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1. INTRODUÇÃO 
 

Em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei 152-B/2017, de 11 de Dezembro, procedeu-se 
à Consulta Pública do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto “Central Solar 
Fotovoltaica do Pocinho”. 

O proponente do Projeto é a Empresa “Malhada Green,S.A.”. 

 

2. PERÍODO DE CONSULTA PÚBLICA 
 
A consulta pública deste Projeto decorreu durante 30 dias úteis  de 04 de Julho a 12 de 
Agosto de 2022. 
 
 

3. MODALIDADES DE PUBLICITAÇÃO/ DOCUMENTOS 
PUBLICITADOS 

 

A publicitação do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), incluindo o Resumo Não Técnico 
(RNT), foi feita por meio de: 
 

     - Afixação de Anúncios:  

� Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. 

� Câmara Municipal de Torre de Moncorvo. 

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

 

Divulgação na Internet no site da Agência Portuguesa do Ambiente e no Portal 
PARTICIPA.PT. 

- Envio de comunicação às ONGA constantes no RNOE. 
- Envio de comunicação a entidades.  

 
Encontrando-se, também, disponível para consulta em www.apambiente.pt e em 
WWW.PARTICIPA.PT. 
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4. PROVENIÊNCIA DAS EXPOSIÇÕES RECEBIDAS 
 
 
No âmbito da Consulta Pública 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 
• F. Olazabal & Filhos, Lda. (Quinta Vale Meão) 
• JM/PM Sociedade de advogados (representação da Quinta das Bandeiras, Vinhos, 

Lda.) 
• 10 Cidadãos. 

 
 

5. ANÁLISE DAS EXPOSIÇÕES RECEBIDAS 
 
 
 
Autoridade Nacional de Comunicações verifica a inexistência de condicionantes 
radioelétricas aplicáveis à área de estudo afeta ao projeto pelo não se apõe à sua 
implementação. 
 
Direção-Geral do Território (DGT) informa que todos os vértices pertencentes à Rede 
Geodésica Nacional (RGN) e todas as marcas de nivelamento pertencentes à Rede de 
Nivelamento Geométrico de Alta Precisão (RNGAP) são da sua responsabilidade.  
A RGN e a RNGAP constituem, os referenciais oficiais, para os trabalhos de 
georreferenciação realizados em território nacional e está regulamentado pelo Decreto-Lei 
n.º 143/82, de 26 de Abril. 
 
Relativamente à Rede Geodésica Nacional (RGN) deverá ser respeitada a zona de proteção 
dos marcos que é constituída por uma área circunjacente ao sinal, nunca inferior a 15 
metros de raio e assegurado que as infraestruturas a implantar não obstruem as 
visibilidades das direções contantes das respetivas minutas de triangulação. 
 
Verifica que dentro da área de estudo abrangida por este projeto existem 3 vértices 
geodésicos, denominados “Ladeiras do Bico”, “Pocinho” e “Ventosa”, pertencentes à folha 
11-C da SCN 1:50 000. 
 
Relativamente à RNGAP na área de intervenção do projeto não existem marcas de 
nivelamento. 
 
A informação sobre a localização dos vértices geodésicos que poderão ser afetados pela 
execução do projeto já foi transmitida à empresa responsável pela elaboração do Estudo 
de Impacte Ambiental (EIA). 
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A cartografia topográfica, vetorial ou imagem, nas escalas entre 1:1 000, 1:10 000 e 
1:25 000, deve ser homologada ou oficial de acordo com o Decreto-Lei 193/ 95 de 28 de 
Julho, na sua atual redação. A utilização de cartografia topográfica sujeita a direitos de 
propriedade carece de autorização para sua utilização. 
No âmbito da Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP) menciona que a 
representação dos limites administrativos deve ser feita recorrendo à CAOP em vigor e 
disponível na internet da DGT. 
 O parecer da DGT é favorável condicionado, devendo ser respeitado na Rede Geodésica, 
na Cartografia e Limites Administrativos. 
 
 
LADPM - Liga dos Amigos do Douro Património Mundial. 
 
1.1 O Projeto da Central Solar Fotovoltaica do Pocinho e o EIA 
 
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) em consulta pública enquadra-se no processo de 
licenciamento da Central Solar Fotovoltaica do Pocinho (Projeto de Execução) e respetiva 
ligação à Rede Nacional de Serviço Público mediante a construção de uma Linha Elétrica 
de Interligação (220 kV) (Estudo Prévio) entre a central e a subestação do Pocinho (2011) 
adjacente ao bem Alto Douro Vinhateiro (ADV) inscrito na Lista do Património Mundial 
(UNESCO) e monumento nacional. Estão assim em causa dois projetos interligados entre 
si que se desenvolvem em Zona Especial de Proteção (ZEP) do ADV. 
A Central Solar Fotovoltaica do Pocinho, com uma área de implantação aproximada de 
629 ha, localiza-se no concelho de Torre de Moncorvo, nas freguesias de Castedo e 
Cabeça e insere-se na unidade de paisagem “Baixo Tua e Ansiães” (Grupo Trás-os-
Montes). Para a ligação da Central à subestação do Pocinho foram definidos dois 
corredores alternativos A e B para a passagem da Linha de Muito Alta Tensão (LMAT) 
sendo que não atravessam qualquer localidade. Os dois corredores atravessam o 
concelho Torre de Moncorvo, nomeadamente áreas das freguesias de Castedo, Cabeça 
Boa, Torre de Moncorvo e Açoreira. O corredor relativo à alternativa A, num pequeno 
troço, atravessa o concelho de Vila Nova de Foz Côa, freguesia de Vila Nova de Foz Côa 
(vd. Desenho 1, nas Pecas Desenhadas, no Volume IV). A alternativa B foi posteriormente 
subdividida em B1 e B2 sendo que esta contempla o desmantelamento da LMAT do 
Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor de ligação à Subestação do Pocinho, a 
220kV, a partir do apoio n.º 29, e implica a construção de uma nova linha, “paralela ao 
troço da LMAT do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor desmantelada, que 
suporte não só a linha da Central em estudo, como suporte o restabelecimento da ligação 
elétrica do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor à subestação do Pocinho.“ 
 
A avaliação de impacte ambiental está de acordo com o Decreto-Lei nº 151-B/2013 de 
31 de outubro alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 152-B/2017 de 11 de dezembro, 
no âmbito das “Instalações industriais destinadas à produção de energia elétrica” e 
enquanto “instalações industriais destinadas ao (...) transporte de energia elétrica por 
cabos aéreos.” Por outro lado, a central não tem localização alternativa (é a que a 
entidade promotora tem para apresentar) nem a subestação, pois a entidade competente 
determinou previamente a ligação da central à subestação do Pocinho.  
 
Assim, estamos perante um projeto sujeito a um processo de AIA redutor quanto à 
desejada virtualidade de apresentação de propostas alternativas e com impacto num bem 
inscrito na Lista do Património Mundial (UNESCO) como Paisagem Cultural 1 e 
Monumento Nacional o que à partida reclama elevada exigência na decisão. 
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1.2 Outros projetos produtores de energias renováveis na Região Demarcada do 
Douro 
Concluímos, assim, que estamos perante um território sujeito a fortes pressões sob o 
ponto de vista da procura por centrais produtoras de energia renovável e pela travessia 
de linhas, com um elevado potencial causador de disfunções ambientais sobre uma 
paisagem cultural inscrita na Lista do Património Mundial (UNESCO) e monumento 
nacional. 
 
2 Comentário 
Em termos da síntese e das conclusões, a Liga considera incipiente a articulação do 
tratamento dos descritores “Paisagem” e “Avifauna”, em particular no respeitante à 
focalização colocada na decisão sobre os corredores alternativos (A, B1 e B2) com base 
em argumentos relacionados com o descritor “Avifauna” omitindo/minimizando o 
contributo do descritor “Paisagem”. Nomeadamente a avaliação do impacto na 
autenticidade e na integridade da “Paisagem Cultural” ADV (segundo as Orientações 
Técnicas para a Aplicação da Convenção do Património Mundial) sem desmerecer o 
cuidado trabalho de avaliação da qualidade visual da paisagem que acaba por ter a 
primazia no presente EIA. 
O EIA, em termos gerais, é favorável à construção da Central mobilizando um vasto 
conjunto de medidas de mitigação e monitorização, mas o mesmo não se pode dizer em 
relação aos corredores alternativos de travessia das Linhas Elétricas sendo que ambas as 
alternativas se desenvolvem na ZEP do ADV: “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, sendo 
mais significativos para o Corredor A.” (RT, p. 636). 
Será consensual que o corredor A (menos extenso que o B) com travessia do rio Douro 
terá mais implicações na autenticidade e integridade do ADV bastando para o efeito 
observar a cartografia e a Figura 2 (Fotografia 8.1 do RT do EIA) nas imediações de 
Quinta de Vale Meão relativamente à qual se pode ler no RT “...considera-se uma 
extensão aproximada de 3800 metros com perturbação cénica do enquadramento da 
efetiva área classificada do ADV, decorrente das operações de construção da linha.” (RT, 
pp. 710-711) 
 
A Liga considera que os Impactos Cumulativos entre os descritores “Paisagem” e 
“Avifauna”, não estão devidamente tratados no que diz respeito aos corredores de 
travessia nem tão pouco os Impactos Cumulativos com outros projetos de produção de 
energia fotovoltaica e eólica que permitam otimizar as travessias de linhas elétricas, um 
impacto de magnitude elevada e significativa na paisagem cultural do ADV e da ZEP. 
 
Nada é dito no EIA quanto à decisão de apenas se estar perante dois corredores 
alternativos. 
 
A Liga entende ser necessário clarificar a integração dos impactos na “Paisagem” 
relativamente ao corredor B e ponderar outro(s) corredor(es). 
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3 Recomendações 
 
• Comunicar à Comissão Nacional da UNESCO, caso ainda não tenha sido feito, o processo 
em curso no ADV e Zona de Proteção Especial e obter as devidas orientações; 
 
• Solicitar a realização de um Estudo à entidade gestora do ADV, a CCDRN, sobre o 
potencial de instalação de Centrais Solares Fotovoltaicas 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 para 
uma otimização do desígnio nacional em matéria de emissões de CO2 e produção de 
energia a partir de fontes renováveis não poluentes. 
 
 
FAPAS - Associação Portuguesa para a Conservação da Biodiversidade. 
 
Discorda do projeto em avaliação referindo que nunca numa área de “Valor Universal 
Excecional” (UNESCO, 2001) deveria ter sido equacionada a possibilidade de implantação 
de uma instalação industrial de 370 hectares, mais os corredores de transporte de 
energia, referindo, ainda, por estar em contradição com o Regulamento do PDM de Torre 
de Moncorvo. 

 
Fundamenta a sua posição: 
 
Paisagem: 
O Parque Fotovoltaico do Pocinho, previsto, com os seus 370 hectares (recordemos o 
lugar comum: 370 hectares equivalem, grosso modo, a 370 campos de futebol), já é um 
elemento estranho à paisagem duriense, que a descaracteriza, pior são as linhas aéreas 
de Muito Alta Tensão (LMAT) que cortam a paisagem por longos quilómetros, com 
dezenas de torres de 50 m e balizadores coloridos de ø60 cm. 
Não que a paisagem seja estática, como o Douro Vinhateiro bem demonstra com a 
intervenção humana ao longo de séculos; mas uma coisa é a evolução natural e cultural, 
própria do desenrolar dos tempos, outra uma intervenção radical. 
O Decreto Regulamentar 1/92, de 18 de Fevereiro, que aprova o Regulamento de 
Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão, determina no seu Artigo 6.º 
 
“Respeito de outros direitos 
1 - No estabelecimento e exploração das linhas devera respeitar-se, na medida do 
possível, o património cultural, estético e científico da paisagem, em especial quando 
tiver valor histórico, ecológico, paisagístico ou arquitetónico, e causar-lhe, bem como aos 
terrenos e outras propriedades afetadas, o menor dano, procurando reduzir ao mínimo 
as perturbações nos diversos serviços, tanto de interesse público como particular. 
2 - No estabelecimento e exploração das linhas deverão ainda ser respeitados os direitos 
estabelecidos pelas servidões administrativas.” 
O projeto em apreço, sujeito a EIA que aqui apreciamos, não cumpre cabalmente o 
desígnio do referido Decreto Regulamentar, pois não procura exaustivamente “reduzir ao 
mínimo as perturbações” e não explora o que esta lei deixa em aberto, a hipótese de 
novas linhas serem subterrâneas, em aplicação noutros locais do país (Diário da 
República, nº 152/2022). 
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Os Eventuais Traçados das LMAT 
O EIA (pág. 746) refere: “Pela avaliação efetuada transversamente a todos os fatores 
ambientais, considera-se que pelas razoes elencadas ao nível da paisagem e património, 
nomeadamente ao nível da interferência com a zona do Alto Douro Vinhateiro, a 
Alternativa B2 constitui a opção mais favorável para a ligação elétrica da Central a 
subestação do Pocinho.” 
 
Se isto é verdade perante os cenários avaliados, ficaram por avaliar dois outros cenários 
possíveis e desejáveis: uma linha inteiramente subterrânea ou uma linha mista, com 
troços aéreos e outros subterrâneos. 
 
Tendo em conta esta opção, e procurando diminuir o impacto das travessias aéreas do 
Douro e do Sabor, propomos uma: 

 
o Alternativa A1: 

Aproveitaria, 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: 
 

o Alternativa A1.1 – Cabo totalmente subterrâneo; 
 

o Alternativa A1.2 – Cabo aéreo, exceto no troço da Foz do Sabor, que seria 
subterrâneo. 

 
O facto de ter menor extensão que a Alternativa B compensaria a acréscimo de custo. 

 
 

 
 

Alternativa A1 
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Importa avaliar a viabilidade técnica desta alternativa, que deveria ter sido contemplada, 
em sede de Estudo de Impacte Ambiental (EIA) e constitui uma falha grave do mesmo. 
 
Bem como analisar a diminuição do ruído e como se comportam os campos 
eletromagnéticos, tendo em vista o bem-estar e a saúde pública. 

 
 

Outros aspetos do EIA 
 
O longo EIA apresentado desenvolve, à exaustão, aspetos ligados à fauna, flora, 
arqueologia e outras áreas, que não sendo, obviamente, de menor importância, ficam 
neste caso concreto desvalorizadas pela importância da paisagem, valor maior do Alto 
Douro Vinhateiro. 
 
A Alternativa A1, agora proposta, também iria minimizar os impactes na fauna, 
nomeadamente nas aves planadores, o grupo que tem maior relevância nesta região. 
A restante fauna terrestre, se pode ser afetada negativamente na fase de construção, 
adaptar-se-á, na fase de exploração, às alterações introduzidas no território. 
 
De assinalar que, neste particular, a vedação da Central Solar Fotovoltaica, com cerca 
de 67,6 km (pág. 473 do EIA) vai criar uma descontinuidade territorial, e uma 
fragmentação do território, que pode obrigar algumas espécies, particularmente de 
mamíferos, a alterarem os seus hábitos, mas não será por isso que deixará de haver 
lobos. 
 
A rede a aplicar, de “malha quadrada” segundo o EIA, deve ter em conta que a dimensão 
da malha não funcione como “armadilha” para pequenos mamíferos e anfíbios, o que 
seria preocupante dada a extensão da vedação. 
 
No desenho apresentado na Figura 5 (Detalhe da vedação proposta) do “Resumo Não 
Técnico”, parece estar representada rede de “malha elástica” e não de malha quadrada 
(tipo Bekaert), como o texto do mesmo documento refere. 
 
Percebe-se que será uma rede de 2,00 m de altura, encimada por três fiadas de arame 
farpado, cuja utilidade não se percebe; se é para evitar a entrada de pessoas ou animais, 
não funciona, mas será uma potencial armadilha mortal para aves, particularmente 
noturnas (corujas, bufo real, etc.), pelo que nos parece prudente abdicar do arame 
farpado. 

 
Conclusão: O Parque Fotovoltaico do Pocinho não interesse significativo para o 
desenvolvimento regional pelo que o EIA e projeto devem ser reprovados. 
A não ser possível a alternativa A1, que seja executada a alternativa B2, até porque o 
próprio EIA (pág. 627) informa “Importa referir que a solução B2, do Corredor da 
alternativa B, revela-se uma melhor solução, uma vez que implica o desmantelamento 
de uma linha já existente, na chegada a subestação do Pocinho, minimizando os impactes 
visuais.” 
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SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo de Aves 
 
 A área de implantação do projeto está atualmente ocupada maioritariamente por áreas 
naturais e pequenas explorações agrícolas de uso tradicional, incluindo ainda 4 habitats 
classificados de elevado valor de conservação, nomeadamente os habitats 5210 – 
Matagais arborescentes de Juniperus spp., 6420 – Pradarias húmidas mediterrânicas de 
ervas altas da Molinio-Holoschoenion,) 2A0pt3 – Salgueirais arbóreos psamófilos de Salix 

atrocinerea, e 9340 – Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia, de extrema 
importância não só proteger, mas manter estes habitats e áreas em bom estado de 
conservação, pelo elevado valor conservacionista que têm, não apenas para as espécies 
da flora, mas também pelas espécies da fauna que abriga. 
 
