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Norte Aldeia Castedo

Sul Aldeia Lousa

Este Cabanas de Baixo

Oeste Vilarinho da Castanheira

Área impermeabilizada não coberta (m2) 0,00
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Declaração de Impacte Ambiental 

(Anexo ao TUA) 

  

Designação do projeto Central Solar Fotovoltaica do Pocinho 

Fase em que se encontra 

o projeto 

Central Solar Fotovoltaica do Pocinho – Projeto de Execução 

Linha Elétrica de ligação à Rede (LMAT) – Estudo Prévio 

Tipologia do projeto 
Anexo I, n.º 19; Anexo II, n.º 3, alínea a); e n.º 1, alínea d) do Decreto-Lei 
n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação 

Enquadramento no 

regime jurídico de AIA 

Artigo 1.º, n.º 3, alínea a) e alínea b), subalínea i) do Decreto-Lei n.º 151-
B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual 

Localização 

(concelho e freguesia) 

Central: concelho de Torre de Moncorvo, freguesias de Castedo e Cabeça Boa; 

LMAT: concelho de Torre de Moncorvo, freguesias de Castedo, Cabeça Boa, 
Torre de Moncorvo e Açoreira; concelho de Vila Nova de Foz Côa, freguesia de 
Vila Nova de Foz Côa 

Identificação das áreas 

sensíveis 
Zona Especial de Proteção do Alto Douro Vinhateiro e Alto Douro Vinhateiro 

Proponente Malhada Green, S.A. 

Entidade licenciadora Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) 

Autoridade de AIA Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 

 

Descrição sumária do projeto 

O projeto da Central Solar Fotovoltaica (CSF) do Pocinho será constituída por 509 320 módulos fotovoltaicos 
de 400 Wp de potência unitária (203,7 MWp), sendo que a sua potência de injeção será limitada aos 
158,9 MVA no ponto de entrega de energia, localizado na subestação do Pocinho, com a qual se estima 
produzir cerca de 382,6 GWh/ano e a área de implantação da CSF do Pocinho é de aproximadamente 
629 ha, ainda que a área vedada da central corresponda a cerca de 370 ha. 

O projeto da LMAT assegurará o transporte da energia produzida até ao ponto de entrega da Rede Elétrica 
de Serviço Público (RESP), na Subestação do Pocinho. 

A localização da CSF ocupa, ainda que marginalmente, área sensível da Zona Especial de Proteção (ZEP) do 
Alto Douro Vinhateiro (ADV). A linha elétrica atravessa, quase integralmente, área da ZEP, verificando-se 
existir uma sobreposição ligeira de um dos corredores com a área classificada do ADV. 

Para a ligação da CSF à subestação do Pocinho foram definidos três corredores alternativos (Alternativa A, 
Alternativa B e Alternativa B2). O corredor da Alternativa A abrange áreas dos concelhos de Torre de 
Moncorvo e de Vila Nova de Foz Côa, prevendo um comprimento de cerca de 11,2 km e 30 apoios. O 
corredor das Alternativas B e B2 abrange áreas do concelho de Torre de Moncorvo, prevendo para a 
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Alternativa B um comprimento de cerca de 16,2 km e 42 apoios, enquanto a Alternativa B2 prevê-se um 
comprimento de cerca de 16,2 km e 43 apoios. Os corredores alternativos, com origem no setor sul da área 
da Central, desenvolvem-se para nascente atravessando o vale do Douro e o vale do rio Sabor.  

Importa referir que foi no decorrer do processo de AIA que o proponente apresentou a terceira alternativa 
de ligação, com a proposta da Alternativa B2 (em linha dupla) entre o apoio 29 e a subestação do Pocinho. 

 

Síntese do procedimento 

O presente procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) teve início a 05 de novembro de 2021, 
após receção de todos os elementos necessários à boa instrução do mesmo. 

A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), na sua qualidade de Autoridade de AIA, nomeou a respetiva 
Comissão de Avaliação (CA), constituída por representantes da própria APA, Direção-Geral do Património 
Cultural (DGPC), Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. (LNEG), Direção-Geral de Energia e 
Geologia (DGEG), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR Norte), Instituto 
de Conservação da Natureza e Florestas/Direção Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Norte 
(ICNF/DRCNF Norte), Administração Regional de Saúde do Norte, I.P. (ARS Norte) e o Instituto Superior de 
Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves (ISA/CEABN). 

A metodologia adotada para concretização deste procedimento de AIA contemplou as seguintes fases: 

• Realização de uma reunião no dia 14 de dezembro de 2021, para apresentação do EIA e do projeto à 
Comissão de Avaliação, pelo com o proponente e equipa consultora. 

• Apreciação da Conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), da documentação adicional e 
consulta do projeto de execução: 

o Foi considerada necessária a apresentação de elementos adicionais, ao abrigo do n.º 8, do artigo 
14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro, na sua atual redação, os quais foram 
solicitados ao proponente. 

o O proponente submeteu resposta ao pedido de elementos adicionais, sob a forma de Aditamento 
ao EIA. 

o Após análise deste documento, foi considerado que o mesmo, de uma maneira geral, dava resposta 
às lacunas e dúvidas anteriormente identificadas pelo que o EIA foi declarado conforme a 27 de 
junho de 2022. 

o No entanto, e sem prejuízo de ter sido dada a conformidade ao EIA, a CA considerou que persistiam 
ainda questões/elementos por apresentar e esclarecer, pelo que foi solicitada a apresentação de 
elementos complementares. 

• Promoção de um período de Consulta Pública, ao abrigo do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 
de 31 de outubro, na sua atual redação, que decorreu durante 30 dias úteis, desde 4 de julho a 12 de 
agosto de 2022. 

• Solicitação de parecer específico, ao abrigo do disposto no n.º 11, do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151-
B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação, às seguintes entidades: Câmaras Municipais de Torre 
de Moncorvo (CMTM), de Vila Nova de Foz Côa (CMVNFC), de Carrazeda de Ansiães (CMCA), de Vila Flor 
(CMVF), Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP Norte), Entidade Regional da Reserva 
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Agrícola do Norte (ERRAN), Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), REN – Redes 
Energéticas Nacionais (REN), E-Redes – Distribuição de Eletricidade, S.A. (E-Redes), Infraestruturas de 
Portugal (IP) e Associação de Beneficiários do Vale da Vilariça (ABVV).  

• Visita ao local de implantação do projeto, efetuada no dia 26 de julho de 2022, onde estiveram presentes 
representantes da CA, do proponente e da equipa que elaborou o EIA. 

• Apreciação ambiental do projeto, com base na informação disponibilizada no EIA e respetivo 
Aditamento, tendo em conta as valências das entidades representadas na CA, integrada com as 
informações recolhidas durante a visita ao local e ponderados todos os fatores em presença, a 
participação pública. 

• Elaboração do Parecer Final da CA, que visa apoiar a tomada de decisão relativamente à viabilidade 
ambiental do projeto. 

• Ponderação, em reunião realizada com o proponente, da eventual possibilidade de modificação do 
projeto, conforme previsto no n.º 2 do artigo 16º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na 
sua redação atual. Face às conclusões do Parecer da Comissão de Avaliação, foi debatida a possibilidade 
de reformulação das soluções apresentadas relativamente à linha de muito alta tensão, tendo o 
proponente considerado que, dadas as limitações de calendário e face à sensibilidade da área seria mais 
adequado o desenvolvimento de um novo EIA autónomo para essa componente do projeto a LMAT. 
Neste sentido, prescindiu o proponente da prorrogativa prevista no artigo 16.º, n.º 2 e seguintes do 
referido diploma. 

• Preparação da proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA), tendo em consideração o Parecer 
da CA e o Relatório da Consulta Pública. 

• Promoção de um período de audiência de interessados, ao abrigo do Código do Procedimento 
Administrativo, e de diligências complementares. 

• Análise da pronúncia apresentada em sede de audiência de interessados e emissão da presente decisão. 

 

Síntese dos pareceres apresentados pelas entidades consultadas 

Ao abrigo do disposto no n.º 11 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua 
atual redação, relativo à consulta a entidades externas à Comissão de Avaliação, foram recebidos os 
pareceres da Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães (CMCA), da Câmara Municipal de Torre de 
Moncorvo (CMTM), da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-Norte), E-Redes – 
Distribuição de Eletricidade, S.A. e Rede Elétrica Nacional, S.A (REN). 

Síntese dos pareceres recebidos  

A Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães solicita a salvaguarda da manutenção e requalificação de 
acessos, a manutenção das culturas de Amendoal, Vinha e Olival, bem como a integração paisagística da 
área envolvente ao monumento, designado Anta de Vilarinho da Castanheira. Considera ainda que, sendo 
a aldeia de Vilarinho da Castanheira a que sofrerá maior impacte visual, a população residente deva ser 
compensada. 

A Câmara Municipal de Torre de Moncorvo refere que a Central não está localizada no ADV nem na ZEP. 
Contudo, verifica a ocorrência de grandes impactes na ocupação do solo e nos habitats.  
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No que respeita aos corredores das LMAT, condiciona os mesmos a que sejam subterrâneos, uma vez que 
as soluções apresentadas se situam ambas em ADV e ZEP e se afiguram como propostas de impacte 
bastante negativo. Caso não seja possível enterrar as LMAT, a CMTM indica, a título de exemplo, o corredor 
C que, no seu entendimento, embora atravesse uma pequena zona do ADV é menos impactante na sua 
intrusão visual, no que concerne ao ADV e ZEP. 

A Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte não concorda com a localização da central nem dos 
corredores alternativos da linha, por entenderem que existem alternativas mais viáveis que não 
comprometam os interesses nas matérias tuteladas pela DRAP. Salienta-se que esta entidade manifesta 
preocupação pelos danos irreversíveis com elevados impactes negativos no solo e morfologia do terreno, 
na alteração e transformação da paisagem que carateriza e valoriza a região, resultado este, do trabalho 
humano ao longo de centenas de anos, colocando a preservação e o equilíbrio desta região em causa, tanto 
para as atuais gerações, como para as vindouras. Referem ainda, que, na área de estudo, os solos existentes 
têm um elevado peso na economia local e na estabilidade social, havendo já projetos executados e em 
execução, subsidiados através de vários programas operacionais. 

A E-Redes – Distribuição de Eletricidade, S.A. emite parecer favorável, desde que garantida a observância 
de um conjunto de condicionantes e precauções descritas no seu parecer e desde que respeitadas as 
obrigações a acautelar pelo proponente, nomeadamente as inerentes às servidões administrativas 
existentes. 

A REN – Rede Elétrica Nacional, S.A. emite parecer favorável desde que seja garantido um conjunto de 
condições, condicionantes e pressupostos expressos no seu parecer. 

 

Síntese do resultado da consulta pública e sua consideração na decisão 

Em cumprimento do disposto no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual 
redação, foi promovido um período de 30 dias úteis para Consulta Pública que decorreu de 4 de julho a 12 
de agosto de 2022. 

Durante este período foram recebidas 17 exposições com a seguinte proveniência:  

• ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações;  

• DGT – Direção-Geral do Território;  

• LADPM – Liga dos Amigos do Douro Património Mundial;  

• FAPAS – Associação Portuguesa para a Conservação da Biodiversidade;  

• SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo de Aves;  

• Olazabal & Filhos, Lda. (Quinta Vale Meão);  

• JM/PM Sociedade de Advogados em representação da Quinta das Bandeiras, Vinhos, Lda.;  

 Dez cidadãos (sete concordam com o projeto, dois discordam e um faz comentários sobre o 
mesmo). 

Considerações sobre os pareceres recebidos 

Analisadas as exposições apresentadas durante o período de consulta pública, destacam-se de seguida os 
temas e preocupações mais pertinentes, sistematizados da seguinte forma: 
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De não oposição ao Projeto: 

• A ANACOM verifica a inexistência de condicionantes radioelétricas aplicáveis à área de estudo afeta 
ao projeto pelo não se apõe à sua implementação. 

• A DGT salienta a existência de 3 vértices geodésicos, denominados “Ladeiras do Bico”, “Pocinho” e 
“Ventosa” (pertencentes à folha 11-C da SCN 1:50 000) que terão de ser salvaguardados, bem como 
as questões relacionadas com a Cartografia (deve ser homologada ou oficial de acordo com o 
Decreto-Lei 193/ 95 de 28 de Julho) e no âmbito da Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP) 
a representação dos limites administrativos deve ser feita recorrendo à CAOP em vigor. 

Favorável ao Projeto:  

7 Cidadãos baseando esta posição em dois aspetos:  

• 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. 

De oposição ao projeto: 

 A LADPM, a FAPAS, a SPEA, a Olazabal & Filhos, Lda., a JM/PM Sociedade de Advogados e 2 
Cidadãos. 

A oposição das Organizações Não-Governamentais, Empresas (Quinta Vale Meão e Quinta das Bandeiras, 
Vinhos, Lda.) e dos Cidadãos é centrada em aspetos relativos à localização do projeto em área classificada, 
os impactes nos sistemas ecológicos e socioeconómicos. 

Listam-se alguns dos aspetos considerados mais importantes, que fundamentam as preocupações e a forte 
oposição à implementação da CSF do Pocinho: 

 Considera-se que o projeto da CSF constituirá uma “dissonância” na Paisagem Cultural do Alto 
Douro Vinhateiro, uma vez que as novas estruturas fotovoltaicas não tem qualquer tipo de relação 
funcional ou histórica com esta paisagem cultural, de dimensão mundial podendo induzir 
alterações na autenticidade e integridade desta zona classificada, comprometendo a fauna e a 
flora, colocando assim em causa a sua própria permanência na Lista Património Mundial da 
UNESCO. 

 No que se refere aos sistemas ecológicos, a área da central afeta 4 habitats classificados de elevado 
valor de conservação, criando uma descontinuidade territorial, e uma fragmentação do território 
com impactes na fauna. 

 Salienta-se ainda a presença de vários casais de aves de rapina nidificantes nas proximidades das 
áreas de estudo, nomeadamente de águia-real (Aquila chrysaetos), águia-de-bonelli (Aquilla 

fasciata) e britango (Neophron percnopterus) e de todo o projeto se localizar integralmente dentro 
de Áreas Críticas para rapinas do ICN e a alternativa B da LMAT se sobreporem, em parte, a uma 
Área Muito Crítica para aves de rapina do ICNF. 

 Os aspetos socioeconómicos prendem-se essencialmente com a perda de atratividade turística 
associada à alteração da paisagem, sendo os corredores de ligação especialmente gravosos pela 
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proximidade à frente de uma das Quintas emblemáticas do País, a Quinta do Vale Meão e afetando 
outras como a Quinta das Bandeiras. A proximidade às aldeias de Vilarinho da Castanheira e Cabeça 
do Mouro, a afetação das águas subterrâneas. 

 Salienta-se, ainda, que o benefício económico da CSF se restringe aos proprietários dos terrenos, 
tendo pouquíssimo impacto, em termos de desenvolvimento regional, criação de emprego e 
fixação dos jovens. 

 Destacam-se ainda os impactes cumulativos associados ao surgimento de vários projetos de 
produção de energias renováveis, que contribuem para que os impactes sejam mais significativos, 
a uma escala geográfica superior. 

 Caso o projeto venha a ser aprovado, foi identificada a alternativa B2 como a menos gravosa, pese 
embora os seus impactes negativos. 

Proposta de alterações: 

Foram sugeridas alterações a introduzir projeto, como a redução da área da CSF afastando-a das povoações 
de Castedo, Vilarinho da Castanheira e Cabeça do Mouro e estudar novas alternativas designadamente: 

 Alternativa A1 – Aproveita, essencialmente, o corredor definido para a Alternativa A, divergindo 
junto ao grande meandro do Douro e à Foz do Sabor, e utilizando a Ponte do Sabor como apoio 
para vencer o rio. 

Esta alternativa poderia ter duas variantes: 

 Alternativa A1.1 – Cabo totalmente subterrâneo; 

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

Críticas ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA): 

Foram ainda efetuadas críticas ao EIA, que foi considerado insuficiente a vários níveis. 

No que se refere ao projeto, pelo reduzido número de alternativas preconizadas, considerando-se que 
ficaram por avaliar dois outros cenários possíveis e desejáveis: uma linha inteiramente subterrânea ou uma 
linha mista, com troços aéreos e outros subterrâneos. 

A caracterização da situação de referência do EIA foi considerada manifestamente insuficiente no que se 
refere a diversos fatores ambientais, designadamente: sistemas ecológicos, paisagem e socioeconomia. 

A falta de informação clara e precisa sobre a nidificação destas espécies impossibilita uma correta avaliação 
de impactes sobre as mesmas, inviabilizando as conclusões do EIA. 

No que se refere à paisagem foi omitido/minimizado o seu contributo para a avaliação do impacto na 
autenticidade e na integridade da “Paisagem Cultural” do Alto Douro Vinhateiro. A análise socioeconómica 
caracterizou a área de estudo como sendo uma área com características predominantemente agrícolas e 
florestais, ignorando completamente o fator turismo e o seu peso económico. 

Não foram avaliados os Impactes Cumulativos com outros projetos de produção de energia fotovoltaica e 
eólica que permitiriam otimizar as travessias de linhas elétricas. Considerou-se ainda que a apresentação 
de ficheiros “RAR” limitou o acesso das pessoas à informação. 

