista de quercíneas (tal como azinheira e sobreiro), 

pomares de amendoeiras e olival e valorização das espécies protegidas da Diretiva Habitats. 

Este projeto deve ser acompanhado do respetivo Plano de Monitorização e Avaliação, a manter 

durante o período de duração do projeto, tendo em vista a garantia do resultado pretendido com 

o projeto de compensação, incluindo relatórios anuais informando sobre o estado da arborização 

efetuada, onde terá de figurar, pelo menos, a seguinte informação: 

a) Níveis de mortalidade verificada; 

b) Estado sanitário do povoamento instalado; 

c) Operações de manutenção desenvolvidas durante o período a que se refere cada 

relatório; 
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d) Eventuais propostas de resolução de situações que resultem em desvios ao planeado. 

Resultante da apreciação dos relatórios, e caso se venham a verificar desvios significativos, podem 

ser estabelecidas novas orientações, de cumprimento obrigatório, com o objetivo de assegurar o 

resultado pretendido de arborização. 

17. Plano de compensação para minimizar os impactes identificados, ao nível da socioeconomia, de 

diminuição da atratividade residencial e turística e despovoamento destes territórios (tendo por 

referência a compensação inicial devida, nos termos legais ao Município, pela implantação do 

projeto), alavancando, apoiando e colaborando com as iniciativas promovidas pela 

correspondentes Câmaras Municipais, pela Juntas de Freguesias, Associações de Moradores, 

Comissões de Festas e outras entidades, que visem a promoção turística daqueles territórios de 

atividades socioculturais, podendo esta colaboração ser estruturada, anual e em função da efetiva 

existência de iniciativas. 

18. Proposta de Plano de Controlo e Gestão das Espécies Vegetais Exóticas Invasoras (PCG-EVEI), se se 

registar a presença destas espécies. A proposta deverá contemplar as seguintes orientações: 

a) A prospeção integral o mais possível em data próxima ao início da obra. 

b) As áreas alvo deverão ser todas as áreas interiores à área de estudo da central e a outras 

exteriores que possam ser objeto de intervenção ou de depósito de materiais. 

c) Apresentação de cartografia rigorosa e atualizada, sobre o levantamento topográfico 

completo existente e sobre o orto, com a localização/levantamento georreferenciado 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) Proposta de período de implementação e acompanhamento/monitorização e de 

Programa de Monitorização/Manutenção para a fase de exploração. 

19. Proposta de Plano de Controlo da Erosão da área integral de implantação da Central Solar 

Fotovoltaica do Pocinho 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, que deverá contemplar, 

sobretudo, as áreas de maior declive já cartografadas e identificadas. Devem ser consideradas todas 

as propostas exequíveis que tenham como base soluções e técnicas de Engenharia Natural. 

Durante a execução da obra 

Devem ser apresentados à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos: 

20. Proposta atualizada 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 PIP, e que 

deverão ser recuperadas procedendo-se à criação de condições para a regeneração 

natural da vegetação. 
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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. Apresentação do Plano 

de Modelação final, se aplicável. 

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 espessura da camada de terra vegetal a espalhar de forma a acomodar todo 

o volume proveniente da decapagem, com clara exceção da obtida em áreas que, 

eventualmente, à data possam ter presentes espécies vegetais exóticas invasoras. 

e) No caso de haver recurso a plantações ou sementeiras apenas deverão ser consideradas 

espécies autóctones. 

f) 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. 

g) 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. 

21. 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. 

Durante a fase de exploração 

Devem ser apresentados à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos: 

22. Relatórios de acompanhamento do Projeto de Integração Paisagística da Central Solar Fotovoltaica 

do Pocinho (PIP-CSFP), do Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI), do Plano de 

Controlo e Gestão das Espécies Vegetais Exóticas Invasoras (PCG-EVEI) e do Plano de Controlo de 

Erosão da Central Solar Fotovoltaica do Pocinho (PCE-CSFP), sempre que aplicável. 

Nos primeiros 3 anos deverá ser apresentado um relatório anual do trabalho devidamente 

documentado e com adequado registo fotográfico evidenciando e demonstrando os objetivos 

alcançados. Posteriormente ao 3.º 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 dos referidos 

planos e Projetos nesta fase e nos períodos estipulados e a propor, para além do período de 

garantia, devem ser realizados pelos respetivos autores de forma a garantir a sua correta execução 
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e consolidação dos mesmos, em termos dos objetivos que lhes estão subjacentes. 
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MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E DE COMPENSAÇÃO 

1. Todas as medidas de minimização dirigidas às fases prévias e de execução da obra devem constar 

de um Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO), o qual deve ser integrado no 

respetivo caderno de encargos da empreitada e nos contratos de adjudicação que venham a ser 

produzidos pelo proponente, para execução do projeto. 

2. A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início e do termo das fases de construção 

e de exploração do projeto, bem como do respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o 

desempenho das suas competências em matéria de pós-avaliação. Devem também ser 

disponibilizadas a esta autoridade as shapefiles do layout final do projeto. 

3. De acordo com o artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual, 

devem ser realizadas auditorias por verificadores qualificados pela APA. A realização de auditorias 

deve ter em consideração o documento “Termos e condições para a realização das Auditorias de 

Pós-Avaliação”, disponível no portal da APA. Os respetivos Relatórios de Auditoria devem seguir o 

modelo publicado no portal da APA e ser remetidos pelo proponente à Autoridade de AIA no prazo 

de 15 dias úteis após a sua apresentação pelo verificador. 

 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Medidas a integrar no projeto 

4. Assegurar que a conceção dos acessos novos ou a beneficiar considera as seguintes orientações: 

a) Garantir a menor largura possível. 

b) Evitar as zonas de maior declive. 

c) Prever a utilização de materiais locais no revestimento superficial – camada de desgaste. 

d) Prever a adoção de materiais com tonalidades próximas do terreno, não devendo por isso 

considerar materiais de maior refletância, como saibros ou tonalidades brancas. 

e) Não utilizar materiais impermeabilizantes. 

f) Considerar, na modelação dos taludes de aterro e escavação, inclinações inferiores a 1:2 

(V:H) e suavizadas por perfil em S ou “pescoço de cavalo”. 

5. Integrar soluções técnicas de materiais inertes a utilizar nos pavimentos dos acessos internos, 

sobretudo, para a camada de desgaste, que minimizem, ou reduzam, substancialmente, o 

levantamento permanente de poeiras, durante a fase de exploração e, cumulativamente, não 

sejam excessivamente refletores de luz, não devendo haver aplicação de materiais de tonalidades 

brancas. As soluções devem contemplar materiais com tonalidades próximas do existente ou 

tendencialmente neutras. 

6.  Integrar soluções de revestimento exterior para todos órgãos de drenagem a implementar no 

terreno tendo como principal material o recurso a pedra local. 

7. Integrar soluções técnicas que assegurem a redução do excesso de iluminação artificial, com vista 

à redução dos níveis de poluição luminosa. De forma a assegurar a redução da iluminação intrusiva 

o equipamento deve assegurar: a existência de difusores de vidro plano; fonte de luz oculta; feixe 

vertical de luz; utilização de LED pc-âmbar, de 1.800K a 2.200K, no máximo, garantido nestes casos 
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que a percentagem de azul não ultrapassa os 5%; utiliza fluxos luminosos residuais garantindo que 

a iluminância não ultrapassa os valores sugeridos para áreas de particular interesse ecológico; 

valores de 2 lux para a via e que a luz refletida pelo pavimento ou outras superfícies é residual. 

8. A rede de cabos subterrânea deverá desenvolver-se preferencialmente ao longo de caminhos 

existentes/ou a construir, devendo, sempre que tal não aconteça, ser devidamente justificado. 

Medidas para a fase prévia à execução da obra 

9. Implementar o Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO). 

10. Implementar o Plano de Gestão de Resíduos (PGR) e o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 

Construção e Demolição (PPGRCD), onde se encontra definido o destino final mais adequado para 

os diferentes tipos de resíduos produzidos durante a fase de construção. 

11. Implementar o Plano de Manutenção e o Plano de Gestão Ambiental, incluindo procedimentos para 

emergências. 

12. Respeitar o exposto na Carta de Condicionantes. 

13. Não é autorizada a ocupação do leito de nenhuma linha de água, exceto no mínimo necessário para 

efetuar as passagens hidráulicas entre margens previstas. 

14. Obter, previamente ao início dos trabalhos, o Título de Utilização dos Recursos Hídricos (TURH) 

relativamente a todas as ações que possam implicar a ocupação de áreas integrantes do domínio 

hídrico (faixa de 10 metros para cada lado da linha que delimita o leito das linhas de águas), 

nomeadamente, novos apoios e passagens hidráulicas a executar ou a recuperar. O pedido de TURH 

deverá ser efetuado nos termos previstos na Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro e Decreto-Lei n.º 

226-A/2007, de 31 de maio, devendo ser junto ao processo o projeto de execução da(s) 

solução(ões) adotada(s) e cálculo hidráulico da secção mínima necessária para cada Passagem 

Hidráulica (PH) e respetivo desenho de pormenor, de modo a comprovar que a mesma não irá 

constituir qualquer estrangulamento ou obstrução ao livre escoamento das águas; 

15. Caso a área onde se localiza a Central Solar Fotovoltaica não seja abrangida pela rede pública de 

abastecimento de água, realizar as infraestruturas adequadas, não sendo admissível qualquer 

captação de água, a menos que o requerente venha a ser titular de TURH para o efeito, o qual deve 

ser requerido de acordo com o previsto no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, e Portaria 

n.º 1450/2007, de 12 de novembro. 