Impactes na avifauna  
 
No EIA, são elencadas as espécies de avifauna inventariadas para a área da Central Solar 
Fotovoltaica e para as 2 alternativas de localização da LMAT. No total, são elencadas 121 
espécies de aves nas áreas compreendidas pela Central Solar Fotovoltaica e pelos 
corredores da LMAT (Alternativas A e B), com destaque para as 10 espécies com estatuto 
de ameaça no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, todas com Tipo de Ocorrência 
entre “Provável” e “Confirmado” nas áreas de estudo do EIA. 
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), demonstrado não apenas pela informação 
disponibilizada pelo ICNF mas também por informação do Grupo de Trabalho de Águia-
de-bonelli da SPEA, constitui um dos principais fatores que, no nosso entender, tornam 
inviável a concretização do projeto. Todo o projeto se localiza integralmente dentro de 
Áreas Críticas para rapinas do ICNF, e a alternativa B da LMAT sobrepõem-se, em parte, 
a uma Área Muito Crítica para aves de rapina do ICNF. Importa ainda salientar que a 
Alternativa A da LMAT, cujo percurso passa, de acordo com a Fig. 6.11 do Relatório 
Técnico, próximo a Áreas Muito Críticas para aves de rapina, está precisamente situada 
entre dois ninhos de águia-de-bonelli, que são ambos utilizados pelo casal da espécie 
(dados não publicados GTAB SPEA). Adicionalmente, a localização prevista da Central 
Solar Fotovoltaica incide precisamente numa área muito próxima a um local conhecido 
de nidificação de águia-real.  
 
Tal como referido no EIA, a área de estudo da Central Solar Fotovoltaica constitui não só 
uma área com habitats com elevado valor de conservação, mas também como área de 
alimentação para espécies de aves de rapina ameaçadas de extinção, assim como outras 
espécies com tendência populacional desfavorável, como o picanço-barreteiro (Lanius 

senator), que mostra um declínio populacional moderado no período 2004-2020, além do 
tartaranhão-caçador (Circus pygargus), cuja área de distribuição em Portugal diminuiu 
fortemente na última década, muito devido a alterações no uso do solo, seja por 
abandono agrícola, ou por implementação de instalações de produção de energia 
renovável ou agricultura de regadio. 
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Para as três referidas anteriormente, a perturbação dos locais de nidificação é uma das 
principais ameaças à sua conservação. A caracterização da situação de referência do EIA 
é manifestamente insuficiente, na medida em que não identifica adequadamente a 
localização dos ninhos destas espécies, mas também de outras espécies com nidificação 
provável na área de estudo ou imediações, como cegonha-preta (Ciconia nigra) e 
tartaranhão-caçador. 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 EIA, é mencionado o elevado risco de exclusão de águia-real, britango, milhafre-real 
(Milvus milvus), tartaranhão-caçador, tartaranhão-cinzento (Circus cyaneus) e cegonha-
preta, devido à presença de linhas elétricas, e também de águia-de-bonelli. Contudo, a 
informação referida no capítulo 11.3 Plano de Monitorização da Avifauna na LMAT não 
inclui a espécie águia-de-bonelli, ao contrário do que seria previsível, não só tendo em 
consideração a própria informação transmitida no EIA, mas também o conhecimento 
científico sobre a espécie, e sobre o elevado risco dos efeitos de exclusão e de barreira 
que as linhas elétricas, incluindo LMAT, têm na espécie. Sabe-se que diferentes indivíduos 
de águia-de-bonelli podem reagir de forma distinta à presença de linhas elétricas, 
podendo gerar-se o efeito exclusão, ou até um efeito de atração, com o consequente 
aumento do risco de colisão. 
Importa salientar que, existindo risco de efeito exclusão ou efeito barreira nestas 
espécies, todas elas com estatuto de ameaça Vulnerável ou Em Perigo no Livro Vermelho 
dos Vertebrados de Portugal, deve imperar o princípio da precaução.  
Outra espécie alvo de várias referências no EIA, pela elevada probabilidade de ocorrência 
na área de estudo, tanto da Central Solar Fotovoltaica, como em ambos os corredores 
alternativos da LMAT, é o chasco-preto (Oenanthe leucura). Esta é uma das espécies 
residentes mais ameaçadas de Portugal Continental, conforme verificável pelo estatuto 
de ameaça que tem no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, Criticamente 
Ameaçada, e também pela reduzida área de distribuição atualmente conhecida da 
espécie, compreendendo essencialmente troços do rio Douro a montante de Peso da 
Régua, em afluentes do rio Douro, como o Côa, Sabor e Tua, e ainda observações 
irregulares a sul do rio Tejo. A reduzida área de distribuição da espécie assim como a sua 
diminuta população, estimada entre 50 e 100 casais, levam a que a presença da espécie 
na área de estudo seja considerada e que os impactes sejam devidamente avaliados. É 
sabido que uma das ameaças à conservação da espécie é a degradação de habitat, pelo 
que a SPEA considera também inviável a concretização deste projeto numa importante 
área para a nidificação da espécie, sob o risco de agravar ainda mais o seu estado de 
conservação em Portugal. 
 
Impactes gerais do aumento de Centrais Fotovoltaicas em Portugal 
Portugal tem verificado nos últimos anos um aumento crescente de projetos de produção 
de energia renovável a partir de energia solar. Estes projetos são, na sua maioria, 
localizados em áreas naturais ou semi-naturais de importante valor faunístico e florístico, 
muitas vezes na proximidade de áreas do Sistema Nacional de Áreas Classificadas ou da 
Rede Natura 2000.  
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A sucessão destes projetos tem como consequência a perda de habitats e, 
consequentemente, de biodiversidade. Importa avaliar, mais ainda face à atual elevada 
perda de biodiversidade a nível mundial, mas também europeu, através de Avaliação 
Ambiental Estratégica de forma abrangente os reais impactes ambientais cumulativos 
deste aumento de centrais solares fotovoltaicas.  
Ainda que os impactes ambientais desta, ou qualquer outra, Central Solar Fotovoltaica 
possam ser considerados pouco significativos ou circunscritos à uma escala local 
reduzida, o surgimento de vários projetos de produção de energias renováveis contribui 
para que os impactes cumulativos sejam mais significativos, a uma escala geográfica 
superior, e alterando em larga escala os habitats naturais ou semi-naturais, com claras 
perdas para a natureza e para a biodiversidade, em particular de espécies protegidas ou 
ameaçadas. 
 
Conclusão 
Face ao exposto, a SPEA considera que a Agência Portuguesa do Ambiente deve emitir 
uma Declaração de Impacte Ambiental Desfavorável.  
 
O EIA apresentado, apesar de não caracterizar adequadamente os valores avifaunísticos 
potencialmente impactados pelo projeto, nomeadamente os casais reprodutores de 
águia-de-bonelli, águia-real, britango e cegonha-preta, e os reais impactes do projeto 
nestas espécies, demonstra que a área de estudo possui um elevado valor natural, sendo 
importante a sua conservação para a preservação das espécies e habitats. 
 
A SPEA reserva-se ao direito de alterar a sua posição de acordo com novos dados e 
informações que possam surgir. 
 
 
F. Olazabal & Filhos, Lda., representa a Quinta Vale Meão 
Esta Quinta histórica, que celebra no corrente ano 145 anos de existência. 
A partir de 2017 desenvolveu atividade de turismo de levada qualidade, com visitas 
guiadas, que levam o turista à Adega, às vinhas e também à área florestal da Quinta. 
Este documento tem como objetivo a oposição da requerente à implantação e construção 
da Central Fotovoltaica do Pocinho no local em que está projetada, em qualquer dos 
corredores alternativos. 
Este projeto de Central Solar Fotovoltaica 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. 
 
A aprovação deste projeto para instalação de uma Central Solar Fotovoltaica terá um 
impacto muito negativo, direto, certo, permanente, irreversível, imediato, de âmbito local 
e muito significativo. 
 
No que respeita a paisagem do Alto Douro Vinhateiro, a presença do projeto traduzir-se-
á em permanentes alterações negativas na sua estrutura e no caracter da paisagem. Este 
aspeto, que se considera uma degradação da matriz paisagística existente, e agravado 
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pelo facto de constituir vários elementos sólidos, de escala dificilmente integrável dada a 
exposição do local. 
Assim, a execução deste projeto terá um impacto negativo, muito significativo, de 
magnitude forte, permanente, imediato e local. 
 
Deve concluir-se que, de acordo com a metodologia do ICOMOS (UNESCO), as 
consequências deste projeto sobre o Alto Douro Vinhateiro tem uma magnitude que 
poderá induzir a 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 na categoria de Paisagem Cultural. Por tudo isto 
não se percebe como foi possível chegar a esta fase de licenciamento. 
 
Nunca numa área de “Valor Universal Excecional” (UNESCO, 2001) deveria ter sido 
equacionada a possibilidade de implantação de uma instalação industrial de 370 hectares, 
mais os corredores de transporte de energia; em contradição com o Regulamento do PDM 
de Torre de Moncorvo. E não foram preconizadas medidas de compensação (pag. 797 do 
EIA): “Tendo em consideração que não serão afetados habitats com estatuto de proteção, 

ou áreas consideradas críticas para a fauna, não se propõe a implementação de medidas 

compensatórias.” 
Conclui ser um “preço” muito elevado mesmo tendo em conta as vantagens para a 
descarbonização. 
 
Em Conclusão: 
 
O Parque Fotovoltaico do Pocinho não tem interesse significativo para o desenvolvimento 
regional, antes pelo contrário e, como tal, deve o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 
e o projeto reprovado. 
 
No entanto: Em último recurso aprovando-se a proposta como ela esta definida, o que 
não se concebe nem concede, vem a requerente solicitar que seja executada a alternativa 
B2, até porque o próprio EIA (pág. 627) informa “Importa referir que a solução B2, do 
Corredor da alternativa B, revela-se uma melhor solução, uma vez que implica o 
desmantelamento de uma linha já existente, na chegada a subestação do Pocinho, 
minimizando os impactes visuais.”. Trata-se de uma alternativa menos prejudicial para o 
Douro. 

 
 
JM/PM, Sociedade de Advogados, SP,RL em representação da Quinta das 
Bandeiras, Vinhos, Lda. 
A requerente é uma Quinta de Vinhos pioneira na região do Douro, famosa pelos seus 
vinhos topo de gama. Esta Quinta encontra-se associada à Quinta da Rosa, 
comercializando, vinhos do porto com rótulo próprio. 
Com esta exposição expressa-se a declarada oposição da requerente à implantação e 
construção da Central Fotovoltaica no local em que está projetada, em qualquer um dos 
corredores alternativos propostos e principalmente no corredor A. 
Alega que não são contra o desenvolvimento de energias alternativas, no entanto não 
pode não fazer nada face à delapidação e destruição de património mundial.  
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A área destinada à localização da Central Fotovoltaica fica confinada em Zona Especial de 
Proteção do Alto Douro Vinhateiro, numa zona planáltica a NE de Vilarinho de 
Castanheira. 
Qualquer um dos dois corredores alternativos propostos atravessam maioritariamente de 
Qualidade Visual de paisagem Média a Elevada, com áreas de QVP Elevada mais 
expressiva no corredor A comparativamente ao corredor B. 
A análise socioeconómica feita no EIA caracteriza a área de estudo como sendo uma área 
com características predominantemente agrícolas e florestais, ignorando completamente 
o fator turismo. 
Estas zonas rurais são altamente atraentes para turistas, a existência de Quintas como a 
da requerente nesta zona atrai uma quantidade enorme de pessoas, gerando um fluxo 
económico abundante capaz de gerar trabalho para muitas famílias (30 mil turistas/ano 
apenas na Quinta das Rosas) 
A aprovação de qualquer uma das alternativas dos corredores dificultaria, ou mesmo 
impossibilitaria expandir mais o turismo na Quinta das Bandeiras. 
Acresce, ainda, a área do Projeto enquadra uma grande parte a Zona de Proteção do Alto 
Douro Vinhateiro/Alto Douro Vinhateiro – região demarcada do Douro – Classificado como 
Monumento Nacional. 
O Alto Douro Vinhateiro (ADV) foi inscrito na Lista do património Mundial da UNESCO na 
categoria de paisagem Cultural Evolutiva e Viva (a 14 de dezembro de 2001, na 25.ª 
sessão do Comité do Património Mundial, Helsínquia). 
O corredor A, ao percorrer ao longo do Rio Douro, além de destruir com os painéis solares 
a beleza do rio, situar-se-á à frente de uma das Quintas emblemáticas do País, a Quinta 
do Vale Meão (Unesco World Heritage Site). 
Conclui, assim, desta exposição que considera provada e procedente, devendo ser 
ordenada a proteção, conservação, valorização do património mundial situado no Douro, 
evitando-se a implantação da Central Solar, especialmente no corredor A. 
 
 
Cidadãos: 
 
No âmbito desta Consulta participaram um total de dez cidadãos, dos quais sete 
concordam com a execução deste Projeto, dois discordam e dois fazem comentários sobre 
o projeto. 
 
 
Sete Cidadãos manifestam-se a favor do projeto: 

• São estes projetos que vão permitir atingir os objetivos de redução de emissões 
de carbono. 
 

• O poder político central parece querer fazer alguma coisa pelo desenvolvimento 
do interior do nosso país. O interior do país está cada vez mais desertificado com 
os grandes investimentos a serem todos realizados apenas na zona litoral. O 
abandono das zonas rurais em especial as zonas do interior do país tem conduzido 
a um abandono das aldeias e o resultado está à vista como podemos ver em mais 
uma triste época de incêndios que mais uma vez devastam o nosso território rural.   
 

• Entre a situação de degradação atual e a hipótese de haver algum proveito para 
o bem comum geral através de produção de energia verde, prefiro esta última. 
Espero que também se possa reter algum do valor do investimento no concelho. 
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• É uma excelente notícia que espero venha a contribuir para a criação de emprego 
e desenvolvimento da Região. Precisamos urgentemente de mais projetos destes 
para conseguirmos alcançar as metas de descarbonização com recurso a fontes 
renováveis. Somos abençoados por um território cheio de sol de norte a sul do 
país. Este projeto é a prova que não é só no Algarve e Alentejo que faz sentido 
produzir energia solar. 

 
• Mais do que um investimento, uma aposta no reforço das energias renováveis 

tendo em vista a contribuição para a redução da dependência externa e 
autonomia, não só do concelho mas também do país em termos energéticos. 
 

• Tudo quanto seja para reduzir a geração de energia por fontes poluentes é bem-
vindo. Só tenho pena que as melhores energias renováveis (a fotovoltaica e o 
vento) não gerem tantos empregos como as outras energias poluentes. 

 

Dois cidadãos Discordam do Projeto: 

• Habitante da aldeia de Castedo já há muitos anos e é pena que venham aprovar 
um projeto de 370 hectares de painéis fotovoltaicos mesmo ao pé da aldeia 
prejudicando a qualidade de vida dos idosos que cá residem, prejudicando a 
paisagem natural que sempre foi inalterável, prejudicando as aguas subterrâneas 
que alimentam uma barragem de consumo humano, destruindo fauna e flora que 
alimenta animais protegidos como o corço (Capreolus capreolus), algumas 
espécies de águias, lebre e perdiz que estão em vias de extinção na nossa 
zona...depois temos a raposa que também habita a zona envolvente bem como 
varias espécies de aves que se vão ver obrigadas a deslocarem-se da zona. No 
mínimo devia ser reduzida a área do projeto e afastá-la da aldeia. Este projeto só 
vem a favorecer meia dúzia de pessoas que enriquecem com a venda dos terrenos 
porque de resto, emprego, e o desenvolvimento não traz nada de positivo. 
Recomenda prudência e atenção aos idosos que vão sofrer com a sua qualidade 
de vida e cm o ambiente que se alterará nas redondezas. Conclui referindo não 
concordar com um projeto desta dimensão mesmo ao lado do local onde vive. 

 

• Este projeto tem desde já muitos pontos negativos. O projeto com estas 
dimensões localiza-se a menos de 2km de uma população com cerca de 150 
habitantes (Castedo) que são idosos, na sua maioria, tendo um impacto 
seriamente negativo para eles desde s saúde, até à qualidade de vida destes 
habitantes. Refere ainda a localização a menos de 2 km de outra pequena aldeia 
que se chama (Cabeça de Mouro) onde residem idosos  
 

• Devem estudar os impactes negativos para os animais, dois deles protegidos: o 
corço e a águia, bem como outros em vias de extinção na zona envolvente como 
a lebre e a perdiz. 
  