Foi ainda criticada a designação do projeto como “Central Solar Fotovoltaica do Pocinho” uma vez que a 
mesma se localiza entre Castedo (concelho de Torre de Moncorvo) e Vilarinho da Castanheira (Concelho de 
Carrazeda de Anciães) e o Pocinho, que fica no concelho de Foz Côa. Nesse sentido, foi solicitada a 
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retificação desta. 

Sugestões 

Considerou-se muito relevante a avaliação a um plano mais global dos locais para implantação de centrais 
solares fotovoltaicas e respetivas linhas elétricas. Assim, sugeriu-se a realização de um Estudo efetuado 
pela entidade gestora do ADV, a CCDRN, sobre o potencial de instalação de CSF e Eólicas na Região 
Demarcada do Douro e na sua envolvente imediata, com particular destaque para uma distribuição 
ambiental e socioeconomicamente inteligente do atravessamento de linhas elétricas, bem como a 
realização de um procedimento de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) que permita avaliar os reais 
impactes ambientais cumulativos deste aumento de CSF, face à atual elevada perda de biodiversidade a 
nível mundial, mas também europeu. 

Consideração dos resultados das Consultas Públicas na decisão 

No que diz respeito às preocupações identificadas nos pareceres recebidos no âmbito da consulta pública, 
verifica-se que a maioria das mesmas se encontram incluídas no âmbito das competências asseguradas 
pelas entidades que integram a Comissão de Avaliação (CA) constituída para o efeito, bem como no âmbito 
das competências das entidades que emitiram parecer enquanto entidades externas consultadas.  

Neste sentido, a CA reconhece a pertinência das questões/preocupações suscitadas e informa que as 
mesmas foram consideradas na presente avaliação, tendo sido contempladas para efeitos da decisão.  

Não obstante, na sequência do veiculado nas exposições recebidas e acima sintetizados, tecem-se os 
seguintes comentários:  

• As preocupações transmitidas pelas várias Organizações Não-Governamentais, entidades e 
cidadãos, que de modo geral fundamentaram a sua oposição ao Projeto, foram objeto de análise e 
ponderação no presente documento, estando preconizada a necessidade de apresentação de 
Elementos, de adoção das medidas de minimização, bem como a adequada monitorização dos 
fatores considerados relevantes. 

• Quanto à questão relativa ao impacte da perda de sumidouros naturais, é de referir que a 
minimização da perda de sumidouro está englobada no âmbito do Plano de Estrutura Verde e 
Integração Paisagística (PEVIP), encontrando-se estabelecido um Elemento a apresentar para 
verificação de que a área de arborização proposta compensa a biomassa em termos de capacidade 
de sumidouro de carbono perdida com a implementação do projeto. O referido Elemento 
estabelece ainda que, caso a implementação do PEVID não compense a perda de sequestro de 
carbono, deve ser apresentado um Plano de Compensação de Desflorestação.  

• Há ainda um conjunto de exposições que apontam temas e preocupações, como a necessidade de 
uma AAE para a localização das centrais solares fotovoltaicas a nível nacional, que apesar de 
pertinentes, extravasam o âmbito do procedimento de AIA em curso. Tratam-se de questões 
essencialmente relacionadas com opções estratégicas e de planeamento, quer do setor energético, 
quer do território e cujas respostas não se alcançam em procedimentos de AIA avulsos. 
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Informação das entidades legalmente competentes sobre a conformidade do projeto com os 

instrumentos de gestão territorial, as servidões e restrições de utilidade pública e de outros 

instrumentos relevantes 

A avaliação realizada incide sobre a compatibilidade do projeto com os Instrumentos de Gestão do 
Território (IGT) relevantes na área em estudo, no que concerne aos concelhos abrangidos, designadamente 
os Planos Diretores Municipais (PDM) de Torre de Moncorvo e de Vila Nova de Foz Côa. 

Atentas as classes de espaços no qual o projeto se insere, de acordo com a Planta de Ordenamento do PDM 
de Torre de Moncorvo, considera-se que a área de estudo da Central se insere nas seguintes classes: 
“Espaços agrícolas de produção”, “Espaços florestais de produção”, “Espaços de uso múltiplo de produção”, 
“Rede Viária”, “Estrutura Ecológica Municipal”, “Perímetro de Proteção do Património Cultural”, “Limite do 
Alto Douro Vinhateiro (Património Mundial)” e “Região Demarcada do Douro (RDD)”. 

Em súmula, verifica-se que a categoria de espaços onde se instala a CSF não contraria as disposições 
regulamentares do PDM de Torre de Moncorvo, na medida em que as categorias de espaços identificadas 
estão incluídas na categoria de Solo Rural, sendo que o mesmo é classificado e regulamentado no artigo 
17.º do PDM. De acordo com a alínea d), o n.º 3 do referido artigo, consideram-se compatíveis com a 
utilização dominante, embora com caráter excecional: “Instalações especiais afetas à exploração de 

recursos energéticos renováveis ou de vigilância, deteção e combate aos incêndios florestais”. 

No entanto, o n.º 4 do mesmo artigo refere que “As construções e instalações afetas a usos compatíveis 

com a utilização dominante estabelecida só são autorizadas nas condições específicas definidas nos artigos 

seguintes deste capítulo e desde que: a) “Se integrem corretamente no local sob os pontos de vista 

paisagístico, ambiental e arquitetónico, garantindo as condições de segurança, salubridade e funcionais 

sendo da responsabilidade dos promotores a execução e manutenção de todas as infraestruturas 

necessárias.” 

Os corredores alternativos previstos para a LMAT atravessam quase na sua totalidade o território do 
concelho de Torre de Moncorvo, sendo que um pequeno troço do corredor da Alternativa A atravessa o 
território do Concelho de Vila Nova de Foz Côa. 

Maioritariamente, as categorias de espaços onde a Alternativa A se insere no PDM de Torre de Moncorvo, 
estão identificadas e descritas no enquadramento que se efetuou na CSF, à exceção dos “Espaços Naturais” 
e “Corredor Ecológico”. 

Relativamente aos “Espaços Naturais” o artigo 29.º do PDM de Torre de Moncorvo refere: “Nos espaços 

naturais pretende-se fundamentalmente acautelar as intervenções suscetíveis de impactes na paisagem e 

nos ecossistemas, promovendo o estado de conservação favorável dos valores naturais existentes, 

integrando as áreas florestais de ocorrência de habitats e de espécies da fauna e flora protegidos e de 

geomonumentos, os planos de água das albufeiras e os cursos de água.” 

De acordo com o n.º 1 do mesmo artigo: “São interditos os seguintes atos: 

a) Destruição e obstrução das linhas de drenagem natural; (…) 

c) Alteração da morfologia das margens ao longo dos cursos de água e destruição parcial ou total da 

vegetação lenhosa ribeirinha; 

d) Qualquer atividade que comprometa a qualidade do ar, da água ou do solo, nomeadamente depósitos 

de resíduos sólidos, sucatas, de inertes e de materiais de qualquer natureza ou o lançamento de efluentes 
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sem tratamento prévio adequado de acordo com as normas em vigor (…)”. 

Ainda o n.º 2 do mesmo artigo refere: “São condicionados ao parecer da entidade de tutela as autorizações 

ou licenciamentos para a prática dos seguintes atos: (…) 

f) Plantação de matas, bem como derrube e corte de árvores e destruição do coberto vegetal e do solo arável 

quando não integrado em práticas agrícolas devidamente licenciadas”. 

Assim sendo, considera-se que não está assegurado o cumprimento deste artigo, na medida em que se 
verifica a destruição e obstrução das linhas de drenagem natural, através da colocação de apoios, bem 
como do derrube e corte de árvores e destruição do coberto vegetal e do solo arável durante a fase de 
construção e exploração das linhas, estando sujeita a uma faixa de servidão que altera por completo aquela 
ocupação. 

No que concerne ao “Corredor Ecológico”, o n.º 2 do artigo 54.º refere que: “No solo rural integrado no 

corredor ecológico definido aplicam-se as disposições estabelecidas no artigo anterior, referente à estrutura 

ecológica municipal”. 

Uma vez que esta alternativa também se insere no concelho de Vila Nova de Foz Côa, proceder-se-á ao seu 
enquadramento na Planta de Ordenamento do PDM de Vila Nova de Foz Côa. As subclasses em que esta 
Alternativa se insere correspondem: “Espaços agrícolas”; “Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal” e 
“Via navegável do Douro”. 

De acordo com a alínea a) do artigo 34.º do PDM de Vila Nova de Foz Côa os “Espaços agrícolas” são “áreas 

de vocação principal para as atividades agrícolas, integrando, entre outros, os solos de RAN”. 

Na alínea c) do mesmo artigo os “Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal” são “áreas que correspondem 

a sistemas agrosilvopastoris e/ou onde se privilegia a função de recreio, enquadramento e estética da 

paisagem, tal como definida no Plano Regional de Ordenamento Florestal do Douro”. 

Contudo, o n.º 2 do mesmo artigo refere: “Os solos integrados nestes espaços não podem ser objeto de 

quaisquer ações que diminuam ou destruam as suas potencialidades, salvo as enquadradas nas exceções 

estabelecidas na lei geral e as previstas no presente Regulamento, consideradas compatíveis com o uso 

dominante”. 

Poderia enquadrar-se na alínea c) do n.º 1 do artigo 35.º que prevê: “Equipamentos que visem usos de 
interesse público e infraestruturas;” desde que, fosse dado cumprimento às alíneas a) b) e c) do n.º 2 do 
mesmo artigo que referem: 

“As construções, usos ou atividades compatíveis só serão autorizadas nas condições definidas nos artigos 

seguintes deste capítulo, sem prejuízo do estabelecido no artigo 11.º e no artigo 21.º do presente 

Regulamento, referentes a medidas de defesa da floresta contra incêndios e à estrutura ecológica em solo 

rural, e ainda: 

a) Não afetem negativamente a área envolvente sob o ponto de vista paisagístico, ambiental e funcional, e 

do património cultural; 

b) Desde que cumprido o disposto na legislação específica relacionada com as espécies florestais protegidas, 

nomeadamente o sobreiro, azinheira e azevinho; 

c) Seja assegurada pelos interessados a execução e manutenção de todas as infraestruturas necessárias, 

podendo constituir motivo de inviabilização da construção a impossibilidade ou a inconveniência da 

execução de soluções individuais para as infraestruturas”. 
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O corredor das Alternativa B e B2 desenvolve-se com direção W-E até ao vale do rio Sabor, infletindo 
progressivamente para sul e sudoeste após atravessamento deste rio até à Subestação do Pocinho, situada 
na margem direita do rio Douro. Estas alternativas são em tudo semelhante à Alternativa A, no que 
concerne às categorias de espaços presentes no PDM de Torre de Moncorvo. Estas categorias de espaços, 
identificadas na Planta de Ordenamento de Torre de Moncorvo, já foram descritas no âmbito da Alternativa 
A. 

Desta forma, entende-se que não é dado cumprimento à alínea a) do n.º 4 do artigo 17.º do PDM de Torre 
de Moncorvo, nem à alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do PDM de Vila Nova de Foz Côa, uma vez que a 
implementação destes corredores implica um impacte paisagístico significativo na paisagem, 
nomeadamente na inserção na ZEP do ADV. Considera-se que os impactes no território são significativos e 
de magnitude elevada, não passíveis de minimização face à dimensão dos mesmos. 

De acordo com a Planta de Condicionantes, a área de intervenção está inserida em Recursos Hídricos 
(“Leitos e margens das correntes de água (10 m / 50 m)”); Recursos Agrícolas e Florestais (“Reserva 
Agrícola”, “Oliveiras”); Recursos Ecológicos (“Reserva Ecológica Nacional”); Infraestruturas 
(“Abastecimento de água”, “Rede Elétrica”, “Rede Rodoviária”). A Central insere-se na “Zona Especial de 
Proteção do Alto Douro Vinhateiro”, publicada pelo Aviso n.º 15710/2010, de 30 de julho. 

Efetuada a implantação da área afeta à Central na Carta da Reserva Ecológica Nacional (REN) do concelho 
de Torre de Moncorvo, publicada pelo Portaria n.º 181/2013, de 13 de maio, verifica-se que a área de 
intervenção se insere nas tipologias de áreas de REN “Leitos dos cursos de água” e “Cabeceiras de linhas de 
água”, nos termos definidos no Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março que, de acordo com o Anexo IV do 
Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de 
agosto, corresponde a “Cursos de águas e respetivos leitos e margens” e “Áreas estratégicas de infiltração 
e de proteção e recarga de aquíferos”. 

Na área de intervenção da CSF não foram incluídas áreas de RAN, pela importância da salvaguarda destas 
para as práticas agrícolas, tendo sido constituídas, no EIA, como zonas interditas à implantação do projeto. 

Efetuada a implantação da CSF na Carta de Perigosidade de Incêndio Florestal do PMDFCI de Torre de 
Moncorvo, verifica-se que parte da área onde se prevê a instalação da Central apresenta perigosidade de 
incêndio Alta e Muito Alta, e o edifício da subestação se localiza fora das classes referidas. 

No que respeita à LMAT há a referir o seguinte: 

Alternativa A: de acordo com a Planta de Condicionantes do PDM de Torre de Moncorvo, verifica-se que a 
área onde se desenvolve desta alternativa está classificada como: Recursos Hídricos (“Leitos e margens das 
correntes de água (10 m / 50 m)”, “Albufeiras de águas públicas”, “Limite da zona reservada das albufeiras 
(100 m)” e “Limite da zona terrestre de proteção das albufeiras (500 m)”, “Limite das zonas inundáveis”); 
Recursos Agrícolas e Florestais (“Reserva Agrícola Nacional”, “Oliveiras” e “Sobreiro”); Recursos Ecológicos 
(“Reserva Ecológica Nacional”); Infraestruturas (“Abastecimento de água”, “Rede Elétrica”, “Rede 
Rodoviária”). A linha, nesta alternativa, ocupa a “Zona Especial de Proteção do Alto Douro Vinhateiro”, 
publicada pelo Aviso n.º 15710/2010, de 30 de julho. 

O n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento do PDM de Torre de Moncorvo menciona que se aplica o regime 
estabelecido na lei geral e específica em vigor, no que se refere à verificação da compatibilidade do projeto 
com os regimes das condicionantes previstas. 

Quanto ao enquadramento na Planta de Condicionantes do PDM de Vila Nova de Foz Côa, verifica-se que 
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a área onde se desenvolve desta alternativa está classificada como: Recursos Hídricos (“Zonas inundáveis”, 
“Leitos e margens dos cursos de água com largura de 10 m”, “Leitos que integram a REN”, “Albufeiras de 
águas públicas classificadas”, “Zona reservada da zona terrestre de proteção (100 m)”, “Zona terrestre de 
proteção (500 m)”); Recursos Ecológicos (“Reserva Ecológica Nacional”); Infraestruturas (“Via navegável do 
Douro”). 

Esta alternativa insere-se no Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro 
(PIOTADV), área classificada pela UNESCO, como Património Mundial na categoria de “Paisagem cultural, 
evolutiva e viva”, e encontra-se inserida na “Zona Especial de Proteção do Alto Douro Vinhateiro”, publicada 
pelo Aviso n.º 15710/2010, de 30 de julho. 

O n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento do PDM de Vila Nova de Foz Côa menciona que se aplica o regime 
estabelecido na lei geral e específica em vigor, no que se refere à verificação da compatibilidade do projeto 
com os regimes das condicionantes previstas. 

Efetuada a implantação da área afeta à LMAT – Alternativa A – na Carta da REN do concelho de Torre de 
Moncorvo, publicada pela Portaria n.º 181/2013, de 13 de maio, verifica-se que a área de intervenção se 
insere nas tipologias de áreas de REN “Leitos dos cursos de água”, “Zonas ameaçadas pelas cheias”, 
“Albufeiras e faixas de proteção”, “Cabeceiras de linhas de água”, “Áreas de máxima infiltração” e “Áreas 
de risco de erosão” nos termos definidos no Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março que, de acordo com o 
Anexo IV do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 
124/2019, de 28 de agosto, corresponde a “Cursos de águas e respetivos leitos e margens”, “Zonas 
ameaçadas pelas cheias”, “Albufeiras que contribuem para a conetividade e coerência ecológica da REN, 
bem como os respetivos leitos margens e faixas de proteção”, “Áreas estratégicas de infiltração e de 
proteção e recarga de aquíferos” e “Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo”. 

Uma vez que a Alternativa A também se insere no concelho de Vila Nova de Foz Côa, proceder-se-á à sua 
implantação na Carta da REN do concelho de Vila Nova de Foz Côa, publicada pela Portaria n.º 181/2016, 
de 7 de julho, verificando-se que a área de intervenção se insere nas tipologias de áreas de REN “Leitos dos 
cursos de água”, “Albufeiras”, “Faixas de proteção às albufeiras” e “Áreas de risco de erosão” nos termos 
definidos no Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março que, de acordo com o Anexo IV do Decreto-Lei n.º 
166/2008, de 22 de agosto, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, 
corresponde a “Cursos de águas e respetivos leitos e margens”, “Albufeiras que contribuem para a 
conetividade e coerência ecológica da REN, bem como os respetivos leitos margens e faixas de proteção” e 
“Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo”. 

