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Declaração de Impacte Ambiental 

(Anexo ao TUA) 

 

Designação do projeto Central Solar Fotovoltaica Douro Solar e Linha Elétrica de ligação à Rede (LMAT) 

Fase em que se encontra 
o projeto 

Central Solar Fotovoltaica Douro Solar - 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) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 
de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de 
dezembro 

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, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-
B72017, de 11 de dezembro 

Localização 

(freguesia e concelho) 

União das Freguesias de Granja Nova e Vila Chã da Beira e freguesia de 
Salzedas, concelho de Tarouca 

Freguesia de Sarzedo, concelho de Moimenta da Beira 

Freguesias de Santa Cruz, de Cimbres, união das freguesias de São Romão e 
Santiago, de Armamar, de Queimada, de Aldeias e de Fontelo, concelho de 
Armamar 

União das freguesias de Parada do Bispo e Valdigem, concelho de Lamego 

Identificação das áreas 
sensíveis 

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

Proponente Blowing Glow, Lda. 

Entidade licenciadora Direção-Geral de Energia e Geologia 

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

 

Descrição sumária do projeto 

O projeto em avaliação tem como objetivo a produção de energia elétrica a partir de uma fonte renovável 
e não poluente – a energia solar, terá uma potência nominal de 100 MVA e uma potência de pico de 
126,36 MWp, localizar-se-á numa zona de território nacional com um valor de irradiação potencial entre os 
1500 e os 1800 kWh/m2, estimando-se uma produção média anual de 202,7 GWh/ano de energia, evitando 
desta forma a emissão de 41.350 ton de CO2 por ano. 

A implantação da Central Solar Fotovoltaica Douro Solar insere-se na sua totalidade no concelho de Tarouca 
(união das Freguesias de Granja Nova e Vila Chã da Beira), abrangendo a zona limítrofe dos concelhos de 
Moimenta da Beira (freguesia de Sarzedo) e de Armamar (freguesia de Santa Cruz) unicamente na 
necessária faixa de gestão de combustíveis. 
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Os corredores alternativos para desenvolvimento do projeto de execução da Linha Elétrica desenvolvem-
se nos concelhos de Tarouca (união das freguesias de Granja Nova e Vila Chã da Beira e freguesia de 
Salzedas), de Armamar (freguesias de Santa Cruz, de Cimbres, união das freguesias de São Romão e 
Santiago, de Armamar, de Queimada, de Aldeias e de Fontelo) e de Lamego (união das freguesias de Parada 
do Bispo e Valdigem). 

O território estudado para implantação da CSF Douro Solar abrange uma área de cerca de 375 ha, da qual 
resultou uma área de implantação abrangendo 174 ha, os corredores para a Linha Elétrica de ligação à rede, 
através da subestação de Valdigem, apresentam uma extensão variando entre cerca de 15,7 km e 16,3 km, 
consoante a alternativa. 

A Central Solar Fotovoltaica Douro Solar é um centro electroprodutor que aproveita a energia solar: a luz 
solar incide nos módulos solares que a transformam em energia elétrica, produzindo uma corrente contínua 
proporcional à irradiância solar recebida, corrente essa que é, posteriormente, convertida em corrente 
alternada nos inversores. A agregação da corrente alternada produzida nos inversores dá-se nos postos de 
transformação, passando a tensão elétrica para média tensão sendo esta energia, por sua vez, agregada na 
estação elevatória e de comando. Após este passo, a energia elétrica é evacuada através da Linha Elétrica 
de ligação, sendo descarregada na subestação de Valdigem e entrando na Rede Nacional de Transporte.  

Será constituída por 280.800 módulos fotovoltaicos (painéis), com uma potência de pico de 126,36 MWp. 
Os módulos fotovoltaicos estarão agrupados em strings (grupo de módulos ligados eletricamente em série) 
de 27 módulos cada, totalizando nesse sentido 10.400 strings. 

A estrutura de suporte dos módulos fotovoltaicos será metálica e terá um comprimento transversal 
dimensionado para suportar 6 painéis fotovoltaicos na posição de “paisagem”. A diagonal da estrutura terá 
uma inclinação que se considera ótima com a horizontal (20º). Os painéis fotovoltaicos ficarão dispostos, 
ao longo da estrutura, de forma que o seu comprimento esteja na direção horizontal e a largura a 
acompanhar a inclinação ótima. A estrutura é apoiada numa série de estacas que constituirão os suportes 
da estrutura e o meio de fixação ao solo, sendo cravadas ou aparafusadas no solo, não implicando a sua 
impermeabilização, serão instalados 400 inversores distribuídos pela central, apoiados nas estruturas de 
suporte dos módulos. 

Os Quadros de Serviços Auxiliares têm como função alimentar as cargas necessárias ao correto 
funcionamento de toda a Central. Estes estarão instalados em três locais: na subestação, cabinas técnicas 
e edifício de controlo. Os quadros alimentarão, entre outros, os seguintes circuitos principais: celas de 
média tensão (MT); iluminação dos edifícios; tomadas dos edifícios; ventilação dos edifícios; sistemas de 
segurança; sistemas de monitorização. 

As cabinas técnicas a utilizar têm como objetivo a agregação da potência dos inversores e proceder à 
elevação da tensão para média tensão, com as necessárias proteções. 

Os equipamentos integrados nas cabinas técnicas são: Quadro de Média Tensão; Transformador de 
Potência; Quadro de agrupamento de inversores; Quadro de Baixa Tensão (Serviços Auxiliares). 

As cabinas serão compostas por celas pré-fabricadas, amovíveis, em invólucro metálico, de reduzidas 
dimensões, que serão transportados e colocados pré-montados nos respetivos locais de implantação, 
prevendo-se 44 unidades (31 unidades de 2500 kVA, 1 unidade de 2000 kVA, 11 unidades de 1750 kVA e 1 
unidade de 1250 kVA). 

A Subestação de Elevação 220/30 kV localiza-se no extremo norte da CSF Douro Solar. A energia elétrica 
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proveniente dos transformadores será agregada na Subestação de Elevação onde estarão instalados os 
equipamentos de comando, muito alta tensão (MAT) e média tensão (MT), bem como os transformadores 
de serviços auxiliares e as baterias de condensadores. 

A Subestação de Elevação corresponde a uma instalação mista, com aparelhagem de MAT de montagem 
exterior no parque de 220 kV, bem como equipamento de MT de interior no Edifício de Comando. 

O Edifício de Comando será em betão armado, constituído por compartimentos técnicos (sala de celas de 
média tensão, sala de comando, sala de serviços auxiliares e telecomunicações, sala de baterias, sala de 
contagem e armazém) e uma instalação sanitária. 

No Edifício de Comando ficarão instalados os equipamentos principais de Média Tensão, sistemas de 
alimentação, de proteções e de comando e controlo, integrados em armários próprios para o efeito. Os 
quadros metálicos de MT serão do tipo blindado. 

Este edifício irá dispor de uma divisão específica com entrada dedicada do exterior para acesso ao contador. 
Além disso, este edifício irá dispor também de uma divisão para permitir armazenar equipamento de 
reserva. 

Cada maciço de assentamento do transformador será dotado de uma caleira destinada à recolha de óleo, 
de forma a impedir a infiltração de óleos no subsolo da subestação e nos terrenos envolventes em caso de 
derrame de óleo dos transformadores. 

A Linha Elétrica de Ligação entre a Subestação Elevatória da CSF e o ponto de entrega na rede desenvolve-
se em fase de estudo prévio, tendo sido efetuado o estudo de corredores alternativos para o 
desenvolvimento do traçado da infraestrutura. 

Os apoios são constituídos por estruturas metálicas treliçadas, em aço, formadas por cantoneiras de abas 
iguais e chapas, ligadas por aparafusamento, com todos os elementos constituídos zincados a quente, por 
imersão. As fundações dos apoios da linha elétrica são constituídas por 4 maciços independentes de betão, 
formados por uma sapata em degraus, chaminé prismática e armação. 