• Impacte negativo para a paisagem, impacte negativo para os recursos hídricos 
que parte deles "alimentam" uma barragem para consumo humano. 
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• Mais este tipo de projeto só vai beneficiar pessoas que possuem na zona bastantes 
terrenos porque em termos de emprego e desenvolvimento das aldeias vai ter 
pouquíssimo impacto, na fixação dos jovens e emprego. 
 

• Turisticamente a zona deixará de ter interesse devido a terrível paisagem que os 
painéis fotovoltaicos irão provocar.  
 

• Duvida-se que com tanta eletricidade aí produzida o preço da fatura dos 
habitantes seja reduzido. 370 Hectares é um projeto com muito impacte negativo 
para ser feito a menos de 2 km da população local pelo que deveriam reduzir no 
mínimo a metade e localiza-lo mais afastado possível. 

 
Dois cidadãos apresentam alguns comentários: 
 

• Gostaria de dizer é que não acho nada bem conseguida a designação deste parque 
solar - Pocinho. O parque não fica no Pocinho, fica entre o Castedo e Vilarinho da 
Castanheira! Salientam que o Pocinho fica no concelho de Foz Côa, enquanto que 
Castedo pertence ao concelho de Torre de Moncorvo e Vilarinho da Castanheira ao 
concelho de Carrazeda de Ansiães. Não custava muito terem tido atenção a este 
pormenor, espero que ainda se vá a tempo de corrigir aquando da construção do 
parque. 
 

• A maioria das pessoas não vão conseguir consultar os ficheiros comprimidos em 
RAR. 

 
 
 
 

6. CONCLUSÃO 
 
 
A seguinte perceção do projeto: 
 
 
De não oposição por parte de entidades como: 
 
- A Autoridade Nacional de Comunicações verifica a inexistência de condicionantes 
radioelétricas aplicáveis à área de estudo afeta ao projeto pelo não se apõe à sua 
implementação. 
 - Direção-Geral do Território (DGT) que 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. 
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Favorável ao Projeto (7 cidadãos) baseando esta posição em dois aspetos:  
• 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. 

• 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. 

 
Oposição ao projeto: 
 

• LADPM - Liga dos Amigos do Douro Património Mundial. 
• FAPAS - Associação Portuguesa para a Conservação da Biodiversidade. 
• SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo de Aves 
• F. Olazabal & Filhos, Lda. (Quinta Vale Meão) 
• JM/PM Sociedade de advogados (representação da Quinta das Bandeiras, Vinhos, 

Lda.) 
• Dois 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, os impactes os sistemas ecológicos e socioeconómicos. 
Listam-se, alguns dos aspetos, considerados mais importantes que fundamentam as 
preocupações e a forte oposição á implementação da Central Fotovoltaica do Pocinho: 
 

• Considera-se que o projeto da Central Solar Fotovoltaica 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. 
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• Salienta-se, ainda, que o benefício económico da central se restringe aos 
proprietários dos terrenos tendo ter 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. 

 
A proposta de alterações: 
 
Foram ainda sugeridas alterações a introduzir projeto como a redução da área da central 
afastando-as 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: 
 

o Alternativa A1.1 – Cabo totalmente subterrâneo; 
 

o 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:  
 
O Estudo de Impacte Ambiental apresentado foi considerado insuficiente a vários níveis: 
 
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.  
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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 Impactos 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 fica no concelho 
de Foz Côa. Solicitando-se que a mesma seja retificada. 
 
 
E sugestões: 
 
~ 
Considerou-se muito relevante a avaliação a um plano mais global dos locais de 
localização das centrais e respetivas linhas de ligação. Assim, sugeriu-se a realização de 
um Estudo efetuado pela entidade gestora do ADV, a CCDRN, sobre o potencial de 
instalação de Centrais Solares Fotovoltaicas 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 que permita avaliar 
os reais impactes ambientais cumulativos deste aumento de centrais solares 
fotovoltaicas, face à atual elevada perda de biodiversidade a nível mundial, mas também 
europeu. 
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Dados da consulta 

Nome resumido Central Solar Fotovoltaica do Pocinho 

Nome completo Central Solar Fotovoltaica do Pocinho 

Descrição 

Este Projeto encontra-se em fase de Projeto de Execução e destina-se 
ao aproveitamento da energia solar para produção de energia 
elétrica, no distrito de Bragança, no concelho de Torre de Moncorvo, 
abrangendo áreas das freguesias de Castedo e Cabeça Boa.  O Projeto 
em estudo abrange uma área de implantação aproximada de 370 ha, 
ocupados pelas várias infraestruturas que compõem a Central 
Fotovoltaica. Prevê-se a instalação de uma potência instalada de 200 
MWp, sendo que, a sua potência de injeção será limitada aos 158,9 
MVA no ponto de entrega de energia, localizado na Subestação de 
Pocinho, com a qual se estima produzir cerca de 382,6 GWh/ano.  

Período de consulta 2022-07-04 - 2022-08-12 

Data de ínicio da avaliação 2022-08-13  

Data de encerramento   

Estado Em análise 

Área Temática Ambiente (geral) 

Tipologia Avaliação de Impacte Ambiental 

Sub-tipologia  

Código de processo externo  

Entidade promotora do projeto Malhada Green, S.A. 

Entidade promotora da CP Agência Portuguesa do Ambiente 

Entidade coordenadora Agência Portuguesa do Ambiente 

Técnico Cristina Sobrinho 

 

Eventos 

 

Documentos da consulta 

EIA, RNT, EIA Peças Desenhadas; EIA 
Anexos 

 https://siaia.apambiente.pt/AIA.aspx?ID=3455

 

Participações 



${id#1}  ID 47774 Liga dos Amigos do Douro Património Mundial em 2022-08-12 

Comentário: 

Junto se envia o comentário da direção da Liga dos Amigos do Douro Património Mundial 
relativo ao EIA da Central do Pocinho. Melhores cumprimentos Eugénia Pastor 
Secretariado 

Anexos: 47774_LADPM Central do Pocinho _12 agosto 2022.pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#2}  ID 47769 Fapas - Associação Portuguesa para a Conservação da Biodiversidade em 2022-
08-12 

Comentário: 

Pronúncia da FAPAS - Associação Portuguesa parar Conservação da Biodiversidade 

Anexos: 47769_Tx Pocinho_FAPAS.pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#3}  ID 47762 F. Olazabal & Filhos Lda em 2022-08-11 

Comentário: 

Exmos Senhores,  Junto se envia a Resposta da F. Olazabal & Filhos, Lda à Consulta Pública 
do Projecto Central Fotovoltaica Pocinho, apresentado pela Malhada Green, S.A.   
Melhores cumprimentos,  Francisco Olazabal F. Olazabal & Filhos, Lda Quinta do Vale 
Meão 

Anexos: 47762_Resposta da Quinta do Vale Meão à Consulta Pública.pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 



${id#4}  ID 47715 Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves em 2022-08-11 

Comentário: 

A Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves vem, por este meio, participar na consulta 
pública do projeto Central Solar Fotovoltaica do Pocinho, através do parecer em anexo. 

Anexos: 47715_Parecer SPEA - Central Solar Fotovoltaica do Pocinho.pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#5}  ID 47471 Fernando Cruz em 2022-07-22 

Comentário: 

Finalmente um grande projeto solar em Trás os Montes São estes projetos que nos vão 
permitir atingir os objetivos de redução de emissões de carbono e independencia do gás 
Russo  Não sou especialista na avaliação de impactes ambientais mas os parques 
fotovoltaicos têm pouco impacto visual ao nível do solo, não geram ruido, não geram 
residuos nem emitem qualquer gás para a atmosfera. Sou a favor deste tipo de projetos de 
Norte a Sul do País! Chega de carvão, gás e que não se lembrem de trazer centrais 
nucleares para Portugal! Temos Sol e Vento em abundância Temos que os aproveitar 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#6}  ID 47468 Isilda dos Santos Fernandes em 2022-07-20 

Comentário: 

Exmos. Senhores,  Finalmente o poder politico central parece querer fazer alguma coisa 
pelo desenvolvimento do interior do nosso país. O interior do país está cada vez mais 
desertificado com os grandes investimentos a serem todos realizados apenas na zona 
litoral. O abandono das zonas rurais em especial as zonas do interior do país tem 
conduzido a um abandono das aldeias e o resultado está à vista como podemos ver em 
mais uma triste época de incêndios que mais uma vez devastam o nosso território rural.  É 
por isso de louvar esta iniciativa do poder politico de apoiar o desenvolvimento e criação 
de postos de trabalho no interior do país.  A todos parabéns e necessitamos de mais 
iniciativas como esta. Fala-se muito da produção de hidrogénio. Porque não trazer alguma 
dessa produção do litoral para o interior?  Fica o desafio e os parabéns. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  



Observações do técnico: 
 

${id#7}  ID 47467 João Marcelino em 2022-07-20 

Comentário: 

Pessoalmente preferia ver os campos da região todos amanhados com as práticas 
agrícolas ancestrais que caracterizaram a região durante tantas gerações. Infelizmente o 
que vemos são terrenos abandonados, campos inteiros deixados ao Deus-dará e à mercê 
dos constantes fogos de Verão, e cada vez menos gente a trabalhar e a viver na região. 
Assim sendo, entre a situação de degradação actual e a hipótese de haver algum proveito 
para o bem comum geral através de produção de energia verde, prefiro esta última. 
Espero que também se possa reter algum do valor do investimento no concelho. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#8}  ID 47463 Fernanda Sousa Marques em 2022-07-19 

Comentário: 

Concordo e apoio este Projeto. É uma excelente noticia que espero venha a contribuir para 
a criação de emprego e desenvolvimento da Região. Precisamos urgentemente de mais 
projetos destes para conseguirmos alcançar as metas de descarbonização com recurso a 
fontes renováveis. Somos abençoados por um território cheio de sol de norte a sul do país. 
Este projeto é a prova que não é só no Algarve e Alentejo que faz sentido  produzir energia 
solar. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 



${id#9}  ID 47460 Franquelim Silva Fonseca Almeida em 2022-07-18 

Comentário: 

Boas tardes,   Gostaria apenas de deixar a minha nota de apreço relativamente a este 
projecto, nomeadamente às autoridades municipais e locais por terem conseguido captar 
para este concelho, mais do que um investimento, uma aposta no reforço das energias 
renováveis tendo em vista a contribuição para a redução da dependência externa e 
autonomia, não só do concelho mas também do país em termos energéticos.  Obrigado  
FCC 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#10} ID 47459 Adelino Frazão em 2022-07-18 

Comentário: 

Boa tarde. 100% a favor do projecto, das energia renováveis, descarbonização, 
independência energética, todas essas manchetes que têm inundado a opinião públicas 
nos últimos tempos. Nada disso está aqui em causa. Perdoem-me o preciosismo, mas o 
que gostaria de dizer é que não acho nada bem conseguida a designação deste parque 
solar - Pocinho. Pocinho?!? O parque não fica no Pocinho, fica entre o Castedo e Vilarinho 
da Castanheira! É que nem acertaram no concelho! Pocinho é concelho de Foz Côa, 
enquanto que Castedo é concelho de Torre de Moncorvo e Vilarinho da Castanheira é 
concelho de Carrazeda de Ansiães... Não custava muito terem tido atenção a este 
pormenor, espero que ainda se vá a tempo de corrigir aquando da construção do parque. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#11} ID 47453 Miguel Feliciano da Silva Farinha André em 2022-07-15 

Comentário: 

Bom dia. Tudo quanto seja para reduzir a geração de energia por fontes poluentes é bem-
vindo. Só tenho pena que as melhores energias renováveis (a fotovoltaica e o vento) não 
gerem tantos empregos como as outras energias poluentes. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 



 

${id#12} ID 47438 Jorge em 2022-07-07 

Comentário: 

Ficheiros comprimidos em RAR, a maioria das pessoas não os vão conseguir consultar... 
Devem usar formatos mais standerizados... Zip pkzip 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Reclamação 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#13} ID 47432 Antonio em 2022-07-05 

Comentário: 

Sou um habitante da aldeia de Castedo já há muitos anos e é pena que venham aprovar 
um projeto de 370 hectares de painéis  fotovoltaicos  mesmo ao pé da aldeia prejudicando 
a qualidade de vida dos idosos que cá residem, prejudicando a paisagem natural que 
sempre foi inalterável, prejudicando as aguas subterrâneas que alimentam uma barragem 
de consumo humano, destruindo fauna e flora que alimenta animais protegidos como o 
Corço  (Capreolus capreolus), algumas espécies de Aguias  Lebre e Perdiz que estão em 
vias de extinção na nossa zona...depois temos a Raposa que também habita a zona 
envolvente bem como varias  espécies de aves que se vão ver obrigadas a deslocarem-se 
da zona...no mínimo deviam Reduzir a área do projeto e obrigarem no a fazer o mais 
afastado da aldeia.. Este projeto so vem a favorecer meia duzia de fulanos que enriquecem 
com a venda dos terrenos porque de resto, emprego, e o desenvolvimento não traz nada 
de positivo...!sejam prudentes e pensem nos nossos idosos que vão sofrer com a sua 
qualidade de vida e o ambiente se alterará nas redondezas...portanto eu nao concordo 
com este projeto desta Dimensão mesmo ao lado onde vivo... 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 



${id#14} ID 47428 João em 2022-07-04 

Comentário: 

Este projeto tem desde ja muitos pontos negativos que os senhores ambientalistas 
deveriam estudar melhor, nunca vi um projeto destas dimensões serem feitas a menos de 
2km de uma população com cerca de 150 habitantes  ( Castedo)que a maioria deles são 
idosos e terem um impacto seriamente negativo para eles desde na saúde á  qualidade de 
vida destes habitantes...a menos de 2 km de outra pequena aldeia que se chama (Cabeça 
de Mouro) que por si residem idosos Mais devem  estudar os impactes negativos para os 
animais  dois deles protegidos o Corso e a Aguia bem como outros em vias de extinção na 
zona envolvente como a lebre e a perdiz... Impacte negativo para a paisagem, impacte 
negativo para os recursos hídricos que parte deles "alimentam"  uma barragem de 
Consumo Humano.. Mais este tipo de projeto so vai beneficiar pessoas que possuem na 
zona bastantes terrenos porque em termos de emprego e desenvolvimento das aldeias vai 
ter pouquíssimo impacto, desde ao afixamento dos jovens e emprego....antes pelo 
contrario, turisticamente a zona deixará de ter interesse devido a terrível paisagem que os 
painéis fotovoltaicos  irão provocar... E duvido que com tanta eletricidade aí produzida o 
preço da factura dos habitantes sejam reduzidas.. 350 hectares é um projecto de muito 
impacte negativo para ser feito a menos de 2 km da  população local pelo que deveriam 
reduzir no mínimo a metade e localiza-lo mais afastado possivel.. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
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MINISTÉRIO DA COESÃO TERRITORIAL 
Direção-Geral do Território  
Rua Artilharia Um, n.º 107, 1099-052 Lisboa, Portugal 
Telefone (+351) 21 381 96 00 • Fax (+351) 21 381 96 99 • www.dgterritorio.pt 

 

 Exmo. Senhor 
Presidente do Conselho Diretivo da 
APA 
Rua da Murgeira, 9/9A - Zambujal 
Ap. 7585  
2610-124 Amadora 

  
 

Nossa refª/Our ref.: 
DSGCIG-DGeod 

Sua refª/Your ref.: 
E-mail de 04/07/2022 
Ofício Circular S042031-202206-DCOM.DCA de 28/06/2022 

Of. Nº: 
S-DGT/2022/6167 

14-07-2022 

 

 
Assunto: AIA 3455 - Consulta Pública do Projeto “Central Solar Fotovoltaica Pocinho”. 

 

Relativamente ao assunto em epígrafe, e após apreciação efetuada sobre documentação 

disponibilizada no Portal Participa, temos a informar o seguinte: 

1 - Rede Geodésica 

1.1 - Informa-se que todos os vértices geodésicos pertencentes à Rede Geodésica Nacional 

(RGN) e todas as marcas de nivelamento pertencentes à Rede de Nivelamento Geométrico de 

Alta Precisão (RNGAP), são da responsabilidade da Direção-Geral do Território (DGT). A RGN e 

a RNGAP constituem os referenciais oficiais para os trabalhos de georreferenciação realizados 

em território nacional e encontram-se protegidas pelo Decreto-Lei nº 143/82, de 26 de abril. 