A área de intervenção da Alternativa A encontra-se cartografada em áreas com solos pertencentes à RAN, 
carecendo de parecer da Entidade Regional da Reserva Agrícola do Norte (ERRAN) e da Direção Regional de 
Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-Norte). Este último já consta do processo. 

Efetuada a implantação da área de intervenção da Alternativa A na Carta de Perigosidade de Incêndio 
Florestal do PMDFCI de Torre de Moncorvo verifica-se que, parte desta, apresenta perigosidade de incêndio 
Alta e Muito Alta. 

Alternativa B e B2 – de acordo com a Planta de Condicionantes do PDM de Torre de Moncorvo, o projeto 
da LMAT destas alternativas estão classificadas como: Recursos Hídricos (“Leitos e margens das correntes 
de água (10 m / 50 m)”, “Albufeiras de águas públicas”, “Limite da zona reservada das albufeiras (100 m)”, 
“Limite da zona terrestre de proteção das albufeiras (500 m)” e “Limite das zonas inundáveis”); Recursos 
Agrícolas e Florestais (“Reserva Agrícola Nacional”, “ Aproveitamentos hidroagrícolas” e “Oliveiras”); 
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Recursos Ecológicos (“Reserva Ecológica Nacional”); Infraestruturas (“Abastecimento de água”, “Rede 
Elétrica”, “Rede Rodoviária”). A linha, nesta alternativa, ocupa a “Zona Especial de Proteção do Alto Douro 
Vinhateiro”, publicada pelo Aviso n.º 15710/2010, de 30 de julho. 

O n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento do PDM de Torre de Moncorvo menciona que se aplica o regime 
estabelecido na lei geral e específica em vigor, no que se refere à verificação da compatibilidade do projeto 
com os regimes das condicionantes previstas. 

Efetuada a implantação da área da LMAT – Alternativa B e B2 – na Carta da REN do concelho de Torre de 
Moncorvo, publicada pela Portaria n.º 181/2013, de 13 de maio, verifica-se que a área de intervenção se 
insere nas tipologias de áreas de REN “Leitos dos cursos de água”, “Zonas ameaçadas pelas cheias”, 
“Albufeiras e faixas de proteção”, “Cabeceiras de linhas de água”, “Áreas de máxima infiltração” e “Áreas 
de risco de erosão” nos termos definidos no Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março que, de acordo com o 
Anexo IV do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 
124/2019, de 28 de agosto, corresponde a “Cursos de águas e respetivos leitos e margens”, “Zonas 
ameaçadas pelas cheias”, “Albufeiras que contribuem para a conetividade e coerência ecológica da REN, 
bem como os respetivos leitos margens e faixas de proteção”, “Áreas estratégicas de infiltração e de 
proteção e recarga de aquíferos” e “Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo”. 

A área de intervenção da Alternativa B e B2 encontra-se cartografada em áreas com solos pertencentes à 
RAN, carecendo de parecer da ERRAN e da DRAP-Norte. Este último já consta do processo. 

Constata-se, através da inserção da LMAT na Carta de Perigosidade de Incêndio Florestal do PMDFCI de 
Torre de Moncorvo, que parte da área onde se prevê a linha apresenta perigosidade de incêndio Alta e 
Muito Alta. 

Em termos de Servidões e Restrições de Utilidade Pública, no que respeita à Centra Solar Fotovoltaica (CSF) 
do Pocinho, há a referir o seguinte: 

Na extremidade Sul da Central verifica-se que o projeto incide sobre a paisagem da região Demarcada do 
Douro, com incidência no concelho de Torre de Moncorvo. 

No que se refere à interferência com restrições e servidões de utilidade pública, constata-se que o projeto 
prevê a afetação de áreas integrantes da Reserva Ecológica Nacional (REN). 

No que concerne à instalação da CSF, encontra-se definida nos sistemas de REN “Cursos de águas e 
respetivos leitos e margens” e “Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos”. 
Definido pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
124/2019, de 28 de agosto, o Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (RJREN) estabelece que a 
ocupação dos solos integrantes da REN para a infraestrutura em causa se enquadra na alínea f) “Produção 
e distribuição de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis” do Ponto II – Infraestrutura, do 
Anexo II, relativo aos usos e ações compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de 
prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas na REN, a que se refere o artigo 20.º, estão 
sujeitas a Comunicação Prévia, a emitir pela CCDR, não possuindo requisitos específicos de acordo com o 
estabelecido na alínea f) do Ponto II do Anexo I da Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro. 

No que concerne às LMAT, no âmbito das alternativas em estudo, encontram-se definidas nos sistemas de 
REN “Cursos de águas e respetivos leitos e margens”, “Zonas ameaçadas pelas cheias”, “Áreas estratégicas 
de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos” e “Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo”. 
Definido pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
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124/2019, de 28 de agosto, o RJREN estabelece que a ocupação dos solos integrantes da REN para a 
infraestrutura em causa se enquadra na alínea f) “Produção e distribuição de eletricidade a partir de fontes 
de energia renováveis” do Ponto II – Infraestrutura, do Anexo II, relativo aos usos e ações compatíveis com 
os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas 
integradas na REN, a que se refere o artigo 20.º, estão sujeitas a Comunicação Prévia, a emitir pela CCDR, 
não possuindo requisitos específicos de acordo com o estabelecido na alínea f) do Ponto II do Anexo I da 
Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro.  

Verifica-se que o apoio n.º 21 da LMAT da Alternativa A, no concelho de Vila Nova de Foz Côa, se insere em 
sistema de REN “Albufeiras que contribuem para a conetividade e coerência ecológica da REN, bem como 
os respetivos leitos margens e faixas de proteção”, que constitui uma ação interdita em REN. Contudo, a 
área do projeto que incide sobre este sistema de REN é diminuta, pelo que, deveria proceder-se à sua 
relocalização, de forma a não interferir com este sistema de REN, ou então, que o projeto seja alvo de 
procedimento de reconhecimento de relevante interesse público. 

De acordo com o estabelecido no n.º 7 do artigo 24.º do diploma mencionado, quando a pretensão se 
encontra sujeita a procedimento de AIA, a pronúncia favorável da CCDR no âmbito deste procedimento 
compreende a emissão de autorização. 

No que respeita ao Domínio Público Hídrico, verifica-se que existe o atravessamento de linhas de água 
dentro do projeto da Central, que segundo o EIA “deve ser estabelecida uma faixa com largura de 10 m a 

partir do leito, ao longo das suas margens, correspondente ao domínio público hídrico, constituindo-se assim 

uma faixa de servidão non aedificandi (…) De referir ainda que uma pequena parcela da área de estudo 

encontra-se dentro do perímetro da zona terrestre de proteção da albufeira do Palameiro”. 

Nos apoios da linha, tanto da Alternativa A como da Alternativa B e B2, constata-se o atravessamento de 
várias linhas de água, que segundo o EIA, a Alternativa A interseta uma pequena linha de água no apoio 
n.º 2, enquanto a Alternativa B interseta linhas de água nos apoios: n.º 4, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 25, 27 e 28. 

Constata-se que a Alternativa A da linha elétrica é efetuada a oeste e a sul da localidade da Foz do Sabor, 
atravessando a Zona Reservada da Albufeira da Valeira, no rio Douro. A Alternativa B da linha elétrica é 
efetuada a NNE da localidade da Foz do Sabor, atravessando a Zona Reservada da Albufeira da Valeira, no 
rio Sabor. 

Através da consulta aos PDM de Torre de Moncorvo e Vila Nova de Foz Côa, verifica-se relativamente aos 
recursos hídricos, que se aplica o regime estabelecido na lei geral e específica em vigor. Deve, portanto, 
seguir o regime previsto na Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro (Lei n.º 31/2016, de 23 de agosto, terceira 
alteração à Lei), na Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro (Lei n.º 44/2017, de 19 de junho, quinta alteração 
à Lei) e no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio (alterado pelo Decreto-Lei n.º 97/2018, de 27 de 
novembro). 

A Reserva Agrícola Nacional (RAN), instituída pelo Decreto-Lei n.º 451/82, de 16 de novembro, encontra-se 
regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, condiciona o uso do solo, funcionando como 
uma figura regulamentar de ordenamento e planeamento do território, como potencial recurso agrícola, 
tendo em conta a sua preservação. A RAN é uma restrição de utilidade pública, constituída por um 
“conjunto de áreas que em termos agroclimáticos, geomorfológicos e pedológicos apresentam maior 

aptidão para a atividade agrícola”. 

De acordo com o n.º 3 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, “As áreas beneficiadas por 

obras de aproveitamento hidroagrícola não inseridas em solo urbano identificado nos planos territoriais de 
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âmbito intermunicipal ou municipal são classificadas como RAN”. 

Relativamente à afetação de áreas da RAN, verifica-se que dentro do projeto da Central as áreas de RAN 
pela sua importância foram constituídas como zonas interditas à construção do mesmo. Já no que concerne 
à LMAT, verifica-se que ambas as alternativas afetam áreas classificadas ao abrigo da RAN, sobretudo na 
Alternativa A na zona do Vale da Vilariça. 

Relativamente à interferência com o ADV, verifica-se que a Alternativa B interfere na travessia da Albufeira 
da Valeira com a área classificada pela UNESCO, como Património Mundial, na categoria de “paisagem 
cultural, evolutiva e viva”. Também interfere com a ZEP – Aviso n.º 15710/2010, de 30 de julho, no que 
concerne a uma parte da Central e das duas alternativas de linha. O PIOTADV, publicado pela Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 150/2003, de 22 de setembro, tem como objetivo principal a salvaguarda e 
valorização da paisagem do ADV, estabelecendo um conjunto de orientações de gestão de território e 
programas de ação. De acordo com o regulamento do PIOTADV estão interditas alterações da morfologia 
das margens ao longo de todos os cursos de água abrangidos pelo plano. No mesmo documento, vem ainda 
mencionado que deve ser autorizada pela entidade que tutela as áreas classificadas como património 
mundial, ações como o derrube e corte de árvores e destruição do coberto vegetal e de solo arável quando 
integrado em práticas agrícolas devidamente licenciadas, bem como intervenções no património cultural. 
A DGPC e a CCDR-Norte (que integram a Missão do Douro) devem pronunciar-se sobre este aspeto. 

Na área de estudo, tanto na Central como na LMAT, estão identificadas interferências com condutas de 
abastecimento. De acordo com a informação do EIA, na área de estudo – setor nascente – passa parte do 
troço de uma adutora de abastecimento de água, que faz a ligação do reservatório da Lagoela à Albufeira 
do Palameiro. Ainda no EIA, é referido que as servidões relativas ao abastecimento de água seguem o 
regime do Decreto-Lei n.º 34.021, de 11 de novembro de 1944, conjugado com o regime geral de 
constituições de servidões, que resulta do Código das Expropriações (CE) aprovado pela Lei n.º 168/99, de 
18 de setembro (artigo 8.º do CE). As normas técnicas relativas à conceção, ao dimensionamento, à 
construção e à exploração dos sistemas de abastecimento de água, bem como as respetivas normas de 
higiene e segurança constam do Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de agosto (artigos 1.º e 3.º do 
Decreto-Lei n.º 207/94, de 6 de agosto). Face ao descrito, deve constar o parecer da entidade responsável 
pela gestão do sistema de abastecimento e saneamento. 

Face à interferência com a rede viária nacional, municipal, caminhos agrícolas e rede ferroviária, devem ser 
obtidos os pareceres das entidades responsáveis e garantidos os acessos a todas as propriedades. 

Não podem ser afetadas as infraestruturas de abastecimento de água. 

 

Razões de facto e de direito que justificam a decisão 

O projeto da Central Solar Fotovoltaica (CSF) do Pocinho tem por objetivo a produção de energia elétrica a 
partir de uma fonte renovável e não poluente (o sol). Terá uma potência nominal de 158,9 MVA e uma 
potência de pico de 203,7 MWp, estimando-se uma produção média anual de 382,6 GWh/ano de energia, 
pelo que o projeto irá contribuir para evitar a emissão de 86 697 toneladas de CO2eq por ano para a 
atmosfera.  

A ligação da CSF do Pocinho à Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) far-se-á na subestação do Pocinho 
(existente), através da construção de uma Linha de Muito Alta Tensão (LMAT), a 220 kV, sendo o projeto 
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da LMAT essencial para transportar a energia produzida na CSF. 

Para a ligação da CSF à subestação do Pocinho foram definidos três corredores alternativos (Alternativa A, 
Alternativa B e Alternativa B2). O corredor da Alternativa A abrange áreas dos concelhos de Torre de 
Moncorvo e de Vila Nova de Foz Côa, prevendo um comprimento de cerca de 11,2 km e 30 apoios. O 
corredor das Alternativas B e B2 abrange áreas do concelho de Torre de Moncorvo, prevendo para a 
Alternativa B um comprimento de cerca de 16,2 km e 42 apoios, enquanto a Alternativa B2 prevê-se um 
comprimento de cerca de 16,2 km e 43 apoios. Os corredores alternativos, com origem no setor sul da área 
da Central, desenvolvem-se para nascente atravessando o vale do Douro e o vale do rio Sabor. 

A CSF do Pocinho insere-se, parcialmente, em “áreas sensíveis” de acordo com a definição constante no 
artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação, nomeadamente na ZEP 
do ADV, classificado como Monumento Nacional. Em relação aos corredores alternativos da LMAT, os seus 
traçados inserem-se, quase na sua totalidade, em território da referida ZEP. 

No âmbito da avaliação desenvolvida, dadas as caraterísticas, as áreas onde se desenvolve e a dimensão do 
projeto, consideram-se como fatores ambientais relevantes para a decisão a Paisagem, o Uso do Solo, a 
Afetação do Alto Douro Vinhateiro e Sistemas Ecológicos. 

Em relação ao fator Paisagem, identificam-se impactes de natureza visual e estrutural/funcional que não se 
consideram passíveis de minimização, em parte ou no seu todo. 

Note-se que o projeto insere-se numa das regiões com maior valor cénico de Portugal Continental – Vale 
do Douro, Vale da Vilariça e Vale do Sabor. Representam todas, pela sua singularidade e especificidade, 
características naturais, culturais e patrimoniais únicas. 

A região onde se insere o projeto, numa parte muito significativa, está classificada como Património da 
Humanidade pela UNESCO (2001), na categoria de Paisagem Cultural Evolutiva Viva, designada de Alto 
Douro Vinhateiro e como Monumento Nacional. Corresponde à área mais representativa e melhor 
conservada da Região Demarcada do Douro (RDD) que é também a mais antiga região vitícola demarcada 
e regulamentada do mundo, com delimitações desde 1756. 

A inserção do projeto no território é proposta num dos cenários menos favoráveis em relação à Zona 
Especial de Proteção (ZEP) do Bem do Alto Douro Vinhateiro (ADV). O projeto é envolvido por nascente, sul 
e poente de forma muito adjacente e próxima. Embora mais distante, também é rodeado por norte pela 
ZEP. O seu “encapsulamento”, pela ZEP, e a excessiva proximidade determinam um maior potencial de 
visibilidade a partir da referida zona o que conduz à contaminação visual de uma maior área da ZEP. 

O Vale da Vilariça apresenta níveis de afetação física ainda relativamente baixos e a sua integridade visual 
mantém-se ainda em níveis substancialmente elevados. Os níveis de afetação visual impostos pela linha 
elétrica, em qualquer uma das suas alternativas, segundo um atravessamento relativamente perpendicular 
ao referido vale, não se consideram aceitáveis. 

Os impactes visuais sobre as povoações existentes em redor da central são significativos a muito 
significativos. A povoação mais afetada, não só pela proximidade à central, mas pela vasta área de painéis 
que percecionaria é a de Vilarinho da Castanheira.  

No que se refere à linha elétrica, no caso da Alternativa A considera-se existirem várias situações de conflito, 
nomeadamente, colocação de apoios próximo ou defronte, respetivamente, da Capela de São Martinho – 
apoio 2 e 3 e da Capela de Santa Catarina (Cabeça Boa) – apoio 12; proximidade à povoação de Cabeça de 
Mouro e Cabeça Boa; afetação visual da via panorâmica M623-1; atravessamento do rio Douro e vale num 
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dos cenários mais desfavoráveis, dado o percurso meandrizado/sinuoso do rio; impactes visuais negativos 
muito significativos sobre o Bem do ADV destacando-se a Quinta do Vale Meão e ainda os impactes visuais 
sobre o IP2/N102 entendida, nesta extensão, como via panorâmica. 

Também no caso da Alternativa B se considera existirem várias situações de conflito: colocação de um apoio 
defronte da Capela do Divino Espírito Santo – apoio 7, sendo também um miradouro; proximidade à 
povoação de Cabeça de Mouro e de Cabanas de Cima; impactes visuais negativos muito significativos sobre 
a Quinta de Vila Maior; atravessamento do Vale da Vilariça e rio Sabor e os impactes da extensão final do 
traçado sobre o ADV.  