16. Proceder à sinalização e vedar o acesso a habitats ou a exemplares florísticos que se pretendem 

salvaguardar, ou a outros que venham a ser identificadas pela Equipa de Acompanhamento 

Ambiental, caso se localizem a menos de 50 metros das áreas a intervencionar. Na área da Central 

assumem particular relevo as áreas com os Habitats 9340 - Florestas de Quercus ilex e Quercus 

rotundifólia, 5210 - Matagais arborescentes de Juniperus spp., 6420 - Pradarias húmidas 

mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion, e 92A0pt3 - Salgueirais arbóreos 

psamófilos de Salix atrocinerea, assim como as que se encontram colonizadas por povoamentos de 

sobreiros ou de azinheiras. 

17. A fim de evitar a afetação potencial de exemplares de sobreiro e/ou de azinheira a manter, assegurar 

que não são efetuadas quaisquer operações de execução da obra (nomeadamente aterro, 

escavação, compactação, construção, mobilização do solo) numa área até 2,5 vezes o raio de 

projeção da copa, a qual deve ser vedada / assinalada. 

18. Acordar com o ICNF um procedimento expedito para obtenção das autorizações de corte dos 

sobreiros que se possam eventualmente encontrar de forma isolada, compatível com o 

cumprimento do Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de maio, com as alterações introduzidas pelo 
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Decreto-Lei nº 155/2004, de 30 de junho. 

19. Assegurar a transitabilidade nas vias, bem como os caminhos de acesso aos terrenos dentro dos 

espaços intersticiais, garantindo, sempre que possível, a ações de manutenção / reabilitação. 

20. Garantir o acesso dos proprietários às parcelas existentes nas proximidades e dentro da área de 

estudo (espaços entre os núcleos). 

21. Garantir o normal funcionamento das infraestruturas já instaladas nas proximidades da área de 

intervenção. 

22. Proceder à sinalização adequada dos trabalhos e dos acessos à obra, assegurando as acessibilidades 

da população a terrenos e caminhos. 

23. Adotar as medidas no domínio da sinalização informativa e da regulamentação do tráfego nas 

estradas EN324 e EM623, visando a segurança e a minimização da perturbação na circulação local 

durante a fase de construção. Neste âmbito deverá ser efetuada uma ação de sensibilização 

(formação) de Condução Preventiva. 

24. Assegurar que a saída de veículos das zonas do estaleiro e das frentes de obra para a via pública é 

dotada de sistemas que minimizam o arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos. 

25. Prever meios de contenção de derrames próximos dos locais de utilização das Substâncias e 

Preparações Perigosas. 

26. Assegurar que as áreas de intervenção na CSF se restringem ao estritamente necessário e são 

devidamente balizadas, através das vedações previstas por núcleos, em cujos espaços intersticiais 

serão mantidas as ocupações existentes, nomeadamente os pomares de amendoeiras, olival e 

vinha. 

27. Estabelecer corredores de circulação, privilegiando o uso de caminhos já existentes para aceder aos 

locais da obra, que devem ser devidamente balizados na maior extensão possível. 

28. Planear os trabalhos, de forma a minimizar as movimentações de terras e a exposição de solos nos 

períodos de maior pluviosidade. 

29. Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior perturbação. 

30. Informar, previamente, da construção/instalação do Projeto, as entidades com jurisdição ou que 

desenvolvam atividades relevantes na área de influência do Projeto, nomeadamente a Câmara 

Municipal de Torre de Moncorvo, o SNBPC – Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil, ANEPC 

– Autoridade Nacional de Emergência e a Infraestruturas de Portugal. 

31. Informar as populações mais próximas sobre o Projeto, devendo a informação de divulgação incluir 

a sua natureza e objetivo, a localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva 

calendarização e eventuais afetações à população, especialmente no que respeita à afetação das 

acessibilidades. Esta informação deverá ser divulgada em locais públicos, nomeadamente nas Juntas 

de Freguesia onde se insere o Projeto (freguesias de Castedo e Cabeça Boa) e na Câmara Municipal 

de Torre de Moncorvo, assim como nas Juntas de Freguesia na proximidade do Projeto (freguesia 

de Vilarinho da Castanheira e união de freguesias de Valtorno e Mourão) e na Câmara Municipal de 

Carrazeda de Ansiães. 

32. Em complemento da medida anterior, distribuir Fichas de Comunicação (de acordo com o modelo 

apresentado no Apêndice 1 do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra do EIA), a fim de que 

possam ser recolhidas eventuais reclamações ou sugestões sobre a obra e sobre as atividades com 

ela relacionadas. Semanalmente os locais onde foram disponibilizadas as fichas (estaleiro, Juntas 

de Freguesias de Castedo, de Cabeça Boa, de Vilarinho da Castanheira, união de freguesias de 

Valtorno e Mourão e Câmaras Municipais de Torre de Moncorvo e de Carrazeda de Ansiães) 
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deverão ser visitados/contactados a fim de se saber se será necessário proceder a diligências sobre 

qualquer assunto retratado. Os elementos e resultados obtidos durante este processo de 

comunicação deverão constar nos relatórios a elaborar no âmbito do PAAO. 

33. Assegurar a elaboração e implementação de um Plano de Emergência Interno da Instalação, 

aplicável à fase de construção, identificando os riscos, procedimentos e ações para dar resposta a 

situações de emergência no interior do recinto da Central Solar Fotovoltaica que possam pôr em 

risco a segurança de pessoas e bens e o ambiente. 

34. Antes de se proceder à instalação e balizamento do estaleiro e das áreas complementares de apoio, 

se aplicável, apresentar à Equipa de Acompanhamento Ambiental da Obra o plano do estaleiro e o 

modo como se vai proceder à sua gestão, e só após parecer favorável por parte desta entidade, se 

poderá proceder à sua montagem. 

35. Assegurar que as áreas sujeitas ao regime jurídico da RAN, que se localizam a menos de 20 m das 

frentes de obra, são previamente balizadas/assinaladas de modo a ficarem salvaguardadas de 

qualquer intervenção. 

36. Delimitar os poços existentes na área de estudo, que na fase de projeto foram salvaguardados, 

recomendando-se a colocação de uma rede de proteção para evitar acidentes e de forma a evitar 

interferências com os poços. 

37. Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados 

envolvidos na execução das obras, relativamente às ações suscetíveis de causar impactes 

ambientais e às medidas de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter 

no decurso dos trabalhos. Neste contexto, deve também ser apresentado o Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra. As ações de formação e sensibilização devem englobar, pelo 

menos, os seguintes temas: 

a) Conhecimento, proteção e preservação dos valores ambientais, patrimoniais, culturais e 

sociais existentes, bem como das áreas envolventes e respetivos usos. 

b) Conhecimento sobre vegetação, afloramentos rochosos, muros de pedra, conservação do 

solo (terras vivas e fenómenos erosivos), espécies vegetais exóticas invasoras e regras 

para evitar a sua disseminação. 

c) Impactes ambientais associados às principais atividades a desenvolver na obra, incluindo 

estaleiros, e respetivas boas práticas ambientais a adotar. 

d) Regras e procedimentos a assegurar na gestão dos resíduos da obra. 

e) Plano de Emergência Ambiental: comportamentos preventivos e procedimentos a adotar 

em caso de acidente. 

f) Regras de circulação rodoviária junto de recetores sensíveis. 

g) Respeito pelos valores ecológicos em presença, contemplando aspetos como: a não 

colheita ou danificação/abate de espécimes vegetais e animais; valor ecológico da flora, 

da vegetação, dos habitats e da fauna que possam ocorrer na área a intervencionar. 

38. Recomenda-se, à exceção dos trabalhos especializados e de materiais específicos (como por 

exemplo os painéis solares), que comprovadamente não encontrem fornecedores e/ou 

instaladores locais, com preços competitivos (incluindo ao nível da Região Norte), os demais 

trabalhos e materiais deverão ser contratados e adquiridos localmente. 

39. Garantir que todas as ocorrências patrimoniais são assinaladas na Planta Síntese de 

Condicionantes. 
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40. Assinalar as áreas a salvaguardar (em termos de património) existentes na proximidade das frentes 

de obra, de acordo com o identificado na Planta de Condicionantes. Devem ser balizadas as áreas 

a salvaguardar que se localizem a menos de 50 m das áreas a intervencionar. 

41. Proceder ao levantamento topográfico, gráfico, fotográfico e elaboração de memória descritiva 

(para memória futura) das estruturas integradas nos muros de pedra seca que se situam na área de 

incidência direta do projeto. 

42. Assegurar o Acompanhamento Arqueológico integral, permanente e presencial, de todas as 

operações que impliquem movimentações dos solos nas fases preparatórias, como a instalação do 

estaleiro, abertura/alargamento de acessos, de valas de cabos ou desmatação. O acompanhamento 

deve ser continuado e efetivo pelo que se houver mais que uma frente de obra em simultâneo terá 

de se garantir o acompanhamento de todas as frentes. 

Medidas para a fase de execução da obra 

43. Atualizar a Carta de Condicionantes sempre que se venham a identificar novos elementos que 

justifiquem a sua salvaguarda. 