No interior do recinto da central fotovoltaica executar-se-á uma rede de caminhos internos que irá permitir 
o acesso de veículos aos postos de transformação, às subestações/edifícios de comando/posto de corte e 
ao armazém. 

A duração da fase de construção da CSF Douro Solar está estimada em 12 meses, enquanto a fase de 
construção da Linha Elétrica de ligação à rede terá uma duração prevista de 10 a 12 meses. 

 

Síntese do procedimento 

O presente procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) teve início a 29 de setembro de 2020, 
após estarem reunidas as condições necessárias à sua boa instrução. 

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, e das seguintes entidades: 
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 
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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 reunião com o proponente e consultor para apresentação do projeto e do EIA à CA, no 
dia 18 de novembro de 2020. No âmbito das medidas de contingência da COVID-19 que foram 
adotadas, a reunião realizou-se através de meios telemáticos. 

 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, considerou-se que o mesmo dava resposta, na generalidade, às 
lacunas e dúvidas anteriormente identificadas pelo que o EIA foi declarado conforme a 10 de 
fevereiro de 2021. 

o No entanto, e sem prejuízo da conformidade do EIA, considerou-se que persistiam ainda 
questões/elementos por apresentar e esclarecer, pelo que foi solicitada a apresentação de 
elementos complementares. 

 Abertura de um período de consulta pública que decorreu durante 30 dias úteis, de 18 de fevereiro a 
31 de março de 2021. 

 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, a um conjunto entidades externas à Comissão 
de Avaliação, nomeadamente: Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Direção 
Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N), Câmara Municipal de Armamar, Câmara 
Municipal de Moimenta da Beira, EDP Produção (EDP), E-Redes (antiga EDP Distribuição) e Rede 
Elétrica Nacional (REN). 

 Visita virtual com recurso a imagens e vídeos, dadas as restrições associadas ao Estado de Emergência 
no contexto de pandemia Covid-19. 

 Apreciação do projeto, com base na informação disponibilizada no EIA e respetivo Aditamento e 
Elementos Complementares, 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, incluindo os resultados da participação pública. 

 Elaboração do parecer técnico final da CA, tendo em consideração os aspetos acima mencionados, 
que visa apoiar a tomada de decisão relativamente à viabilidade ambiental do projeto. 

 Preparação da presente 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. 
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 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, foi emitida pronúncia pelas 
seguintes entidades: Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Direção Regional de 
Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N), Câmara Municipal de Armamar, Câmara Municipal de Moimenta 
da Beira, EDP Produção (EDP), E-Redes (antiga EDP Distribuição) e Rede Elétrica Nacional (REN). 

Estas pronúncias encontram-se anexas ao parecer final da Comissão de Avaliação, sintetizando-se de 
seguida os seus aspetos mais relevantes. 

A Câmara Municipal de Armamar emite parecer favorável ao projeto, desde que sejam cumpridas todas as 
recomendações patentes no EIA, superando assim, os impactes negativos identificados pelos impactes 
positivos gerados. 

A Câmara Municipal de Moimenta da Beira emite parecer favorável ao projeto. 

A Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N) informa que após análise das propostas para 
a Central Solar fotovoltaica e do traçado do corredor da linha elétrica, emite parecer favorável ao corredor 
1, com a variante do Troço 2 neste corredor uma vez que esta variante é a que apresenta menos impactes 
nas áreas e matérias tuteladas por aquela entidade. 

A EDP Produção refere que o projeto apreço não interfere com infraestruturas da EDP Produção, indicando 
ainda que existe alguma proximidade do projeto em apreço ao Aproveitamento Hidroelétrico da Varosa, 
sugerindo caso o projeto seja executado, que sejam prestadas informações sobre o planeamento da obra 
(data de início dos trabalhos; duração; data fim dos trabalhos). 

A E-Redes (antiga EDP Distribuição) indica que o projeto merece parecer favorável ressalvando que todas 
as intervenções no âmbito da execução do Projeto, ficam obrigadas a respeitar as servidões administrativas 
constituídas, com a inerente limitação do uso do solo sob as infraestruturas da RESP. 

A REN informa que relativamente ao projeto em apreço, não existe qualquer interferência com a Rede 
Nacional de Transporte de Gás Natural (RNTGN). Relativamente à Rede Nacional de Transporte de 
Eletricidade (RNT), no interior da área de estudo existem as seguintes infraestruturas: 

• Linha dupla Bodiosa-Armamar 2/Bodiosa-Valdigem (LBA.AMM2/LBA.VG), a 400 kV; 

• Linha Armamar-Recatei (LAMM.RR), a 400 kV; 

• Linha Valdigem-Vermoim 4 (LVG.VM 4), a 220 kV (Apoio comum com a LMAT em AIA na ligação à 
subestação de Valdigem – partilha de apoio existente previamente acordado e autorizado pela 
REN); 

• Linha dupla Armamar-Carrapatelo 1/2 (LAMM.CL 1/2), a 220 kV. 

Devem ser tidas em consideração as seguintes condições para a implementação deste projeto: 

 Conforme estabelecido no RSLEAT, a LMAT deve garantir as distâncias mínimas às infraestruturas 
da RNT; 
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 O projeto de execução final da interligação da Central Solar Fotovoltaica com a RNT, deve ser 
enviado à REN para validação previamente ao licenciamento da infraestrutura; 

 Qualquer trabalho a realizar na proximidade das infraestruturas da RNT deve ser acompanhado por 
técnicos da REN para garantia de condições de segurança, quer da instalação, quer dos trabalhos a 
realizar pelo promotor. Para esse efeito a REN deve ser informada da sua ocorrência com pelo 
menos 15 dias úteis de antecedência. 

Face ao exposto, informa que desde que sejam garantidas as condições acima referidas não existem 
objeções à implementação do projeto em análise. 

A ANEPC emite parecer favorável condicionado, considerando que, dada a natureza do projeto, e tendo 
presente o princípio da prevenção, consagrado na lei de bases da proteção civil, deverão ser acautelados 
outros aspetos, na ótica da salvaguarda de pessoas e bens: 

 Deverão ser informados do projeto os Serviços Municipais de Proteção Civil de Armamar, Lamego, 
Moimenta da Beira e Tarouca dependentes das respetivas Câmaras Municipais, designadamente 
quanto às ações que serão levadas a cabo e respetiva calendarização, de modo a possibilitar um 
melhor acompanhamento e intervenção, na fase de construção e de exploração, bem como para 
uma eventual atualização dos correspondente Planos Municipais de Emergência de Proteção Civil 
e Planos Municipais de Defesa da Floresta contra Incêndios; 

 Deverá também promover-se a articulação entre o promotor do projeto e os corpos de Bombeiros 
locais no sentido de os melhor capacitar na sua intervenção para fazer face a eventuais acidentes 
de trabalho durante a fase de construção e exploração. Tal capacitação poderá passar por lhes 
disponibilizar informação e formação face aos riscos associados à implementação e exploração do 
projeto; 

 Em relação à Central, deverá ser elaborado um Plano de Emergência Interno da instalação, 
adaptado a todas as fases do projeto, da responsabilidade do operador, de modo a permitir obter 
uma melhor identificação quanto aos riscos existentes na instalação (e seu potencial impacto, se 
algum, nas populações vizinhas) e, consequentemente, uma mais expedita definição de procedi 
mentos e ações a desencadear para responder a situações de emergência no interior da Central; 

 Em relação a edifícios de apoio à Central, deverá ser cumprido com o disposto no Decreto-Lei nº 
220/2008, de 12 de novembro, na sua atual redação (Regime Jurídico da Segurança Contra 
Incêndios em Edifícios). De igual modo, sendo expectável que os mesmo não se enquadrem em 
zona urbana consolidada, deverá ser assegurado o cumprimento das normas respeitantes à 
edificação em território rural previstas no Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de junho na sua atual 
redação; 