Ambas as alternativas propostas para o traçado da linha Elétrica determinam impactes significativos a 
Muito Significativos sobre a ZEP do ADV, ou mais concretamente, sobre o sistema de vistas existente, que 
permite a observação do território em níveis de qualidade excecionais, havendo, entre alguns deles, 
intervisibilidade ou visibilidade cruzada: Nossa Senhora da Assunção; Miradouro da Capela do Divino 
Espírito Santo; Miradouro do Talegre; Miradouro das Trigueiras; Miradouro São Gregório; Miradouro do 
Vale do Sabor; Miradouro Santa Leocádia (Torre de Moncorvo); Capela de Nossa Senhora da Esperança 
(Torre de Moncorvo); Capela de Santa Catarina (Cabeça Boa); Ermida Vale Meão; Miradouro da Barca Velha; 
Capela de Nossa Senhora da Veiga (Quinta do Reguengo) e Miradouro da Capela de Santo Amaro. 

A realização do projeto representará uma forte artificialização do território em presença já sujeito ao efeito 
agressivo e negativo dos projetos existentes, designadamente, linhas elétricas aéreas que ligam à 
Subestação do Pocinho; o corpo da barragem do Sabor e do Pocinho e respetivas albufeiras.  

No que respeita ao fator Uso do Solo, verifica-se que os principais impactes do projeto de execução da 
central ocorrem na fase de construção e serão negativos e de âmbito local, resultando principalmente da 
afetação das subclasses de povoamento de pinheiro bravo, matos (giestal), pomar de amendoeiras, vinha 
e olival. Estas afetações devem se, por um lado, à instalação dos elementos definitivos do projeto, e por 
outro, à presença e circulação de elementos temporários, tais como, maquinaria, locais de depósito de 
terras e materiais e a abertura de valas.  

Os principais impactes identificados para a fase de construção mantêm-se na fase de exploração, sendo de 
magnitude reduzida, pouco significativos, locais, prováveis, permanentes, imediatos, diretos e não 
minimizáveis, realçando-se o facto de a situação influenciar os atuais usos do solo durante o seu tempo útil 
de vida do projeto. 

Refira-se que foram salvaguardadas as áreas integrantes da RAN, dada a sua importância para as práticas 
agrícolas, e, quando possível, os exemplares de sobreiro, de azinheira e zimbral (indivíduos isolados ou 
constituindo povoamentos), assim como a vegetação ribeirinha existente. 

Contudo, relativamente ao estudo prévio da linha elétrica verifica-se que, para qualquer das alternativas, 
serão afetadas permanentemente importantes manchas de matos de características mediterrânicas, de 
Sobro e de Azinho, que assumem, para além de um importante recurso natural e económico da região, 
especial importância no que diz respeito ao mosaico característico da paisagem da região, nomeadamente 
o Monte Meão e o Vale da Vilariça. 

As alternativas propostas para o atravessamento da LMAT sobrepõem um corredor ecológico, com o 
objetivo de favorecer o intercâmbio genético essencial para a manutenção da biodiversidade, incluindo 
uma adequada integração e desenvolvimento das atividades humanas, explorações florestais (pinheiro-
bravo) e agrícolas afetadas, nomeadamente áreas de olival e vinha e pomares de amendoeiras;  
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A LMAT comporta impactes negativos, de âmbito local, reversíveis, diretos e minimizáveis, com importância 
considerada muito significativa, tendo em conta a destruição do coberto vegetal que vai ser efetuado, na 
gestão das faixas de gestão de combustível, a executar ao longo de toda a extensão de linha, bem como ao 
nível de processos de erosão e arrastamento de solos, não podem ser considerados minimizáveis nem 
pouco significativos.  

Em particular no que se refere à Alternativa A verifica-se a interceção na área do perímetro de rega 
(Aproveitamento Hidroagrícola do Vale da Vilariça – AHVV – N35). 

Assim, conclui-se que todas as alternativas propostas para a LMAT configuram impactes negativos 
significativos no Uso do Solo.  

Em relação ao Património Cultural, a área de estudo integra-se num território patrimonialmente sensível, 
enquadrado em grande parte pela Zona Especial de Proteção do Alto Douro Vinhateiro / Alto Douro 
Vinhateiro – Região Demarcada do Douro – Classificado como MN – Monumento Nacional, Aviso n.º 
15170/2010, DR, 2.ª série, n.º 147, de 30-07-2010, ao abrigo do art.º 15.º, n.º 7, da Lei n.º 107/2001, de 8-
09-2001 (por ter sido inscrita na Lista do Património Mundial da UNESCO em 2001). 

Toda a paisagem do Vale do Sabor encontra-se muito antropizada, sendo que a sua riqueza se relaciona em 
grande parte com a existência de diversas formas e momentos de ocupação humana, cuja diacronia 
ocupacional se estende desde a Pré-História até à atualidade. 

São conhecidos neste território importantes sítios arqueológicos, alguns dos quais constituem património 
classificado, com as respetivas zonas de proteção a salvaguardar. Nenhum destes imóveis se encontra 
abrangido pela área de incidência direta do projeto.  

Na área de implementação da CSF existem inúmeras estruturas integradas na categoria de património 
edificado, cujo valor intrínseco não é significativo, mas que integram um vasto conjunto que constitui o 
património rural da região. Genericamente, regista-se o estado de ruína e degradação. A par destas 
construções assinala-se a abundância e diversidade de muros de pedra seca, parte integrante da paisagem 
do planalto.  

Registam-se sítios arqueológicos relevantes neste território com condições naturais muito diversas e 
particulares, embora nas áreas estudadas não tenham sido registados testemunhos de ocupação antrópica 
arcaica. Os exemplares de monumentos megalíticos, que ainda persistem na paisagem do planalto, podem 
ser indicadores da existência de outros vestígios, ocultos pelas ocupações atuais do terreno.  

No que concerne à Afetação do Alto Douro Vinhateiro, verifica-se que os projetos da CSF e da LMAT 
interferem com a Zona Especial de proteção do Alto Douro Vinhateiro (ZEP ADV), coincidindo esta com a 
Região Demarcada do Douro, uma das regiões vinícolas demarcadas e regulamentadas mais antigas do 
mundo. Importa realçar a importância e o papel da zona tampão, não só na proteção da área classificada 
do ADV, mas também encerrando uma camada histórica e patrimonial relevante para a interpretação do 
Valor Universal Excecional (VUE) deste sítio classificado, tendo presente que os valores e atributos que 
estiveram na génese do ADV como património mundial não se diluem na linha que demarca estas duas 
áreas. 

Apesar da construção da CSF não impactar diretamente sobre o ADV, representa um impacte sobre a ZEP 
ADV, configurando uma intrusão visual com exposição para algumas localidades, mas também sobre locais 
de culto, locais de contemplação da natureza e paisagem e sobre vias panorâmicas. Pode aferir-se que a 
CSF configura uma alteração permanente na matriz da paisagem, adulterando o caráter e espírito do lugar, 
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constituindo uma intrusão visual, em diferentes planos, dependendo do local de observação. Contudo, e 
dado que existe interrupção entre os módulos dos painéis, podem ser asseguradas culturas de amendoal, 
olival e vinha que tanto marcam esta paisagem, como garantia de proteção do Bem, sustento turístico e 
socioeconómico da população local.  

A CSF ocupa cerca de 14 hectares de área pertencente à ZEP ADV, enquanto a LMAT ocupa quase na sua 
totalidade área da zona tampão, incidindo diretamente sobre vários atributos que conferem VUE ao ADV. 
Cumulativamente, um dos corredores alternativos estudados para a linha ocupa, num pequeno troço, área 
classificada do ADV. 

Assim, concluiu-se que qualquer das alternativas propostas para a LMAT terá um impacte negativo muito 
significativo e irreversível sobre o VUE do Bem, face às caraterísticas lineares e em altura do projeto. Apenas 
um dos corredores alternativos da linha incide, marginalmente, na área classificada, no entanto face à 
dimensão dos apoios, considera-se existir um impacte visual direto sobre o Bem. Para além da afetação 
visual sobre a paisagem classificada, regista-se a afetação física (por destruição) de valores e atributos que 
estiveram na base da sua classificação, agravada pela implantação dos apoios, pela abertura dos acessos e 
ainda pelas ações de manutenção e limpeza do corredor da linha.  

Com efeito, a exploração da LMAT implica a criação de uma faixa na qual estão condicionados alguns usos 
e ocupações presentes no território, tais como matas, pomares, olival e vinha. Por outro lado, a reposição 
do coberto vegetal afetado pelo projeto, embora possa ocorrer, demorará anos, salientando-se que 
algumas espécies arbóreas / arbustivas possuem um crescimento lento, pelo que serão necessários vários 
anos / décadas a atingir um porte semelhante ao atual. Tudo isto provoca uma ferida permanente na 
paisagem, conduzindo à diminuição da sua qualidade visual constituindo um impacte direto, local ou 
regional.  

Importa salientar que, devido à altura dos postes e à orografia do terreno, a LMAT passará a configurar um 
elemento predominante na paisagem, sobrepondo-se ao mosaico tradicional que a compõe, onde 
predominam árvores e arbustos de reduzido a médio porte, como oliveiras, amendoais, pomares de 
citrinos, vinhas, azinheiras, carrascos, zimbros, entre outros. 

A Alternativa A da LMAT afeta locais de elevada importância e sensibilidade ecológica, relevantes manchas 
de matos e matas, que para além de constituírem um recurso natural e económico da região, assumem 
especial importância no que diz respeito à paisagem do ADV e respetiva ZEP, atendendo que integram o 
seu mosaico paisagístico, como é o caso do Monte Meão e toda a encosta norte do rio Douro. Por sua vez, 
o Corredor B atravessa de forma expressiva o Vale da Vilariça, um vale que, para além de constituir uma 
forma excecional de paisagem, possui relevante importância agrícola e económica, fatores que conjugados 
com o património paisagístico e cultural da envolvente potenciam toda a área como um destino turístico 
cada vez mais procurado.  

A magnitude dos impactes negativos identificados e associados aos dois projetos ganha peso pela reduzida 
capacidade de absorção visual, associada à elevada qualidade e sensibilidade da paisagem, na medida em 
que as suas componentes são visíveis, a diferentes níveis, conforme se trate do rio Douro, da rede viária, 
das várias localidades e outros locais de interesse turístico e patrimonial da envolvente. 

O impacte paisagístico e patrimonial de projetos desta natureza e dimensão pode, eventualmente, 
comprometer iniciativas de promoção da região, enquanto destino turístico de excelência. A isto acresce a 
perda de valor da paisagem, enquanto ativo, e a afetação de uma prática agrícola tradicional e vigorosa, 
que no seu conjunto têm permitido sustentar a vida numa região carenciada e despovoada. 
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Nesta avaliação não podem ser minimizados os impactes cumulativos e indiretos deste projeto associado a 
outros implementados na envolvente, dos quais se destacam a Subestação do Pocinho e todas a linhas 
elétricas associadas ao transporte de energia. O atual panorama de dispersão de linhas elétricas aéreas no 
território do ADV e da sua ZEP está na origem de uma das principais preocupações na gestão do Bem, 
prendendo-se com a necessidade de integrar adequadamente estas infraestruturas aéreas de transporte 
de energia e telecomunicações. Esta é uma problemática transversal à gestão do Património Mundial, tendo 
sido abordada noutras ocasiões.  

Assim, entende-se que as alternativas da LMAT apresentadas configuram impactes negativos muito 
significativos, permanentes, colocando em causa a integridade e autenticidade do Bem. 

Em relação aos Sistemas Ecológicos, os impactes sobre a flora e vegetação, decorrentes da implementação 
do projeto, estão sobretudo relacionados com as atividades que promovem a remoção e degradação da 
vegetação, que conduzem à eliminação do banco de sementes do solo, e consequentemente criam 
dificuldades à regeneração natural das espécies vegetais.  

Verifica-se que as comunidades vegetais afetadas pela implementação da CSF apresentam 
predominantemente reduzido valor conservacionista e/ou ecológico. As afetações com maior significado 
cingem-se à destruição de pequenos trechos da vegetação ribeirinha (interseção de valas a construir)., 
sendo ainda expetável a existência de perturbações, de carácter temporário, nos povoamentos de sobreiro 
atravessados pela vedação, assim como nas comunidades florísticas que se encontram estabelecidas em 
áreas adjacentes às áreas de intervenção. A LMAT exige a manutenção de um corredor sem árvores de 
grande porte. Prevê-se que estas intervenções decorram apenas nos povoamentos de pinheiro-bravo, 
tornando os impactes no decorrer desta fase negligenciáveis. Os elementos arbóreos, de espécies 
autóctones, existentes não atingem na região alturas que comprometam a segurança da LMAT.  

O impacte do projeto ao nível da flora, vegetação, biótopos e habitats naturais considera-se negativo, 
indireto, de magnitude reduzida, temporário, provável, local, reversível a longo prazo ou irreversível, e 
pouco significativo.  

Em relação aos impactes da fase de construção da CSF sobre a fauna, as ações previstas terão como efeitos 
principais a perda de habitat, a degradação dos habitats adjacentes e o aumento do risco de mortalidade 
de algumas espécies por atropelamento. Na fase de exploração da CSF, podem ocorrer alterações no 
comportamento de algumas espécies que utilizam a área, dando lugar a fenómenos de perturbação e de 
afastamento. As áreas vedadas podem funcionar como barreiras e resultar em perda de espaço biótico para 
algumas espécies, enquanto as estruturam fotovoltaicas podem resultar na ocorrência de episódios de 
mortalidade de avifauna por colisão com as mesmas. 

Durante a fase de construção da LMAT, as ações previstas terão como efeitos principais a perda de habitat, 
a degradação dos habitats adjacentes, particularmente devido ao aumento da perturbação dos padrões de 
calma (resultando num efeito de exclusão das espécies) e o aumento do risco de mortalidade de algumas 
espécies por atropelamento ou soterramento. Na fase de exploração da LMAT, o seu funcionamento pode 
provocar alterações no comportamento de algumas espécies que utilizam a área, dando lugar a fenómenos 
de perturbação e de afastamento, bem como potenciar situações de morte de aves por colisão.  

Da análise dos corredores em estudo para a instalação da LMAT, conclui-se que ambas as alternativas se 
desenvolvem numa região com elevada importância para a avifauna, particularmente aves de rapina e 
outras planadoras, associadas à nidificação de espécies como elevada sensibilidade à perturbação por 
atividades e infraestruturas humanas e/ou risco de colisão com linhas elétricas aéreas.  
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Devido ao elevado número de espécies de avifauna, ameaçadas e quase ameaçadas, suscetíveis ao risco de 
colisão e ao risco de exclusão provocado pela presença de linhas elétricas aéreas, prevê-se que os impactes 
sobre a avifauna associado à presença da LMAT sejam negativos muito significativos.  

Os impactes na fase de construção associados ao risco de atropelamento, à perda de habitats e ao efeito 
de exclusão de espécies da área a intervencionar são minimizáveis através da implementação de medidas 
de minimização adequadas.  

Além dos fatores considerandos determinantes para a avaliação, foram ainda avaliados os fatores 
Ordenamento do Território, Geologia e Geomorfologia, Geologia e Geomorfologia, Alterações Climáticas e 
Socioeconomia. 

De acordo com a análise efetuada no âmbito do fator Ordenamento do Território, conclui-se que o projeto 
da central pode a vir a ter enquadramento na alínea d) “Instalações especiais afetas à exploração de 
recursos energéticos renováveis ou de vigilância, deteção e combate aos incêndios florestais”, 
considerando as compatibilidades com a utilização dominante, embora com caráter excecional, previstas 
no ponto n.º 3 do artigo 17.º da Secção I do Capítulo II, do Regulamento do PDM de Torre de Moncorvo.  

Em relação às alternativas da LMAT conclui-se que as mesmas não se enquadram no previsto do n.º 2 do 
artigo 35.º do Capítulo I do Regulamento do PDM de Vila Nova de Foz Côa.  

No que concerne às alternativas que se inserem no concelho de Torre de Moncorvo, estas não cumprem o 
definido no Regulamento do PDM previsto na alínea a) do ponto n.º 4 do artigo 17.º da Secção I do Capítulo 
II, já supra referenciado.  

Entende-se que o projeto da LMAT, para ambas as alternativas (A, B e B2), não reúnem os pressupostos 
que as permitam considerar corretamente integradas sob os pontos de vista paisagístico e ambiental e, 
consequentemente, ao nível do território. 

Em relação ao fator Geologia e Geomorfologia, os principais impactes estão associados à fase de 
construção. No âmbito deste fator ambiental, são de salientar as áreas com afloramentos rochosos 
arredondados com desníveis superiores a 1 metro na zona de implantação da CSF. Em relação à LMAT, 
considera-se que o atravessamento do rio Douro, a implantação de apoios de Linha Elétrica e o próprio 
traçado do corredor A são causadores de afetações relevantes e potenciadoras de impactes negativos, 
diretos, certos, de magnitude elevada e muito significativos no setor do duplo atravessamento do rio Douro, 
bem como no prolongamento da linha ao longo da vertente da margem direita do rio Douro, em especial 
entre o apoio 23 e o 28 do corredor da Alternativa A.  