44. Interdição das obras de construção no período entre 15 de fevereiro e 15 de abril. 

45. Assegurar a verificação regular da estanquicidade da fossa sética (que recebe as águas residuais 

domésticas produzidas nas instalações sanitárias do estaleiro) com uma periodicidade mínima 

anual. 

46. Assegurar o encaminhamento dos efluentes acumulados na fossa estanque (provenientes das 

instalações sanitárias do estaleiro) para ETAR. 

47. Assegurar que os trabalhos de desflorestação, desmatação e decapagem de solos são limitados às 

áreas estritamente necessárias. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar para implantação do 

Projeto, ainda que possam ser utilizadas como zonas de apoio, não devem ser desmatadas ou 

decapadas. Assumem particular relevo as áreas referentes: 1) aos segmentos dos acessos a 

construir, que se desenvolvem junto a áreas com povoamento de sobreiros; 2) aos segmentos da 

vedação que se desenvolvem em povoamento de sobreiros; e 3) aos segmentos das valas a 

construir junto a povoamentos de azinheiras ou que intersetam a vegetação ribeirinha. 

48. Assegurar que são salvaguardadas todas as espécies arbóreas e arbustivas que não condicionem a 

execução da obra, devendo para o efeito serem implementadas medidas de sinalização das árvores 

e arbustos, fora das áreas a intervencionar, e que, pela proximidade a estas, se preveja que possam 

ser acidentalmente afetadas. 

49. Proibir a colocação de cravos, cavilhas, correntes ou sistemas semelhantes em árvores e arbustos, 

bem como deixar raízes a descoberto e sem proteção, nomeadamente em valas e escavações. 

Proibir qualquer operação que mutile ou danifique exemplares de sobreiro ou azinheira, ainda que 

dispersos, bem como quaisquer ações que conduzam ao seu perecimento ou evidente depreciação 

(como sejam a remoção de terra vegetal ou mobilizações de fundo do solo). 

50. As ações de corte de vegetação – estrato herbáceo - deverão ser realizados de forma 

gradual/progressiva em cada uma das áreas e reduzidas ao mínimo indispensável à execução dos 

trabalhos e de modo a reduzir o tempo de exposição do solo. 

51. A profundidade da decapagem da terra/solo 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. 

52. A desflorestação, desmatação e decapagem da terra viva / vegetal devem ser realizadas sempre no 

sentido da máquina, nunca circular sobre o terreno ainda não decapado. Ou seja, a sua progressão 
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deve fazer-se sempre sobre o terreno já decapado, quer na implantação da central, quer dos apoios 

da linha elétrica, assim como na abertura dos acessos a estas. 

53. Dar preferência à utilização 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. 

54. Realizar as operações de decapagem 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. 

55. As operações de desmatação em áreas onde não é necessário efetuar movimentações de terras e, 

consequentemente, não sejam sujeitas a mobilização do solo, devem ser efetuadas por corte raso, 

com corta-matos, e rechega do material cortado. Em zonas onde seja necessário realizar 

movimentações de terras, as operações de desmatação devem ser efetuadas por gradagem, com 

mistura do mato cortado na camada superficial do solo. Esta camada de solo poderá ser 

armazenada em pargas e é adequada para recobrimento de taludes, contendo um volume de 

sementes que contribuirá para a sua revegetação. 

56. Os resíduos vegetais provenientes da desmatação e desflorestação, não tendo um destino 

determinado pelo proprietário ou dono, devem ser estilhaçados e incorporados no solo e/ou na 

terra viva / vegetal. 

57. O material lenhoso passível de valorização resultante da desflorestação e da desmatação deverá 

ser devidamente encaminhado a destino final com vista ao seu aproveitamento. 

58. A terra viva / vegetal proveniente da decapagem, e isenta de propágulos de eventuais espécies 

exóticas invasoras, deve ser armazenada em parga e devidamente protegida de ações de 

compactação por pisoteio ou por passagem de máquinas. Com vista a manter a sua qualidade, deve 

a mesma ser plantada com leguminosas, também no sentido de evitar perdas por erosão eólica e 

hídrica. 

59. Nas áreas a desarborizar e desmatar, caso se verifique a presença de espécies vegetais exóticas 

invasoras, de forma a garantir a contenção eficaz da dispersão de propágulos, deverá proceder-se 

à sua remoção física e à sua eficaz eliminação, 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. 

60. As terras contaminadas por espécies vegetais exóticas invasoras, nunca deverá ser reutilizada nas 

ações de recuperação e integração paisagística, devendo ser transportada a depósito devidamente 

acondicionada ou colocada em níveis de profundidade superiores a 1 m. 

61. Em caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo, quer sejam elas terras vivas / vegetais ou 

inertes para os acessos, deverá ser dada atenção especial à sua origem, não devendo ser 

provenientes em caso algum, de áreas ocupadas por plantas exóticas invasoras, para que as 

mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras. 

62. A terra/solo vivo proveniente da decapagem deve ser depositada em pargas, com cerca de 2 m de 

altura, com o topo relativamente côncavo. Devem ser colocadas próximo das áreas de onde foram 

removidas, mas assegurando que tal se realiza em áreas planas e bem drenadas e devem ser 

protegidas/preservadas 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. Deverá ser protegida fisicamente de quaisquer ações de compactação por máquinas em 
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circulação em obra. 

63. Assegurar que a carga e descarga da terra vegetal armazenada nas pargas é efetuada de forma que 

os veículos afetos a essas operações não calquem as pargas. 

64. A decapagem da terra viva/vegetal, sobretudo, nas áreas possuidoras do banco de sementes das 

espécies autóctones ou naturalizadas, deve restringir-se às áreas estritamente necessárias e deve 

ser realizada, de forma progressiva/gradual, em todas as áreas objeto de intervenção direta/física 

em termos de escavação/remoção de terras. 

65. Assegurar que o escoamento natural dos cursos de água não será afetado em todas as fases de 

desenvolvimento da obra, procedendo, sempre que necessário, à desobstrução e limpeza de todos 

os elementos hidráulicos de drenagem e cursos de água que possam ter sido acidentalmente 

afetados pelas obras de construção, e implementar, sempre que se justifique, medidas especificas 

que assegurem a estabilidade das margens das linhas de água e a conservação da vegetação 

ribeirinha. 

66. A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada pluviosidade e 

devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o 

respetivo deslizamento. 

67. Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor 

ruído possível. 

68. Assegurar que não são afetadas as captações de água subterrânea existentes, devendo ser 

assinalada a sua presença com fitas sinalizadoras e dadas instruções ao pessoal da obra para a 

obrigatoriedade da sua proteção, não só do ponto de vista da sua integridade estrutural, mas 

também evitando possíveis focos de contaminação. Esta sinalização deve ser mantida durante o 

período em que a obra decorre. 

69. A circulação nas vias que atravessam as localidades e na área afeta à obra deverá ser efetuada a 

velocidade muito reduzida. 

70. Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a acumulação e 

ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de 

equipamentos de obra. 

71. A fixação dos painéis solares deve efetuar-se sem recurso a ações de decapagem ou mobilização / 

modelação dos solos. 

72. Na limpeza / preparação de toda a área de intervenção (com exceção de edifícios, caminhos e valas 

técnicas), deverá recorrer-se apenas a ações de desarborização e de desmatação, sem decapagem 

ou modelação / mobilização do solo. Este procedimento preservará o raizame e a camada 

superficial do solo. Para efetuar a limpeza das espécies herbáceas e arbustivas deverá recorrer-se 

ao corte com equipamentos mecânicos. 

73. Assegurar que, após a preparação do terreno / instalação dos módulos, as medidas que visam 

proteger / recuperar o solo e o coberto vegetal são implementadas com a maior rapidez possível, 

tendo em especial consideração o regime de precipitação da região. 

74. Incentivar, por sementeira, o estabelecimento de espécies herbáceas / arbustivas em toda a área 

intervencionada, na zona entre painéis. 

75. Quando necessário, deve proceder-se à construção de estruturas de drenagem (pequenas valas ao 

longo das curvas de nível), assim como de correção da erosão (pequenas estruturas em linhas de 

escorrência), por forma a atenuar o arrastamento do solo. 

76. Nas zonas que apresentem riscos de erosão, implementar técnicas de estabilização dos solos e 
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controlo da erosão hídrica, executando, se necessário, valetas de drenagem naturais adequadas às 

condições do terreno que permitam um escoamento que responda a fortes eventos de precipitação 

77. Nos locais onde ocorrer a compactação dos solos, provocada nomeadamente pela abertura de 

acessos, pela circulação de máquinas e viaturas e deposição de materiais, deve proceder-se à 

descompactação das áreas afetadas, através de uma escarificação profunda, a fim de promover a 

infiltração das águas da precipitação e a regeneração da vegetação. 

78. Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, que tenham 

eventualmente sido afetados ou destruídos. 

79. Assegurar a prospeção arqueológica sistemática após a desmatação dos locais de implantação das 

infraestruturas do projeto, que coincidam com zonas de visibilidade deficiente ou não prospetadas 

anteriormente, após a desmatação e antes das operações de decapagem e escavação, com a 

finalidade de colmatar as lacunas de conhecimento. 

80. Os resultados obtidos no decurso desta prospeção poderão determinar a adoção de medidas de 

minimização complementares (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre 

outras). Deverá compatibilizar-se a localização dos elementos do projeto com os vestígios 

patrimoniais que possam ser detetados, de modo a garantir a sua preservação. 