1.2 - Relativamente à RGN, deverá ser respeitada a zona de proteção dos marcos, que é 

constituída por uma área circunjacente ao sinal, nunca inferior a 15 metros de raio e 

assegurado que as infraestruturas a implantar não obstruem as visibilidades das direções 

constantes das respetivas minutas de triangulação. 

Da análise da localização da Central Solar Fotovoltaica do Pocinho e respetivas Linhas Elétricas 

(Alternativas A e B) verificou-se que dentro da área de estudo abrangida por este projeto 

existem 3 vértices geodésicos, denominados "Ladeiras do Bico", "Pocinho" e “Ventosa”, 
pertencentes à folha 11-C da SCN 1:50 000. 

1.3 - No que respeita à RNGAP, verificou-se que na área de intervenção deste projeto não 

existem marcas de nivelamento. 

1.4 - A informação sobre a localização dos vértices geodésicos que poderão ser afetados pela 

execução deste projeto, já foi enviada previamente à empresa Matos, Fonseca & Associados, 

Lda., responsável pela elaboração do Estudo de Impacte Ambiental, podendo também ser 

obtida através dos serviços WMS em: 

https://www.dgterritorio.gov.pt/dados-abertos 

 

 

https://www.dgterritorio.gov.pt/dados-abertos
DGTS-DGT/2022/616718/7/2022
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2 - Cartografia 

A cartografia topográfica, vetorial ou imagem, nas escalas entre 1:1 000 e 1:10 000, e também 

na escala 1:25 000, deve ser homologada ou oficial, cf. preconizado no Decreto-Lei 193/95, de 

28 de julho, na sua atual redação. 

A utilização de cartografia topográfica sujeita a direitos de propriedade carece de autorização 

de utilização pela respetiva entidade. 

 

3 - Limites Administrativos 

A representação dos limites administrativos deve ser realizada recorrendo à Carta 

Administrativa Oficial de Portugal (CAOP) em vigor, disponível na página de internet da DGT. 

 

4 - Conclusão 

O parecer da DGT é favorável condicionado, devendo ser respeitado o mencionado em 1. Rede 

Geodésica e no pressuposto do cumprimento do referido em 2. Cartografia e 3. Limites 

Administrativos. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

O Subdiretor-Geral, por delegação  

conforme Despacho nº 5512/2019, de 20 de maio, 

publicado no DR, II série nº 109, em 06/06/2019 

 

 

 

(Mário Caetano) 

 

 

Mário Sílvio 

Rochinha de 

Andrade Caetano

Assinado de forma digital por Mário 

Sílvio Rochinha de Andrade Caetano 

Dados: 2022.07.15 17:11:09 +01'00'



















 

 

 

EXMO. SENHOR  

PRESIDENTE DA AGÊNCIA PORTUGESA DO AMBIENTE, IP  

Rua da Murgueira, 9 - Zambujal - Alfragide  

2610-124 Amadora 

 

Tel.: 21 472 82 00  

Fax: 21 471 90 74 

 

Assunto: Exercício do direito de Audiência/consulta prévia; 

 

Projeto: Central Solar Fotovoltaica Pocinho; 

Proponente: Malhada Green, S.A. 

Licenciador: Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) 

Localização: Concelho de Torre de Moncorvo; 

 

F. Olazabal & Filhos Lda, NIF 504368109, com morada fiscal na Quinta do Vale Meão 5150-501 Vila Nova 

de Foz Côa, após abertura da consulta pública referente ao processo de Avaliação de Impacte Ambiental do 

Projeto da Central Solar referenciado em epígrafe, através do Comunicado da Agência Portuguesa do 

Ambiente, IP, datado de dia 28 de junho de 2022 e assinado pelo Exmo. Sr. Presidente do Conselho Diretivo, 

vem, exercer o seu direito de Consulta Prévia, expondo e requerendo à V. Exas o seguinte:  

 

I – Dos Factos: 

A requerente é uma Quinta histórica fundada pela antepassada dos atuais donos, D. Antónia Adelaide Ferreira, 

que celebra no corrente ano os seus 145 Anos de existência. Desde 1999 com a criação da F. Olazabal & 

Filhos, Lda produz vinhos e azeites sob a sua própria marca. Os seus vinhos figuram consistentemente, ano 

após ano, entre os mais bem pontuados das revistas da especialidade, nomeadamente Wine Spectator, Robert 

Parker e Wine Enthusiast. 

A partir de 2017 desenvolveu uma atividade de turismo de elevada qualidade, com visitas guiadas, que levam 

o turista à Adega, às vinhas e também à área florestal da Quinta. 

 

CAE Principal: 11021-R3 

CAE Secundário (1): 01210-R3  

CAE Secundário (2): 01261-R3  

CAE Secundário (3): 55202-R3 

RNAAT Registo nº: 2474/2018 



 

 

Marca da Classe 29, 30 ,33 , 41 e 43 (respetivamente: Azeite, Vinagre, Vinho, Actidades Culturais e 

Restauração/Alojamento) 

 

 

II – Objetivo do documento 

O presente documento tem por objetivo comunicar a oposição da requerente à implantação e construção da 

Central Fotovoltaica do Pocinho no local em que está projetada, em qualquer dos corredores alternativos 

propostos e principalmente quanto ao corredor A. 

 

III - A Produção de vinhos na Quinta do Vale Meão 

A jornada da ora requerente remonta a 1877, ano em que D. Antónia Adelaide Ferreira (Ferreirinha), já 

proprietária do maior património agrícola do Douro, comprou 300 hectares de terra em Vila Nova de Foz Côa 

– terra que viria mais tarde a ser conhecida como QUINTA DO VALE MEÃO (anexamos o Doc. nº 1, um 

manuscrito de 1877 com menção à Quinta). 

Entre 1887 e 1895 D. Antónia Adelaide Ferreira realizou, com bastante sucesso, o seu sonho de construir uma 

exploração modelo – o culminar de toda uma vida de experiência e conhecimento. 

Desde a sua morte, em 1896, que a QUINTA DO VALE MEÃO se mantém na posse dos seus descendentes, 

que continuaram, com o mesmo rigor e paixão, esta exploração. Em 1994, o seu trineto Francisco Javier de 

Olazabal tornou-se o único proprietário da QUINTA DO VALE MEÃO, contando com a ajuda dos seus filos 

para a gestão da mesma. 

 

A história da QUINTA DO VALE MEÃO foi relatada pelo próprio numa entrevista que deu na RTP3 a 

propósito do lançamento do livro “Quinta do Vale Meão”, de sua autoria (Doc. nº 2). Nesta entrevista, 

Francisco Javier de Olazabal refere que: “A QUINTA DO VALE MEÃO tem alguma originalidade, no sentido 

que das muitas quintas que pertenceram à minha trisavó, Antónia Adelaide ferreira, mais conhecida por 

Ferreirinha, o Vale Meão foi a única que ela criou a partir do nada, de terreno virgem, inculto que ela comprou 

em 1877 à Camara municipal de Foz Côa.” Refere ainda Francisco de Olazabal, nessa entrevista, que “Do 

princípio até ao fim criou a Quinta, não só plantando as vinhas e os olivais, mas construindo os edifícios, as 

casas, os armazéns, as adegas. Pôs ali toda a experiência acumulada, uma longa vida de empresária vitivinícola 

com o intuito de fazer a QUINTA DO VALE MEÃO a melhor Quinta do Douro. (…) é uma quinta que tem 

várias coisas interessantes, tem a sua origem, a história (...) foi lá que foi criado, pelo meu sogro, um vinho, 

que é hoje produzido noutra Quinta, o vinho Barca Velha” (Doc. nº 3). Este facto foi corroborado pelos vários 

historiadores que se debruçaram sobre o tema, designadamente Gaspar Martins Pereira, que se refere à 

QUINTA DO VALE MEÃO como sendo “a obra mais arrojada (…) desta grande empresária vinhateira. Ao 

contrário das outras quintas que D. Antónia comprou ou herdou já feitas, (…) a do Vale Meão foi totalmente 

criada a partir do zero.”. 



 

 

Aquela que até à data era uma parceria com a AA Ferreira S. A. – através da venda das uvas que originaram 

alguns dos melhores vinhos daquela empresa – tornou-se, em 1998, um projecto de produção e envelhecimento 

dos vinhos exclusivos desta Quinta, surgindo assim a sociedade Requerente. Hoje, os descendentes de D. 

Antónia honram e cumprem o seu sonho, mantendo a tradição, o rigor e a excelência, perpetuando assim este 

projecto modelo centenário. 

Todos os factos relativos à história e à actividade da Requerente, na QUINTA DO VALE MEÃO, podem ser 

consultados no site da ora requerente - https://www.quintadovalemeao.pt/. 

 

Como foi já referido supra, em 1998 começou o projeto de lançamento dos vinhos QUINTA DO VALE 

MEÂO. Em 1999, ano da primeira colheita, foram lançados dois vinhos, sendo que o vinho de qualidade 

superior, seguindo o modelo bordalês, foi batizado com o nome da propriedade: QUINTA DO VALE MEÃO.  

Conforme é do conhecimento geral, e como tão bem explica a Requerente no seu site, a qualidade de um 

grande vinho tem origem no seu terroir. 

 

Será por esse motivo que, aliado a décadas de experiência e sabedoria, o vinho “QUINTA DO VALE MEÃO” 

tem enorme prestígio para o que é de importância determinante a riqueza dos solos da Quinta localizada no 

vale do Rio Douro. Como se refere no site da Requerente (https://www.quintadovalemeao.pt/terroir- vinhas): 

 

“O rio Douro descreve no Monte Meão, um dos mais pronunciados e exóticos meandros do seu traçado. É no 

seu lado nascente que vamos encontrar as terras menos declivosas do Vale Meão e onde se situa a Quinta do 

mesmo nome, ao longo da margem esquerda do Douro. A importante falha da Vilariça passa de viés nestas 

terras do Vale Meão, onde traça uma fronteira retilínea que separa os terrenos graníticos que descem das 

encostas acentuadas do Monte Meão, a poente, de uma mancha de precioso solo de xisto que daí se estende 

até ao rio Douro. Este terreno de xisto, coroado por terraços aluviais, compostos de argila e grossos calhaus 

rolados de quartzito. Ocasionalmente, mais a norte, a cotas mais baixas, aparecem também aluviões arenosos 

finos. Estes três terrenos, os xistos, os granitos e os aluviões deram origem, pelo labor agrícola secular a três 

solos com características diferenciadas sobre os quais se desenvolvem diversas culturas e castas vitícolas 

cuidadosamente selecionadas.”. 

 

Mas não é apenas no site da ora Requerente que se encontram menções e distinções ao vinho “QUINTA DO 

VALE MEÃO”. 

 

Existem de facto inúmeras publicações e artigos nos mais diversos meios de comunicação, que atestam a 

excelência e fama destes produtos, que desde 1999 têm vindo a ser extremamente bem recebidos pela crítica 

internacional e pelos conhecedores de vinho. 

 



 

 

Veja-se, a título de exemplo, a publicação com data de 05 de Março de 2018, na Revista de Vinhos, que tão 

bem captou a essência desta Quinta e dos seus produtos, atribuindo notas quase perfeitas numa prova de vinho 

(Doc. nº 4). 

 

Ou a reportagem do canal televisivo SIC sobre o facto do vinho da ora Requerente ter obtido o 4º lugar (entre 

5400 outros vinhos e 100 finalistas) na revista Wine Spectator, a mais conhecida revista de vinhos dos Estados 

Unidos em Dezembro de 2014 - https://youtu.be/H7AIR_mm3Co e (Doc nº 5) 

 

E ainda no canal americano CNBC 

 https://www.cnbc.com/video/2014/11/14/wine-spectators-1-wine-of- 

2014.html?fbclid=IwAR2UqdpCfdc3MMe8jTxAS157FEIAEh0W5AaP7OzWoPU N-6dDVpVyEEl1wGQ e (Doc. 

nº6). 

Em Julho de 2015, a revista Wine Spectator, publicou um artigo sobre o Douro, onde não poderia faltar 

obviamente a menção à QUINTA DO VALE MEÃO (Doc. nº 7). 

 

Em Dezembro de 2006, a mesma revista destacou o vinho “QUINTA DO VALE MEÃO”, por ter sido o vinho 

Português com melhor pontuação, 97 pontos (Doc. nº 8, página 131 e 134). 

 

Anexa-se ainda um documento que indica todas as vezes que o vinho “QUINTA DO VALE MEÃO” foi 

integrado no ranking da revista “Wine Spectator” (Doc. nº 9). 

 

Junta-se ainda diversos documentos da revista “Wine Spectator” e ainda o “Jornal de Notícias” que incluem 

o Top 100, onde está, bem classificado, o vinho “QUINTA DO VALE MEÃO” (Doc. nº 10). 

 

Veja-se também os documentos da revista “Wine Enthusiast”, com os vários anos do Top 100, onde se integra 

o vinho “QUINTA DO VALE MEÃO” (Doc. nº 11) e o documento word que incorpora todas essas menções 

(Doc. nº 12). 

 

A ora Requerente produz também outros vinhos na Quinta, de excelente qualidade e com 

elevados números de venda, designadamente o vinho “MEANDRO DO VALE MEÃO”, presente 

nas mais variadas cadeias de supermercado –  

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2017/mar/19/wines-of-portugal-reds-douro-dao-easy-drinking-

david-williams 

 

Estes produtos da requerente estão indissociavelmente ligados à propriedade de onde provêm, a QUINTA DO 

VALE MEÃO. 



 

 

 

Da qual são feitas inúmeras referências nos diversos meios de comunicação social. 

 

Por exemplo, em Março de 2007 foi publicado, na revista “Blue Wine”, um artigo sobre o VALE MEÃO, 

intitulado “Vale Meão, o novo mito do Douro” (Doc. nº 13). 

 

Em Setembro de 2012, a prestigiada revista brasileira “Adega” publicou “Vale Meão A história de um gigante 

do Douro” (Doc. nº 14) 

 

No livro “D. Antónia”, redigido em co-autoria com o historiador Gaspar Martins Pereira, é mencionada a 

QUINTA DO VALE MEÃO (Doc. nº 15) 

 

No livro “As Quintas de Vinho do Porto”, encontra-se também uma referência à 

QUINTA DO VALE MEÃO (Doc. nº 16) 

 

A QUINTA DO VALE MEÃO foi também reconhecida internacionalmente, tendo sido pulicado um artigo 

na revista Alemã “Fine Weine” (Doc. nº 17). 

 

No livro “Dona Antónia Uma Vida Singular”, de Isabel Cluny e Natália Fauvrelle, a Autora fala da vida de 

D. Antónia e faz menção à QUINTA DO VALE MEÃO (doc. nº 18). 

 

Junta-se ainda um documento com todas as pontuações de topo, mencionando o vinho QUINTA DO VALE 

MEÃO, no Robert Parker (Doc. nº 19) 

 

Também no artigo de GUIMARÃES, J. A. Gonçalves, de 2014, “Antecedentes de uma quinta vinícola e 

olivícola no Douro Superior”, publicado no número 03, pág. 143-170. IN Revista “Douro. Vinho, História e 

Património - Wine, History and Heritage», editada pela Associação Portuguesa da História da Vinha e do 

Vinho (APHVIN/GEHVID), há toda uma exposição sobre a QUINTA DO VALE MEÃO e as suas 

características (Doc. nº 20). 

Tendo ainda sido publicado, num livro da autoria de José A. Salvador, “Douro Rio de Patrimónios”, um 

capítulo dedicado exclusivamente à QUINTA DO VALE MEÃO (Doc. nº 21). 

 

Têm sido feitas numerosas reportagens sobre os vinhos da requerente e sobre a QUINTA DO VALE MEÃO, 

como a reportagem da  TVI  sobre  a  QUINTA  DO  VALE  MEÃO 

(https://www.youtube.com/watch?v=N0QPTxUTJ90). 

 



 

 

A   reportagem da SIC de 24 de Setembro de 2015 (https://sicnoticias.pt/programas/familias-vintage/2015-09-

24-Familia-Olazabal). 

 

A reportagem do Canal Essência do Vinho TV 

(https://www.youtube.com/watch?v=AzwQuNW5hNw). 

 

Ou a reportagem do Essência do Vinho TV sobre Francisco 'Vito' Olazabal e a 

QUINTA DO VALE MEÃO (https://www.youtube.com/watch?v=ejLXwJEvPvA). 

 

De referir ainda o antigo programa “Hora do Baco”, no canal televisivo RTP que emitiu, em 12 de Maio de 

2007, um segmento sobre a QUINTA DO VALE MEÃO e os seus vinhos 

(https://arquivos.rtp.pt/conteudos/quinta-do-vale-meao/). 