 Deverão ser garantidas as condições de acessibilidade e operação dos meios de socorro, tanto na 
fase de construção como de exploração; 

 Durante a fase de construção deverão ser implementadas medidas de redução do risco de incêndio, 
nomeadamente quanto ao manuseamento de determinados equipamentos, à remoção e 
transporte dos resíduos decorrentes de operações de desmatação e à desmontagem dos estaleiros 
(etapa na qual deverão ser removidos todos os materiais sobrantes, não devendo permanecer no 
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local quaisquer objetos que possam originar ou alimentar a deflagração de incêndios ou potenciar 
outros perigos); 

 Durante a fase de exploração deverá assegurar-se a limpeza do material combustível na envolvente 
à área de implantação da central, de modo a garantir a existência de uma faixa de segurança contra 
incêndios, no âmbito dos Instrumentos de Gestão Territorial legalmente aplicáveis, nomeadamente 
do Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral, bem como do Decreto-Lei n.º 
124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação (Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios); 

Adicionalmente, no que diz respeito ao projeto da infraestrutura de transporte de energia associada à 
Central Solar Fotovoltaica Douro Sul, considera que: 

 Deverão ser escrupulosamente cumpridas as recomendações emanadas da Circular de Informação 
Aeronáutica n.º 10/2003, de 6 de maio, do ex-Instituto Nacional Aviação Civil, no que se refere às 
"Limitações em Altura e Balizagem de Obstáculos Artificiais à Navegação Aérea", salvaguardando 
nesta questão a proximidade ao heliporto de Armamar e a tipologia de voos a ele associado, 
designadamente os empregues em operações de combate a incêndios rurais, por parte da Unidade 
de Emergência de Proteção e Socorro da Guarda Nacional Republicana; 

 Deverá ser assegurado que a implementação deste projeto, e em função do traçado escolhido para 
a localização da linha elétrica associada, não comprometa a operacionalidade, designadamente, do 
ponto de água de apoio ao combate a incêndios rurais: 

o Arreda, n.º 22712, de 2ª ordem, terrestre. - Caso tal não se revele exequível, deverão ser 
estudadas alternativas para a substituição do ponto de água comprometido, em estreita 
articulação com a respetiva Câmara Municipal, a quem compete a classificação, cadastro e 
registo dos pontos de água ao nível municipal, nos termos do Despacho n.º 571 1/2014, de 
30 de abril (Regulamento dos Pontos de Água), por forma a que esta autarquia possa 
submeter a proposta de construção de novo ponto de água à apreciação da respetiva 
Comissão Municipal de Defesa da Floresta. 

 Quanto à definição do seu traçado deverá evitar-se o atravessamento de zonas geologicamente 
instáveis ou sujeitas a movimentos de vertente. Assinala-se que a linha elétrica atravessará diversas 
áreas identificadas como de elevado risco de erosão hídrica do solo, pelo que a não ser possível 
evitar estas áreas, é importante assegurar soluções construtivas que mitiguem este risco e não 
sujeitem o território e a infraestrutura a futuros acidentes de índole geológica; 

 Deverá, igualmente, minimizar-se a sobre passagem de povoamentos florestais, de modo a que as 
infraestruturas de transporte de energia não venham a contribuir para o aumento do risco de 
incêndio rural na área em estudo. Neste mesmo contexto, deverão também ser cumpridos os 
requisitos legais de distanciamento destas infraestruturas ao solo e a arquiteturas existentes; 

 Deverá ser assegurada pela entidade responsável pela exploração da linha a gestão do combustível 
numa faixa correspondente à projeção vertical dos cabos condutores exteriores, bem como de uma 
faixa de largura não inferior a 10,0 m para cada um dos lados, de acordo com o disposto no n.º 1 
do artigo 15.º do Decreto-lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação (Sistema de Defesa 
da Floresta Contra Incêndios). 
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Síntese do resultado da consulta pública e sua consideração na decisão 

Em cumprimento do preceituado no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, 
procedeu-se à Consulta Pública do Projeto “Central Solar Fotovoltaica Douro Solar (Projeto de Execução) e 
Linha Elétrica de Ligação à Rede (Estudo Prévio)”. 

Em cumprimento do disposto no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na atual 
redação, a consulta pública decorreu durante 30 dias úteis, de 18 de fevereiro a 31 de março de 2021. 

Durante o período de Consulta Pública foram recebidas 13 exposições provenientes das seguintes 
entidades e particulares: 

 Autoridade Nacional de Aviação Civil; 

 Junta de Freguesia do Sarzedo; 

 Zero - Associação Sistema Terrestre Sustentável; 

 FAPAS – Associação Portuguesa para a Conservação da Biodiversidade; 

 Associação Natureza Portugal; 

 7 cidadãos; 

 REN (entidade que se pronunciou igualmente enquanto entidade externa, pelo que o seu parecer 
se encontra exposto nesse ponto). 

Estas exposições constam do Relatório da Consulta Pública, sintetizando-se de seguida os seus aspetos mais 
relevantes. 

Síntese dos resultados da Consulta Pública 

A Autoridade Nacional de Aviação Civil informa que as áreas o projeto não é abrangido por qualquer 
servidão aeronáutica civil ou zona de proteção de infraestruturas aeronáuticas civis ou pistas para ultraleves 
autorizadas pela ANAC nem se encontra próximo de pontos de recolha de água por aeronaves envolvidas 
ao combate de incêndios rurais (pontos de scooping). 

Refere, ainda, que pese embora a Central Solar Fotovoltaica não contemple elementos que se possam 
caracterizar como obstáculos à navegação aérea, conforme definido na Circular de Informação Aeronáutica 
(CIA) 10/03 de 6 de maio, “Limitações em Altura e Balizagem de Obstáculos Artificiais à Navegação Aérea”, 
verifica-se a necessidade, aquando do projeto da linha elétrica, do cumprimento das condições da sua 
balizagem diurna e luminosa previstas na CIA. 

Assim, refere que desde que acautelado o cumprimento das condições de balizagem da linha elétrica, o 
parecer da ANAC é favorável ao projeto. 

A Junta de Freguesia do Sarzedo manifesta-se a favor do projeto em avaliação.  

Refere que as propriedades da freguesia inseridas no projeto são parcelas com solos pobres, ocupadas 
essencialmente por matos, sem qualquer rendimento para os seus proprietários.  

Considera que o projeto irá permitir obter receitas adicionais para os habitantes que possuem propriedades 
inseridas na área do projeto, algumas delas, sem outros rendimentos.  

Refere, ainda, que também a Junta de Freguesia de Sarzedo na qualidade de gestora/proprietária de 
propriedades englobadas no projeto terá um rendimento suplementar que irá permitir melhorar 
significativamente a qualidade de vida dos seus habitantes.  
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Considera outro ponto positivo na execução do projeto, o trabalho de cadastro alargado que foi efetuado 
e a regularização das parcelas que não teria acontecido se o projeto não fosse posto em prática.  

Relativamente ao flagelo dos incêndios, considera que o investimento irá promover uma descontinuidade 
de combustíveis, criando uma faixa de proteção impeditiva para a progressão dos incêndios, melhorando 
significativamente a proteção das pessoas da aldeia e seus bens. 

A Zero - Associação Sistema Terrestre Sustentável considera o seguinte: 

 É referido que o abastecimento de água não potável será previsivelmente efetuado a partir de um 
reservatório em material apropriado, enterrado, com capacidade adequada. No entanto, é importante 
ter uma ideia de qual a quantidade em questão. 