81. Assegurar o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem 

movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos de inertes), não 

apenas na fase de construção, mas desde as fases preparatórias da obra, como a instalação de 

estaleiro e desmatação. O acompanhamento deverá ser continuado e efetivo, pelo que se houver 

mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo, terá de ser garantido o acompanhamento 

de todas as frentes.  

82. Assegurar que, caso venham a ser encontrados vestígios arqueológicos na frente de obra, os 

trabalhos serão de imediato suspensos nessa frente de obra, ficando o arqueólogo obrigado a 

comunicar de imediato a situação à tutela, propondo as soluções que considerar mais convenientes 

com o objetivo de minimizar os impactes sob a forma de um relatório preliminar. 

83. Assegurar o acompanhamento arqueológico integral e contínuo dos trabalhos de reabilitação dos 

acessos existentes, dos troços de novos acessos a construir. Esta medida deverá ser aplicada da 

seguinte forma e ordem enumerada: 1 - prospeção prévia num corredor com 50 m centrados no 

eixo dos acessos; 2 - desmatação prévia; 3 – reabilitação/abertura de acessos. 

84. Caso se identifiquem ocorrências de interesse patrimonial nos traçados prospetados, deverá ser 

ajustada a posição dos elementos do projeto ou dos acessos, de modo a não causar impactes 

diretos sobre as ocorrências. Os resultados obtidos deverão ser registados e ser representados em 

cartografia contendo a localização das ocorrências identificadas, as condições de visibilidade do 

solo e o local efetivo e acessos, dados que deverão ser entregues à tutela em Nota Técnica. 

85. Antes da adoção de qualquer medida de minimização, assegurar a compatibilização da localização 

dos elementos do Projeto com os vestígios patrimoniais em presença, de modo a garantir a sua 

preservação ou registo e o seu enquadramento. 

86. As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico 

da obra devem, tanto quanto possível, e em função do valor do seu valor patrimonial, ser 

conservadas in situ (mesmo que de forma passiva), de tal forma que não se degrade o seu estado 

de conservação atual. Os achados móveis deverão ser colocados em depósito credenciado pelo 

organismo de tutela do património cultural. 

87. Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico poderão determinar a adoção de 

medidas de minimização específicas (registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações 
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arqueológicas, entre outras) nomeadamente no caso de não ser possível determinar a importância 

científica e patrimonial das ocorrências então identificadas.  

88. De modo a permitir um adequado Acompanhamento Arqueológico da Obra para salvaguardar 

eventuais vestígios arqueológicos ocultos no solo ou sob densa vegetação arbustiva, o empreiteiro 

terá que informar atempadamente o responsável pela Equipa de Acompanhamento Arqueológico 

de Obra sobre a abertura de qualquer frente de obra, relacionada com a remoção e revolvimento 

do solo (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. 

89. Em fase de obra os muros de pedra seca que vierem a ser eventualmente desmontados terão que 

ser reconstruídos após a conclusão das obras, utilizando, para tal, a técnica de construção original. 

90. Assegurar o registo para memória futura (descrição, registo topográfico e fotográfico) das seguintes 

ocorrências: CF1; CF6; CF7; CF9; CF10; CF11; CF12; CF15; CF16; CF1; CF18; CF21; CF22; CF24; CF26; 

CF28; CF29; CF30; CF31; CF33; CF34; CF43; CF48 e CF59. 

91. Assegurar a integração na planta de condicionantes de obra e assegurar a sinalização como 

ocorrência interdita a movimentação de obra das seguintes ocorrências: CF2; CF5; CF8; CF13; CF14; 

CF19; CF20; CF23; CF25; CFD27; CF32; CF35; CF36; CFD42; CF44; CF46; CF47; CF49; CF52; CF53; 

CF55; CF56; CF57; CF58 e CF60. 

92. Atualizar a Planta de Condicionantes sempre que se venham a identificar novos elementos que 

justifiquem a sua salvaguarda. 

93. Efetuar um acompanhamento ambiental que valide e verifique se os limites da obra e a 

implementação das medidas propostas estão em conformidade com a planificação em toda a área 

de projeto. 

94. 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 

95. Assegurar que o estaleiro fica localizado dentro do recinto da Central Solar Fotovoltaica, no local 

assinalado na Planta de Condicionantes. Complementarmente existirão áreas de apoio à obra, as 

quais ficarão localizadas estrategicamente, respeitando as condicionantes identificadas no EIA, 

devendo ser utilizadas preferencialmente as zonas também assinaladas na Planta de 

Condicionantes para esse efeito. 

96. O estaleiro deverá ser organizado nas seguintes áreas: 

a) Áreas sociais (contentores de apoio às equipas técnicas presentes na obra); 

b) Deposição de resíduos: deverão ser colocadas duas tipologias de contentores - 

contentores destinados a Resíduos Sólidos Urbanos e equiparados, e contentores 

destinados a resíduos da obra, que poderão ser perigosos ou não, sendo que os resíduos 

perigosos têm de estar devidamente acondicionados de forma a prevenir eventuais 

contaminações do solo ou dos recursos hídricos; 

c) Armazenamento de materiais poluentes (óleos, lubrificantes, combustíveis): esta zona 

deverá ser devidamente dimensionada, impermeabilizada e coberta de forma a evitar 

transbordamentos e que, em caso de derrame acidental, não ocorra contaminação das 

áreas adjacentes (deverá possuir um sistema de drenagem para uma bacia de retenção 

estanque); 
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d) Parqueamento de viaturas e equipamentos; e 

e) Deposição de materiais de construção e equipamentos. 

97. Assegurar que a área destinada ao estaleiro é vedada em toda a extensão. Na vedação deverão ser 

colocadas placas de aviso que incluam as regras de segurança a observar. 

98. A área do estaleiro não deverá ser impermeabilizada, com exceção dos locais de manuseamento e 

armazenamento de substâncias poluentes. 

99. Em torno da zona de estaleiro, caso se justifique, deverá ser criado um sistema de drenagem de 

águas pluviais. 

100. Elaborar e afixar em locais estratégicos uma planta do estaleiro com a identificação das diferentes 

áreas e dos locais onde se encontram os diversos contentores. Os contentores e outros 

equipamentos de armazenamento de resíduos devem estar devidamente identificados com uma 

placa referindo o tipo de resíduo a que se destinam. 

101. O estaleiro deverá possuir instalações sanitárias amovíveis. Em alternativa, caso os contentores que 

servirão as equipas técnicas possuam instalações sanitárias, as águas residuais deverão drenar para 

uma fossa séptica estanque, a qual terá de ser esvaziada sempre que necessário e removida no final 

da obra. 

102. Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra, estes deverão estar devidamente 

acondicionados (colocados em área que permita a contenção de derrames), de forma a evitar 

contaminações do solo. 

103. Não deverão ser efetuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas no local 

da obra. Caso seja imprescindível, deverão ser criadas condições que assegurem a não 

contaminação dos solos. 

104. Os serviços interrompidos, resultantes de intervenções da obra planeadas, ou de afetações 

acidentais, deverão ser restabelecidos o mais brevemente possível. 

105. As ações construtivas, a deposição de materiais e a circulação de pessoas e maquinaria deverão 

restringir-se às áreas às áreas estritamente necessárias. Fora das áreas onde se prevê instalar o 

sistema fotovoltaico (zona de implantação dos painéis) deverão ser efetuados balizamentos de 

acordo com o seguinte: 

a) Estaleiro: o estaleiro deverá ser vedado em toda a sua extensão; 

b) Acessos: deverá ser delimitada uma faixa de no máximo 2 m para cada lado do limite dos 

acessos a construir; 

c) Valas de cabos: Nas situações em que a vala de cabos acompanha o traçado do acesso, a 

faixa a balizar será de 2 m, contados a partir do limite exterior da área a intervencionar 

para abertura da vala. Quando a vala não acompanha o acesso deverá ser balizada uma 

faixa de no máximo 3 m para um dos lados (faixa de circulação da retroescavadora) e 2 m 

para o outro lado (zona de depósito do material resultante da abertura da vala), medidos 

a partir do limite da vala; 

d) Módulos fotovoltaicos/painéis: deverá ser limitada uma área máxima de 3 m para cada 

lado da área a ocupar por estas estruturas. As ações construtivas, a deposição de materiais 

e a circulação de pessoas e maquinaria deverão restringir-se às áreas balizadas para o 

efeito; 

e) Plataformas dos contentores onde se localizarão os Postos de Transformação: deverá ser 

limitada uma área máxima de 3 m em volta da área a ocupar pela respetiva plataforma; 
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f) Zona de implantação das Subestações/Edifícios de comando/Posto de corte, e zona de 

implantação do armazém: deverá ser limitada uma área máxima de 3 m em volta da área 

a ocupar pelas infraestruturas; 

g) Locais de depósitos de terras; e 

h) Outras zonas de armazenamento de materiais e equipamentos que pela sua dimensão 

não podem ser armazenados no estaleiro. 

106. Deverá ser designado, por parte do Empreiteiro, o Gestor de Resíduos. Este será o responsável pela 

gestão dos resíduos segregados na obra, quer ao nível da recolha e acondicionamento temporário 

no estaleiro, quer ao nível do transporte e destino final, recorrendo para o efeito a operadores 

licenciados. 

107. Proteger os depósitos de materiais finos da ação dos ventos e das chuvas. 

108. O transporte de materiais suscetíveis de serem arrastados pelo vento deverá ser efetuado em 

viatura fechada ou devidamente acondicionados e cobertos, caso a viatura não seja fechada. 