 

Bem como a menção no documentário “Setembro a Vida Inteira”, emitido na RTP1 em 29 de Dezembro de 

2018, da jornalista Ana Sofia Fonseca, que percorreu, durante um ano, várias regiões vitivinícolas, entre elas 

o Douro (https://media.rtp.pt/extra/estreias/setembro-vida-inteira-viagem-intima-ao- mundo-do-vinho-

portugues/). 

 

Por último, junta-se um documento que engloba inúmeras reportagens na imprensa portuguesa, destacando-

se um artigo em cuja prova o vinho da Requerente ficou ex-áqueo com o Barca Velha, obtendo a pontuação 

máxima na Revista Grandes Escolhas, as diversas vezes que o vinho foi considerado vinhos de excelência 

pela Revista de vinhos e ainda mais alguns artigos, designadamente o do Jornal de Noticias (“Um dos melhores 

vinhos do mundo vem do histórico Vale Meão”) e o Fugas que menciona “um dos mais bem- sucedidos 

projetos do Douro” (Doc. nº 22). 

 

IV – O Turismo na Quinta do Vale Meão 

A Requerente iniciou em 2017, ao abrigo do Portugal 2020, uma atividade turística de elevado nível. 

Efetivamente dispõe agora de um serviço de provas, visita a adega e à área florestal da Quinta que em muito 

tem valorizado a região dando, uma nova valência às áreas de intervenção da Quinta. Antes disso a Requerente 

já era anfitriã de eventos ligados aos vinhos, seja no quadro das visitas dos importadores dos seus vinhos 

(assinale-se presença em cerca de 30 mercados estrangeiros), seja no quadro da associação de promoção Douro 

Boys. Acresce são patrocinadores do Museu do Côa, emprestando o seu nome a uma das salas, e com quem 

têm uma parceria na área do Turismo: 

https://www.facebook.com/museudocoa/posts/2758600450820947 



 

 

De referir ainda o artigo da Revista Evasões (Doc 30) dedicado à atividade turística existente na Quinta. São 

hoje cerca de 1500 turistas que visitam a Quinta anualmente, estando prevista uma expansão desta atividade 

com a contratação de mais guias e afetação de uma maior área de receção. 

 

 

V – A Área Florestal da Quinta do Vale Meão 

Mais de um terço da Quinta está ocupada por vegetação espontânea típica do Douro superior, nomeadamente 

Zimbros, Sobreiros, Azinheiras e Pinheiros, com um sub-bosque onde predominam a piorneira, a giesta 

branca, o rosmaninho e o espargo bravo. A existência desta importante reserva natural e as preocupações 

ambientais no cultivo da vinha e do olival favorecem os habitats de fauna variada. Ao abrigo de um programa 

de ordenamento florestal a requerente promoveu várias intervenções que levarão ao aumento da resiliência e 

do valor ambiental da sua floresta. Esta componente florestal garante não só a biodiversidade da Quinta como 

um elemento importante de atratividade turística, que ficaria seriamente comprometido especialmente com os 

vários postes elétricos previstos no corredor A. 

 

VI – A Paisagem 

E se o Parque Fotovoltaico do Pocinho, previsto, com os seus 370 hectares (recordemos o lugar comum: 370 

hectares equivalem, grosso modo, a 370 campos de futebol), já é um elemento estranho à paisagem duriense, 

que a descaracteriza, pior são as linhas aéreas de Muito Alta Tensão (LMAT) que cortam a paisagem por 

longos quilómetros, com dezenas de torres de 50 m e balizadores coloridos de ø60 cm. 

 

Não que a paisagem seja estática, como o Douro Vinhateiro bem demonstra com a intervenção humana 

ao longo de séculos; mas uma coisa é a evolução natural e cultural, própria do desenrolar dos tempos, outra 

uma intervenção radical. 

 

O Decreto Regulamentar 1/92, de 18 de Fevereiro, que aprova o Regulamento de Segurança de Linhas 

Elétricas de Alta Tensão, determina no seu Artigo 6.º 

 

“Respeito de outros direitos 

1 - No estabelecimento e exploração das linhas deverá respeitar-se, na medida do possível, o 

património cultural, estético e científico da paisagem, em especial quando tiver valor histórico, ecológico, 

paisagístico ou arquitectónico, e causar- lhe, bem como aos terrenos e outras propriedades afectadas, o 

menor dano, procurando reduzir ao mínimo as perturbações nos diversos serviços, tanto de interesse 

público como particular. 

2 - No estabelecimento e exploração das linhas deverão ainda ser respeitados os direitos estabelecidos 

pelas servidões administrativas.” 

 



 

 

Ora o projeto em apreço, sujeito ao EIA que aqui apreciamos, não cumpre cabalmente o desígnio do referido 

Decreto Regulamentar, pois não procura exaustivamente “reduzir ao mínimo as perturbações” e não explora 

o que esta lei deixa em aberto, a hipótese de novas linhas serem subterrâneas, em aplicação noutros locais 

do país (Diário da República, nº152/2022). 

 

 

 

VII – O Valor da paisagem Duriense  

Mas qual o valor da paisagem duriense?  

A prevista linha elétrica (seja qual for o traçado, assunto a que voltaremos) de ligação do Parque Fotovoltaico 

à subestação do Pocinho é um projeto para 30 anos (pág. 12 do Resumo Não Técnico), eventualmente 60; o 

Douro é um “projeto” com 2000 anos e o futuro pela frente.  

Qual o balanço do custo/beneficio, para a região do ADV, da instalação do Parque Fotovoltaico? Parece-nos 

um resultado claramente negativo!  

A região vai de boa saúde económica, as vendas de vinhos do Porto e Douro “atingiram "valores recorde" de 

600 milhões de euros em 2021, representando 403 milhões de euros em exportações e um crescimento de 

12,4%, [...] Segundo dados divulgados pelo instituto público [Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP)]” 

(DINHEIRO VIVO, 04/04/2022) . 

 

Quanto ao Turismo “Tomando o indicador das dormidas e no período em análise [1995-2009], verificou-se 

uma média de cerca de 174 mil dormidas no ADV, o que significa um peso de 0,52% em relação à média 

nacional, de 5,32% em relação à região Norte e foi responsável por cerca de 89,2% das dormidas na região do 

Douro (...) De 1999 a 2009 verificou-se uma variação do volume total de negócios, tendo em conta todas as 

atividades, de cerca de 42,5% na região Norte e de cerca de 94,5% na região Douro, mas analisando-se só́ o 

crescimento do volume de negócios da atividade hoteleira na região Douro, verificou-se um aumento de cerca 

de 420,5%, que em termos absolutos foi um aumento de 18190 milhares de euros em 1999 para 94676 milhares 

de euros em 2009, o que reflete bem a importância que o turismo começa a ter na região.” (SOUSA et al, 

2013)  

 

Em 14/12/2021 informava o Jornal de Notícias “De acordo com a TPNP [Turismo do Porto e Norte de 

Portugal], a região duriense passou de "2300 camas em 2002 para 4580 camas em 2020". No mesmo período 

receberam "3,4 milhões de hóspedes que resultaram em 5,3 milhões de dormidas" (...). Mas "ainda há espaço 

para crescer" (...) Mas há que crescer sem cometer erros como no passado. Luís Pedro Martins [presidente da 

Turismo do Porto e Norte de Portugal] aponta "a sustentabilidade ambiental, a preservação da paisagem 

natural e vinhateira, e o controlo sobre a arquitetura".  

Segundo noticiava há́ dias a SIC Notícias, (26/07/2022) “Nesta época do ano as taxas de ocupação na região 

[ADV] encontram-se, em muitas unidades hoteleiras, nos 100%...”.  



 

 

 

É este enorme contributo para a economia local e nacional que se quer sacrificar – pelo menos em parte – a 

um projeto fotovoltaico de médio prazo, ainda por cima numa região já fortemente produtora de energia 

elétrica?  

 

A Sensibilidade Paisagística do território resulta do cruzamento entre os parâmetros de Qualidade Visual da 

Paisagem (QVP- valor cénico de uma paisagem, atendendo aos seus atributos biofísicos (relevo, uso do solo 

e presença de água) e estéticos, nomeadamente valores visuais (património natural ou construído) e, em termos 

negativos, pelas intrusões visuais, e pelo cruzamento com a Capacidade de Absorção Visual da Paisagem 

(CAVP-capacidade que uma paisagem possui para absorver visualmente potenciais  alterações externas ou 

elementos exógenos). É preciso realçar que, quanto maior for a QVP e menor for a CAVP maior será a 

Sensibilidade Paisagística. A metodologia seguida no QVP para a determinação da QVP permite diferenciar 

entre a área da Central e de cada uma das alternativas relativas ao corredor elétrico. Em termos globais o EIA 

determina que as classes de QVP Elevada e Muito Elevada atingem cerca de 85% da área afetada, o que ilustra 

bem o grande impacte do Projeto. A classe Muito Elevada representa cerca de 45% para a alternativa A e 

apenas de 26% para a B. Do mesmo modo a EIA permite distinguir a CAVP entre as alternativas A e B, sendo 

a mesma muito elevada (menor impacte) para Central, dado que está a uma cota mais baixa e de menor declive. 

Do mesmo modo, a alternativa A resulta numa absorção visual inferior (cotas mais elevadas) em relação à B, 

com perto de 20% de CAVP reduzido. Resulta, pois, que, em conjunto a QVP e a CAVP conferem à opção A 

uma superior Sensibilidade da Paisagem. Com efeito, na área atravessada por este corredor perto de 50% 

apresenta sensibilidade Muito Elevada, um valor claramente superior ao corredor B (30%). As áreas de 

paisagem de maior sensibilidade paisagística na área em estudo dizem respeito, entre outras, ao ADV e ao 

vale do rio Sabor. 

Do mesmo modo, a avaliação do valor patrimonial segundo o critério do ICOMOS permite classificar como 

valor patrimonial muito elevado toda a área do ADV, por constituir uma “Área com valor paisagístico 

excecional”. Dado que ambos os corredores elétricos se inserem na ZEP do ADV, em ambos os casos temos 

áreas de valor elevado paisagístico, mas que se acentua na alternativa A na sua chegada à Subestação do 

Pocinho. 

 

 

VIII - O Alto Douro Vinhateiro 

O Alto Douro Vinhateiro (ADV) foi inscrito na Lista do Património Mundial da UNESCO a 14 de Dezembro 

de 2001, na 25.ª sessão do Comité do Património Mundial, realizada em Helsínquia. 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. 

 



 

 

Note-se que o ADV foi inscrito na Lista do Património Mundial da UNESCO na categoria de Paisagem 

Cultural Evolutiva e Viva, com base nos critérios iii), iv) e v), assim interpretados: 

“Critério iii – O ADV produz vinho desde há cerca de dois mil a sua paisagem foi moldada pelas atividades 

humanas;  

Critério iv – As componentes da paisagem do ADV são representativas do completo leque de atividades 

associadas à produção vitivinícola - socalcos, quintas, aglomerados, capelas e vias de comunicação;  

Critério v – A paisagem cultural do ADV constitui um excecional exemplo de uma região vitivinícola 

tradicional europeia, refletindo a evolução desta atividade humana através do tempo.” – Cfr. valores_adv 

(ccdr-n.pt) 

 

Por estes critérios se entende que a introdução de paneis solares e corredores elétricos conduzirão a uma 

destruição do Património Mundial tal como definido pela UNESCO. 

 

O corredor A, com o seu traçado ao longo do rio Douro, ao cruzar este Rio duas vezes, prejudica gravemente 

uma das Quintas mais emblemáticas do país, a QUINTA DO VALE MEÃO (UNESCO World Heritage Site). 

 

Estima-se que este projeto tenha vida útil de 30 anos, logo, todos os efeitos negativos aqui expostos terão um 

impacto a longo prazo avultado numa zona que, desde 2001, é considerado Património Mundial pela 

UNESCO.   

 

Pelo artigo 4º da Convenção para a Proteção do Património Mundial, Cultural e Natural, Portugal, na 

Conferência Geral da Organização das Nações Unidades para a Educação, Ciência e Cultura, reunida em Paris 

a 17 de Outubro de 21/11/1972, obrigou-se, como obrigação primordial, a proteger, conservar, valorizar e 

transmitir às gerações futuras o património mundial situado no seu território.  

 

Refira-se que está projetada a construção e edificação daqueles painéis solares em terrenos situados na Zona 

Especial de Proteção (ZEP) do Alto Douro Vinhateiro, o que constituí uma zona non aedificandi. Cfr. artigo 

43º, n.º 3, da Lei 107/2001. 

 

As intervenções na área do Alto Douro Vinhateiro estão também sujeitas às exigências 

constantes da Resolução de Conselho de Ministros n.º 150/2003, que decorre do 

compromisso assumido pelo Estado Português de proteger eficazmente o património classificado e de 

preservar as características que lhe conferem um “valor excecional”, 

assim como do Despacho Conjunto n.º 473/2004, que definiu os requisitos de 

interesse público para as intervenções de movimentação de terras e de destruição de 

coberto vegetal na região do Alto Douro Vinhateiro. 



 

 

 

Por esse motivo, no Alto Douro Vinhateiro está impedida a destruição de valores vernaculares (muros, 

edifícios, calçadas, núcleos de vegetação arbórea e galerias ripícolas), a obstrução de 

linhas de água e a alteração da morfologia das margens dos cursos de água. 

 

IX - PDM de Moncorvo  

Acresce que de acordo com o artigo 9º, n. 1º, do Regulamento do PDM de Torre de Moncorvo,  nas áreas 

geográficas qualificadas como solo rural no interior do perímetro do Alto Douro Vinhateiro (ADV), são 

interditos os seguintes atos: a) Plantação de vinha em encostas com declive superior a 50 %; b) Destruição e 

obstrução das linhas de drenagem natural; c) Destruição de muros, edifícios vernáculos, calçadas de pedra e 

mortórios; d) Instalação de povoamentos florestais de folhosas de crescimento rápido e a introdução de 

espécies faunísticas ou florísticas exóticas; e) Alteração da morfologia das margens ao longo de todos os 

cursos de água e destruição parcial ou total da vegetação lenhosa ribeirinha; f) Atividade industrial extrativa 

de bens do domínio privado e instalação de indústrias poluentes ou de novas explorações de inertes; g) 

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 legais em vigor.  

E o n.º 3 da citada disposição legal mais adianta que a utilização do solo nas áreas geográficas referidas no 

número um do artigo 9º do RPDM de Torre de Moncorvo deve ter em atenção a necessidade de: a) Adequar 

a tipologia e extensão das intervenções à estrutura fundiária, aos sistemas de armação dos terrenos, declives, 

solos e presença ou proximidade de valores patrimoniais; b) Quando se justifique, complementar com projetos 

de integração paisagística e medidas de mitigação dos impactes negativos, que devem refletir sobre a 

modelação do terreno, a manutenção de elementos vernáculos e da vegetação autóctone, o traçado geral dos 

caminhos e assentos agrícolas, a drenagem, a compartimentação e a manutenção do padrão de paisagem 

diversificado; c) Evitar as práticas culturais com uso de biocidas, durante a exploração e quando da instalação 

das culturas; d) Efetuar o revestimento vegetal com espécies arbóreo -arbustivas da paisagem natural ou 

cultural da região nas situações de declive limite; e) Manter as manchas de vegetação natural de matos, matas 

e povoamentos florestais, que constituem reservas florísticas de elevada diversidade e que podem constituir 

vetores de dispersão e colonização, além de constituírem habitat para numerosas espécies de aves. 

 

X - PDM de Vila Nova de Foz Côa 

No artigo 24 do referido PDM estabelece-se que nas áreas geográficas classificadas como solo rural no interior 

do perímetro do ADV, são por norma interditos os seguintes atos: a) Destruição e obstrução das linhas de 

drenagem natural; b) Alteração da morfologia das margens ao longo de todos os cursos de água e destruição 

parcial ou total da vegetação lenhosa ribeirinha; c) Atividade industrial extrativa e instalação de indústrias 

poluentes ou de novas explorações de inertes; d) Qualquer atividade que comprometa a qualidade do ar, da 



 

 

água ou do solo, nomeadamente o depósito de resíduos sólidos, sucatas, e inertes e de materiais de qualquer 

natureza, ou o lançamento de efluentes sem tratamento prévio adequado, de acordo com as normas legais em 

vigor. 

  

 

XI Outros aspetos do EIA 
 
O longo EIA apresentado desenvolve, à exaustão, aspetos ligados à fauna e à flora. Quanto a esta última o 

impacte será de grande magnitude, dada a quantidade e variedade de espécies que predominam na área do 

projeto.  

No que diz respeito à fauna, a área de estudo (central fotovoltaica e corredores elétricos) incide quase na sua 

totalidade em áreas críticas para aves de rapina e planadoras. A alternativa A apesar de menor em cumprimento 

(11KM) abrange áreas mais críticas para as 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. 