 Relativamente à linha de ligação à subestação, é referido que na zona do projeto da Linha a 220 kV 
existirão várias linhas de muita alta tensão a cruzarem a área de estudo (9 linhas a ligar à subestação) 
e cinco linhas de média tensão. Conforme é mencionado no EIA, o extremo norte dos corredores 
propostos para a linha de transporte de energia situa-se dentro da área classificada como crítica para a 
águia-de-Bonelli, bem como a subestação de Valdigem e as linhas que a ela se ligam naquela zona. Para 
além disso, num dos troços a presença de correntes ascendentes favorece a presença de aves 
planadoras, pelo que o impacte estimado será negativo, significativo, de magnitude moderada, de 
dimensão local, permanente e irreversível. 

É referida, ainda, a instalação de sinalização para aves BFD (Bird Flight Diverter) a efetuar em setores da 
linha que se desenvolvam em áreas de presença potencial ou confirmada de espécies suscetíveis à colisão 
ou eletrocussão. Considerando que as aves planadoras são na sua maioria aves com um efetivo reduzido, 
qualquer impacte que aquela estrutura possa ter sobre a população será sempre muito significativo, ficando 
a dúvida se a instalação de sinalizadores será o suficiente para evitar o impacte negativo sobre as mesmas. 
Também é de referir que, a existência de um conjunto de linhas não é de forma alguma justificação para 
minimizar o impacte acrescido sobre a fauna. 

 É mencionado que “A caracterização da área de estudo apoia-se na informação recolhida no terreno 
em dois momentos diferentes, a 4 de setembro de 2019 e a 2 e 3 de março de 2020.”. Considera-se 
insuficiente tendo em consideração o ciclo de vida das diferentes espécies. Uma vez mais assiste-se a 
um estudo que se concentra muito em revisões bibliográficas, o que é insuficiente. 

 Ao nível da fauna, é referido que é conhecida a existência de uma alcateia na serra de Montemuro e 
outra na Serra de Leomil e que, segundo (Pimenta et al. 2005), na área de estudo na zona de influência 
destas duas alcateias é possível que ocorram lobos na área da Central, ainda que de forma irregular. 
Contudo, o assunto não é abordado de forma mais profunda, tendo em consideração que a Central 
Solar Fotovoltaica será vedada, com recurso a vedação de malha quadrada com 20x20 cm, com fixação 
em poste metálico galvanizado com 2 m de altura acima do solo, constituindo-se como uma barreira 
numa extensão muito significativa, que terá um impacte, que se considera que não foi devidamente 
avaliado. É provável que a mesma possa ter impacte reduzido sobre a fauna de pequena dimensão, o 
mesmo não acontecendo com outras espécies de maiores dimensões. 

 É referido que, de acordo com a informação disponibilizada pelo ICN existirá um abrigo de morcegos 
no extremo noroeste da área proposta para a implantação da linha de transporte de energia, ficando o 
abrigo a cerca de 640 m do limite exterior do corredor situado mais a poente. Considera-se que não foi 
avaliada de forma séria o impacte que a instalação da linha poderá ter sobre a população de morcegos 
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existentes nesse abrigo e quais as consequências negativas que poderão daí resultar, nomeadamente 
com os trabalhos durante a sua instalação. 

 Em relação aos sobreiros e azinheiras, é referido que foram identificadas algumas machas de 
povoamentos de sobreiro, próximo do limite do Corredor 1, mas fora dele, ao km 12+900. Ao longo dos 
diversos corredores poderão ocorrer exemplares de sobreiro, não identificados nesta fase. Embora o 
abate de azinheiras e sobreiros esteja regulamentada, seria importante saber qual o número de 
espécimes alvo de abate. 

 A área efetivamente ocupada pelos elementos que integram o Parque Solar (área vedada) 
corresponderá a uma área de 173 ha relativamente à qual foi delineada uma faixa de gestão de 
combustível, abrangendo uma área total de 282 ha. Em termos paisagísticos e dada a proximidade de 
aglomerados populacionais, é claro e evidente que existirão impactes paisagísticos significativos, por 
mais que as medidas de minimização procurem criar corredores verdes de ocultação. 

 Por fim, considera-se relevante a existência de uma avaliação dos impactes negativos cumulativos com 
os parques existentes na região. 

Concluindo, considera que se trata de um projeto que tem enormes custos ambientais, não só ao nível dos 
potenciais efeitos negativos que a instalação irá induzir na biodiversidade local e ainda na artificialização 
da paisagem, tendo em consideração o efeito per si deste projeto assim como o cumulativo com os parques 
eólicos existentes na região e as linhas elétricas de ligação. 

A ZERO considera que os aspetos referidos nos pontos acima mencionados carecem de um maior 
aprofundamento em sede de Avaliação de Impacte Ambiental, devendo ser emitida uma Declaração de 
Impacte Ambiental Desfavorável ao projeto. 

Considera que estamos perante uma artificialização do espaço rural com a instalação de equipamentos para 
a produção de energia, o qual será vedado, com impactes significativos sobre a paisagem e os valores 
naturais, nomeadamente a fauna. Acresce, ainda, que a instalação indiscriminada de linhas elétricas aéreas, 
associadas a projetos desta natureza, contribuem para o incremento do impacte direto sobre a fauna, que 
dificilmente serão mitigáveis com a instalação de sistema de sinalização. 

Considera, ainda, contraproducentes as iniciativas que visam a substituição de coberto florestal, e que 
procure arrelvar o território de forma indiscriminada com a construção de megaparques solares no 
cumprimento de metas de produção de renováveis, de forma indiscriminada, degradando áreas com uma 
relevante função de fornecimento de serviços de ecossistema entre os quais o sequestro de carbono, 
refúgio de biodiversidade, espaços de fruição da natureza. 

Por outro lado, considera que embora esteja previsto na legislação que as áreas em Reserva Ecológica 
Nacional são compatíveis com o aproveitamento de energias renováveis, certamente que a aquela 
artificialização da paisagem é algo que dificilmente é compatível com os objetivos que tiveram na base da 
criação da REN. 

Por fim, refere que é uma tecnologia que pode ser facilmente instalada em meio urbano e industrial, já 
ocupados e descaracterizados e degradados por atividades antrópicas, permitindo a produção de energia 
elétrica junto aos locais de consumo, o que permite reduzir significativamente os impactes ambientais da 
sua utilização e as perdas no transporte da energia por ela produzida, opção que se for associada com os 
incentivos adequados permitiria uma rápida penetração no mercado, colocando Portugal no pelotão da 
frente no aproveitamento de energias renováveis mas com baixos impactes ambientais. 
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Assim, considera que aquela deverá ser a forma privilegiada de utilização fotovoltaica e na qual se deve 
apostar em primeiro lugar. 

A FAPAS – Associação Portuguesa para a Conservação da Biodiversidade manifesta a sua preocupação pelo 
impacte no território dos inúmeros projetos de centrais fotovoltaicas em consulta pública, cuja área de 
implantação totaliza mais de 2.500 hectares (considerando as Centrais Fotovoltaicas de Rio Maior e de 
Torre Bela).   

Refere que todos os EIA são unânimes na conclusão de efeitos nulos ou negligenciáveis para o território, a 
paisagem, a biodiversidade e as áreas protegidas, conclusão que, em alguns casos pode ser aceitável, mas 
noutros é muito discutível.  

Acresce, ainda, que o Estado ignora o efeito cumulativo de todas as centrais concessionadas ou em vias de 
concessão, cuja área total é muito superior à acima indicada, para o que basta adicionar as centrais já 
instaladas (só a Central Solar Fotovoltaica de Amareleja ocupa 250 ha) e as muitas em fase de projeto. 
Assim, considera necessária a elaboração de estudo estratégico a nível nacional. 

Concluindo, a FAPAS considera que embora seja favorável às energias alternativas, discorda do projeto em 
avaliação pelas razões acima expostas. 