O corredor B, desde o atravessamento do rio Sabor até à zona da Quinta da Ventosa, e o seu 
desenvolvimento ao longo da linha de cumeada entre o apoio 29 e a subestação do Pocinho, seja em linha 
simples ou dupla, não potencia impactes negativos muito significativos sobre a geomorfologia. Os impactes 
sobre a geologia no corredor B, desde o atravessamento do rio Sabor até à subestação do Pocinho, são 
ainda de menor magnitude e importância que os impactes sobre a geomorfologia. 

Relativamente aos Recursos Hídricos, no que concerne à fase de construção, os impactes previstos estão 
essencialmente relacionados com as alterações das condições de drenagem e com a compactação dos 
solos. Estas ações irão reduzir a infiltração das águas pluviais com o consequente aumento do escoamento 
superficial. No decurso das operações de construção, a qualidade das águas superficiais pode ser afetada 
pelo arrastamento de partículas sólidas para a linha de água e por eventuais ocorrências de derrames 
acidentais de óleos e lubrificantes utilizados na maquinaria, induzindo impactes negativos, pouco 
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significativos, minimizáveis e temporários.  

Na fase de exploração, os impactes ao nível dos recursos hídricos estão relacionados com a 
manutenção/limpeza da área e a reparação ou substituição de equipamentos. Esses impactes estimam-se, 
no geral, como negativos, pouco significativos, reversíveis e minimizáveis, se tomadas as adequadas 
medidas de minimização. 

Apesar de o projeto poder induzir impactes negativos sobre os recursos hídricos, os mesmos são passíveis 
de serem minimizados se adotadas as medidas de minimização estabelecidas no presente documento, não 
sendo expectável a ocorrência de um impacte negativo significativo ao nível da qualidade das águas. Neste 
contexto, considera-se que, ao nível da afetação dos recursos hídricos, a Alternativa B menos impactante 
que a Alternativa A. 

No que às Alterações Climáticas diz respeito, um dos impactes ambientais decorrentes do projeto é o 
aumento das emissões de gases com efeito de estufa (GEE), sobretudo na fase de construção, associados 
ao aumento temporário de tráfego de veículos pesados e máquinas afetas à obra e no transporte de 
materiais, à construção da subestação, à remoção de vegetação, à montagem dos painéis fotovoltaicos e 
de instalações de apoio, bem como à produção de energia elétrica por geradores.  

Ao produzir anualmente cerca de 382,6 GWh, o projeto irá contribuir para evitar a emissão de 86 697 
toneladas de CO2 anuais para a atmosfera com base no mix energético para o setor da eletricidade, indo ao 
encontro dos objetivos e metas estabelecidos no que respeita à diversificação das fontes energéticas do 
país e consequente cumprimento dos compromissos assumidos pelo Estado Português no que diz respeito 
à produção de energia a partir de fontes renováveis.  

Ao nível da Socioeconomia, destaca-se o facto do projeto da central estar alinhado com as políticas e metas 
ambientais e energéticas assumidas pelo Estado Português, seguindo as diretrizes nacionais e europeias 
para a diminuição das emissões de CO2 e aposta no setor de energias renováveis.  

No âmbito dos pareceres emitidos por entidades externas à Comissão de Avaliação, cujos conteúdos foram 
devidamente considerados na presente avaliação, para além do cumprimento de aspetos legais identificado 
pelas entidades consultadas, verifica-se que foram recebidas pronúncias de oposição à concretização do 
projeto.  

Nesse sentido, destaca-se o parecer da DRAP Norte, que emite parecer desfavorável à localização da central 
e dos corredores alternativos da linha, face aos expectáveis danos irreversíveis com elevados impactes 
negativos na alteração do uso do solo, na morfologia natural do terreno, na transformação negativa da 
paisagem que carateriza e valoriza a região. Entende aquela Direção Regional que existem alternativas mais 
favoráveis, que não conflituem com os interesses nas matérias que tutela, referindo ainda que os solos 
existentes na área de estudo têm um elevado peso na economia local e na estabilidade social, havendo já 
projetos executados e em execução, subsidiados através de vários programas operacionais.  

Destaca-se ainda o parecer da CMTM que, não sendo desfavorável ao projeto da CSF do Pocinho, é 
favorável ao projeto da LMAT na condição desta ser subterrânea ou de ser estudado outro corredor 
(avançando com uma proposta a título exemplificativo – corredor C – para o efeito).  

No que respeita à Consulta Pública, verifica-se que os pareceres que manifestam oposição ao projeto 
indicam razões relacionadas com os impactes nos Sistemas Ecológicos, na Paisagem, na Afetação do bem 
Alto Douro Vinhateiro e na Socioeconomia. 

Face ao exposto, e no que se refere à central, ponderando os impactes negativos identificados, na sua 
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maioria suscetíveis de minimização, e os impactes positivos perspetivados, emite-se de decisão favorável 
condicionada ao cumprimento dos termos e condições do presente documento. Admite-se ainda que os 
impactes residuais (isto é, que subsistirão na fase de exploração) não serão significativos e são aceitáveis 
face aos benefícios e importância da concretização dos objetivos do projeto no contexto regional e nacional. 

No que se refere à ocupação de solos integrados na REN, a pronúncia favorável da CCDR para a área de 
implantação da central, no âmbito do presente procedimento de AIA, determina a não rejeição da 
comunicação prévia, conforme previsto no n.º 7 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de 
agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto. 

Em relação à LMAT, tendo em conta os impactes negativos, muito significativos e não minimizáveis, emite-
se decisão desfavorável a todas as soluções alternativas apresentadas (A, B e B2). Nesse sentido, salienta-
se a necessidade de serem estudadas soluções alternativas para a ligação da central à RESP que assegurem 
a minimização dos referidos impactes, quer ao nível de corredores alternativos, quer no que se refere a 
opções técnicas distintas, nomeadamente, a possibilidade de enterramento da linha elétrica, total ou 
parcial, ou o aproveitamento de outras ligações elétricas existentes. 

 

Condicionantes 

1. A construção da Central Solar Fotovoltaica do Pocinho só pode ter início após a obtenção de DIA 
favorável condicionada para o projeto da linha elétrica que assegura a ligação à RESP. 

2. Ajustar o layout da Central Solar Fotovoltaica de forma a garantir: 

a) Uma faixa mínima de 10 metros, medidos para cada lado das linhas que delimitam o leito das linhas 
de águas públicas, livre de quaisquer elementos construtivos integrantes da central fotovoltaica, 
nomeadamente, subestação, painéis fotovoltaicos e vedação, de forma a cumprir com o disposto 
no n.º 1 do artigo 21.º da Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro. Caso se revele necessária a realização 
de construções sobre a faixa marginal, as mesmas devem ser devidamente fundamentadas e 
sujeitas a prévia autorização no âmbito do Regime de Utilização dos Recursos Hídricos. 

b) A salvaguarda das áreas RAN e das áreas mais férteis com pomares (olival e amendoal), vinha ou 
outras culturas de elevada importância socioeconómica. Estas práticas agrícolas devem ser 
salvaguardadas, face à sua importância, não podendo ser afetadas ou comprometidas, na medida 
em que possam cumprir o desígnio para o qual estavam destinadas. A implantação dos painéis, os 
acessos criados e colocação de vedações, não devem constituir assim um impedimento na sua 
continuidade. 

c) Todos os acessos às propriedades e bens privados, e, sempre que possível, a utilização de acessos 
existentes ou a construção de novos em zonas de menor afetação possível. 

d) A exclusão de módulos fotovoltaicos e outras componentes das áreas de afloramentos rochosos 
com desníveis superiores a 1 metro. Nos casos de afloramentos rochosos com desníveis iguais ou 
inferiores a 1 metro, devem ser excluídas, sempre que possível, as áreas cuja dimensão desses 
afloramentos seja igual ou superior a 250 m2. 

e) A exclusão de módulos fotovoltaicos e outras componentes que estejam em situação de conflito 
com: 

i. Área de sobreposição à ZEP do ADV. 
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ii. Áreas de painéis mais próximas do Miradouro/Capela do Divino Espírito Santo, Cabeça de 
Mouro, que se situam no quadrante O-N e que correspondem sensivelmente ao sector 
S2-8. No caso da exclusão ou desanexação ser parcial, deverá ser, complementarmente, 
demonstrado a forma prevista para a integração das sebes vivas considerando a distância, 
o relevo e a altura da vegetação a propor, através de todas as peças desenhadas – perfis 
e/ou simulações. 

iii. Preservação da matriz de muros de pedra seca, enquanto valores culturais, patrimoniais 
e marcas identitárias da Paisagem, com base na sua classificação em 3 classes de 
conservação a considerar para o levantamento georreferenciado dos mesmos – Bom, 
Médio e Baixo. Os muros que se apresentem em “Bom” estado de conservação devem 
ser preservados integralmente e os que se apresentem na classe de “Média”, devem ser 
preservados, de forma mais seletiva, as extensões que em melhor estado de conservação 
se apresentem, quando não for possível a sua preservação integral das respetivas 
extensões. Em ambos os casos, as situações de maior incompatibilidade deverão ser 
devidamente justificadas para o seu desmonte. Complementarmente, a informação em 
causa deve fazer-se acompanhar de um registo fotográfico elucidativo e suficientemente 
representativo das existências em causa. 

iv. Preservação das áreas onde ocorram exemplares do género Quercus, Juniperus (áreas em 
regeneração natural), Fraxinus, Ulmus, Pinus e Castanea e/ou exemplares quando 
isolados. No caso da espécie Pinus pinaster devem ser preservados os existentes que 
estejam nas áreas de implantação da estrutura verde do Plano de Integração Paisagística 
(PIP). O conjunto de situações a considerar deve ser objeto registo cartográfico sobre o 
orto, com elevada resolução, e cada situação deve ser balizada dentro de três classes que 
classifiquem hierarquicamente, o valor visual associado – porte, características, altura, 
singularidade, estado fitossanitário –, mas sempre assente no valor ecológico e na sua 
maior ou menor capacidade de fixação de carbono. Complementarmente, a informação 
em causa deve fazer-se acompanhar de um registo fotográfico elucidativo e 
suficientemente representativo das existências em causa. 

v. Áreas com declives iguais e superiores a 20%, correspondentes a áreas de muito maior 
risco potencial de erosão. 

vi. Área a nascente de uma linha de cumeada a traçar entre o Vértice Geodésico “Ladeiras 
do Bico” e a Capela do Divino Espírito Santo, de modo a evitar/minimizar a projeção de 
impactes visuais para o Vale da Vilariça e encostas deste expostas a poente incluindo 
Torre de Moncorvo. O topo dos painéis deve situar-se abaixo das cotas que a referida 
linha intercete. 

vii. Áreas para acomodar a faixa da cortina arbóreo-arbustiva a implementar em todos os 
perímetros das áreas, assim como a dos buffers propostos para as linhas de água. 

viii. Proceder à reconfiguração do traçado dos caminhos internos e valas de cabos, de modo 
a reduzirem ao máximo o número de interceções com os muros de pedra seca, sebes 
vivas, linhas de água/escorrência. 

ix. Preservação das estruturas lineares de contenção dos terrenos - muros ou terreno/solo 
armado - que ocorrem nas secções transversais de algumas áreas de pastagem/cultivo. 



 

 

 

 

 

Rua da Murgueira, 9/9A – Zambujal 

Ap. 7585 -  2610-124 Amadora 

telefone: (351)21 472 82 00,  fax: (351)21 471 90 74 

email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt 

 

24

 

Elementos a apresentar 

Previamente ao licenciamento:  

Devem ser apresentados à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos: 

1. Layout da Central Solar Fotovoltaica revisto em cumprimento da Condicionante n.º 2. O layout final 
deve localizar-se dentro da área de implantação do projeto definida no EIA e respeitar a Carta de 
Condicionantes bem como as restantes condições impostas na presente decisão. Deve ainda ser 
acompanhada de cartografia compatível com a fase de projeto de execução e representação gráfica, 
a escala adequada, sobre o orto e de forma translúcida. 

Em sede de licenciamento:  

Devem ser apresentados à entidade licenciadora, com conhecimento à autoridade de AIA, os seguintes 
elementos: 

2. Demonstração de que foram consideradas as servidões administrativas constituídas no âmbito das 
infraestruturas da Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) e concessionadas à E-Redes, identificadas 
pela referida entidade.  

3. Demonstração do cumprimento das condições imposta pela REN, S.A., no que se refere à 
compatibilização do projeto com as infraestruturas da Rede Nacional de Transporte de Gás Natural 
(RNTGN) e da Rede Nacional de Transporte (RNT).  

4. Demonstração do cumprimento das condições imposta pela Direção-Geral do Território (DGT), no que 
se refere aos vértices geodésicos, cartografia e limites administrativos, identificadas pela referida 
entidade no seu parecer enviado no âmbito da Consulta Pública.  

5. Parecer favorável da Infraestruturas de Portugal, S. A., relativo à conformidade do projeto com as 
servidões e restrições de utilidade pública da Rede Rodoviária e Ferroviária da sua competência.  

6. Parecer favorável da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo relativo à conformidade do projeto com 
as servidões e restrições de utilidade pública da Rede Rodoviária da sua competência. 

Previamente ao início da execução da obra:  

Apresentar à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos: 

7. Valores de reforço da capacidade de sequestro de carbono pela implementação do Plano de Estrutura 
Verde e Integração Paisagística (PEVIP) da Central Solar Fotovoltaica do Pocinho para confirmação de 
que a área de arborização proposta compensa a biomassa em termos de capacidade de sumidouro de 
carbono perdida com a implementação do projeto. Caso se verifique que não compensa, deve ser 
apresentado um Plano de Compensação de Desflorestação. 

8. Cartografia com a delimitação dos afloramentos rochosos a desmontar e a preservar, nos moldes da 
apresentada nos elementos adicionais (Desenho nº 24), nos termos da Condicionante n.º 2 alínea d).  

9. Carta de Condicionantes revista e atualizada, considerando o layout final do projeto que venha a ser 
aprovado. Esta carta deve dar cumprimento às condições impostas na presente decisão.  

10. Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) revisto e atualizado, de forma a refletir as 
condições impostas na presente decisão. O PAAO deve integrar o Caderno de Encargos da Obra e 
salvaguardar o cumprimento da Carta de Condicionantes.  
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11. Projeto de Integração Paisagística da Central Solar Fotovoltaica do Pocinho (PIP-CSFP) desenvolvido 
de acordo com as orientações constantes do presente documento. 

12. Projeto de compensação com arborização mista de quercíneas (tal como azinheira e sobreiro), 
pomares de amendoeiras e olival e valorização das espécies protegidas da Diretiva Habitats, nunca 
inferior a 1,25 vezes a área intervencionada. 

Este projeto deve ser acompanhado do respetivo programa de monitorização e avaliação, a manter 
durante o período de duração do projeto, tendo em vista a garantia do resultado pretendido com o 
projeto de compensação, incluindo relatórios anuais informando sobre o estado da arborização 
efetuada, onde terá de figurar, pelo menos, a seguinte informação: 

a) Níveis de mortalidade verificada; 

b) Estado sanitário do povoamento instalado; 

c) Operações de manutenção desenvolvidas durante o período a que se refere cada relatório;  

d) Eventuais propostas de resolução de situações que resultem em desvios ao planeado. 

Resultante da apreciação dos relatórios, e caso se venham a verificar desvios significativos, podem ser 
estabelecidas novas orientações, de cumprimento obrigatório, com o objetivo de assegurar o 
resultado pretendido de arborização. 

13. Plano de compensação para minimizar os impactes identificados ao nível da socioeconomia, de 
diminuição da atratividade residencial e turística e despovoamento destes territórios, alavancando, 
apoiando e colaborando com as iniciativas promovidas pela correspondentes Câmaras Municipais, 
pela Juntas de Freguesias, Associações de Moradores, Comissões de Festas e outras entidades, que 
visem a promoção turística daqueles territórios de atividades socioculturais, podendo esta 
colaboração ser estruturada, anual e em função da efetiva existência de iniciativas.  

14. Plano de Controlo e Gestão das Espécies Vegetais Exóticas Invasoras (PCG-EVEI), desenvolvido de 
acordo com as orientações constantes do presente documento. 

15. Plano de Controlo da Erosão da área da Central Solar Fotovoltaica do Pocinho, desenvolvido de acordo 
com as orientações constantes do presente documento. 

16. Programas de monitorização revistos/desenvolvidos de acordo com as orientações constantes da 
presente decisão. 

17. Título de Utilização de Recursos Hídricos (TURH) relativamente a todas as ações que possam implicar 
a ocupação de áreas integrantes do domínio hídrico (faixa de 10 metros para cada lado da linha que 
delimita o leito das linhas de águas). O pedido de TURH deve ser efetuado nos termos previstos na Lei 
nº 58/2005, de 29 de dezembro e Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, devendo ser junto ao 
processo o projeto de execução da(s) solução(ões) adotada(s) e, no caso de novas PH, cálculo 
hidráulico da secção mínima necessária e respetivo desenho de pormenor, de modo a comprovar que 
a mesma não irá constituir qualquer estrangulamento ou obstrução ao livre escoamento das águas. 