 

De assinalar ainda que a vedação da Central Solar Fotovoltaica, com cerca de 67,6 km (pág. 473 do EIA) vai 

criar uma descontinuidade territorial, e uma fragmentação do território, que pode obrigar algumas espécies, 

particularmente de mamíferos, a alterarem os seus hábitos, mas não será por isso que deixará de haver lobos. 

 

A rede a aplicar, de “malha quadrada” segundo o EIA, deve ter em conta que a dimensão da malha não 

funcione como “armadilha” para pequenos mamíferos e anfíbios, o que seria preocupante dada a extensão da 

vedação. 

 

No desenho apresentado na Figura 5 (Detalhe da vedação proposta) do “Resumo Não Técnico”, parece estar 

representada rede de “malha elástica” e não de malha quadrada (tipo Bekaert), como o texto do mesmo 

documento refere. Percebe-se que será uma rede de 2,00 m de altura, encimada por três fiadas de arame 

farpado, cuja utilidade não se percebe; se é para evitar a entrada de pessoas ou animais, não funciona, mas 

será uma potencial armadilha mortal para aves, particularmente noturnas (corujas, bufo-real, etc.), pelo que 

nos parece ajuizado abdicar do arame farpado. 

 

Acresce que o EIA está incompleto e provavelmente inválido pois não são estudados os impactes cumulativos 

com outras redes elétricas de média e alta tensão. 

 

 

 

 



 

 

XII – Conclusão: 

 

Dúvidas não restam que este projeto de Central Solar Fotovoltaica constituirá uma “dissonância” na Paisagem 

Cultural do Alto Douro Vinhateiro uma vez que as novas estruturas Fotovoltaicas não têm qualquer tipo de 

relação funcional ou histórica com esta paisagem cultural, de dimensão mundial. 

 

A aprovação deste projeto para instalação de uma Central Solar Fotovoltaica terá um impacto muito negativo, 

direto, certo, permanente, irreversível, imediato, de âmbito local e muito significativo. 

 

No que respeita à paisagem do Alto Douro Vinhateiro, a presença do projeto traduzir-se-á em permanentes 

alterações negativas na sua estrutura e no carácter da paisagem. Este aspeto, que se considera uma degradação 

da matriz paisagística existente, é agravado pelo facto de constituir vários elementos sólidos, de escala 

dificilmente integrável dada a exposição do local.  

 

Assim, a execução deste projeto terá um impacto negativo, muito significativo, de magnitude forte, 

permanente, imediato e local.   

 

Deve concluir-se que, de acordo com a metodologia do ICOMOS (UNESCO), as consequências deste 

projeto sobre o Alto Douro Vinhateiro têm uma magnitude que poderá induzir a 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 na categoria de Paisagem Cultural. Por tudo isto não 

se percebe como foi possível chegar a esta fase de licenciamento.  

 

Nunca numa área de “Valor Universal Excecional” (UNESCO, 2001) deveria ter sido equacionada a 

possibilidade de implantação de uma instalação industrial de 370 hectares, mais os corredores de transporte 

de energia; ainda por cima em contradição com o Regulamento do PDM de Torre de Moncorvo. E nem 

medidas de compensação há (pág. 797 do EIA): “Tendo em consideração que não serão afetados habitats 

com estatuto de proteção, ou áreas consideradas críticas para a fauna, não se propõe a implementação de 

medidas compensatórias.” 

 

Parece-nos um “preço” muito elevado mesmo tendo em conta as vantagens para a descarbonização. 

 

 

 

 



 

 

EM SUMA: pelo que o Promotor relata no EIA, e pelas nossas notas acima, forçoso é concluir que o Parque 

Fotovoltaico do Pocinho não tem interesse significativo para o desenvolvimento regional, antes pelo contrário 

e, como tal, deve o EIA ser rejeitado e o projeto reprovado. 

 

NO ENTANTO: Em último recurso aprovando-se a proposta tal como ela esta definida, o que não se concebe 

nem concede, vem a requerente solicitar que seja executada a alternativa B2, até porque o próprio EIA (pág. 

627) informa “Importa referir que a solução B2, do Corredor da alternativa B, revela-se uma melhor solução, 

uma vez que implica o desmantelamento de uma linha já existente, na chegada à subestação do Pocinho, 

minimizando os impactes visuais.” Trata-se da alternativa menos prejudicial para o Douro. 

 

 

ANEXOS: 

https://www.dropbox.com/sh/al9uyd972mqknyi/AAB0SUmFaOPZtK8fa_bCzRKta?dl=0 

 

Pede e espera deferimento.  

A Requerente: 

 

Vila Nova de Foz Côa, 11 de Agosto de 2022 

 

 

Francisco de Olazabal y Almeida 
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Projeto da Central Solar Fotovoltaica do Pocinho  

PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

Consulta pública, 4 de julho a 12 de agosto de 2022 

COMENTÁRIO  DA DIREÇÃO DA LIGA DOS AMIGOS DO DOURO PATRIMÓNIO MUNDIAL 

 

 

1 NOTA PRÉVIA 

 

1.1 O Projeto da Central Solar Fotovoltaica do Pocinho e o EIA 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) em consulta pública enquadra-se no processo de 

licenciamento da Central Solar Fotovoltaica do Pocinho (Projeto de Execução) e respetiva 

ligação à Rede Nacional de Serviço Público mediante a construção de uma Linha Elétrica 

de Interligação (220 kV) (Estudo Prévio) entre a central e a subestação do Pocinho (2011) 

adjacente ao bem Alto Douro Vinhateiro (ADV) inscrito na Lista do Património Mundial 

(UNESCO) e monumento nacional. Estão assim em causa dois projetos interligados entre 

si que se desenvolvem em Zona Especial de Proteção (ZEP) do ADV. 

A Central Solar Fotovoltaica do Pocinho, com uma área de implantação aproximada de 

629 ha, localiza-se no concelho de Torre de Moncorvo, nas freguesias de Castedo e Cabeça 

e insere-se na unidade de paisagem “Baixo Tua e Ansiães” (Grupo Trás-os-Montes). Para 

a ligação da Central à subestação do Pocinho foram definidos dois corredores alternativos 

A e B para a passagem da Linha de Muito Alta Tensão (LMAT) sendo que não atravessam 

qualquer localidade. Os dois corredores atravessam o concelho Torre de Moncorvo, 

nomeadamente áreas das freguesias de Castedo, Cabeça Boa, Torre de Moncorvo e 

Açoreira. O corredor relativo à alternativa A, num pequeno troço, atravessa o concelho 

de Vila Nova de Foz Côa, freguesia de Vila Nova de Foz Côa (vd. Desenho 1, nas Pecas 

Desenhadas, no Volume IV).  A alternativa B foi posteriormente subdividida em B1 e B2 

sendo que esta contempla o desmantelamento da LMAT do Aproveitamento 

Hidroelétrico do Baixo Sabor de ligação à Subestação do Pocinho, a 220kV, a partir do 

apoio nº 29, e implica a construção de uma nova linha, “paralela ao troço da LMAT do 

Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor desmantelada, que suporte não só a linha 

da Central em estudo, como suporte o restabelecimento da ligação elétrica do 

Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor à subestação do Pocinho.“ 
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A avaliação de impacte ambiental está de acordo com o Decreto-Lei nº 151-B/2013 de 31 

de outubro alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 152-B/2017 de 11 de dezembro, 

no âmbito das “Instalações industriais destinadas à produção de energia elétrica” e 

enquanto “instalações industriais destinadas ao (...) transporte de energia elétrica por 
cabos aéreos.” Por outro lado, a central não tem localização alternativa (é a que a 

entidade promotora tem para apresentar) nem a subestação, pois a entidade competente 

determinou previamente a ligação da central à subestação do Pocinho. Assim, estamos 

perante um projeto sujeito a um processo de AIA redutor quanto à desejada virtualidade 

de apresentação de propostas alternativas e com impacto num bem inscrito na Lista do 

Património Mundial (UNESCO) como Paisagem Cultural 1 e Monumento Nacional o que à 

partida reclama elevada exigência na decisão. 

1.2 Outros projetos produtores de energias renováveis na Região Demarcada do Douro 

O Relatório Técnico (RT) do EIA informa-nos que: “Localizado a cerca de 15 km da Central 

Fotovoltaica de Pocinho, a cerca de 7 km do Corredor da LMAT – Alternativa Norte e a 

cerca de 10 km do Corredor da LMAT – Alternativa Sul, encontra-se já em funcionamento 

desde 2007 o Parque Eólico de Felgar, com 4 aerogeradores, prevendo-se por isso que este 

empreendimento, ainda que seja de reduzidas dimensões, contribua para o efeito de 

exclusão e mortalidade de avifauna do conjunto das infraestruturas em análise. ... De 

acordo com informação obtida no site da DGEG, na envolvente dos Projetos encontra-se 

já licenciada a Central Fotovoltaica de Larinho, com 11,312 MW, localizada a cerca de 12,5 

km da Central Fotovoltaica de Pocinho, a 5,7 km do Corredor da LMAT – Alternativa Norte, 

e a cerca de 9,1 km do Corredor da LMAT – Alternativa Sul.” (RT pp.738-739) 

A propósito do pedido de atribuição de licença de produção somos nomeadamente 

informados que: 1) a entidade proponente para aprovação do projeto tem de apresentar 

à Direção Geral de Energia e Geologia uma Declaração de Impacte Ambiental favorável 

para projetos em fase de projeto de execução ou Decisão de Conformidade com o Projeto 

de Execução quando em projetos submetidos em fase de estudo prévio e 2) “Um dos 

antecedentes mais importantes neste projeto foi a atribuição dos Títulos de Reserva de 
Capacidade (TRC) de 158,9 MVA (Pocinho 1 – 110 MVA e Pocinho 2 - 48,9 MVA) para a 
subestação do Pocinho ... (caução prestada através de depósito bancário, sem 
caducidade) ... . “(RT, p. 6) 

                                                             
1
 As paisagens culturais são bens culturais e representam as “obras conjugadas do homem e da 

natureza” a que se refere o artigo 1º da Convenção. Ilustram a evolução da sociedade humana e a sua 

consolidação ao longo do tempo, sob a influência das condicionantes físicas e/ou das possibilidades 

apresentadas pelo seu ambiente natural e das sucessivas forças sociais, económicas e culturais, 

externas e internas.“  In Orientações Técnicas para a Aplicação da Convenção do Património Mundial, # 

45 
 



 

Liga dos Amigos do Douro Património Mundial 

Museu do Douro | Rua Marquês de Pombal, 5050-282 Peso da Régua 
 

Tel: 254 310 190 Ext: 216 | Tlm: 917 688 588 

ladpm@ladpm.pt | www.ladpm.pt 

 

3 

No âmbito do processo de consulta a entidades do processo de AIA, foi consultada a REN 

que prestou a seguinte informação sobre a Rede Nacional de Transporte de Eletricidade. 

“De acordo com a análise realizada aos elementos que nos foram facultados, verificamos 
que, apesar da área preconizada para a futura central fotovoltaica não ter qualquer 
afetação com a RNT, no interior de ambos os corredores em estudo para a futura linha de 
ligação a 220 kV, no troço final à chegada à Subestação de Pocinho, encontram-se em 
operação as seguintes infraestruturas da RNT:  

• SUBESTAÇÃO DE POCINHO;  

• LINHA LAMM.LGC  
• LINHA LCPN.PN  
• LINHA LPN.SLL  
• LINHA LPN.AAV1  
• LINHA LPN.AAV2  
• LINHA LBXS.PN  
• LINHA LPN.CF2  
• LINHA LPN.CF1  
• LINHA LPN.AMM1  

ARMAMAR-LAGOAÇA, a 400 kV; CENTRAL POCINHO-POCINHO, a 220 kV; POCINHO-
SAUCELLE, a 220 kV; POCINHO-ALDEADAVILLA 1, a 220 kV; POCINHO-ALDEADAVILLA 2, a 
220 kV; BAIXO SABOR-POCINHO, a 220 kV; POCINHO-CHAFARIZ 2, a 220 kV; POCINHO-
CHAFARIZ 1, a 220 kV; POCINHO-ARMAMAR 1, a 220 kV.  

Por este motivo, esclarecemos que, nas situações de paralelismo entre linhas deverá ser 
cumprido o afastamento mínimo de 45 metros entre os eixos das linhas. Já no respeitante 
a situações de cruzamento, esclarecemos que deverá ser garantida uma distância mínima 
“D” entre condutores nas condições máximas de exploração definidas no RSLEAT, dada 
pela fórmula D= 1,5+0,01U+0,005L em que U=400 kV e L em metros a distância entre o 
ponto de cruzamento e o apoio mais próximo da linha superior.  

Relativamente à chegada e ligação à Subestação do Pocinho, esclarecemos que a futura 
linha de ligação deverá cumprir os cones de aproximação e as coordenadas do painel de 
ligação que foram oportunamente facultados ao promotor.” (RT, p. 15) 

Concluímos assim que estamos perante um território sujeito a fortes pressões sob o 
ponto de vista da procura por centrais produtoras de energia renovável e pela travessia 
de linhas, com um elevado potencial causador de disfunções ambientais sobre uma 
paisagem cultural inscrita na Lista do Património Mundial (UNESCO) e monumento 
nacional. 
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1.3 A Liga dos Amigos do Douro Património Mundial e o Alto Douro Vinhateiro 

A Liga dos Amigos do Douro Património Mundial (Liga) é uma pessoa coletiva de direito 

privado, sem fins lucrativos, constituída sob a forma legal de associação, que se assume 

como associação cultural e de intervenção cívica. De acordo com o artigo 2º dos Estatutos, 

a Liga tem como fins “contribuir para a salvaguarda, preservação, valorização e projeção 
dos atributos de Património Mundial do Alto Douro Vinhateiro, conforme reconhecimento, 
delimitação e critérios da UNESCO e, em especial, contribuir para o desenvolvimento 
social, cultural e económico desta região e dos seus habitantes, bem como das regiões 
vizinhas.” Assim a sua participação neste processo de consulta pública focaliza-se 

prioritariamente nos seus impactos na paisagem cultural do Alto Douro Vinhateiro 

(ADV), bem inscrito na Lista do Património Mundial (UNESCO) desde 2001 e classificado 

como Monumento Nacional, Aviso nº 15170/2010 de 30 de julho, que delimita a 

respetiva ZEP ADV (Figura 1). 

 

Figura 1. ANEXO I do Aviso nº 15170/2010, de 30 de julho 

Por último, a Liga está ciente de que se trata de um projeto destinado à produção de 

energia elétrica a partir de uma fonte renovável não poluente, ao encontro das medidas 

governamentais relativas às metas a alcançar para a redução de emissões de CO2 e de 

produção/utilização de energia elétrica a partir de fontes renováveis não poluentes.  Não 

obstante, a Liga sublinha que estamos perante impactos numa Paisagem Cultural inscrita 

na Lista do Património Mundial e Monumento Nacional o que reclama dar, de modo 

inequívoco, a devida primazia à sua proteção.  

Para efeitos do presente contributo para a consulta pública do processo de AIA em curso, 

a Liga tomou conhecimento não só do Resumo Não Técnico (RNT) (maio 2022), como do 

Relatório Técnico (RT) (Abril 2021 – partes 1 e 2) e do Aditamento com a resposta ao 

pedido de elementos adicionais à entidade promotora por parte da Agência Portuguesa 

do Ambiente. 
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2 COMENTÁRIO 

A Liga considera que, em termos gerais, o EIA é detalhado, abrangente e objetivo sob o 

ponto de vista do diagnóstico. Recorre a um processo metodológico adequado para um 

projeto desta natureza e complexo adequado às características distintas dos dois projetos 

interligados e avaliados sob o ponto de vista ambiental nas fases de construção, 

exploração e desativação.  

As repostas da entidade proponente através da equipa técnica e suscitadas pelo Pedido 

de Elementos Adicionais por parte da Agência Portuguesa do Ambiente valorizam e 

clarificam o processo. Subscrevemos metodologicamente a opção pela identificação de 

uma área de intervenção, com buffer de 3 km, aplicada ao descritor Paisagem. Tal como 

é reconhecido no RT: “A paisagem assumiu-se como um descritor de elevada relevância 
no presente estudo.”  

No entanto, em termos da síntese e das conclusões, a Liga considera incipiente a 

articulação do tratamento dos descritores “Paisagem” e “Avifauna”, em particular no 

respeitante à focalização colocada na decisão sobre os corredores alternativos (A, B1 e 

B2) com base em argumentos relacionados com o descritor “Avifauna” 

omitindo/minimizando o contributo do descritor “Paisagem”. Nomeadamente a avaliação 

do impacto na autenticidade e na integridade da “Paisagem Cultural” ADV (segundo as 

Orientações Técnicas para a Aplicação da Convenção do Património Mundial) sem 

desmerecer o cuidado trabalho de avaliação da qualidade visual da paisagem que acaba 

por ter a primazia no presente EIA. 