A Associação Natureza Portugal WWF discorda da instalação de mais uma central fotovoltaica no país, por 
não estarem definidos os critérios para a sua localização.  

Refere que face às excelentes condições de exposição solar de que o país goza, a generalização do solar 
fotovoltaico para produção de eletricidade deve ser alvo de Avaliação Ambiental Estratégica, em que se 
contemple como opções várias combinações de produção descentralizada em centros urbanos 
(aproximando produção do consumo) com produção em centrais afastadas de centros urbanos.  

Considera que a produção descentralizada tem menos perdas no transporte, aproveita espaços pouco ou 
nada utilizados (topo dos edifícios), e não tem impactos em áreas de RAN, REN e RN2000 como a maior 
parte das centrais fotovoltaicas têm atualmente.  

Adicionalmente, considera que devem ser elaborados critérios para localização das centrais fotovoltaicas, 
que minimizem de forma simples e à partida os impactes ambientais que estas possam ter em zonas 
ecologicamente sensíveis. 

Participaram ainda no período de consulta pública 7 cidadãos a título individual, dos quais 6 manifestam-
se a favor da execução do projeto e um contra a concretização do mesmo. 

Consideração dos resultados da Consulta Pública na decisão 

Os resultados da participação pública foram devidamente ponderados no âmbito da avaliação 
desenvolvida. A maioria das preocupações manifestadas coincide com as principais temáticas abordadas e 
ponderadas na avaliação encontrando, na sua generalidade, reflexo no vasto conjunto de condições 
impostas na presente decisão, quer para desenvolvimento do projeto de execução quer para a minimização 
dos respetivos impactes ambientais. 

 

 

 

 

mailto:geral@apambiente.pt


 

 

 

Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal - Ap. 7585 -  2611-865 Amadora  

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

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

 

12 

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 

Na área de intervenção do projeto vigoram os Planos Diretores Municipais (PDM) de Tarouca, Armamar e 
Lamego, verificando-se, na generalidade, a conformidade com as prescrições aplicáveis destes 
instrumentos de gestão territorial (IGT). 

Tendo sido identificadas as várias categorias de espaços, condicionantes, servidões e restrições de utilidade 
pública presentes, nomeadamente, Reserva Ecológica Nacional, Reserva Agrícola Nacional, Aproveitamento 
Hidroagrícola de Temilobos, Sobreiro e Azinheira, Regime florestal, Defesa da floresta contra incêndios, 
Domínio Público Hídrico, Recursos geológicos, Infraestruturas rodoviárias, Infraestruturas de produção de 
energia eólica, Vértices geodésicos, Linhas elétricas, Infraestruturas sensíveis e Património cultural, foi 
avaliada a compatibilidade deste projeto com as mesmas, considerando-se que a instalação da central 
fotovoltaica e o corredor da linha elétrica podem vir a ser admitidos desde que obtidos os respetivos 
pareceres favoráveis das entidades com jurisdição na área. 

Em relação à REN, ponderados os requisitos do regime específico e verificando-se que existe conformidade 
com os PDM de Tarouca, Armamar e Lamego, a pronúncia favorável emitida pela CCDR-Norte no contexto 
do presente procedimento de AIA compreende a emissão de autorização prevista no mesmo regime 
jurídico, nos termos do 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 239/2012, de 2 de novembro, para as áreas abrangidas por aqueles 
municípios. 

 

Razões de facto e de direito que justificam a decisão 

O projeto em avaliação tem como objetivo a produção de energia elétrica a partir de uma fonte renovável 
e não poluente, contribuindo para a diversificação das fontes energéticas do país e para o cumprimento 
dos compromissos assumidos pelo Estado Português no que diz respeito à produção de energia a partir de 
fontes renováveis.  

O presente projeto justifica-se por se enquadrar no cumprimento das principais linhas de orientação do 
Governo relativas ao reforço das energias renováveis, garantindo o cumprimento dos compromissos 
assumidos por Portugal no contexto das políticas europeias de combate às alterações climáticas. 

Tendo em conta a tipologia do projeto, as suas caraterísticas e as do território afetado, bem como a 
natureza dos aspetos ambientais associados, foram considerados determinantes para a decisão os fatores 
Sistemas Ecológicos, Paisagem, Recursos Hídricos, Ordenamento do Território e Património. Foram ainda 
considerados relevantes os fatores Geologia e Geomorfologia, Solos e Uso do solo, Alterações Climáticas e 
Socioeconomia. 

Os principais impactes da construção da Central Fotovoltaicas de Douro Solar e da LMAT na Geologia e na 
Geomorfologia estão associados à fase de construção, decorrentes da execução de aterros e escavações 
para implantação da infraestrutura não são, no geral passíveis de mitigação, podendo ser classificados 
globalmente como reduzidos. Ao nível dos impactes cumulativos, considera-se que, face aos potenciais 
impactes causados pelo projeto previsto para a área da pedreira S. Domingos n.º 2, aqueles decorrentes do 
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projeto em apreço não são consideráveis. 

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

Salienta-se, contudo, que para qualquer intervenção que interfira com áreas de domínio público hídrico 
terá de ser solicitado o Título de Utilização dos Recursos Hídricos (TURH), incluindo para os trabalhos de 
execução das passagens hidráulicas. 

A afetação de Solos pela fixação dos módulos prevista na fase de Construção um impacte negativo, de 
magnitude reduzida, direto, certo, permanente, irreversível, confinado e minimizável. A construção dos 
apoios da linha provocará impactes negativos reduzidos nos solos de aptidão agrícola devido à colocação 
de dois apoios em solos classificados como Reserva Agrícola Nacional. 

Ao nível dos Usos do Solo, os impactes resultantes da construção da Central Solar Fotovoltaica e da Linha 
Elétrica de Ligação à Rede serão negativos, diretos, certos, permanentes e irreversíveis, de ocorrência 
imediata e incidência local, de magnitude reduzida e não significativos, face às classes de ocupação do solo 
diretamente afetadas. 

No âmbito da Socioeconomia, na fase de construção, o projeto em avaliação induz impactes negativos, 
relacionados com a interferência física com a funcionalidade/utilização dos espaços e com a afetação da 
qualidade de vida da população na envolvente do projeto, considerando-se, maioritariamente, locais, de 
magnitude moderada, moderadamente significativos e minimizáveis. Os impactes positivos induzidos, 
associados à criação de emprego e dinamização económica, consideram-se locais e regionais, de magnitude 
moderada e moderadamente significativos. 

Na fase de exploração, são também induzidos impactes negativos, relacionados com os incómodos 
ambientais em espaços residenciais e outras áreas sociais, ocupação/afetação de espaços florestais e 
agrícolas e proximidade a edifícios residenciais e outras áreas sociais (no caso da linha elétrica), 
considerando-se de magnitude reduzida, de âmbito local, pouco significativos a moderadamente 
significativos e minimizáveis. Os impactes positivos gerados decorrem do próprio objeto do projeto em 
avaliação e consideram-se de magnitude elevada, significativos, de âmbito nacional e permanentes, 
durante a vida útil do projeto. 

Os impactes do Projeto sobre as classes de Ordenamento do Território, condicionantes e servidões de 
utilidade pública ocorrem fundamentalmente na fase de construção, perpetuando-se na fase de 
exploração, e resultam da implantação das infraestruturas associadas à instalação da Central Solar 
Fotovoltaica e LMAT, sendo maioritariamente negativos e permanentes. 

Para os Sistemas Ecológicos o conjunto de intervenções associadas à instalação deste projeto terá, 
previsivelmente, um impacte negativo, pouco significativo, direto, de dimensão local, temporário e 
irreversível, sobre os habitats naturais e as áreas vitais das espécies da fauna. 