Durante a execução da obra  

Devem ser apresentados à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos: 

18. Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI), desenvolvido de acordo com as orientações 
constantes do presente documento. 

19. Relatório de Acompanhamento da Obra com periodicidade trimestral, fundamentalmente apoiado em 
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registo fotográfico. Para elaboração dos diversos relatórios de acompanhamento de obra, deve ser 
estabelecido um conjunto de pontos/locais de referência, estrategicamente colocados, para a recolha 
de imagens que ilustrem as situações e avanços de obra das mais diversas componentes do Projeto 
(antes, durante e final). O registo deve fazer-se sempre a partir desses “pontos de referência” de forma 
a permitir a comparação direta dos diversos registos e deve permitir visualizar não só o local concreto 
da obra assim como a envolvente no âmbito da verificação do cumprimento das medidas/DIA. As 
fotografias a apresentar devem ter uma elevada resolução/definição. 

 

Medidas de minimização 

Todas as medidas de minimização dirigidas às fases prévias e de execução da obra devem constar de um 
Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO), o qual deve ser integrado no respetivo caderno de 
encargos da empreitada e nos contratos de adjudicação que venham a ser produzidos pelo proponente, 
para execução do projeto. 

A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início e do termo das fases de construção e de 
exploração do projeto, bem como do respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o desempenho 
das suas competências em matéria de pós-avaliação. Devem também ser disponibilizadas a esta autoridade 
as shapefiles do layout final do projeto. 

De acordo com o artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual, devem 
ser realizadas auditorias por verificadores qualificados pela APA. A realização de auditorias deve ter em 
consideração o documento “Termos e condições para a realização das Auditorias de Pós-Avaliação”, 
disponível no portal da APA. Os respetivos Relatórios de Auditoria devem seguir o modelo publicado no 
portal da APA e ser remetidos pelo proponente à Autoridade de AIA no prazo de 15 dias úteis após a sua 
apresentação pelo verificador. 

Medidas a integrar no projeto 

1. Assegurar que a conceção dos acessos novos ou a beneficiar considera as seguintes orientações: 

a) Garantir a menor largura possível. 

b) Evitar as zonas de maior declive. 

c) Prever a utilização de materiais locais no revestimento superficial – camada de desgaste. 

d) Prever a adoção de materiais com tonalidades próximas do terreno, não devendo por isso 
considerar materiais de maior refletância, como saibros ou tonalidades brancas. 

e) Não utilizar materiais impermeabilizantes. 

f) Considerar, na modelação dos taludes de aterro e escavação, inclinações inferiores a 1:2 (V:H) 
e suavizadas por perfil em S ou “pescoço de cavalo”. 

2. Integrar soluções técnicas de materiais inertes a utilizar nos pavimentos dos acessos internos, 
sobretudo, para a camada de desgaste, que minimizem, ou reduzam, substancialmente, o 
levantamento permanente de poeiras, durante a fase de exploração e, cumulativamente, não sejam 
excessivamente refletores de luz, não devendo haver aplicação de materiais de tonalidades brancas. 
As soluções devem contemplar materiais com tonalidades próximas do existente ou tendencialmente 
neutras. 



 

 

 

 

 

Rua da Murgueira, 9/9A – Zambujal 

Ap. 7585 -  2610-124 Amadora 

telefone: (351)21 472 82 00,  fax: (351)21 471 90 74 

email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt 

 

27

3. Integrar soluções de revestimento exterior para todos órgãos de drenagem a implementar no terreno 
tendo como principal material o recurso a pedra local. 

4. A rede de cabos subterrânea deve desenvolver-se preferencialmente ao longo de caminhos existentes 
ou a construir, devendo, sempre que tal não aconteça, ser devidamente justificado. 

5. Adotar soluções para a iluminação exterior em que a mesma não seja geradora de poluição luminosa, 
devendo acautelar todas as situações que conduzam a um excesso de iluminação artificial, com vista 
a minimizar a poluição luminosa. Todo o equipamento a utilizar no exterior deve assegurar a existência 
de difusores de vidro plano e fonte de luz oculta, para que o feixe de luz se faça segundo a vertical. 

Medidas para a fase prévia à execução da obra 

6. Deve ser respeitado o exposto na Carta de Condicionantes e a mesma deve ser atualizada, sempre que 
se venham a identificar novos elementos que justifiquem a sua salvaguarda. 

7. Proceder à sinalização e vedar o acesso a habitats ou a exemplares florísticos que se pretendem 
salvaguardar, ou a outros que venham a ser identificadas pela Equipa de Acompanhamento Ambiental, 
caso se localizem a menos de 50 metros das áreas a intervencionar. Na área da Central assumem 
particular relevo as áreas com os Habitats 9340 - Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifólia, 5210 
- Matagais arborescentes de Juniperus spp., 6420 - Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da 
Molinio-Holoschoenion, e 92A0pt3 - Salgueirais arbóreos psamófilos de Salix atrocinerea, assim como 
as que se encontram colonizadas por povoamentos de sobreiros ou de azinheiras. 

8. Informar da construção/instalação do projeto as entidades com jurisdição ou que desenvolvam 
atividades relevantes na área de influência do Projeto, nomeadamente a Câmara Municipal de Torre 
de Moncorvo, o SNBPC – Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil, ANEPC – Autoridade Nacional 
de Emergência e a Infraestruturas de Portugal. 

9. Informar as populações mais próximas sobre o projeto, devendo a informação de divulgação incluir a 
sua natureza e objetivo, a localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização 
e eventuais afetações à população, especialmente no que respeita à afetação das acessibilidades. Esta 
informação deve ser divulgada em locais públicos, nomeadamente nas Juntas de Freguesia onde se 
insere o projeto (freguesias de Castedo e Cabeça Boa) e na Câmara Municipal de Torre de Moncorvo, 
assim como nas Juntas de Freguesia na proximidade do Projeto (freguesia de Vilarinho da Castanheira 
e união de freguesias de Valtorno e Mourão) e na Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães. 

10. Distribuir Fichas de Comunicação (de acordo com o modelo apresentado no Apêndice 1 do Plano de 
Acompanhamento Ambiental da Obra do EIA), a fim de que possam ser recolhidas eventuais 
reclamações ou sugestões sobre a obra e sobre as atividades com ela relacionadas. Semanalmente os 
locais onde foram disponibilizadas as fichas (estaleiro, Juntas de Freguesias de Castedo, de Cabeça 
Boa, de Vilarinho da Castanheira, união de freguesias de Valtorno e Mourão e Câmaras Municipais de 
Torre de Moncorvo e de Carrazeda de Ansiães) devem ser visitados/contactados a fim de se saber se 
será necessário proceder a diligências sobre qualquer assunto retratado. Os elementos e resultados 
obtidos durante este processo de comunicação devem constar nos relatórios a elaborar no âmbito do 
PAAO. 

11. Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados 
envolvidos na execução das obras, relativamente às ações suscetíveis de causar impactes ambientais 
e às medidas de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos 
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trabalhos. Neste contexto, deve também ser apresentado o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra. As ações de formação e sensibilização devem englobar, pelo menos, os seguintes temas: 

a) Conhecimento, proteção e preservação dos valores ambientais, patrimoniais, culturais e 
sociais existentes, bem como das áreas envolventes e respetivos usos. 

b) Conhecimento sobre vegetação, afloramentos rochosos, muros de pedra, conservação do solo 
(terras vivas e fenómenos erosivos), espécies vegetais exóticas invasoras e regras para evitar 
a sua disseminação. 

c) Impactes ambientais associados às principais atividades a desenvolver na obra, incluindo 
estaleiros, e respetivas boas práticas ambientais a adotar. 

d) Regras e procedimentos a assegurar na gestão dos resíduos da obra. 

e) Comportamentos preventivos e procedimentos a adotar em caso de acidente. 

f) Regras de circulação rodoviária junto de recetores sensíveis. 

g) Condução Preventiva. 

12. Assinalar as áreas a salvaguardar (em termos de património) existentes na proximidade das frentes de 
obra, de acordo com o identificado na Planta de Condicionantes. Devem ser balizadas as áreas a 
salvaguardar que se localizem a menos de 50 m das áreas a intervencionar. 

13. Proceder ao levantamento topográfico, gráfico, fotográfico e elaboração de memória descritiva (para 
memória futura) das estruturas integradas nos muros de pedra seca que se situam na área de 
incidência direta do projeto. 

Medidas para a fase de execução da obra 

14. Assegurar o Acompanhamento Arqueológico integral, permanente e presencial, de todas as operações 
que impliquem movimentações dos solos desde as fases preparatórias, como a instalação do estaleiro, 
abertura/alargamento de acessos, de valas de cabos ou desmatação. O acompanhamento deve ser 
continuado e efetivo pelo que se houver mais que uma frente de obra em simultâneo terá de se 
garantir o acompanhamento de todas as frentes. 

15. A fim de evitar a afetação potencial de exemplares de sobreiro e/ou de azinheira a manter, assegurar 
que não são efetuadas quaisquer operações de execução da obra (nomeadamente aterro, escavação, 
compactação, construção, mobilização do solo) numa área até 2,5 vezes o raio de projeção da copa, a 
qual deve ser vedada / assinalada. 

16. Assegurar a transitabilidade nas vias, bem como os caminhos de acesso aos terrenos dentro dos 
espaços intersticiais, garantindo, sempre que possível, a ações de manutenção / reabilitação. 

17. Garantir o acesso dos proprietários às parcelas existentes nas proximidades e dentro da área de estudo 
(espaços entre os núcleos). 

18. Garantir o normal funcionamento das infraestruturas já instaladas nas proximidades da área de 
intervenção. 

19. Proceder à sinalização adequada dos trabalhos e dos acessos à obra, assegurando as acessibilidades 
da população a terrenos e caminhos. 

20. Adotar as medidas no domínio da sinalização informativa e da regulamentação do tráfego nas estradas 
EN324 e EM623, visando a segurança e a minimização da perturbação na circulação local durante a 
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fase de construção.  

21. Assegurar que a saída de veículos das zonas do estaleiro e das frentes de obra para a via pública é 
dotada de sistemas que minimizam o arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos. 

22. Prever meios de contenção de derrames próximos dos locais de utilização das substâncias e 
preparações perigosas. 

23. Assegurar que as áreas de intervenção se restringem ao estritamente necessário e são devidamente 
balizadas, através das vedações previstas por núcleos, em cujos espaços intersticiais serão mantidos 
os acessos, em perfeito estado, aos particulares dos terrenos respeitantes. 

24. Estabelecer corredores de circulação, privilegiando o uso de caminhos já existentes para aceder aos 
locais da obra, que devem ser devidamente balizados na maior extensão possível. 

25. Planear os trabalhos de forma a minimizar as movimentações de terras e a exposição de solos nos 
períodos de maior pluviosidade. 

26. Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior perturbação. 

27. À exceção dos trabalhos especializados e de materiais específicos (como por exemplo os painéis 
solares), que comprovadamente não encontrem fornecedores e/ou instaladores locais, com preços 
competitivos (incluindo ao nível da Região Norte), os demais trabalhos e materiais devem ser 
contratados e adquiridos localmente. 

28. Não deve ser ocupado o leito de nenhuma linha de água, exceto no mínimo necessário para efetuar 
as passagens hidráulicas entre margens previstas. 

29. Caso a área da central não seja abrangida pela rede pública de abastecimento de água, devem ser 
realizadas as infraestruturas adequadas, não sendo admissível qualquer captação de água, a menos 
que o requerente venha a ser titular de TURH para o efeito, o qual deve ser requerido de acordo com 
o previsto no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, e Portaria n.º 1450/2007, de 12 de 
novembro. 

30. Assegurar a verificação regular da estanquicidade da fossa sética (que recebe as águas residuais 
domésticas produzidas nas instalações sanitárias do estaleiro) com uma periodicidade mínima anual. 

31. Assegurar o encaminhamento dos efluentes acumulados na fossa estanque (provenientes das 
instalações sanitárias do estaleiro) para ETAR. 

32. Assegurar que os trabalhos de desflorestação, desmatação e decapagem de solos são limitados às 
áreas estritamente necessárias. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar para implantação do 
projeto, ainda que possam ser utilizadas como zonas de apoio, não devem ser desmatadas ou 
decapadas. Assumem particular relevo as áreas referentes: 1) aos segmentos dos acessos a construir, 
que se desenvolvem junto a áreas com povoamento de sobreiros; 2) aos segmentos da vedação que 
se desenvolvem em povoamento de sobreiros; e 3) aos segmentos das valas a construir junto a 
povoamentos de azinheiras ou que intersetam a vegetação ribeirinha. 

33. Assegurar que são salvaguardadas todas as espécies arbóreas e arbustivas que não condicionem a 
execução da obra, devendo para o efeito serem implementadas medidas de sinalização das árvores e 
arbustos, fora das áreas a intervencionar, e que, pela proximidade a estas, se preveja que possam ser 
acidentalmente afetadas. 

34. Proibir a colocação de cravos, cavilhas, correntes ou sistemas semelhantes em árvores e arbustos, bem 
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como deixar raízes a descoberto e sem proteção, nomeadamente em valas e escavações. Proibir 
qualquer operação que mutile ou danifique exemplares de sobreiro ou azinheira, ainda que dispersos, 
bem como quaisquer ações que conduzam ao seu perecimento ou evidente depreciação (como sejam 
a remoção de terra vegetal ou mobilizações de fundo do solo). 

35. As ações de corte de vegetação – estrato herbáceo - devem ser realizados de forma 
gradual/progressiva em cada uma das áreas e reduzidas ao mínimo indispensável à execução dos 
trabalhos e de modo a reduzir o tempo de exposição do solo. 

36. A profundidade da decapagem da terra/solo viva deve corresponder à espessura da totalidade da terra 
vegetal, em toda a profundidade do horizonte local (Horizontes O e A) e não em função de uma 
profundidade pré-estabelecida. 

37. A desflorestação, desmatação e decapagem da terra viva / vegetal devem ser realizadas sempre no 
sentido da máquina, nunca circular sobre o terreno ainda não decapado. Ou seja, a sua progressão 
deve fazer-se sempre sobre o terreno já decapado, quer na implantação da central, quer dos apoios 
da linha elétrica, assim como na abertura dos acessos a estas. 

38. Dar preferência à utilização de máquinas de pneumáticos em detrimento das máquinas de rastos, 
exceto em situações de declives mais acentuados, de forma a não destruir a estrutura e a qualidade 
da terra/solo viva por compactação e pulverização. 

39. Realizar as operações de decapagem com recurso a balde liso e por camadas ou por outro método que 
seja considerado mais adequado e que não se traduza na destruição da estrutura do solo vivo. A terra 
viva decapada deve ser segregada e permanecer sem mistura com quaisquer outros materiais inertes 
e terras de escavação de horizontes inferiores. 

40. As operações de desmatação em áreas onde não é necessário efetuar movimentações de terras e, 
consequentemente, não sejam sujeitas a mobilização do solo, devem ser efetuadas por corte raso, 
com corta-matos, e rechega do material cortado. Em zonas onde seja necessário realizar 
movimentações de terras, as operações de desmatação devem ser efetuadas por gradagem, com 
mistura do mato cortado na camada superficial do solo. Esta camada de solo pode ser armazenada em 
pargas e é adequada para recobrimento de taludes, contendo um volume de sementes que contribuirá 
para a sua revegetação. 

41. Os resíduos vegetais provenientes da desmatação e desflorestação, não tendo um destino 
determinado pelo proprietário ou dono, devem ser estilhaçados e incorporados no solo e/ou na terra 
viva / vegetal. 

42. O material lenhoso passível de valorização resultante da desflorestação e da desmatação deve ser 
devidamente encaminhado a destino final com vista ao seu aproveitamento. 

43. A terra viva / vegetal proveniente da decapagem, e isenta de propágulos de eventuais espécies 
exóticas invasoras, deve ser armazenada em parga e devidamente protegida de ações de compactação 
por pisoteio ou por passagem de máquinas. Com vista a manter a sua qualidade, deve a mesma ser 
plantada com leguminosas, também no sentido de evitar perdas por erosão eólica e hídrica. 

44. Nas áreas a desarborizar e desmatar, caso se verifique a presença de espécies vegetais exóticas 
invasoras, de forma a garantir a contenção eficaz da dispersão de propágulos, deve proceder-se à sua 
remoção física e à sua eficaz eliminação, tendo em consideração que esta ação não deve ser executada 
durante a época de produção e dispersão de sementes. Esta medida deve ser aplicável a todas as áreas 
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a intervencionar. 

45. As terras contaminadas por espécies vegetais exóticas invasoras, nunca deve ser reutilizada nas ações 
de recuperação e integração paisagística, devendo ser transportada a depósito devidamente 
acondicionada ou colocada em níveis de profundidade superiores a 1 m. 

46. Em caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo, quer sejam elas terras vivas / vegetais ou 
inertes para os acessos, deve ser dada atenção especial à sua origem, não devendo ser provenientes 
em caso algum, de áreas ocupadas por plantas exóticas invasoras, para que as mesmas não alterem a 
ecologia local e introduzam plantas invasoras. 