109. Não utilizar recursos naturais existentes no local de implantação do Projeto. Excetua-se o material 

sobrante das escavações necessárias à execução da obra. 

110. O material inerte que não venha a ser utilizado (excedente) poderá ser espalhado na envolvente do 

local de onde foi retirado caso o terreno apresente condições adequadas para esse efeito, ou 

transportado para destino final adequado. 

111. Não poderão ser instaladas centrais de betão na área de implantação do Projeto. O betão 

necessário deverá vir pronto de uma central de produção de betão devidamente licenciada, 

transportado em autobetoneiras. 

112. O armazenamento temporário dos óleos usados e combustíveis deverá ser efetuado em local 

impermeabilizado e coberto, com bacia de retenção de derrames acidentais, separando-se os óleos 

hidráulicos e de motor usados para gestão diferenciada. Os contentores deverão ter claramente 

identificado no exterior os diferentes tipos de óleo. De modo a evitar acidentes, na armazenagem 

temporária destes resíduos, dever-se-á ter em consideração as seguintes orientações: 

a) Armazenamento em contentores, devidamente estanques e selados, não devendo a taxa 

de enchimento ultrapassar 98% da sua capacidade; 

b) Instalação em terrenos estáveis e planos; e 

c) Instalação em local de fácil acesso para trasfega de resíduos. 

113. Proibir qualquer descarga ou depósito de resíduos ou qualquer outra substância poluente, direta 

ou indiretamente, sobre os solos ou cursos de água, ou em qualquer local que não tenha sido 

previamente autorizado. 

114. Em caso de derrame acidental de qualquer substância poluente, nas operações de manuseamento, 

armazenagem ou transporte, o responsável pelo derrame providenciará a limpeza imediata da zona 

através da remoção da camada de solo afetada. No caso dos óleos, novos ou usados, deverão 

utilizar-se previamente produtos absorventes. A zona afetada será isolada, sendo o acesso 

permitido unicamente aos trabalhadores incumbidos da limpeza. Os produtos derramados e/ou 

utilizados para recolha dos derrames serão tratados como resíduos, no que diz respeito à recolha, 

acondicionamento, armazenagem, transporte e destino final. 

115. Proceder, diariamente, à recolha dos resíduos gerados nas frentes de obra e ao seu armazenamento 

temporário nos estaleiros, devidamente acondicionados e em locais especificamente preparados 

para o efeito. 
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116. Condicionar, por parte do público em geral, a circulação de veículos motorizados nas zonas de obra. 

117. Garantir a presença em obra unicamente de equipamento s que apresentem homologação acústica 

nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de 

conservação/manutenção. 

118. Efetuar revisões periódicas aos equipamentos, veículos e à maquinaria de forma a assegurar que 

as suas condições de funcionamento são adequadas. 

119. A lavagem de autobetoneiras deverá ser feita, preferencialmente, na central de betonagem de 

onde vem o betão. Quando esta se localizar a uma distância que tecnicamente o não permita, 

deverá proceder-se apenas à lavagem dos resíduos de betão das caleiras de escorrência, num local 

preparado para esse efeito, localizado junto à zona onde está a ser executada a betonagem, em 

zona a intervencionar (criar uma bacia de recolha das águas de lavagem com dimensão adequada 

ao fim em vista). Finalizada a betonagem, a bacia de retenção será aterrada e alvo de 

recuperação/renaturalização. 

120. Em dias secos e ventosos deverá evitar-se a execução de trabalhos suscetíveis de dispersar poeiras 

na atmosfera, bem como se deverá minimizar a circulação de viaturas, especialmente em períodos 

de seca. Caso seja imprescindível a execução destes trabalhos, deverão ser utilizados sistemas de 

aspersão nas áreas de circulação de viaturas. 

121. Os veículos e maquinaria/equipamentos onde sejam detetadas fugas de óleo e/ou combustíveis ou 

outras substâncias perigosas, ficarão interditos de circular e funcionar na zona de obra até à 

resolução da situação. 

122. Evitar a abertura de novos acessos na construção da vedação. No caso de não existirem acessos 

que sirvam os propósitos da obra, deverão ser apenas abertos trilhos que permitam a passagem do 

equipamento e da maquinaria envolvida na fase de construção, os quais terão que ser devidamente 

naturalizados no final da obra. Ressalva-se a adoção desta medida para segmentos da vedação que 

se desenvolvem junto a áreas com povoamentos de azinheiras e de sobreiros. 

Medidas para a fase final de execução da obra 

123. O restauro do coberto vegetal nas áreas degradadas deve ser promovido após a conclusão das 

obras, quando esses locais já não venham a ser novamente intervencionados. O cumprimento desta 

medida incentivará o revestimento vegetal das áreas afetadas, sendo determinante, que se 

estabeleça uma comunidade herbácea de carácter perene. 

124. Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a desmontagem 

do estaleiro e desmobilização de todas as zonas complementares de apoio à obra, incluindo a 

remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre outros, e 

limpeza destes locais. 

125. Implementar o Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI). 

Medidas para a fase de exploração 

126. Assegurar que as ações relativas à exploração e manutenção se restringem às áreas já ocupadas. 

127. Nas intervenções de manutenção da vedação da Central, evitar-se afetações sobre áreas mais 

sensíveis, nomeadamente, povoamentos de azinheiras e de sobreiros, vegetação ribeirinha e 

zimbral. Nesta fase, a acessibilidade a estes segmentos da vedação deverá ser assegurada pela 

manutenção de um trilho com apenas 2,5 m de largura, e a deslocação nesta área deverá ser feita 

apenas por viatura ligeira. Nestes segmentos deverão preservar-se todos os elementos arbóreos e 

arbustivos que não comprometam a estrutura da vedação. 

128. Manutenção, ao longo do período de exploração, de eventuais estruturas de controlo dos 
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fenómenos erosivos implementadas na fase de construção, aplicando, se necessário, sementeiras 

de herbáceas autóctones. 

129. Assegurar a interdição do uso de herbicidas para controlo das herbáceas e arbustivas, recorrendo-

se apenas ao corte com equipamentos mecânicos. 

130. Proceder a ações de manutenção, de acordo com o constante no Plano Acompanhamento 

Ambiental de Obra (PAAO), nomeadamente nas áreas que foram alvo de recuperação. 

131. Assegurar a implementação do Plano de Controlo de Erosão. 

132. Elaborar e implementar um Plano de Emergência Interno da Instalação, identificando os riscos, 

procedimentos e ações para dar resposta a situações de emergência no interior do recinto onde 

está instalada a Central Solar Fotovoltaica que possa pôr em risco a segurança de pessoas e bens e 

o ambiente. 

133. Os 18 postos de trabalhos previstos para a fase de exploração devem ser, preferencialmente, 

preenchidos por trabalhadores locais, na medida da sua disponibilidade, e para as vagas não 

preenchidas, deverão ser criadas condições suficientemente incentivadoras do fomento da fixação 

destes trabalhadores nos concelhos afetados pela CSF. 

134. Sempre que se desenvolverem ações de manutenção ou outros trabalhos, assegurar que será 

fornecida 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. 

135. 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), deve efetuar-se o acompanhamento arqueológico destes trabalhos e cumpridas as 

medidas de minimização previstas para a fase de construção, quando aplicáveis. 

136. As ações relativas à exploração da Central Solar Fotovoltaica deverão restringir-se às áreas já 

ocupadas. 

137. Sempre que se desenvolvam operações de manutenção, reparação ou de conservação, deverá ser 

fornecida aos responsáveis dessas operações a Planta de Condicionantes atualizada. 

138. Encaminhar os diversos tipos de resíduos resultantes das operações de manutenção e reparação 

dos equipamentos para os operadores licenciados de gestão de resíduos. 

139. Os óleos usados nas operações de manutenção periódica dos equipamentos deverão ser recolhidos 

e armazenados em recipientes adequados e de perfeita estanquicidade, sendo posteriormente 

transportados e enviados para destino final apropriado, recebendo o tratamento adequado a 

resíduos perigosos (entidade devidamente licenciada). 

140. Proceder à manutenção e revisão periódica dos equipamentos, de forma a manter as normais 

condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões de ruído. 

141. Assegurar a remoção controlada de todos os despojos resultantes de ações de corte da vegetação 

arbustiva que cause ensombramento ao sistema de produção fotovoltaica, podendo os resíduos de 

vegetação resultantes ser aproveitados na fertilização dos solos. 

142. O revestimento vegetal de toda a área fotovoltaica assume particular relevo na preservação do solo 

e dos ecossistemas ribeirinhos localizados a jusante, pelo que desse ser assegurado um 

acompanhamento da comunidade herbácea/arbustiva que de forma passiva se vai instalando, 

podendo ter que se recorrer a sementeiras em áreas que se manifestem esparsamente colonizadas. 

O revestimento vegetal deverá ser preferencialmente constituído por espécies com carácter 
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perene. 

143. Proceder, se necessário, ao estabelecimento de um sistema de correção de erosão (rede de 

pequenas estruturas ao longo das curvas de nível) por forma a atenuar o arrastamento do solo, 

nomeadamente em momento de grande pluviosidade. 