O EIA, em termos gerais, é favorável à construção da Central mobilizando um vasto 

conjunto de medidas de mitigação e monitorização, mas o mesmo não se pode dizer em 

relação aos corredores alternativos de travessia das Linhas Elétricas sendo que ambas as 

alternativas se desenvolvem na ZEP do ADV: “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, sendo 

mais significativos para o Corredor A.” (RT,  p. 636). 

Será consensual que o corredor A (menos extenso que o B) com travessia do rio Douro 

terá mais implicações na autenticidade e integridade do ADV bastando para o efeito 

observar a cartografia e a Figura 2 (Fotografia 8.1 do RT do EIA) nas imediações de Quinta 

de Vale Meão relativamente à qual se pode ler no RT “...considera-se uma extensão 

aproximada de 3800 metros com perturbação cénica do enquadramento da efetiva área 

classificada do ADV, decorrente das operações de construção da linha.” (RT, pp. 710-711) 
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Figura 2. Vista panorâmica sobre a ADV no setor da Quinta Vale Meão e ao 

fundo a linha de relevo sobre a qual se desenvolvem os traçados paralelos dos 

corredores A e B no final do traçado. (RT) 

No EIA identifica-se a sobreposição da extremidade sudoeste da área de estudo, a sul da 

foz do rio Sabor e perto da chegada à Subestação do Pocinho, em relação à servidão 

administrativa representada pela ZEP do ADV–Região Demarcada do Douro, como 

particularmente sensível. Este argumento acaba por ‘empurrar’ a decisão para o corredor 

B (travessia da Vilariça e do Sabor), onde o descritor “Avifauna” é tratado como 

determinante desvalorizando a avaliação do descritor “Paisagem”, o que a Liga não pode 

subscrever. No RT na fase de ponderação das duas alternativas de corredores os atributos 

do ADV são referidos de modo genérico e a conclusão é a seguinte: “Pela avaliação 
efetuada transversamente a todos os fatores ambientais, considera-se que pelas razões 
elencadas ao nível da paisagem e património, nomeadamente ao nível da interferência 
com a zona do Alto Douro Vinhateiro, a Alternativa B2 constitui a opção mais favorável 
para a ligação elétrica da Central à subestação do Pocinho.” (RT, p. 746) 

A Liga considera que os Impactos Cumulativos entre os descritores “Paisagem” e 
“Avifauna”, não estão devidamente tratados no que diz respeito aos corredores de 
travessia nem tão pouco os Impactos Cumulativos com outros projetos de produção de 
energia fotovoltaica e eólica que permitam otimizar as travessias de linhas elétricas, um 
impacto de magnitude elevada e significativa na paisagem cultural do ADV e da ZEP. 
Nada é dito no EIA quanto à decisão de apenas se estar perante dois corredores 
alternativos. A Liga entende ser necessário clarificar a integração dos impactos na 
“Paisagem” relativamente ao corredor B e ponderar outro(s) corredor(es). 
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3 RECOMENDAÇÕES 

• Comunicar à Comissão Nacional da UNESCO, caso ainda não tenha sido feito, o 

processo em curso no ADV e Zona de Proteção Especial e obter as devidas orientações; 

 

• Solicitar a realização de um Estudo à entidade gestora do ADV, a CCDRN, sobre o 

potencial de instalação de Centrais Solares Fotovoltaicas 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 para 

uma otimização do desígnio nacional em matéria de emissões de CO2 e produção de 

energia a partir de fontes renováveis não poluentes. 

 

PESO DA RÉGUA, 12 DE AGOSTO DE 2022 

 



 

Parecer ao Estudo de Impacte Ambiental da Central 

Solar Fotovoltaica do Pocinho 

 

No âmbito do processo de consulta pública do Estudo de Impacte Ambiental da Central Solar 

Fotovoltaica do Pocinho, a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) vem, por este 

meio, apresentar o seu parecer, para o qual foram considerados os elementos disponibilizados 

no Portal Participal, nomeadamente o Volume 1 – Aditamento, o Volume 2 – Relatório Técnico 

e respetivos elementos geográficos. 

 

Localização e características do projeto 

O projeto Central Solar Fotovoltaica do Pocinho, localizado integralmente no concelho de Torre 

de Moncorvo, tem uma área de implantação aproximada de 629 ha, e tem por objetivo a 

produção de energia elétrica a partir de energia solar, e inclui também a ligação à Subestação 

do Pocinho, através de Linha de Muito Alta Tensão. Apesar de o projeto não se localizar em 

zonas da Rede Nacional de Áreas Classificadas, salientamos que o EIA não tem em conta a 

recente proposta de alargamento da Zona de Proteção do Douro Internacional e do Vale do 

Águeda, encerrada a 21 de agosto de 2020, que propõe o alargamento da ZPE dos atuais 

50 845,06 ha para 106 978,02 ha. Em particular, a proposta de alargamento via que os limites 

oeste da ZPE sejam coincidentes com os limites das ZPE Vale do Cõa e Rios Sabor e Maças, 

aproximando os limites da ZPE Douro Internacional e do Vale do Águeda da área de estudo do 

EIA. 

A área de implantação do projeto está atualmente ocupada maioritariamente por áreas naturais 

e pequenas explorações agrícolas de uso tradicional, incluindo ainda 4 habitats classificados de 

elevado valor de conservação, nomeadamente os habitats 5210 – Matagais arborescentes de 

Juniperus spp., 6420 – Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-

Holoschoenion, )2A0pt3 – Salgueirais arbóreos psamófilos de Salix atrocinerea, e 9340 – 

Florestas de Quercus ilex e Quercus rotindufolia. É de extrema importância não só proteger, mas 

manter estes habitats e áreas em bom estado de conservação, pelo elevado valor 

conservacionista que têm, não apenas para as espécies da flora, mas também pelas espécies da 

fauna que abriga. 

  



 

Impactes na avifauna 

No EIA, são elencadas as espécies de avifauna inventariadas para a área da Central Solar 

Fotovoltaica e para as 2 alternativas de localização da LMAT. No total, são elencadas 121 

espécies de aves nas áreas compreendidas pela Central Solar Fotovoltaica e pelos corredores da 

LMAT (Alternativas A e B), com destaque para as 10 espécies com estatuto de ameaça no Livro 

Vermelho dos Vertebrados de Portugal, todas com Tipo de Ocorrência entre “Provável” e 
“Confirmado” nas áreas de estudo do EIA. 

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), demonstrado não apenas pela informação disponibilizada pelo ICNF 

mas também por informação do Grupo de Trabalho de Águia-de-bonelli da SPEA, constitui um 

dos principais fatores que, no nosso entender, tornam inviável a concretização do projeto. Todo 

o projeto se localiza integralmente dentro de Áreas Críticas para rapinas do ICNF, e a alternativa 

B da LMAT sobrepõem-se, em parte, a uma Área Muito Crítica para aves de rapina do ICNF. 

Importa ainda salientar que a Alternativa A da LMAT, cujo percurso passa, de acordo com a Fig. 

6.11 do Relatório Técnico, próximo a Áreas Muito Críticas para aves de rapina, está precisamente 

situada entre dois ninhos de águia-de-bonelli, que são ambos utilizados pelo casal da espécie 

(dados não publicados GTAB SPEA). Adicionalmente, a localização prevista da Central Solar 

Fotovoltaica incide precisamente numa área muito próxima a um local conhecido de nidificação 

de águia-real. 

Tal como referido no EIA, a área de estudo da Central Solar Fotovoltaica constitui não só uma 

área com habitats com elevado valor de conservação, mas também como área de alimentação 

para espécies de aves de rapina ameaçadas de extinção, assim como outras espécies com 

tendência populacional desfavorável, como o picanço-barreteiro (Lanius senator), que mostra 

um declínio populacional moderado no período 2004-2020 (Alonso et al. 2021), além do 

tartanhão-caçador (Circus pygargus), cuja área de distribuição em Portugal diminuiu fortemente 

na última década, muito devido a alterações no uso do solo, seja por abandono agrícola, ou por 

implementação de instalações de produção de energia renovável ou agricultura de regadio. 

Para as três referidas anteriormente, a perturbação dos locais de nidificação é uma das 

principais ameaças à sua conservação. A caracterização da situação de referência do EIA é 

manifestamente insuficiente, na medida em que não identifica adequadamente a localização 

dos ninhos destas espécies, mas também de outras espécies com nidificação provável na área 

de estudo ou imediações, como cegonha-preta (Ciconia nigra) e tartaranhão-caçador. 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. 

https://www.spea.pt/wp-content/uploads/2021/06/relatorio_cac_2021_vf3.pdf


 

No EIA, é mencionado o elevado risco de exclusão de águia-real, britango, milhafre-real (Milvus 

milvus), tartaranhão-caçador, tartaranhão-cinzento (Circus cyaneus) e cegonha-preta, devido à 

presença de linhas elétricas, e também de águia-de-bonelli. Contudo, a informação referida no 

capítulo 11.3 Plano de Monitorização da Avifauna na LMAT não inclui a espécie águia-de-bonelli, 

ao contrário do que seria previsível, não só tendo em consideração a própria informação 

transmitida no EIA, mas também o conhecimento científico sobre a espécie, e sobre o elevado 

risco dos efeitos de exclusão e de barreira que as linhas elétricas, incluindo LMAT, têm na 

espécie. Sabe-se que diferentes indivíduos de águia-de-bonelli podem reagir de forma distinta 

à presença de linhas elétricas, podendo gerar-se o efeito exclusão, ou até um efeito de atração, 

com o consequente aumento do risco de colisão (Marques et al. 2022). Importa salientar que, 

existindo risco de efeito exclusão ou efeito barreira nestas espécies, todas elas com estatuto de 

ameaça Vulnerável ou Em Perigo no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, deve imperar 

o princípio da precaução. 

Outra espécie alvo de várias referências no EIA, pela elevada probabilidade de ocorrência na 

área de estudo, tanto da Central Solar Fotovoltaica, como em ambos os corredores alternativos 

da LMAT, é o chasco-preto (Oenanthe leucura). Esta é uma das espécies residentes mais 

ameaçadas de Portugal Continental, conforme verificável pelo estatuto de ameaça que tem no 

Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, Criticamente Ameaçada, e também pela reduzida 

área de distribuição atualmente conhecida da espécie, compreendendo essencialmente troços 

do rio Douro a montante de Peso da Régua, em afluentes do rio Douro, como o Côa, Sabor e 

Tua, e ainda observações irregulares a sul do rio Tejo. A reduzida área de distribuição da espécie, 

assim como a sua diminuta população, estimada entre 50 e 100 casais (Reporting under Article 

12 of the Birds Directive), levam a que a presença da espécie na área de estudo seja considerada 

e que os impactes sejam devidamente avaliados. É sabido que uma das ameaças à conservação 

da espécie é a degradação de habitat, pelo que a SPEA considera também inviável a 

concretização deste projeto numa importante área para a nidificação da espécie, sob o risco de 

agravar ainda mais o seu estado de conservação em Portugal. 

 

Impactes gerais do aumento de CF em Portugal 

Portugal tem verificado nos últimos anos um aumento crescente de projetos de produção de 

energia renovável a partir de energia solar. Estes projetos são, na sua maioria, localizados em 

áreas naturais ou semi-naturais de importante valor faunístico e florístico, muitas vezes na 

proximidade de áreas do Sistema Nacional de Áreas Classificadas ou da Rede Natura 2000. A 

sucessão destes projetos tem como consequência a perda de habitats e, consequentemente, de 

biodiversidade. Importa avaliar, mais ainda face à atual elevada perda de biodiversidade a nível 

https://www.repository.utl.pt/bitstream/10400.5/24329/1/CEABN-CIBIO--Ecology%20and%20Evolution%20-%202022%20-%20Marques%20-%20Individual%20variability%20in%20space%20use%20near%20power%20lines%20by%20a%20long%E2%80%90lived%20territorial.pdf
https://cdr.eionet.europa.eu/Converters/run_conversion?file=/pt/eu/art12/envxbnbwa/PT_birds_reports_20191031-194449.xml&conv=612&source=remote#A279_B
https://cdr.eionet.europa.eu/Converters/run_conversion?file=/pt/eu/art12/envxbnbwa/PT_birds_reports_20191031-194449.xml&conv=612&source=remote#A279_B


 

mundial, mas também europeu, através de Avaliação Ambiental Estratégica. de forma 

abrangente os reais impactes ambientais cumulativos deste aumento de centrais solares 

fotovoltaicas. 

Ainda que os impactes ambientais desta, ou qualquer outra, Central Solar Fotovoltaica possam 

ser considerados pouco significativos ou circunscritos à uma escala local reduzida, o surgimento 

de vários projetos de produção de energias renováveis contribui para que os impactes 

cumulativos sejam mais significativos, a uma escala geográfica superior, e alterando em larga 

escala os habitats naturais ou semi-naturais, com claras perdas para a natureza e para a 

biodiversidade, em particular de espécies protegidas ou ameaçadas. 

 

Conclusão 

Fase ao exposto, a SPEA considera que a Agência Portuguesa do Ambiente deve emitir uma 

Declaração de Impacte Ambiental Desfavorável. 

O EIA apresentado, apesar de não caracterizar adequadamente os valores avifaunísticos 

potencialmente impactados pelo projeto, nomeadamente os casais reprodutores de águia-de-

bonelli, águia-real, britango e cegonha-preta, e os reais impactes do projeto nestas espécies, 

demonstra que a área de estudo possui um elevado valor natural, sendo importante a sua 

conservação para a preservação das espécies e habitats. 

A SPEA reserva-se ao direito de alterar a sua posição de acordo com novos dados e informações 

que possam surgir. 
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PRONÚNCIA DO FAPAS (ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A CONSERVAÇÃO DA 
BIODIVERSIDADE SOBRE O EIA DA CENTRAL FOTOVOLTAICA DO POCINHO 

 
ENQUADRAMENTO GERAL 
 
Por muito que a necessidade de transição energética nos preocupe, e preocupa, não 
passaria pela cabeça de ninguém instalar painéis fotovoltaicos na Torre dos Clérigos ou 
nos telhados do Mosteiro dos Jerónimos. 
 
Como não devia ser equacionado instalá-los no Alto Douro Vinhateiro (ADV), inscrito na 
Lista do Património Mundial da UNESCO, na categoria de Paisagem Cultural Evolutiva e 
Viva, desde 14 de dezembro de 2001, um “Valor Universal Excecional” (UNESCO, 2001); 
é oportuno recordar Jaime Cortesão (1966):  
 

“Ainda hoje, os netos dos gigantes de outrora continuam a permanente e dura 
faina de transformar em oásis o deserto e a rocha em ambrósia; [...] E tu, regalado 
turista, que das altas varandas do rio te extasias contemplando o maravilhoso 
desdobrar de anfiteatros, debruados de canteiros e alvejantes de casais, considera 
com quanto esforço e dor outros homens, teus irmãos, humanizaram e floriram a 
paisagem selvática de outrora.” 

 
A PAISAGEM 
 
E se o Parque Fotovoltaico do Pocinho, previsto, com os seu 370 hectares (recordemos 
o lugar comum: 370 hectares equivalem, grosso modo, a 370 campos de futebol), já é 
um elemento estranho à paisagem duriense, que a descaracteriza, pior são as linhas 
aéreas de Muito Alta Tensão (LMAT) que cortam a paisagem por longos quilómetros, 
com dezenas de torres de 50 m e balizadores coloridos de ø60 cm. 
 
Não que a paisagem seja estática, como o Douro Vinhateiro bem demonstra com a 
intervenção humana ao longo de séculos; mas uma coisa é a evolução natural e cultural, 
própria do desenrolar dos tempos, outra uma intervenção radical. 
 
O Decreto Regulamentar 1/92, de 18 de Fevereiro, que aprova o Regulamento de 
Segurança de Linhas Eléctricas de Alta Tensão, determina no seu Artigo 6.º 
 

“Respeito de outros direitos 
1 - No estabelecimento e exploração das linhas deverá respeitar-se, na medida do 
possível, o património cultural, estético e científico da paisagem, em especial 
quando tiver valor histórico, ecológico, paisagístico ou arquitectónico, e causar-
lhe, bem como aos terrenos e outras propriedades afectadas, o menor dano, 
procurando reduzir ao mínimo as perturbações nos diversos serviços, tanto de 
interesse público como particular. 
2 - No estabelecimento e exploração das linhas deverão ainda ser respeitados os 
direitos estabelecidos pelas servidões administrativas.” 
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Ora o projeto em apreço, sujeito ao EIA que aqui apreciamos, não cumpre cabalmente 
o desígnio do referido Decreto Regulamentar, pois não procura exaustivamente “reduzir 
ao mínimo as perturbações” e não explora o que esta lei deixa em aberto, a hipótese de 
novas linhas serem subterrâneas, em aplicação noutros locais do país (Diário da 
República, nº152/2022). 
 