Relativamente à Paisagem, considera-se que o Projeto traduz impactes negativos de várias magnitudes e 
significâncias, quer ao nível estrutural quer ao nível visual. Alguns são de natureza temporária outros 
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permanecerão no tempo. Relativamente aos “Impactes Estruturais e Funcionais” consideram-se pouco 
relevantes, destaca-se, contudo, a necessidade de alteração da morfologia do terreno bem como a afetação 
de áreas de mato. Os “Impactes Visuais” podem ocorrer tanto na fase de construção como na fase de 
exploração. Os primeiros são de natureza temporária e pontual enquanto os segundos são permanentes e 
irreversíveis.  

Do ponto de vista da Paisagem estes impactes são considerados significativos, principalmente para a 
povoação de Vila Chã da Beira, Passô, Sever, Arcas e Sarzedo e sobre os observadores temporários da N313 
e da M520-1. 

Quanto ao Património, das ocorrências identificadas, apenas o Alto Douro Vinhateiro será inevitavelmente 
afetado, dada a localização da subestação de Valdigem. A sua afetação ocorre de forma direta no caso do 
traçado da alternativa ADV que apresenta um apoio na área deste bem patrimonial (40/1), sendo este já 
existente e partilhado para o efeito. O Traçado 1 não tem assim apoios na área classificada do Alto Douro 
Vinhateiro, afetando-o apenas pela sua travessia de forma aérea. 

Inevitavelmente e de forma mais extensa é interferida a respetiva Zona Especial de Proteção. 

Esta afetação incorre em impactes negativos, diretos, certos, locais, temporários ou permanentes, 
reversíveis ou irreversíveis, magnitude reduzida, moderadamente significativos.  

Destaca-se ainda a eventual afetação negativa, indireta, pela central solar do elemento n.º 9, Lameira Longa 
2, dólmen. 

Relativamente á afetação do Alto Douro Vinhateiro, da ponderação da avaliação efetuada, considera-se 
que o projeto da linha elétrica implicará sobre o descritor Afetação da ADV impactes negativos, diretos, 
permanentes, reversíveis (com a desativação da linha), de magnitude negligenciável (face a proporção do 
atributo afetado), e de reduzida significância face ao contexto em que se encontra inserido, entendendo-
se ainda que os impactes cumulativos serão pouco significativos dado o cariz artificializado que a linha 
encontra, principalmente na chegada a Valdigem. 

Na qualidade do ar os impactes negativos, são temporários devido, essencialmente, à emissão de partículas 
– movimentação de terras, decapagem, aplicação de betão, etc. – e às emissões de gases de escape 
provenientes do transporte de materiais de e para a obra, bem como o funcionamento de máquinas não 
rodoviárias. 

O impacte na qualidade do ar será mais significativo na envolvente do(s) estaleiro(s) e zonas de construção 
e na envolvente das vias rodoviárias mais usadas para a circulação dos veículos pesados. 

Na fase de exploração não são esperadas emissões de poluentes atmosféricos, não se prevendo desta 
forma impactes negativos na qualidade do ar. 

Os impactes previstos na fase de exploração serão positivos, diretos, prováveis, permanentes, locais (sem 
emissões diretas de poluentes atmosféricos) e nacionais (permite uma redução de produção energia 
elétrica nacional com recurso a fontes renováveis), reversíveis, de magnitude e significância elevadas. 

No que às Alterações Climáticas diz respeito, um dos impactes ambientais decorrentes do projeto é o 
aumento das emissões de GEE, sobretudo na fase de construção, associados ao funcionamento dos 
motores dos veículos pesados e ligeiros nas vias de comunicação de acesso ao local de implantação da 
central fotovoltaica, à utilização de equipamentos de apoio às atividades de construção e resultantes do 
consumo energético e da manufatura do cimento utilizado no betão a aplicar em obra. O EIA considerou o 
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seu impacte negativo, de magnitude reduzida e pouco significativo. 

Ao produzir anualmente cerca de 202,7 GWh, o projeto irá contribuir para evitar a emissão de 41.350 
toneladas de CO2eq para a atmosfera comparativamente à mesma produção com recurso a gás natural, 
enquadrando-se no cumprimento das principais linhas de orientação do Governo relativa à promoção das 
energias de fontes renováveis, contribuindo assim para o cumprimento dos compromissos assumidos por 
Portugal no âmbito do combate às alterações climáticas. 

No que se refere à análise comparativa das alternativas, e face à ponderação global realizada, considera-se 
a alternativa resultante da combinação no Troço 1 o Traçado 1 = Traçado 2, no Troço 2 o Traçado 1 e no 
Troço 3 o Traçado 1 = Traçado 2 + Alternativa CSD + Alternativa ADV como a alternativa ambientalmente 
menos desfavorável e a que reúne maior consenso nos distintos fatores ambientais 

De referir ainda os resultados da consulta pública que apontam preocupações coincidentes com as 
principais temáticas abordadas e ponderadas na avaliação.  

Face ao exposto, ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade suscetíveis de 
minimização, e os impactes positivos perspetivados emite-se decisão favorável ao projeto da “Central Solar 
Fotovoltaica Douro Solar”, em fase de Projeto de execução, condicionada à apresentação dos elementos, 
ao cumprimento das medidas, bem como das condições impostas no presente documento. 

Encontrando-se a Linha Elétrica de Ligação à Rede em fase de estudo prévio, ponderando os fatores 
ambientais analisados, bem como a respetiva relevância na avaliação, emite-se decisão favorável, 
condicionada à adoção do corredor no Troço 1 o Traçado 1 = Traçado 2, no Troço 2 o Traçado 1 e no Troço 
3 o Traçado 1 = Traçado 2 + Alternativa CSD + Alternativa ADV do Estudo Prévio para desenvolvimento do 
projeto de execução, bem como ao cumprimento dos termos e condições impostas no presente 
documento. 

 

Condicionantes 

1. Desenvolver o projeto de execução da Linha Elétrica de ligação à Rede no corredor correspondente à 
alternativa: no Troço 1 o Traçado 1 = Traçado 2, no Troço 2 o Traçado 1 e no Troço 3 o Traçado 1 = 
Traçado 2 + Alternativa CSD + Alternativa ADV. 

 

Elementos a apresentar 

No Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) da Linha Elétrica de Ligação 
à Rede: 

Além de todos os dados e informações necessários à verificação do cumprimento das exigências da 
presente decisão aplicáveis ao projeto da linha elétrica, o Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto 
de Execução (RECAPE) deve ainda apresentar os seguintes os elementos: 

1. Layout com o traçado final da linha, sendo que este deve integrar as seguintes condições: 

a. Garantir a não implantação de apoios da linha em áreas integrantes do domínio hídrico (leito e 
margens com uma largura de 10 metros para cada lado da linha que limita o leito). Caso seja 
impossível evitar a interferência com áreas integrantes do domínio hídrico, essa ação deverá ser 
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devidamente fundamentada;  

b. Salvaguardar integralmente as linhas de água que ocorrem na área da implantação da linha 
elétrica, bem como das respetivas galerias ripícolas de acompanhamento; 

c. Assegurar a compatibilização do projeto com as infraestruturas existentes, designadamente: 
abastecimento de água, de drenagem de águas residuais, de transporte e distribuição de 
eletricidade, telecomunicações, vias rodoviárias e caminhos, com especial atenção para as 
captações existentes ao longo do corredor selecionado; 

d. Evitar a afetação, na medida do possível, de outras categorias da REN, nomeadamente a 
colocação de apoios em áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo e em áreas de 
instabilidade de vertentes; 

e. Respeitar uma distância mínima de 250 m aos pontos de água acessíveis por meios aéreos, 
integrados na rede de pontos de água para combate a incêndios florestais, e preferencialmente, 
deve assegurar uma distância mínima de 500 m; 

f. Não afetar ou afetar no mínimo indispensável as áreas da Reserva Agrícola Nacional; 

g. Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra, na definição e 
planificação dos acessos à obra, caso tal não interfira com áreas habitacionais, espaços turísticos 
e outras áreas sensíveis. A utilização de caminhos privados apenas poderá ser efetuada com 
autorização expressa e prévia dos proprietários; 

h. Definir o traçado fora das categorias de “Espaços Residenciais e Espaço de Uso Especial” do PDM 
de Lamego; 

i. Garantir o cumprimento das recomendações emanadas da Circular de Informação Aeronáutica 
n.º 10/2003, de 6 de maio, do ex-Instituto Nacional Aviação Civil, no que se refere às "Limitações 
em Altura e Balizagem de Obstáculos Artificiais à Navegação Aérea", salvaguardando nesta 
questão a proximidade ao heliporto de Armamar e a tipologia de voos a ele associado, 
designadamente os empregues em operações de combate a incêndios rurais, por parte da 
Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da Guarda Nacional Republicana. 