144. Garantir a continuidade dos Programas/Planos de Manutenção/Acompanhamento e de 

Monitorização previstos nos diferentes Planos e Projetos: Projeto de Integração Paisagística da 

Central Solar Fotovoltaica do Pocinho (PIP-CSFP); do Plano de Recuperação das Áreas 

Intervencionadas (PRAI); do Plano de Controlo e de Gestão das Espécies Vegetais Exóticas Invasoras 

(PCG-EVEI) e do Plano de Controlo de Erosão da Central Solar Fotovoltaica do Pocinho (PCE-CSFP), 

sempre que aplicável. O acompanhamento dos referidos Planos e Projetos, nesta fase e nos 

períodos estipulados e a propor, para além do período de garantia, deverá ser realizada pelos 

respetivos autores de forma a garantir a sua correta execução, consolidação e continuidade dos 

mesmos, em termos dos objetivos que lhes estão subjacentes. 

Medidas para a fase de desativação 

145. Assegurar, na fase de desativação de todos os elementos do projeto, a realização do 

acompanhamento arqueológico e que são seguidas as medidas previstas para a fase de construção, 

aplicáveis. 

146. 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 do projeto, a solução futura de ocupação 

da área de implantação dos projetos após a respetiva desativação. 

Assim, no caso de reformulação ou alteração do projeto, sem prejuízo do quadro legal então em 

vigor, deve ser apresentado o estudo das alterações previstas, referindo especificamente as ações 

a ter lugar, os impactes previsíveis e as medidas de minimização. Deve igualmente ser indicado o 

destino a dar aos elementos a retirar do local. 

Se a alternativa passar pela desativação, deve ser apresentado à Autoridade de AIA, para apreciação 

e pronúncia, um plano pormenorizado, contemplando nomeadamente: 

a) A solução final de requalificação da área de implantação dos projetos, a qual deve ser 

compatível com o direito de propriedade, os instrumentos de gestão territorial e com o 

quadro legal então em vigor; 

b) As ações de desmantelamento e obra; 

c) O destino a dar a todos os elementos retirados; 

d) A definição das soluções de acessos ou de outros elementos a permanecer no terreno; 

e) 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. 

 

MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO 

147. Implementar o projeto de compensação com arborização mista de quercíneas, pomares de 

amendoeiras e olival e valorização das espécies protegidas da Diretivas Habitats, nos termos em 
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que o mesmo vier a ser aprovado. 

148. Implementar o plano de compensação para minimizar os impactes identificados, ao nível da 

socioeconomia, nos termos em que o mesmo vier a ser aprovado. 

149. Prever o arrendamento dos terrenos efetivamente ocupados, bem como aqueles que, localizados 

nas zonas intersticiais e aptos para a exploração agrícola e/ou florestal não sejam explorados pelos 

proprietários por via da implantação da CSF, devendo, contudo, serem criadas, pelo proponente, 

condições e medidas de incentivo, não só ao não abandono das práticas agrícolas e silvo-pastorícias 

na zona, como de incremento das mesmas na região. 

150. Promover o incremento das áreas de olival e de amendoal nas zonas intersticiais da CSF, onde 

atualmente existem, essencialmente matos indiferenciados, como uma medida potenciadora do 

reforço e manutenção das atividades agrícolas e frutícolas na zona. 

151. Contratualizar com pastores da região a utilização dos seus rebanhos para manter a vegetação 

controlada, sendo inclusivamente facultada a chave dos portões dos núcleos da CSF aos pastores 

em função da contratualização. 
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PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

1. Programa de monitorização da mortalidade de vertebrados voadores na central solar fotovoltaica 

Implementar o programa de monitorização da mortalidade dos vertebrados voadores nos termos 

em que o mesmo vier a ser aprovado. 

2. Programa de monitorização do lobo-ibérico 

Implementar o programa de monitorização do lobo ibérico, nos termos em que o mesmo vier a ser 

aprovado. 

3. Programa de Monitorização do casal de Águia de Bonelli (PMAB) 

Implementar o PMAB – Programa de Monitorização do casal de Águia de Bonelli (Casal Lousã” com o 

código HF-DO-30), nos termos em que o mesmo vier a ser aprovado. 

4. Programa de monitorização dos impactes socioeconómicos 

Implementar o programa de monitorização dos impactes socioeconómicos, nos termos em que o 

mesmo vier a ser aprovado. 

 

 

 

 

 

 

P´A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO*, 

 
 

 

 

                                     Diana Costa                                                                  Nuno Sequeira 

 

 

* À exceção do Instituto Superior de Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves 

(ISA/CEABN), cuja posição se encontra no Anexo II do presente parecer. 
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ANEXOS 

ANEXO I: LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

ANEXO II: DECLARAÇÃO DE VOTO  

ANEXO III: PARECERES DAS ENTIDADES EXTERNAS 
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ANEXO I: LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 
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ANEXO II: DECLARAÇÃO DE VOTO 
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    DECLARAÇÃO DE VOTO 

        

 

No âmbito do Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3445, relativo ao Projecto da Central 

Solar Fotovoltaica do Pocinho, o Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves/Instituto Superior de 

Agronomia emitiu parecer desfavorável 

 

A Comissão de Avaliação emitiu parecer favorável à realização do Projecto, pelo que face à deliberação 

tomada, o signatário declara não subescrever a Conclusão do Parecer da Comissão de Avaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Lisboa, 7 de Setembro 2022 

      

         João Jorge 

                 ISA/CEABN 
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ANEXO III: PARECERES DAS ENTIDADES EXTERNAS 

 

 



 
 
 

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES 
Câmara Municipal 

 

 
Pág. n.º 1 

Parecer Específico 
 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n. 3455 
Projeto: Central Solar Fotovoltaica do Pocinho 

 
 
Em resposta ao pedido de parecer específico sobre o processo referido em epigrafe, no âmbito das 
competências atribuídas a esta entidade, ao abrigo do disposto no n.º 11 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 
151-B/2013, de 31 de Outubro alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro 
vimos comunicar que somos de parecer é favorável condicionada nos seguintes termos: 
 
- No âmbito da servidão rodoviária, com a construção do referido projeto o tráfego rodoviário sofrerá um 
grande acréscimo e desta forma é nosso entendimento que deverá ficar salvaguarda a requalificação da 
E.N. 324 e da E.M. 626 no concelho de Carrazeda de Ansiães; 
 
- No âmbito da ocupação do Solo é nosso entendimento que as culturas de Amendoal, Vinha e Olival 
deverão ser mantidas de modo a salvaguardar a integração do projeto no meio envolvente; 
 
- No âmbito do património Arqueológico, Arquitetónico e Cultural, consideramos que o referido projeto irá 
ter um grande impacto visual sobre a área envolvente à Anta de Vilarinho da Castanheira, classificada como 
Monumento Nacional desde 1910. De forma a que este impacto negativo seja esbatido é do nosso 
entendimento que deverá ser elaborado um projeto paisagístico integrando a criação de uma barreira 
vegetal de proteção à área envolvente deste monumento; 
 
- No âmbito dos acessos, deverá ficar salvaguardada toda a área envolvente ao projeto tendo neste caso o 
concelho de Carrazeda de Ansiães uma grande extensão de caminhos que deverão ser mantidos e 
requalificados; 
 
Por fim, no âmbito do impacto visual, sendo a aldeia de Vilarinho da castanheira a que sofrerá maior 
impacto com este projeto, este irá, afetar negativamente o enquadramento rural da aldeia de Vilarinho da 
Castanheira, que recentemente integrou a Rede de Aldeias de Portugal. De forma a compensar a população 
residente desta aldeia desse impacto negativo propomos, como medida de compensatória o apoio a 
algumas das atividades que irão integrar o plano de ação anual da aldeia. Este plano de ação contempla a 
realização de variados eventos âncora que permitirão a preservação da identidade cultural do local assim 
como a valorização do seu património imaterial.  
 

Carrazeda de Ansiães, 23 de março de 2022 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 
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Assunto: Central Fotovoltaica do Pocinho e Linha a 220 kV (Conc. Torre de Moncorvo e Vila Nova de Foz Côa) 
 
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 de Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto, envolvendo a “Área da Central Fotovoltaica” e as “Áreas 
Associadas às Alternativas de Traçado da Linha Elétrica de Muito Alta Tensão a Construir” (conforme Planta em Anexo), interfere 
com infraestruturas elétricas de Alta Tensão, Média Tensão, Baixa Tensão e Iluminação Pública, integradas na Rede Elétrica de 
Serviço Público (RESP) e concessionadas à E-REDES. 

A. “Área da Central Fotovoltaica” 
Esta Área do EIA (“zona sombreada” na Planta em Anexo), é atravessada pelos traçados aéreos da Linha de Média Tensão a 
30 kV “LN 0409L30003 Vila Flor” (TRA350/721|AP33-AP46; TRA436|Apoio de Derivação APD48-AP1-AP2, TRA397/399/722|APD66-
AP1-AP4-PT, posto de transformação de distribuição “PT 0409D30044 Castedo II”). 

A referida área é também atravessada por traçados aéreos e subterrâneos de Redes de Baixa Tensão e Iluminação Pública 
(ligadas aos “PT 0409D30014 Castedo I” e “PT 0409D30044 Castedo II”) (conforme Planta em Anexo).  

B. “Áreas Associadas às Alternativas de Traçado da Linha Elétrica de Muito Alta Tensão a Construir” 
Estas Áreas do EIA correspondem às duas alternativas consideradas para o traçado aéreo da Linha de Muito Alta Tensão a 
220 kV a construir, para ligação da central fotovoltaica à subestação da rede de transporte SE 220/60 kV Pocinho (REN) 
(conforme Planta em Anexo). 