NOTAS SOBRE LINHAS SUBTERRÂNEAS 
 
A “REN e EDP dizem que é demasiado caro. [...] fonte oficial da EDP Distribuição diz que 
"a construção de uma rede subterrânea tem um custo seis vezes superior a uma rede 
aérea". Contudo, as linhas subterrâneas têm diversas vantagens: segurança, 
minimização de impactes visuais, minimização de custos de manutenção, maior tempo 
de vida dos cabos, menos perdas, valorização das propriedades, entre outras", refere a 
EDP Distribuição no seu Guia de Boas Práticas para a integração paisagística de 
infraestruturas elétricas." (JN, 2018). 
 
As linhas subterrâneas têm, como tudo, vantagens e desvantagens, sendo que a maior 
desvantagem é o custo 6 a 10 vezes mais elevado que as linhas aéreas. 
 
Recolhemos, a título de exemplo, várias avaliações, feitas na Academia, sobre o uso de 
linhas subterrâneas. 
 
Em 2009, na sua dissertação de Mestrado no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, 
o Eng.º Bruno Serôdio fez um profundo e equilibrado “Estudo e Avaliação dos Impactes 
da passagem de linhas aéreas para cabos subterrâneos” e escreve (pág. 29): 
 

”Outro problema em usar valores do passado de custos de cabos e linhas é o facto 
de que os cabos têm sido tipicamente usados em centros de cidades e as linhas 
têm sido usadas para o transporte de energia em meio rural. Logo, tem existido 
uma tendência para comparar o custo de um cabo em meio urbano com uma linha 
em meio rural, o que se pode tornar uma comparação incoerente” (SERÔDIO, 
2009) 
 

Noutra tese de Mestrada, apresentada em 2008 na Faculdade de Engenharia do Porto, 
pelo Eng.º João Ribeiro da Silva, é dito.  
 

“Os cabos subterrâneos têm a possibilidade de reduzir falhas, custos de 
manutenção, perdas de transmissão e apresentam um outro importante benefício 
uma vez que contribuem para minimizar os riscos de acidente para a vida 
humana.” E “Os cabos subterrâneos de alta tensão apresentam características 
próprias para o transporte de energia. Encontram-se fora da visão, requerendo 
apenas uma vala no terreno para a sua instalação, e podem ser dimensionados de 
modo a emitirem campos eletromagnéticos muito reduzidos. Por outro lado, a 
nível de perdas apresentam melhores características que as linhas aéreas. 
Actualmente, os fabricantes de cabos estão aptos para disponibilizar as mais 
diversas soluções inovadoras para a rede de transporte de energia. Cabos 
subterrâneos para enterrar directamente em terra são hoje fabricados por tripla 
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extrusão, tirando lugar aos tradicionais cabos por isolamento a óleo e apresentam 
várias vantagens comparados a estes. Entre elas incluem-se a maior facilidade na 
instalação obtendo-se, assim, uma redução dos seus custos não só na instalação, 
mas também no seu fabrico e, uma tecnologia mais amiga do ambiente e 
praticamente não requerendo manutenção.” (RIBEIRO DA SILVA, 2008) 

 
Ainda nos socorremos de outra tese de Mestrado, igualmente apresentada na 
Faculdade de Engenharia do Porto, em 2016, pelo Eng.º Luís Mateus, onde é 
explicado:  
 

”As linhas subterrâneas possuem diferentes requisitos técnicos do que as 
linhas aéreas. Devido às suas diferentes necessidades físicas, construtivas e 
ambientais, estas linhas são geralmente mais dispendiosas [1]. 
A utilização de cabos subterrâneos apresenta-se sempre como uma solução 
de equilíbrio entre vantagens e desvantagens a ela associadas. Entre as 
vantagens do uso de cabos subterrâneos pode-se elencar o seu impacto 
visual mínimo, a ausência de efeito de coroa, a sua imunidade a problemas 
associados a descargas atmosféricas ou a incêndios e os seus índices altos 
de segurança quer com o público quer com equipas de trabalho. De um ponto 
de vista de fiabilidade do sistema de energia, estando enterrados, oferecem 
vantagens como o facto de não serem tão afectados por condições naturais 
e meteorológicas como gelo, chuva, nevoeiro, neve, poeiras, vento, 
tempestades, tornados e incêndios [3]. De um ponto de vista económico, 
contam-se como vantagens o seu menor uso de terreno assim como a sua 
menor desvalorização do valor económico de edifícios e terrenos 
circundantes. Como desvantagens costumam-se associar imediatamente o 
seu maior custo inicial da instalação (apesar de o seu custo diferencial 
diminuir com o tempo), o aumento do custo com manutenção e reparação e 
o maior tempo fora de serviço, localização de defeito e reparação do que em 
linhas aéreas. Essencialmente, a total substituição das linhas aéreas por 
cabos subterrâneos não se apresenta ainda como uma solução sensata de 
um ponto de vista de viabilidade técnica e económica. (MATEUS, 2016). 

 
O VALOR DA PAISAGEM DURIENSE 
 
Mas qual o valor da paisagem duriense?  
 
A prevista linha elétrica (seja qual for o traçado, assunto a que voltaremos) de ligação 
do Parque Fotovoltaico à subestação do Pocinho é um projeto para 30 anos (pág. 12 do 
Resumo Não Técnico), eventualmente 60; o Douro é um “projeto” com 2000 anos e o 
futuro pela frente. 
 
Qual o balanço do custo/benefício, para a região do ADV, da instalação do Parque 
Fotovoltaico? Parece-nos um resultado claramente negativo! 
 
A região vai de boa saúde económica, as vendas de vinhos do Porto e Douro atingiram 
"valores recorde" de 600 milhões de euros em 2021, representando 403 milhões de euros 
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em exportações e um crescimento de 12,4%, foi esta segunda-feira anunciado. [...] 
Segundo dados divulgados pelo instituto público [Instituto dos Vinhos do Douro e Porto 
(IVDP)], as vendas totais de vinhos do Porto e Douro alcançaram, em 2021, "valores 
recorde" de 600 milhões de euros.” (DINHEIRO VIVO, 04/04/2022) 
 
O turismo “Tomando o indicador das dormidas e no período em análise [1995-2009], 
verificou-se uma média de cerca de 174 mil dormidas no ADV, o que significa um peso 
de 0,52% em relação à média nacional, de 5,32% em relação à região Norte e foi 
responsável por cerca de 89,2% das dormidas na região do Douro (...) De 1999 a 2009 
verificou-se uma variação do volume total de negócios, tendo em conta todas as 
atividades, de cerca de 42,5% na região Norte e de cerca de 94,5% na região Douro, mas 
analisando-se só́ o crescimento do volume de negócios da atividade hoteleira na região 
Douro, verificou-se um aumento de cerca de 420,5%, que em termos absolutos foi um 
aumento de 18190 milhares de euros em 1999 para 94676 milhares de euros em 2009, 
o que reflete bem a importância que o turismo começa a ter na região.” (SOUSA et al, 
2013) 
 
Em 14/12/2021 informava o Jornal de Notícias “De acordo com a TPNP [Turismo do 
Porto e Norte de Portugal], a região duriense passou de "2300 camas em 2002 para 4580 
camas em 2020". No mesmo período receberam "3,4 milhões de hóspedes que 
resultaram em 5,3 milhões de dormidas" (...). Mas "ainda há espaço para crescer" (...) 
Mas há que crescer sem cometer erros como no passado. Luís Pedro Martins [presidente 
da Turismo do Porto e Norte de Portugal] aponta "a sustentabilidade ambiental, a 
preservação da paisagem natural e vinhateira, e o controlo sobre a arquitetura". 
 
Segundo noticiava há dias a SIC Notícias, (26/07/2022) “Nesta época do ano as taxas de 
ocupação na região [ADV] encontram-se, em muitas unidades hoteleiras, nos 100%...”. 
 
É este enorme contributo para a economia local e nacional que se quer sacrificar – 
pelo menos em parte – a um projeto fotovoltaico de médio prazo, ainda por cima 
numa região já fortemente produtora de energia elétrica? 
 
 
OS EVENTUAIS TRAÇADOS DAS LMAT 
 
Ora o Estudo de Impacte Ambiental da Central Solar Fotovoltaica do Pocinho prevê a 
ligação à subestação do Pocinho, por linha aérea de MAT (220 kV) com duas/três 
alternativas de traçado: 

§ Alternativa A – Corredor 11,00 km e duas passagens sobre o Rio Douro, afetando 
um troço fluvial de grande valor cénico e parte da histórica Quinta do Vale Meão 
e outras; 

§ Alternativa B – Corredor de 16,15 km e uma passagem sobre o Rio Sabor, 
afetando várias quintas; 

§ Alternativa B2 – Corredor de 16,15 km com uma passagem sobre o Rio Sabor 
(“revela-se uma melhor solução, uma vez que implica o desmantelamento de 
uma linha já existente, na chegada à subestação do Pocinho, minimizando os 
impactes visuais.”). 
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E conclui o Estudo de Impacte Ambiental (pág. 746): “Pela avaliação efetuada 
transversamente a todos os fatores ambientais, considera-se que pelas razões elencadas 
ao nível da paisagem e património, nomeadamente ao nível da interferência com a zona 
do Alto Douro Vinhateiro, a Alternativa B2 constitui a opção mais favorável para a 
ligação elétrica da Central à subestação do Pocinho.” 
 
Se isto é verdade perante os cenários avaliados, ficaram por avaliar dois outros cenários 
possíveis e desejáveis: uma linha inteiramente subterrânea ou uma linha mista, com 
troços aéreos e outros subterrâneos. 
 
Tendo em conta esta opção, e procurando diminuir o impacto das travessias aéreas do 
Douro e do Sabor, propomos uma: 
 
ALTERNATIVA A1 
Aproveitaria, 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. 
O facto de ter menor extensão que a Alternativa B compensaria a acréscimo de custo. 
 

 
Alternativa A1 
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Claro que importa avaliar a viabilidade técnica desta alternativa, que, a nosso ver, 
deveria ter sido contemplada em sede de Estudo de Impacte Ambiental (EIA) e constitui 
uma falha grave do mesmo. 
 
Importa analisar a diminuição do ruído e como se comportam os campos 
eletromagnéticos, tendo em vista o bem-estar e a saúde pública. 
 
BALANÇO DE CO2 FIXADO E EMITIDO 
 
Afirma o EIA (pág. 32) “...pode dizer-se que a Central, contribuirá anualmente para que 
seja evitada a emissão de cerca 86 697 toneladas de CO2e para a atmosfera. 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.” 
 
Isto é uma meia verdade pois, por um lado, esses “...cerca 86 697 toneladas de CO2e...” 
não riam ser localmente emitidos, por outro lado. quer os equipamentos novos, quer a 
sua eliminação no final de vida do Parque Fotovoltaico, quer os trabalhos de instalação 
e de exploração, emitirão e libertarão para a atmosfera grandes quantidades de CO2, 
pelo que importava o EIA fazer esse balanço. 
 
Destacamos o CO2 retido no solo a na vegetação que vai ser libertado (lançado na 
atmosfera) na fase de construção; está prevista (pág. 59 do EIA) a escavação de 72.000 
m2 de solo. 
 
E mesmo durante a fase de exploração (no mínimo, 30 anos) a “Implementação do  
plano de manutenção da  faixa de proteção, que implica intervenções sobre a vegetação, 
podendo significar o corte ou decote [Corte rente nos ramos das árvores.] regular do 
arvoredo de crescimento rápido na zona da faixa de proteção, de modo a manter as 
condições de segurança das linhas...” (Pág. 77 do EIA). 
 
Ora é sabido que as “Árvores e vegetação absorvem dióxido de carbono da atmosfera, 
sequestrando quase um terço das emissões globais.” (IPPC, 2019). 
 
“O estoque global de carbono distribui-se em quatro principais reservatórios: os 
oceanos, a atmosfera, os ecossistemas terrestres e as formações geológicas que contêm 
C fóssil e mineral. Esses reservatórios estão em equilíbrio, podendo a alteração em um 
deles determinar mudanças nos outros (LAL et al., 1995). O maior reservatório de 
carbono da biosfera é representado pela matéria orgânica do solo, proveniente da 
decomposição, pelos macro e microrganismos, de vegetais e de animais mortos. Em 
média, o solo contém 2,5 vezes mais carbono orgânico que a vegetação e duas vezes 
mais carbono que a atmosfera (BATJES, 1998)”. (FERREIRA et al, 2005). 
 
A LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA 
 
Supomos (até pelas informações do EIA) que este projeto só será viável com 
cofinanciamento comunitário. Ora isso vai contra o princípio de “Não Prejudicar 



 7 

Significativamente [o ambiente]” (“Do no Significant Harm”, DNSH) segundo o qual, na 
definição do Acordo Verde Europeu, as atividades dos projetos ao abrigo de 
financiamento europeu não devem causar danos significativos a nenhum dos seis 
objetivos ambientais definidos no Regulamento de Taxonomia da EU (Regulamento (UE) 
2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de junho de 2020). 
 
OUTROS ASPETOS DO EIA 
 
O longo EIA apresentado desenvolve, à exaustão, aspetos ligados à fauna, flora, 
arqueologia e outras áreas, que não sendo, obviamente, de menor importância, ficam 
neste caso concreto desvalorizadas pela importância da paisagem, valor maior do Alto 
Douro Vinhateiro. 
 
A ALTERNATIVA A1, agora proposta, também iria minimizar os impactes na fauna, 
nomeadamente nas aves planadores, o grupo que tem maior relevância nesta região.  
 
A restante fauna terrestre, se pode ser afetada negativamente na fase de construção, 
adaptar-se-á, na fase de exploração, às alterações introduzidas no território.  
 
De assinalar que, neste particular, a vedação da Central Solar Fotovoltaica, com cerca 
de 67,6 km (pág. 473 do EIA) vai criar uma descontinuidade territorial, e uma 
fragmentação do território, que pode obrigar algumas espécies, particularmente de 
mamíferos, a alterarem os seus hábitos, mas não será por isso que deixará de haver 
lobos! 
 
A rede a aplicar, de “malha quadrada” segundo o EIA, deve ter em conta que a dimensão 
da malha não funcione como “armadilha” para pequenos mamíferos e anfíbios, o que 
seria preocupante dada a extensão da vedação. 
 
No desenho apresentado na Figura 5 (Detalhe da vedação proposta) do “Resumo Não 
Técnico”, parece estar representada rede de “malha elástica” e não de malha quadrada 
(tipo Bekaert), como o texto do mesmo documento refere. Percebe-se que será uma 
rede de 2,00 m de altura, encimada por três fiadas de arame farpado, cuja utilidade não 
se percebe; se é para evitar a entrada de pessoas ou animais, não funciona, mas será 
uma potencial armadilha mortal para aves, particularmente noturnas (corujas, bufo-
real, etc.), pelo que nos parece ajuizado abdicar do arame farpado. 
 
EM CONCLUSÃO 
 
Nunca numa área de “Valor Universal Excecional” (UNESCO, 2001) deveria ter sido 
equacionada a possibilidade de implantação de uma instalação industrial de 370 
hectares, mais os corredores de transporte de energia; ainda por cima em contradição 
com o Regulamento do PDM de Torre de Moncorvo. 
 
O erro começou aqui! 
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E nem medidas de compensação há (pág. 797 do EIA): “Tendo em consideração que não 
serão afetados habitats com estatuto de proteção, ou áreas consideradas críticas para 
a fauna, não se propõe a implementação de medidas compensatórias.” 
 
Parece-nos um “preço” muito elevado tendo em conta as vantagens para a 
descarbonização. 
 
EM SUMA: pelo que o Promotor relata no EIA, e pelas nossas notas acima, forçoso é 
concluir que o Parque Fotovoltaico do Pocinho não tem interesse significativo para o 
desenvolvimento regional, antes pelo contrário e, como tal, deve o EIA ser rejeitado e 
o projeto reprovado. 
 
NO ENTANTO: A não ser possível a alternativa A1, que seja executada a alternativa B2, 
até porque o próprio EIA (pág. 627) informa “Importa referir que a solução B2, do 
Corredor da alternativa B, revela-se uma melhor solução, uma vez que implica o 
desmantelamento de uma linha já existente, na chegada à subestação do Pocinho, 
minimizando os impactes visuais.” 
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