j. Não afetar os elementos patrimoniais identificados pelo EIA e no decurso da prospeção 
arqueológica sistemática a executar nesta fase, devendo ainda ser minimizadas eventuais 
afetações dos respetivos enquadramentos paisagísticos; 

k. O alinhamento dos apoios da linha, no seu traçado final, a 220kV, ao longo da extensão que se 
desenvolve de forma paralela à linha existente, deve fazer-se no mesmo plano dos apoios da linha 
existente, sendo que este último deve ser perpendicular ao plano da diretriz da linha existente. 
Os atravessamentos das linhas de água e vias deve fazer-se na perpendicular às mesmas. 

2. Carta de condicionantes à localização dos estaleiros / parques de materiais. 

3. Parecer da Câmara Municipal de Lamego. 

4. Parecer favorável da Entidade Regional da Reserva Agrícola do Norte (ERRA-N), que ateste a 
conformidade do projeto perante o disposto no regime jurídico da RAN, publicado pelo Decreto-Lei nº 
73/2009, de 31 de março, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 199/2015 de 16 de setembro e 
regulamentado pela Portaria nº 162/2011, de 18 de abril. 
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5. Parecer da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte. 

6. Certidão de Interesse Público Municipal da CM de Tarouca. 

7. Análise dos impactes cumulativos do projeto da linha elétrica com outras infraestruturas, 
nomeadamente Parque Eólico Douro Solar, pedreira de São Domingos, redes elétricas de muito alta 
tensão, alta tensão e média tensão. 

8. Sobreposição gráfica apenas dos contornos lineares da área de trabalho, cerca de 400 m2, associada 
à implantação de cada apoio da linha elétrica aérea, assim como a da área da base do apoio, à imagem 
do orto à Escala 1: 1.000, na forma de um excerto por cada apoio. Deve também constar a 
representação gráfica do traçado de todos os acessos que estejam previstos realizar, sobretudo, os a 
construir. 

9. Resultados da prospeção arqueológica sistemática dos corredores selecionados, numa faixa de 100 
metros de largura centrada no eixo da linha projetada (50 metros para cada lado), e de todas as 
componentes de projeto, como acessos, estaleiros, etc. O relatório de Trabalhos Arqueológicos 
(prospeção) deve ser apresentado no RECAPE, bem como a demonstração dos ajustes que os 
respetivos resultados tiveram no Projeto de Execução. 

Quando por razões técnicas do Projeto, não houver possibilidade de proceder a alterações pontuais 
de traçado ou de localização dos respetivos componentes, a destruição total ou parcial de um Sítio 
deverá ser assumida no RECAPE como inevitável. Deve ficar também expressamente garantida a 
salvaguarda pelo registo arqueológico da totalidade dos vestígios e contextos a afetar diretamente 
pela obra. No caso de elementos arquitetónicos e etnográficos, através de registo gráfico, fotográfico 
e da elaboração de memória descritiva; no caso de sítios arqueológicos, através da sua escavação 
integral. Prever que os muros afetados deverão ser repostos no final da obra. 

O RECAPE deverá ainda prever a realização da prospeção arqueológica das zonas de estaleiro, manchas 
de empréstimo e depósito de terras, caminhos de acesso à obra, caso as mesmas se encontrem fora 
das áreas prospetadas nessa fase ou que tivessem apresentado ausência de visibilidade do solo. 

10. Plano de Acessos à obra, que deverá ser consolidado somente após os trabalhos de prospeção 
arqueológica e de acordo com os respetivos resultados. 

11. Carta de Condicionantes à localização dos Estaleiros, manchas de empréstimo e depósito, com a 
implantação dos elementos patrimoniais identificados, deve integrar o Caderno de Encargos da Obra. 
Esta deverá interditar, em locais a menos de 50 m das ocorrências patrimoniais, a instalação de 
estaleiros, acessos à obra e áreas de empréstimo/depósito de inertes; na fase obra a mesma deverá 
ser facultada a cada empreiteiro. 

12. Levantamento dos muros de pedra posta de xisto ou granito a afetar pela obra. 

13. Plano de Gestão e Reconversão da Faixa de Proteção Legal da Linha (PGRFPLL), constituído por peças 
escritas e desenhadas e incluindo os seguintes elementos: 

a. Cartografia com a localização das áreas onde se registe regeneração natural com vista à sua 
preservação e proteção; 

b. Identificação e delimitação cartográfica de áreas passíveis de serem reconvertidas através da 
plantação de espécies autóctones; 
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c. Elenco de espécies a considerar, garantindo a sua diferenciação no que se refere aos locais de 
plantação como por exemplo linhas de água, ou de escorrência preferencial; 

d. Plano de Manutenção. 

14. Programa de Monitorização para Avifauna, desenvolvido de acordo com as diretrizes constantes no 
presente documento. 

15. Parecer da Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP). 

Previamente ao licenciamento da Central Solar Fotovoltaica Douro Solar: 

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

16. Novo layout da Central Fotovoltaica que integre e traduza o cumprimento das condições constantes 
da presente decisão. 

Em sede de licenciamento da Central Solar Fotovoltaica Douro Solar: 

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

17. Comunicação da ZCA Alvite e ZCT da Serra de Leomil. 

18. Pedido de parecer da Direção-Geral do Território (DGT). 

Previamente ao início da execução da obra 

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

19. Carta de Condicionamentos revista e atualizada, considerando o layout final do projeto que venha a 
ser aprovado no contexto da presente decisão.  

20. Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) atualizado, que deverá integrar o Caderno de 
Encargos da Obra, todas as medidas referentes ao Património, bem como a Carta de Condicionantes, 
com a implantação e identificação de todas as ocorrências patrimoniais inventariadas; na fase obra a 
Carta de Condicionantes patrimoniais deve ser facultada a cada empreiteiro. 

21. Projeto de Integração Paisagística da Central Fotovoltaica Douro Solar revisto de acordo com as 
seguintes orientações: 

a. Deve constituir-se como um Projeto de Execução com todas as peças desenhadas devidas (a 
escala adequada) – Plano Geral, Plano de Plantação e Plano de Sementeiras - assim como com 
a Memória Descritiva, Caderno de Encargos, Programa de Manutenção, Mapa de Quantidades 
e Plano de Gestão da Estrutura Verde/Cortina Arbórea; 

b. Deve ser elaborado, preferencialmente, por uma equipa multidisciplinar que integre um 
especialista em paisagem e um biólogo que contribua para um desenho ecológico e para o 
aproveitamento dos valores/atributos visuais naturais da Paisagem e das valências 
edafoclimáticas naturais em presença. Os mesmos devem vir reconhecidos no documento; 

c. As ações de levantamento de campo e produção da respetiva cartografia devem realizar-se o 
mais próximo possível da data mais próxima da sua apresentação. O conjunto de soluções a 
adotar deve favorecer a manutenção da diversidade do mosaico agrícola e florestal, como fator 
determinante para a sustentabilidade da Paisagem e do seu valor cénico; 