47. A terra/solo vivo proveniente da decapagem deve ser depositada em pargas, com cerca de 2 m de 
altura, com o topo relativamente côncavo. Devem ser colocadas próximo das áreas de onde foram 
removidas, mas assegurando que tal se realiza em áreas planas e bem drenadas e devem ser 
protegidas/preservadas contra a erosão hídrica e eólica através de uma sementeira de espécies 
forrageiras de gramíneas e, sobretudo, leguminosas pratenses, de forma a manter a sua qualidade, 
sobretudo, se o período de duração da obra ou da exposição das pargas ao ambiente exceder 10 dias. 
Deve ser protegida fisicamente de quaisquer ações de compactação por máquinas em circulação em 
obra. 

48. Assegurar que a carga e descarga da terra vegetal armazenada nas pargas é efetuada de forma que os 
veículos afetos a essas operações não calquem as pargas. 

49. A decapagem da terra viva/vegetal, sobretudo, nas áreas possuidoras do banco de sementes das 
espécies autóctones ou naturalizadas, deve restringir-se às áreas estritamente necessárias e deve ser 
realizada, de forma progressiva/gradual, em todas as áreas objeto de intervenção direta/física em 
termos de escavação/remoção de terras. 

50. Assegurar que o escoamento natural dos cursos de água não será afetado em todas as fases de 
desenvolvimento da obra, procedendo, sempre que necessário, à desobstrução e limpeza de todos os 
elementos hidráulicos de drenagem e cursos de água que possam ter sido acidentalmente afetados 
pelas obras de construção, e implementar, sempre que se justifique, medidas especificas que 
assegurem a estabilidade das margens das linhas de água e a conservação da vegetação ribeirinha. 

51. A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada pluviosidade e 
devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o 
respetivo deslizamento. 

52. Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor 
ruído possível. 

53. Assegurar que não são afetadas as captações de água subterrânea existentes, devendo ser assinalada 
a sua presença com fitas sinalizadoras e dadas instruções ao pessoal da obra para a obrigatoriedade 
da sua proteção, não só do ponto de vista da sua integridade estrutural, mas também evitando 
possíveis focos de contaminação. Esta sinalização deve ser mantida durante o período em que a obra 
decorre. 

54. A circulação nas vias que atravessam as localidades e na área afeta à obra deve ser efetuada a 
velocidade muito reduzida. 

55. Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a acumulação e 
ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de 
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equipamentos de obra. 

56. A fixação dos painéis solares deve efetuar-se sem recurso a ações de decapagem ou mobilização / 
modelação dos solos. 

57. Na limpeza / preparação de toda a área de intervenção (com exceção de edifícios, caminhos e valas 
técnicas), deve recorrer-se apenas a ações de desarborização e de desmatação, sem decapagem ou 
modelação / mobilização do solo. Este procedimento preservará o raizame e a camada superficial do 
solo. Para efetuar a limpeza das espécies herbáceas e arbustivas deve recorrer-se ao corte com 
equipamentos mecânicos. 

58. Assegurar que, após a preparação do terreno / instalação dos módulos, as medidas que visam proteger 
/ recuperar o solo e o coberto vegetal são implementadas com a maior rapidez possível, tendo em 
especial consideração o regime de precipitação da região. 

59. Incentivar, por sementeira, o estabelecimento de espécies herbáceas / arbustivas em toda a área 
intervencionada, na zona entre painéis. 

60. Quando necessário, deve proceder-se à construção de estruturas de drenagem (pequenas valas ao 
longo das curvas de nível), assim como de correção da erosão (pequenas estruturas em linhas de 
escorrência), por forma a atenuar o arrastamento do solo. 

61. Nas zonas que apresentem riscos de erosão, implementar técnicas de estabilização dos solos e 
controlo da erosão hídrica, executando, se necessário, valetas de drenagem naturais adequadas às 
condições do terreno que permitam um escoamento que responda a fortes eventos de precipitação 

62. Nos locais onde ocorrer a compactação dos solos, provocada nomeadamente pela abertura de 
acessos, pela circulação de máquinas e viaturas e deposição de materiais, deve proceder-se à 
descompactação das áreas afetadas, através de uma escarificação profunda, a fim de promover a 
infiltração das águas da precipitação e a regeneração da vegetação. 

63. Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, que tenham 
eventualmente sido afetados ou destruídos. 

64. Assegurar a prospeção arqueológica sistemática após a desmatação dos locais de implantação das 
infraestruturas do projeto, que coincidam com zonas de visibilidade deficiente ou não prospetadas 
anteriormente, após a desmatação e antes das operações de decapagem e escavação, com a finalidade 
de colmatar as lacunas de conhecimento. 

65. Os resultados obtidos no decurso desta prospeção podem determinar a adoção de medidas de 
minimização complementares (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre 
outras). Deve compatibilizar-se a localização dos elementos do projeto com os vestígios patrimoniais 
que possam ser detetados, de modo a garantir a sua preservação. 

66. Assegurar o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem 
movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos de inertes), não 
apenas na fase de construção, mas desde as fases preparatórias da obra, como a instalação de 
estaleiro e desmatação. O acompanhamento deve ser continuado e efetivo, pelo que se houver mais 
que uma frente de obra a decorrer em simultâneo, terá de ser garantido o acompanhamento de todas 
as frentes.  

67. Assegurar que, caso venham a ser encontrados vestígios arqueológicos na frente de obra, os trabalhos 
serão de imediato suspensos nessa frente de obra, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de 
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imediato a situação à tutela, propondo as soluções que considerar mais convenientes com o objetivo 
de minimizar os impactes sob a forma de um relatório preliminar. 

68. Assegurar o acompanhamento arqueológico integral e contínuo dos trabalhos de reabilitação dos 
acessos existentes, dos troços de novos acessos a construir. Esta medida deve ser aplicada da seguinte 
forma e ordem enumerada: 1 - prospeção prévia num corredor com 50 m centrados no eixo dos 
acessos; 2 - desmatação prévia; 3 – reabilitação/abertura de acessos. 

69. Caso se identifiquem ocorrências de interesse patrimonial nos traçados prospetados, deve ser 
ajustada a posição dos elementos do projeto ou dos acessos, de modo a não causar impactes diretos 
sobre as ocorrências. Os resultados obtidos devem ser registados e ser representados em cartografia 
contendo a localização das ocorrências identificadas, as condições de visibilidade do solo e o local 
efetivo e acessos, dados que devem ser entregues à tutela em Nota Técnica. 

70. Antes da adoção de qualquer medida de minimização, assegurar a compatibilização da localização dos 
elementos do projeto com os vestígios patrimoniais em presença, de modo a garantir a sua 
preservação ou registo e o seu enquadramento. 

71. As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da 
obra devem, tanto quanto possível, e em função do valor do seu valor patrimonial, ser conservadas in 

situ (mesmo que de forma passiva), de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação 
atual. Os achados móveis devem ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela do 
património cultural. 

72. Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico podem determinar a adoção de medidas de 
minimização específicas (registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações arqueológicas, 
entre outras) nomeadamente no caso de não ser possível determinar a importância científica e 
patrimonial das ocorrências então identificadas.  

73. De modo a permitir um adequado Acompanhamento Arqueológico da Obra para salvaguardar 
eventuais vestígios arqueológicos ocultos no solo ou sob densa vegetação arbustiva, a Equipa de 
Acompanhamento Arqueológico de Obra deve ser atempadamente informada sobre a abertura de 
qualquer frente de obra, relacionada com a remoção e revolvimento do solo (desmatação e 
decapagens superficiais em ações de preparação e regularização do terreno) e escavações no solo e 
subsolo, a fim de ser providenciado o necessário acompanhamento arqueológico da obra. 

74. Em fase de obra os muros de pedra seca que vierem a ser temporariamente desmontados por 
imperativos de obra, terão que ser reconstruídos após a sua conclusão, utilizando, para tal, a técnica 
de construção original. 

75. Assegurar o registo para memória futura (descrição, registo topográfico e fotográfico) das seguintes 
ocorrências: CF1; CF6; CF7; CF9; CF10; CF11; CF12; CF15; CF16; CF1; CF18; CF21; CF22; CF24; CF26; 
CF28; CF29; CF30; CF31; CF33; CF34; CF43; CF48 e CF59. 

76. Assegurar a integração na planta de condicionantes de obra e assegurar a sinalização como ocorrência 
interdita a movimentação de obra das seguintes ocorrências: CF2; CF5; CF8; CF13; CF14; CF19; CF20; 
CF23; CF25; CFD27; CF32; CF35; CF36; CFD42; CF44; CF46; CF47; CF49; CF52; CF53; CF55; CF56; CF57; 
CF58 e CF60. 

77. A iluminação que possa ser usada no exterior, incluindo estaleiros, deve assegurar que a mesma não 
é projetada de forma intrusiva sobre a envolvente e sobre as habitações próximas, sempre que 
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aplicável. Nesse sentido, a mesma deve o mais dirigida, segundo a vertical, e apenas sobre os locais 
que efetivamente a exigem 

78. Assegurar que o estaleiro fica localizado dentro do recinto da central, no local assinalado na Planta de 
Condicionantes. Complementarmente existirão áreas de apoio à obra, as quais ficarão localizadas 
estrategicamente, respeitando as condicionantes identificadas no EIA, devendo ser utilizadas 
preferencialmente as zonas também assinaladas na Planta de Condicionantes para esse efeito. 

79. O estaleiro deve ser organizado nas seguintes áreas: 

a) Áreas sociais (contentores de apoio às equipas técnicas presentes na obra); 

b) Deposição de resíduos: devem ser colocadas duas tipologias de contentores - contentores 
destinados a Resíduos Sólidos Urbanos e equiparados, e contentores destinados a resíduos da 
obra, que podem ser perigosos ou não, sendo que os resíduos perigosos têm de estar 
devidamente acondicionados de forma a prevenir eventuais contaminações do solo ou dos 
recursos hídricos; 

c) Armazenamento de materiais poluentes (óleos, lubrificantes, combustíveis): esta zona deve 
ser devidamente dimensionada, impermeabilizada e coberta de forma a evitar 
transbordamentos e que, em caso de derrame acidental, não ocorra contaminação das áreas 
adjacentes (deve possuir um sistema de drenagem para uma bacia de retenção estanque); 

d) Parqueamento de viaturas e equipamentos; e 

e) Deposição de materiais de construção e equipamentos. 

80. Assegurar que a área destinada ao estaleiro é vedada em toda a extensão. Na vedação devem ser 
colocadas placas de aviso que incluam as regras de segurança a observar. 

81. A área do estaleiro não deve ser impermeabilizada, com exceção dos locais de manuseamento e 
armazenamento de substâncias poluentes. 

82. Em torno da zona de estaleiro, caso se justifique, deve ser criado um sistema de drenagem de águas 
pluviais. 

83. Elaborar e afixar em locais estratégicos uma planta do estaleiro com a identificação das diferentes 
áreas e dos locais onde se encontram os diversos contentores. Os contentores e outros equipamentos 
de armazenamento de resíduos devem estar devidamente identificados com uma placa referindo o 
tipo de resíduo a que se destinam. 

84. O estaleiro deve possuir instalações sanitárias amovíveis. Em alternativa, caso os contentores que 
servirão as equipas técnicas possuam instalações sanitárias, as águas residuais devem drenar para uma 
fossa séptica estanque, a qual terá de ser esvaziada sempre que necessário e removida no final da 
obra. 

85. Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra, estes devem estar devidamente 
acondicionados (colocados em área que permita a contenção de derrames), de forma a evitar 
contaminações do solo. 

86. Não devem ser efetuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas no local da 
obra. Caso seja imprescindível, devem ser criadas condições que assegurem a não contaminação dos 
solos. 

87. Os serviços interrompidos, resultantes de intervenções da obra planeadas, ou de afetações acidentais, 
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devem ser restabelecidos o mais brevemente possível. 

88. As ações construtivas, a deposição de materiais e a circulação de pessoas e maquinaria devem 
restringir-se às áreas às áreas estritamente necessárias. Fora das áreas onde se prevê instalar o sistema 
fotovoltaico (zona de implantação dos painéis) devem ser efetuados balizamentos de acordo com o 
seguinte: 

a) Estaleiro: o estaleiro deve ser vedado em toda a sua extensão; 

b) Acessos: deve ser delimitada uma faixa de no máximo 2 m para cada lado do limite dos acessos 
a construir; 

c) Valas de cabos: Nas situações em que a vala de cabos acompanha o traçado do acesso, a faixa 
a balizar será de 2 m, contados a partir do limite exterior da área a intervencionar para 
abertura da vala. Quando a vala não acompanha o acesso deve ser balizada uma faixa de no 
máximo 3 m para um dos lados (faixa de circulação da retroescavadora) e 2 m para o outro 
lado (zona de depósito do material resultante da abertura da vala), medidos a partir do limite 
da vala; 

d) Módulos fotovoltaicos/painéis: deve ser limitada uma área máxima de 3 m para cada lado da 
área a ocupar por estas estruturas. As ações construtivas, a deposição de materiais e a 
circulação de pessoas e maquinaria devem restringir-se às áreas balizadas para o efeito; 

e) Plataformas dos contentores onde se localizarão os Postos de Transformação: deve ser 
limitada uma área máxima de 3 m em volta da área a ocupar pela respetiva plataforma; 

f) Zona de implantação das Subestações/Edifícios de comando/Posto de corte, e zona de 
implantação do armazém: deve ser limitada uma área máxima de 3 m em volta da área a 
ocupar pelas infraestruturas; 

g) Locais de depósitos de terras; e 

h) Outras zonas de armazenamento de materiais e equipamentos que pela sua dimensão não 
podem ser armazenados no estaleiro. 

89. Proteger os depósitos de materiais finos da ação dos ventos e das chuvas. 

90. O transporte de materiais suscetíveis de serem arrastados pelo vento deve ser efetuado em viatura 
fechada ou devidamente acondicionados e cobertos, caso a viatura não seja fechada. 

91. Não utilizar recursos naturais existentes no local de implantação do projeto. Excetua-se o material 
sobrante das escavações necessárias à execução da obra. 

92. O material inerte que não venha a ser utilizado (excedente) pode ser espalhado na envolvente do local 
de onde foi retirado caso o terreno apresente condições adequadas para esse efeito, ou transportado 
para destino final adequado. 

93. Não podem ser instaladas centrais de betão na área de implantação do Projeto. O betão necessário 
deve vir pronto de uma central de produção de betão devidamente licenciada, transportado em 
autobetoneiras. 

94. O armazenamento temporário dos óleos usados e combustíveis deve ser efetuado em local 
impermeabilizado e coberto, com bacia de retenção de derrames acidentais, separando-se os óleos 
hidráulicos e de motor usados para gestão diferenciada. Os contentores devem ter claramente 
identificado no exterior os diferentes tipos de óleo. De modo a evitar acidentes, na armazenagem 
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temporária destes resíduos, dever-se-á ter em consideração as seguintes orientações: 

a) Armazenamento em contentores, devidamente estanques e selados, não devendo a taxa de 
enchimento ultrapassar 98% da sua capacidade; 

b) Instalação em terrenos estáveis e planos; e 

c) Instalação em local de fácil acesso para trasfega de resíduos. 

95. Proibir qualquer descarga ou depósito de resíduos ou qualquer outra substância poluente, direta ou 
indiretamente, sobre os solos ou cursos de água, ou em qualquer local que não tenha sido previamente 
autorizado. 

96. Em caso de derrame acidental de qualquer substância poluente, nas operações de manuseamento, 
armazenagem ou transporte, o responsável pelo derrame providenciará a limpeza imediata da zona 
através da remoção da camada de solo afetada. No caso dos óleos, novos ou usados, devem utilizar-
se previamente produtos absorventes. A zona afetada será isolada, sendo o acesso permitido 
unicamente aos trabalhadores incumbidos da limpeza. Os produtos derramados e/ou utilizados para 
recolha dos derrames serão tratados como resíduos, no que diz respeito à recolha, acondicionamento, 
armazenagem, transporte e destino final. 

97. Proceder, diariamente, à recolha dos resíduos gerados nas frentes de obra e ao seu armazenamento 
temporário nos estaleiros, devidamente acondicionados e em locais especificamente preparados para 
o efeito. 

98. Condicionar, por parte do público em geral, a circulação de veículos motorizados nas zonas de obra. 

99. Garantir a presença em obra unicamente de equipamento s que apresentem homologação acústica 
nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção. 

100. Efetuar revisões periódicas aos equipamentos, veículos e à maquinaria de forma a assegurar que as 
suas condições de funcionamento são adequadas. 

101. A lavagem de autobetoneiras deve ser feita, preferencialmente, na central de betonagem de onde 
vem o betão. Quando esta se localizar a uma distância que tecnicamente o não permita, deve 
proceder-se apenas à lavagem dos resíduos de betão das caleiras de escorrência, num local preparado 
para esse efeito, localizado junto à zona onde está a ser executada a betonagem, em zona a 
intervencionar (criar uma bacia de recolha das águas de lavagem com dimensão adequada ao fim em 
vista). Finalizada a betonagem, a bacia de retenção será aterrada e alvo de 
recuperação/renaturalização. 