Em Alta Tensão a 60 kV, estas áreas são atravessadas pelos traçados aéreos e subterrâneos das Linhas (1) "LN 
0409L5100601 Pinhão - Macedo de Cavaleiros / Pocinho (REN)” (SE REN-AP1-AP3, AP9-AP12, AP19-AP22), (2) "LN 
0409L51008 Baixo Sabor (PRE) - Pocinho (REN)” (AP4-AP7, AP17-AP25-SE), (3) “LN 0409L5125701 Pocinho (REN) - 
Marvão / Catapereiro (PRE)” (AP40-AP42-SE), (4) “LN 0409L51257 Pocinho (REN) - Marvão” (SE-AP1-AP3) e (5) “LN 
0409L51487 Pocinho (REN) - Pocinho” (TRS|SE-SE) (conforme Planta em Anexo). 

Estas áreas são atravessadas pelos traçados aéreos de diversas Linhas de Média Tensão a 30 kV que constituem a ligação 
a partir de subestações da RESP a postos de transformação MT/BT, tanto de distribuição de serviço público, como de serviço 
particular (conforme Planta em Anexo). 

As referidas áreas são também atravessadas pelos traçados de redes elétricas de Baixa Tensão e Iluminação Pública (ligadas 
aos postos de transformação de distribuição “PT 0409D30017 Cabeça Mouro”, “PT 0409D30088 Quinta Mulher Boa”, “PT 0409D30083 
Quinta Alfarela” e “PT 0409D30085 Cuco-Ventosa”) (conforme Planta em Anexo). 

 Exmo. Senhor 

Presidente do Conselho Diretivo da 

APA - Agência Portuguesa do Ambiente 

Rua da Murgueira, 9 

Zambujal 

2610-124 AMADORA 
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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, 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. 

É de realçar, que a instalação de painéis fotovoltaicos dentro da Zona de Proteção de linhas elétricas aéreas da RESP, sob os 
condutores elétricos ou na sua proximidade (como é o caso de traçados aéreos da referida Linha de Média Tensão a 30 kV “LN 0409L30003 
Vila Flor”, bem como dos traçados aéreos das Redes de Baixa Tensão e Iluminação Pública ligadas aos “PT 0409D30014 Castedo I” e “PT 
0409D30044 Castedo II”), poderá introduzir desconformidades em relação às condições regulamentares de segurança definidas e 
asseguradas pelo operador da rede, quando do estabelecimento dessas infraestruturas. 

Apresentam-se seguidamente e tendo por base a legislação nacional, os principais pontos do enquadramento regulamentar em 
matéria de segurança, as obrigações a acautelar, em particular as decorrentes do ónus da servidão administrativa, bem como 
as recomendações sugeridas pela E-REDES: 

1. Enquadramento regulamentar em matéria de segurança 

1.1. 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, em particular em matéria de 
distâncias regulamentares (tendo presente que as distâncias ao solo passam a ser referidas ao perfil superior das estruturas metálicas de 
suporte dos painéis fotovoltaicos instalados sob os condutores de linhas elétricas aéreas); 

1.2. 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. 

2. Obrigações a acautelar pelo proprietário do terreno / Promotor 

2.1. Suportar os custos relativos à análise térmica da linha, análise das flechas máximas e eventual alteração de condutor e 
respetivo perfil (pode requer a alteração dos apoios a nível de altura, robustez e tipologia) quer devido à construção das infraestruturas 
dos painéis debaixo da linha, quer devido à incidência solar adicional nos condutores motivada pela reflexão solar dos painéis. 
(Nota - Estas hipóteses excluem a eventual necessidade de alteração do traçado da linha aérea, a qual deverá sempre ser objeto de pedido 
específico à E-REDES); 

2.2. Apresentar o estudo de variação do potencial nas instalações elétricas do parque fotovoltaico, demonstrativo das 
condições de segurança do seu sistema de ligação à terra perante a ocorrência de defeitos fase-terra e descargas atmosféricas 
nos apoios da linha mais próximos dos painéis fotovoltaicos, bem como na ocorrência de queda de condutor eletrificado sobre 
os painéis colocados debaixo da linha; 

2.3. Permitir a entrada nas suas propriedades das pessoas encarregadas de estudos, construção, manutenção, reparação ou 
vigilância das infraestruturas associadas à linha elétrica, bem como a permitir a ocupação das suas propriedades enquanto 
durarem os correspondentes trabalhos, em regime de acesso de 24 horas; 

2.4. Facultar os necessários acessos às entidades responsáveis pelos trabalhos de gestão de combustível (artigo 56º do SGIFR 
- Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais no território continental, Decreto-lei n.º 82/2021 de 13 de outubro); 

2.5. Manter os acessos aos apoios implantados na propriedade, nomeadamente por corredores viários com 6 metros de largura 
mínima, pendente máxima de 10%, o mais curtos possível e sem curvas acentuadas, permitindo a circulação de meios ligeiros 
e pesados como camião com grua; 

2.6. Não efetuar quaisquer trabalhos e sondagens na vizinhança das infraestruturas da RESP, sem o prévio contacto e 
obtenção de autorização por parte da E-REDES;  

2.7. Não consentir, nem conservar no terreno do parque fotovoltaico, plantações que possam prejudicar a exploração das 
infraestruturas da RESP (artigo 54.º do Decreto-lei n.º 26852);  

2.8. Não executar quaisquer tipos de trabalhos que possam violar as distâncias de segurança em relação à linha, incluindo a 
lavagem de painéis solares com jatos de água na sua proximidade;  
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2.9. No caso de vir a ser necessário, durante a exploração da linha elétrica e em cumprimento dos deveres legais de 
manutenção, proceder à realização de trabalhos de reparação ou remodelação da linha, nomeadamente numa área mínima de 
intervenção de 15 m x 15 m na envolvente dos apoios, que impliquem o recurso a meios especiais, o promotor compromete-se 
a criar as condições indispensáveis à circulação de meios pesados, viaturas ou gruas, incluindo remoção temporária dos painéis, 
sempre que se justifique;  

2.10. As ações referidas na alínea anterior, não determinarão a atribuição, ao promotor, de qualquer indemnização, 
nomeadamente, quer pelos encargos inerentes à remoção dos painéis, quer pela suspensão temporária da produção.  

3. Recomendações sugeridas pela E-REDES 

3.1. Avaliar se o enterramento da linha da RESP ou a alteração de traçado desta é a solução mais adequada, considerando 
os vários custos e riscos;  

3.2. Nos casos de enterramento de linhas de Média Tensão, poderá ser equacionada a utilização de traçado subterrâneo 
constituído por cabo Trimonopolar “todo o terreno” aplicado diretamente em vala, ao longo de caminho viário com 3 metros de 
largura mínima;  

3.3. Projetar e instalar um sistema de terras que assegure que a elevação de tensão nas estruturas de suporte dos painéis 
solares e terra da instalação resultante das transferências de potencial dos apoios para estes elementos, resultantes de defeitos 
no próprio apoio ou na rede adjacente (no caso da rede AT), permanecem dentro dos valores regulamentares;  

3.4. Os painéis fotovoltaicos colocados junto das linhas aéreas estão sujeitos a “pontos quentes” neles provocados pelo 
sombreamento provocado pelos condutores e pelo “paintball” originado por pássaros que poisam nos condutores. Recomenda-
se que o produtor realize ações de manutenção mais frequentes junto destes painéis e que considere no seu “Business Plan” a 
necessidade de os substituir com maior frequência;  

3.5. Na eventualidade da instalação do cliente sofrer danos ou quaisquer prejuízos (independentemente da extensão dos mesmos) 
decorrentes do impacto de fatores externos, fortuitos ou de força maior na rede elétrica (incluindo queda de condutor), a E-REDES, 
nos termos do regime legal aplicável, não será responsável pelos mesmos, pelo que caberá ao Promotor, caso assim o entenda, 
promover a constituição de seguros com cobertura adequada a esta tipologia de sinistros. 

Conclusão 

Uma vez garantida (i) a observância das condicionantes e precauções descritas no ponto 1, em prol da garantia da segurança 
de pessoas e bens, (ii) bem como o respeito das obrigações a acautelar pelo proprietário do terreno / Promotor, nomeadamente 
as inerentes às servidões administrativas existentes, nos termos indicados no ponto 2, (iii) e consideradas as recomendações 
apresentadas no ponto 3, (iv) o referido projeto merece o nosso parecer favorável. 

Com os melhores cumprimentos, 
 

 
 
 
 

(*) Por imposição regulamentar, a EDP Distribuição agora é E-REDES. 
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Assunto:  Proc.º AIA 3455 - Central Solar Fotovoltaica do Pocinho - Parecer específico relativo 
à Rede Nacional de Transporte de Transporte Eletricidade 

 

Exmos. Senhores,  

No seguimento do pedido formulado pelo oficio S042759-202206-DAIA.DAP de 1 julho pp, cujo teor registámos e 

mereceu a nossa melhor atenção, as 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. pretendem com a presente 

missiva 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.  

Tendo em consideração que o projeto indicado em epígrafe e agora em consulta pública vai ser desenvolvido em 

zonas de servidão da RNT, compilamos seguidamente as informações consideradas relevantes para vossa 

consideração. 

I. Rede Nacional de Transporte de Eletricidade (RNT)  

A concessão atribuída à REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A. (“Concessão da RNT”) é exercida em regime de serviço 

público e em exclusividade. A RNT é constituída pelas linhas e subestações de tensão superior a 110 kV, as 

interligações, as instalações para operação da rede e a respetiva Rede de Telecomunicações de Segurança.  