102. Em dias secos e ventosos deve evitar-se a execução de trabalhos suscetíveis de dispersar poeiras na 
atmosfera, bem como se deve minimizar a circulação de viaturas, especialmente em períodos de seca. 
Caso seja imprescindível a execução destes trabalhos, devem ser utilizados sistemas de aspersão nas 
áreas de circulação de viaturas. 

103. Os veículos e maquinaria/equipamentos onde sejam detetadas fugas de óleo e/ou combustíveis ou 
outras substâncias perigosas, ficarão interditos de circular e funcionar na zona de obra até à resolução 
da situação. 

104. Evitar a abertura de novos acessos na construção da vedação. No caso de não existirem acessos que 
sirvam os propósitos da obra, devem ser apenas abertos trilhos que permitam a passagem do 
equipamento e da maquinaria envolvida na fase de construção, os quais terão que ser devidamente 



 

 

 

 

 

Rua da Murgueira, 9/9A – Zambujal 

Ap. 7585 -  2610-124 Amadora 

telefone: (351)21 472 82 00,  fax: (351)21 471 90 74 

email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt 

 

37

naturalizados no final da obra. Ressalva-se a adoção desta medida para segmentos da vedação que se 
desenvolvem junto a áreas com povoamentos de azinheiras e de sobreiros. 

Medidas para a fase final de execução da obra 

105. O restauro do coberto vegetal nas áreas degradadas deve ser promovido após a conclusão das obras, 
quando esses locais já não venham a ser novamente intervencionados. O cumprimento desta medida 
incentivará o revestimento vegetal das áreas afetadas, sendo determinante, que se estabeleça uma 
comunidade herbácea de carácter perene. 

106. Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a desmontagem do 
estaleiro e desmobilização de todas as zonas complementares de apoio à obra, incluindo a remoção 
de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre outros, e limpeza 
destes locais. 

Medidas para a fase de exploração 

107. Assegurar que o Plano de Emergência Interno se encontra elaborado e operacional aquando da 
entrada em exploração da central fotovoltaica. Este plano deve identificar os riscos, procedimentos e 
ações para dar resposta a situações de emergência no interior da central. 

108. Adotar, nas ações de manutenção das infraestruturas do projeto, as medidas previstas para a fase 
prévia à execução da obra, fase de execução da obra e fase final de execução da obra que se afigurem 
aplicáveis à ação em causa, ao local em que se desenvolve e aos impactes gerados. 

109. Assegurar que as ações relativas à exploração e manutenção se restringem às áreas já ocupadas. 

110. Nas intervenções de manutenção da vedação da central, evitar-se afetações sobre áreas mais 
sensíveis, nomeadamente, povoamentos de azinheiras e de sobreiros, vegetação ribeirinha e zimbral. 
Nesta fase, a acessibilidade a estes segmentos da vedação deve ser assegurada pela manutenção de 
um trilho com apenas 2,5 m de largura, e a deslocação nesta área deve ser feita apenas por viatura 
ligeira. Nestes segmentos devem preservar-se todos os elementos arbóreos e arbustivos que não 
comprometam a estrutura da vedação. 

111. Proceder à manutenção, ao longo do período de exploração, de eventuais estruturas de controlo dos 
fenómenos erosivos implementadas na fase de construção, aplicando, se necessário, sementeiras de 
herbáceas autóctones. 

112. Assegurar a interdição do uso de herbicidas para controlo das herbáceas e arbustivas, recorrendo-se 
apenas ao corte com equipamentos mecânicos. 

113. Os postos de trabalhos previstos para a fase de exploração devem ser, preferencialmente, preenchidos 
por trabalhadores locais, na medida da sua disponibilidade, e para as vagas não preenchidas, devem 
ser criadas condições suficientemente incentivadoras do fomento da fixação destes trabalhadores nos 
concelhos afetados pela central. 

114. Sempre que ocorram trabalhos de manutenção que envolvam alterações que obriguem a 
revolvimentos do subsolo, circulação de maquinaria e pessoal afeto, nomeadamente em áreas 
anteriormente não afetadas pela construção das infraestruturas (e que não foram alvo de 
intervenção), deve efetuar-se o acompanhamento arqueológico destes trabalhos e cumpridas as 
medidas de minimização previstas para a fase de construção, quando aplicáveis. 

115. Assegurar a remoção controlada de todos os despojos resultantes de ações de corte da vegetação 
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arbustiva que cause ensombramento ao sistema de produção fotovoltaica, podendo os resíduos de 
vegetação resultantes ser aproveitados na fertilização dos solos. 

116. O revestimento vegetal de toda a área fotovoltaica assume particular relevo na preservação do solo e 
dos ecossistemas ribeirinhos localizados a jusante, pelo que desse ser assegurado um 
acompanhamento da comunidade herbácea/arbustiva que de forma passiva se vai instalando, 
podendo ter que se recorrer a sementeiras em áreas que se manifestem esparsamente colonizadas. O 
revestimento vegetal deve ser preferencialmente constituído por espécies com carácter perene. 

Medidas para a fase de desativação 

117. Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil previsto para o projeto e a dificuldade de prever as 
condições ambientais locais e os instrumentos de gestão territorial e legais que irão estar em vigor, 
deve ser apresentada, no último ano de exploração do projeto, a solução futura de ocupação da área 
de implantação dos projetos após a respetiva desativação. 

Assim, no caso de reformulação ou alteração do projeto, sem prejuízo do quadro legal então em vigor, 
deve ser apresentado o estudo das alterações previstas, referindo especificamente as ações a ter 
lugar, os impactes previsíveis e as medidas de minimização. Deve igualmente ser indicado o destino a 
dar aos elementos a retirar do local. 

Se a alternativa passar pela desativação, deve ser apresentado à Autoridade de AIA, para apreciação 
e pronúncia, um plano pormenorizado, contemplando nomeadamente: 

a) A solução final de requalificação da área de implantação dos projetos, a qual deve ser 
compatível com o direito de propriedade, os instrumentos de gestão territorial e com o quadro 
legal então em vigor; 

b) As ações de desmantelamento e obra; 

c) O destino a dar a todos os elementos retirados; 

d) A definição das soluções de acessos ou de outros elementos a permanecer no terreno; 

e) Um plano de recuperação final de todas as áreas afetadas. 

Este plano deve ainda prever o cumprimento das condições da presente decisão que sejam também 
aplicáveis às ações de desativação e requalificação a desenvolver, complementadas com o 
conhecimento e imperativos legais que forem aplicáveis no momento da sua elaboração. 

 

Medidas de compensação 

1. Implementar o projeto de compensação com arborização mista de quercíneas, pomares de 
amendoeiras e olival e valorização das espécies protegidas, nos termos em que o mesmo vier a ser 
aprovado. 

2. Implementar o plano de compensação para minimizar os impactes identificados, ao nível da 
socioeconomia, nos termos em que o mesmo vier a ser aprovado. 

3. Prever o arrendamento dos terrenos efetivamente ocupados, bem como aqueles que, localizados nas 
zonas intersticiais e aptos para a exploração agrícola e/ou florestal não sejam explorados pelos 
proprietários por via da implantação da central, devendo, contudo, serem criadas, pelo proponente, 
condições e medidas de incentivo, não só ao não abandono das práticas agrícolas e silvo-pastorícias 
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na zona, como de incremento das mesmas na região. 

4. Promover o incremento das áreas de olival e de amendoal nas zonas intersticiais da central, onde 
atualmente existem essencialmente matos indiferenciados, como uma medida potenciadora do 
reforço e manutenção das atividades agrícolas e frutícolas na zona. 

5. Contratualizar com pastores da região a utilização dos seus rebanhos para manter a vegetação 
controlada, sendo inclusivamente facultada a chave dos portões dos núcleos da central aos pastores 
em função da contratualização. 

 

Programas de monitorização 

Devem ser desenvolvidos/atualizados e implementados nos termos em que vierem a ser aprovados os 
seguintes programas de monitorização: 

1. Programa de monitorização da mortalidade de vertebrados voadores na central solar fotovoltaica 

Desenvolver o programa de monitorização tendo por base o plano de monitorização apresentado no 
EIA e considerando que a monitorização deve compreender três anos na fase de exploração.  

2. Programa de monitorização do lobo-ibérico 

Desenvolver o programa de monitorização tendo por base o plano de monitorização apresentado no 
EIA e considerando que: 

a) Este programa de monitorização tem como objetivo verificar os possíveis efeitos da 
implementação do projeto da Central Solar Fotovoltaica sobre o lobo-ibérico. 

b) Os trabalhos de monitorização devem decorrer durante a fase de pré-construção, a fase de 
construção e na fase de exploração do empreendimento deve ter uma duração mínima de 
cinco anos (ICNB, 2010). 

3. Programa de monitorização dos impactes socioeconómicos 

Desenvolver o programa de monitorização tendo por base o plano de monitorização apresentado no 
EIA e considerando que este programa deve também ser implementado em todas as Juntas de 
Freguesia efetivamente afetadas pelo projeto, mesmo que de outros concelhos que não Torre de 
Moncorvo, como Vilarinho da Castanheira e união de freguesias de Valtorno e Mourão. 

 

Outros Planos e Projetos 

Devem ser desenvolvidos/atualizados e implementados nos termos em que vierem a ser aprovados os 
seguintes planos/projetos: 

1. Projeto de Integração Paisagística da Central Solar Fotovoltaica do Pocinho (PIP-CSFP) para o layout 
revisto, tendo em consideração as seguintes orientações: 

a) Deve incluir as peças escritas e desenhadas suficientes e necessárias à sua análise. 

b) Deve ser elaborado, preferencialmente, por uma equipa multidisciplinar. A coordenação deve 
ser assegurada por arquiteto paisagista com experiência em paisagens culturais, sobretudo a do 
ADV. 
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c) A sua conceção deve preservar a matriz reticulada dos muros de pedra existentes, a cartografar, 
e representativa da matriz fundiária. 

d) A sua conceção deve procurar e materializar soluções viáveis de criação de uma sequência 
paralela de cortinas arbóreo-arbustivas – em troços descontínuos e desencontrados – que se 
desenvolvam de forma perpendicular ao campo de visão disfrutado a partir da povoação de 
Vilarinho da Castanheira, tendo em consideração a altimetria crescente e as curvas de nível em 
respeito pelas linhas divisórias da matriz fundiária. 

e) O plano de plantação deve ser apresentado sobre o orto, com elevada resolução de imagem, e 
sobre o levantamento topográfico realizado para a central, com clara diferenciação gráfica entre 
o existente e o proposto a escala adequada à sua leitura. 

f) O plano de sementeira de herbáceas deve contemplar toda a área interior às vedações. 

g) A proposta de material vegetal deve considerar a real disponibilidade ou a reserva das sementes 
que constituem a(s) mistura(s), assim como de arbustos e árvores, dos viveiros locais e de 
produção local autóctone. 

h) Deve considerar os seguintes aspetos ao nível da conceção da Estrutura Verde (EV): 

i. Deve estabelecer o continuum entre as áreas correspondentes ao Sistema Seco, áreas de 
cota mais elevada – topo das elevações -, e o Sistema Húmido - linhas de água e de 
drenagem preferencial existentes, ainda que temporárias talvegues ou as zonas 
depressionárias, as baixas encharcadas e charcas. 

ii. O conjunto de soluções a adotar deve favorecer/potenciar a criação e a manutenção da 
diversidade/biodiversidade do mosaico cultural – clareira, orla e bosquete – e de reforço 
de vegetação arbustiva ou de porte arbóreo nas linhas de água/escorrência 
preferencial/natural, assim como a recuperação da qualidade das charcas temporárias 
existentes como fatores relevantes para a sustentabilidade da Paisagem e seu valor 
cénico. 

iii. Deve materializar claramente as orientações para a gestão das unidades e subunidades 
de Cancela d’Abreu. 

iv. A vegetação existente de porte arbóreo e/ou arbustivo, desde que não exótica, em toda 
a área sobre gestão do proponente, que se localize nas áreas da estrutura verde, incluindo 
a faixa das cortinas arbóreo-arbustivas/sebes vivas, deve ser preservada com maior ou 
menor densidade ou descontinuidade. As espécies em causa devem ficar identificadas e 
caracterizadas. 

v. O material vegetal, em semente ou não, deve ser autóctone, naturalizado e proveniente 
de populações locais – estacas, sementes ou plantas juvenis propagadas em viveiro. No 
conjunto de espécies a considerar devem ser contempladas a amendoeira, a oliveira e 
outras árvores características dos pomares locais de modo a preservar o mais possível o 
mosaico cultural existente. 

vi. O elenco de espécies a propor deve considerar maior representatividade das espécies que 
revelem maior capacidade ou níveis de fixação de carbono no âmbito das alterações 
climáticas. As espécies devem ser designadas ao nível da Subespécie. 

vii. Os exemplares a plantar devem considerar estritamente as condições edafoclimáticas em 
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presença, devendo, no caso, das linhas de água/escorrência atender às situações de 
cabeceira e ter em consideração todo o perfil longitudinal de distribuição potencial de 
espécies. 

viii. A proposta de sementeiras deve considerar as espécies habitualmente existentes nos 
prados da região, ou, em alternativa, com recurso a “Pastagens Semeadas Biodiversas”, 
no sentido de evitar o recurso à aplicação de adubos, de promover maior retenção e 
infiltração de água e do combate à desertificação e proteção do solo vivo, 
simultaneamente, beneficiadora dos habitats paras as espécies de avifauna e outras 
existentes e potenciais. As misturas de sementeira devem providenciar habitat na 
componente de área de alimentação do Coelho-bravo – Oryctolagus cuniculus. 

ix. No caso dos transplantes de exemplares presentes e passíveis de tal operação, devem ser 
representados graficamente em peça desenhada, assim como a localização proposta para 
a sua replantação. 

x. Devem ser definidas as formas de rega e qual a origem da água. 

2. Plano de Controlo e Gestão das Espécies Vegetais Exóticas Invasoras (PCG-EVEI), se se registar a 
presença destas espécies. A proposta deve contemplar as seguintes orientações: 

a) A prospeção integral o mais possível em data próxima ao início da obra.  

b) As áreas alvo devem ser todas as áreas interiores à área de estudo da central e a outras 
exteriores que possam ser objeto de intervenção ou de depósito de materiais.  

c) Apresentação de cartografia rigorosa e atualizada, sobre o levantamento topográfico completo 
existente e sobre o orto, com a localização/levantamento georreferenciado das manchas e/ou 
núcleos destas espécies em presença. As áreas contaminadas devem ser quantificadas.  

d) Exposição das metodologias de controlo adequadas a cada espécie em presença que venha a 
ser identificada.  

e) Definição das ações a implementar na eliminação do material vegetal.  

f) Inclusão no planeamento da desarborização/desmatação com o objetivo das referidas áreas 
terem um tratamento diferenciado e adequado por parte do Empreiteiro, assim como para 
referência espacial para a monitorização a realizar durante a fase de exploração.  

g) Proposta de período de implementação e acompanhamento/monitorização e de programa de 
monitorização/manutenção para a fase de exploração. 

3. Plano de Controlo da Erosão da área integral de implantação da Central Solar Fotovoltaica do Pocinho 
para um período que contemple toda a fase de construção e para um período a propor para a fase de 
exploração, nunca inferior a 3 anos, que deve contemplar, sobretudo, as áreas de maior declive já 
cartografadas e identificadas. Devem ser consideradas propostas que tenham como base soluções e 
técnicas de Engenharia Natural. 

4. Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI), na qualidade de documento autónomo e 
considerando as seguintes orientações:  

a) As áreas objeto a considerar são todas as áreas afetadas, não sujeitas ao PIP, e que devem ser 
recuperadas procedendo-se à criação de condições para a regeneração natural da vegetação.  

b) Representação gráfica em cartografia (orto) das áreas afetadas temporariamente. Cada área 
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deve estar devidamente identificada e caracterizada quanto ao uso/ocupação que tiveram 
durante a fase de construção e às operações/ações a aplicar e a cada uma deve estar também 
associado o conjunto de operações/ações a aplicar. Apresentação do Plano de Modelação final, 
se aplicável.  

c) A recuperação deve incluir operações de limpeza de resíduos, remoção de todos os materiais 
alóctones, remoção completa em profundidade das camadas dos pavimentos dos 
caminhos/acessos existentes e desativar, se aplicável, descompactação do solo, despedrega, 
regularização/modelação do terreno, de forma tão naturalizada quanto possível e o seu 
revestimento com as terras vivas/vegetais.  

d) Definição da espessura da camada de terra vegetal a espalhar de forma a acomodar todo o 
volume proveniente da decapagem, com clara exceção da obtida em áreas que, eventualmente, 
à data possam ter presentes espécies vegetais exóticas invasoras.  

e) No caso de haver recurso a plantações ou sementeiras apenas devem ser consideradas espécies 
autóctones.  

f) Devem ser previstas medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária – vedações, paliçadas – 
no que diz respeito, por um lado, ao acesso – pisoteio e veículos – e, por outro, à herbivoria, nos 
locais/áreas a recuperar e a plantar.  

g) Prever a apresentação de relatórios de monitorização para a fase de exploração em período a 
propor após o término da obra de verificação e demonstração do seu cumprimento. 

5. Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO).  

6. Plano de Gestão de Resíduos (PGR)  

7. Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD) 
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