A constituição das servidões destas infraestruturas decorre do Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas 

aprovado pelo Decreto-lei n.º 26852, de 30 de julho de 1936, com as atualizações introduzidas pelos Decreto-lei n.º 

446/1976, Decreto-lei n.º 186/1990 e Decreto Regulamentar n.º 38/1990.  

À 
APA – Agência Portuguesa do Ambiente 
Rua da Murgueira, 9/9A 
ZAMBUJAL 
Apartado 7585 
2611-865 Amadora 

mailto:Info.portal@ren.pt
http://www.ren.pt/
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A servidão de passagem associada às linhas da RNT consiste na reserva de espaço necessário à manutenção das 

distâncias de segurança aos diversos tipos de obstáculos (por exemplo, edifícios, solos, estradas, árvores).  

Considerando os condutores das linhas elétricas aéreas nas condições definidas pelo “Regulamento de Segurança de 

Linhas Aéreas de Alta Tensão” (RSLEAT), aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/1992, de 18 fevereiro, no 

Capitulo III (Condutores e cabos de guarda para linhas aéreas), artigos 26.º a 33.º e no Capitulo VIII (Travessias e 

cruzamentos nas linhas aéreas), artigos 85.º a 126.º, são definidas as distâncias de segurança a estabelecer as quais 

podem ser resumidas no seguinte quadro:  

Distâncias apresentadas em (m) 

Obstáculos 
Linhas elétricas aéreas 

150 kV 220 kV 400 kV 
Solo 10 12 14 
Árvores 4 5 8 
Edifícios 5 6 8 
Estradas 11 12 16 
Outras linhas aéreas (a) (a) (a) 
Obstáculos diversos 
(Semáforos, iluminação pública) 3,2 3,7 5 

(a) valor variável de acordo com o artigo 109.º do RSLEAT. 

Está também legislada uma zona de proteção da linha, na qual são condicionadas, ou sujeitas a autorização prévia, 

algumas atividades, nos seguintes termos:  

a) Para as linhas cujo licenciamento ocorreu até 18 fevereiro de 1992, a zona de proteção tem uma largura 

máxima de 50 m, conforme definido no parágrafo único do art.º 81.º do RSLEAT aprovado pelo Decreto 

Regulamentar n.º 46847/1966, de 27 janeiro, com a redação estabelecida no Decreto Regulamentar n.º 

14/1977, de 18 fevereiro; 

b) Para as linhas com data de licenciamento posterior a 18 fevereiro de 1992, a zona de proteção tem uma 

largura máxima de 45 m, conforme definido no ponto 3-c do art.º 28.º do RSLEAT, aprovado pelo Decreto 

Regulamentar n.º 1/1992, de 18 fevereiro. 

Por outro lado, nos termos do Decreto–Lei n.º 11/2018, de 15 de fevereiro, a distância mínima a garantir entre novas 

linhas e infraestruturas sensíveis, medida na horizontal a partir do eixo da linha, é de 22,5 m. O mesmo diploma 

define como infraestrutura sensível:  

 unidades de saúde e equiparados; 

 quaisquer estabelecimentos de ensino ou afins, como creches ou jardins de infância; 

 lares da terceira idade, asilos e afins; 

 parques e zonas de receio infantil; 

 espaços, instalações e equipamentos desportivos; 
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 edifícios residenciais e moradias destinadas a residências permanentes.  

II. Condicionantes impostas pelas servidões da RNTGN e RNT 

Na área de estudo da linha de 220 kV que se pretende que venha a estabelecer a ligação entre a futura “CSF do 

Pocinho” e a subestação do Pocinho, esta integrada na RNT, existem diversas infraestruturas da Concessão da RNT, 

conforme representado no desenho em anexo, cujo extrato:  

 

 Linha Pocinho-Aldeadavila 1 (LPN.AAV 1), a 220 kV,  

 Linha Pocinho-Aldeadavila 2 (LPN.AAV 2), a 220 kV, 

 Linha Pocinho-Saucelle (LPN.SLL), a 220 kV, 

 Linha Central do Pocinho-Pocinho (LCPN.PN), a 220 kV, 

 Linha Pocinho-Chafariz 1 (LPN.CF 1), a 220 kV, 

 Linha Pocinho-Chafariz 2 (LPN.CF 2), a 220 kV, 

 Linha Pocinho-Armamar 1 (LPN.AMM 1), a 220 kV, 

 Linha Armamar-Lagoaça (LAMM.LGC), a 400 kV,  
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 Linha Baixo Sabor-Pocinho (LBXS.PN), a 220 kV, 

III. Condicionantes operacionais e pressupostos de admissibilidade 

As duas soluções para a implantação da nova linha de 220 kV preveem a passagem da linha simples “Baixo Sabor-

Pocinho” a linha dupla, podendo ocorrer a partilha de 2 a 14 apoios, consoante a solução que for selecionada. A linha 

LBXS.PN existente constitui a ligação da central hidroelétrica do Baixo Sabor à RNT sendo a única via para o 

escoamento da energia elétrica ali produzida. Assim sendo, o âmbito e a calendarização de qualquer intervenção 

nesta infraestrutura deverão ser previamente acordados com a REN, que promoverá a articulação com o Produtor 

titular da Central Hidroelétrica para a definição dos períodos de indisponibilidade e ensaios requeridos.  

A ligação à RNT ora pretendida resulta do título de reserva de capacidade associado ao centro electroprodutor em 

consideração e tem como ponto de interligação o nível de 220 kV da subestação do Pocinho da RNT. A solução 

topológica de ligação de referência é a do estabelecimento de uma linha simples a 220 kV a ligar-se a um painel de 

linha a implementar naquela subestação de forma autónoma de quaisquer outras infraestruturas da RNT existentes. 

A ligação assim definida que já não considera elementos de ligação redundantes, sem falhas de modo comum, 

designadamente os lineares de maior expressão territorial, resulta de uma ponderação entre o uso dos recursos com 

mitigação da ocupação territorial e os riscos para as infraestruturas existentes, bem como para a própria exploração 

da RNT e da segurança do Sistema Elétrico Nacional (SEN).  

Uma solução de ligação que considera a partilha de apoios comuns, num determinado troço, com a linha de ligação, 

à RNT, da central do Baixo Sabor constitui uma solução topológica que tem impactos acrescidos, quer técnicos, quer 

económicos, que importa relevar e que serão tanto maiores quanto maior for o troço a partilhar. Os princípios a 

adotar para a admissibilidade deste tipo de solução, que deve ser considerada de forma excecional e de recurso, 

esgotadas que estejam outras possibilidades, ponderados os diversos fatores críticos de decisão, incluindo, 

naturalmente, os de índole ambiental, mas também os inerentes ao desempenho e fiabilidade do sistema energético, 

devem ser, por um lado, o da minimização do impacto acrescido para a fiabilidade e operação da RNT e de segurança 

do SEN, com a adoção de medidas para a mitigação dos riscos que advêm desta solução de recurso, e, por outro, da 

neutralidade económica para a REN e para o próprio SEN, com a assunção, pelo Promotor da pretendida ligação em 

apreciação, dos custos, encargos e prejuízos que resultem da adoção desta solução de ligação, quer na fase de 

estabelecimento da nova infraestrutura — nomeadamente, mas sem exclusão de outros, os decorrentes do 

desmantelamento da infraestrutura existente e reposição do local, da interrupção da ligação à central do Baixo Sabor 

e da adaptação e ensaios com esta central na nova configuração de ligação —, quer na fase de exploração — 

nomeadamente, sem exclusão de outros, os decorrentes da operação das duas ligações em causa e das intervenções 

de manutenção, modificação ou reparação de qualquer uma das duas ligações estabelecidas que induzam custos 

acrescidos, na mesma ou na outra, que não resultassem caso se tivesse adotada a solução de referência mencionada 

supra.  

Face ao exposto, devem ser tidas em consideração as seguintes condições para a implementação deste projeto:  
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1. O projeto deve ser enviado à REN antes do seu licenciamento para verificação da solução final a implementar, 

nomeadamente planeamento da obra e distâncias de segurança entre infraestruturas da RNT; 

2. Qualquer trabalho a realizar nas infraestruturas da RNT deve ser previamente planeado com a REN de modo a 

minimizar os períodos de interrupção das linhas em exploração e da interrupção da ligação da central do Baixo 

Sabor à RNT 

3. Qualquer trabalho a realizar na proximidade das infraestruturas da RNT deve ser acompanhado obrigatoriamente 

por técnicos da REN, para garantia das condições de segurança, quer da instalação, quer dos trabalhos a realizar 

pelo promotor. Para esse efeito, a REN deve ser informada da sua ocorrência com pelo menos 15 dias úteis de 

antecedência. 

Como conclusão, desde que sejam garantidas as condições acima expostas, observadas as condicionantes e assumidos 

os pressupostos expressos em III, não existem quaisquer outras objeções à implementação deste projeto no que diz 

respeito ao impacto com as infraestruturas da RNT e da sua operação. 

Ficamos ao dispor para eventuais informações adicionais.  

 
Com os melhores cumprimentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Francisco Parada 

Engenharia e Inovação 

Qualidade, Ambiente, Segurança e Desempenho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo: Ligação da CSF Pocinho à RNT e Infraestruturas existentes   
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