d. Deve incluir uma proposta de faseamento e zonamento das intervenções hierarquizadas no 
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curto, médio e longo prazo assim como a sua caracterização; 

e. As questões de segurança devem ser observadas quer quanto às densidades quer quanto aos 
espaçamentos entre copas e distância entre maciços a criar de modo a garantir descontinuidade 
do material (vegetal) combustível; 

f. Deverão ser previstas medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária – vedações, paliçadas 
- no que diz respeito, por um lado, ao acesso – pisoteio, veículos – e, por outro, à herbívora; 

g. Deve ser prevista a apresentação de relatório anual de acompanhamento da implementação do 
PIP durante a sua implementação e durante 3 anos após a sua implementação. O mesmo deve 
suportar-se, sobretudo, num registo fotográfico, devendo o mesmo fazer-se acompanhar de um 
ponto de situação à data e de uma análise crítica das situações assim como indicar medidas de 
correção dos problemas detetados. A sua elaboração deve contemplar sempre um registo 
fotográfico, deve ser estabelecido um conjunto de pontos/locais estrategicamente colocados 
para a recolha de imagens que ilustrem as situações. 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. As fotografias 
a apresentar devem ter uma elevada resolução/definição; 

h. A delimitação da Estrutura Verde deve observar as seguintes orientações: 

i. Constituição de uma cortina arbórea e arbustiva perimetral, de acordo com o novo 
layout com cerca de 20m de largura. Nas restantes situações deve ser proposta a 
respetiva largura. A mesma deve ter em particular consideração a povoação de Vila Chã 
da Beira e capela da Senhora do Calvário/Miradouro, a povoação de Sarzedo e a M520-
1; 

ii. A cortina arbórea deverá ter uma composição multiespecífica e multiestratificada – 
árvores e arbustos – de folhagem perene e caduca com diferentes ritmos de 
crescimento. As cortinas devem fazer-se em duas ou três linhas paralelas com largura 
da entrelinha que permita o bom desenvolvimento das espécies escolhidas. Cada uma 
das referidas linhas deve ser composta por troços com e sem vegetação, sendo que as 
extensões com vegetação devem corresponder a outras, da outra linha paralela 
consecutiva, sem vegetação; 

iii. Na faixa da cortina arbórea deve ser mantida a toda vegetação de porte arbóreo 
existente e, parcialmente, e pontualmente, a vegetação de porte arbustivo, sempre que 
a mesma corresponda a áreas de regeneração de vegetação natural potencial; 

iv. A Estrutura Verde deve integrar as áreas correspondentes ao Sistema Seco e ao Sistema 
Húmido e áreas de maior declive e com riscos de erosão moderados a elevados que 
devem ser representadas graficamente. Em ambos deve ser preservada e/ou reforçada 
a respetiva vegetação de porte arbóreo e arbustivo, isolada ou contínua - linhas de água 
e de drenagem preferencial existentes ainda que temporárias – os talvegues ou as zonas 
depressionárias, as baixas encharcadas e charcas; 

v. Potenciar ou criar as situações de clareira/orla/bosquete e de reforço de vegetação 
arbustiva ou de porte arbóreo nas linhas de água e escorrência preferencial/natural; 

vi. Proceder à recuperação paisagística de áreas atualmente degradadas que não venham 
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ser ocupadas pelas componentes do Projeto, como os acessos a desativar; 

vii. Preservar as áreas de matos que se situam fora da área de implantação de painéis e 
interiores às vedações; 

viii. As espécies a plantar ou a semear devem ser autóctones e em respeito com as condições 
edafoclimáticas locais; 

ix. Deve contemplar, no âmbito do plano de gestão da Estrutura Verde uma proposta de 
conversão gradual/faseada e seletiva dos exemplares de espécies presentes mas com 
menor interesse paisagístico e ecológico para sua substituição com espécies autóctones, 
inclusivamente, as que possam existir na faixa da cortina arbórea; 

x. Deve contemplar uma proposta de sementeiras e áreas para tal, se houver o objetivo 
de permitir o pastoreio. As espécies a considerar podem ser as habitualmente existentes 
nos prados da região. Em alternativa pode fazer-se 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; 

xi. Todo o material vegetal a plantar – herbáceas, arbustos e árvores - deverá ser 
acompanhado de certificados de origem e deverá apresentar-se em boas condições 
fitossanitárias e bem conformado, sem podas ou cortes que tenham danificado a sua 
arquitetura, forma e copa. A sua origem deverá ser local; 

xii. Deve ficar expresso, na Memória Descritiva e/ou no Caderno Técnico de Encargos, de 
forma taxativa, a necessidade de assegurar um controlo muito exigente quanto à origem 
das espécies vegetais a usar, com referência clara à Xylella fastidiosa multiplex, assim 
como em relação à Trioza erytreae, no que se refere à, eventual, proposta de citrinos, 
devendo ser, inclusive, considerada a introdução de claras restrições geográficas quanto 
à obtenção dos exemplares em causa ou em alternativa não considerar na proposta as 
espécies vegetais afetadas. 

22. Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Invasoras para avaliação, se, em data anterior à sua 
apresentação forem detetadas espécies exóticas quer na área de implantação dos painéis solares quer 
na faixa de proteção legal/servidão da linha elétrica aérea. O mesmo deve observar os seguintes 
aspetos: 

a. Deverá ser realizada uma prospeção de atualização de toda a área integral da Central e da faixa 
de proteção legal da linha elétrica; 

b. Levantamento georreferenciado dos núcleos/áreas de exóticas; 

c. Caracterização e quantificação das áreas contaminadas; 

d. Identificação e caracterização das espécies em presença; 

e. Definição das metodologias de controle para cada espécie; 

f. Programa de Monitorização/Manutenção para a Fase de Exploração. 

23. Levantamento dos muros de pedra posta de xisto ou granito a afetar pela obra. 
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24. Parecer da Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMDF) relativamente à construção da 
subestação. 

25. Consulta aos Serviços Municipais de Proteção Civil de Armamar, Moimenta da Beira e Tarouca 
dependentes das respetivas Câmaras Municipais, designadamente quanto às ações que serão levadas 
a cabo e respetiva calendarização, de modo a possibilitar um melhor acompanhamento e intervenção, 
na fase de construção e de exploração, bem como para uma eventual atualização dos correspondentes 
Planos Municipais de Emergência de Proteção Civil e Planos Municipais de Defesa da Floresta contra 
Incêndios. 

26. Demonstrar que as ações de limpeza e desmatação a executar na faixa de gestão de combustíveis não 
afetarão as ocorrências patrimoniais inventariadas, designadamente a ocorrência N.º 2, Serra Costa 1. 
Caso se determine essa afetação deverá ser prevista a execução de trabalhos arqueológicos de 
diagnóstico. 

Durante a fase de execução da obra  

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

27. Proposta de Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI), considerando as seguintes 
orientações: 

a. Todas as áreas afetadas, não sujeitas ao Projeto de Integração Paisagística, deverão ser 
recuperadas procedendo-se à criação de condições para a regeneração natural da vegetação; 

b. Representação em cartografia as áreas afetadas temporariamente incluindo o estaleiro; 

c. A recuperação deve incluir operações de limpeza, remoção de todos os materiais, remoção 
completa de pavimentos existentes, em particular no caso dos caminhos a desativar, 
descompactação do solo, regularização/modelação do terreno, de forma tão naturalizada 
quanto possível e o seu revestimento com as terras vivas/vegetais; 

d. A cada área cartografada graficamente devem ser associadas as operações/ações a aplicar; 

e. Locais de depósito das terras vivas/vegetais; 

f. No caso de haver recurso a plantações ou sementeiras apenas deverão ser consideradas 
espécies autóctones e todos os exemplares a plantar devem apresentar-se bem conformados e 
em boas condições fitossanitárias; 

g. Deverão ser previstas medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária – vedações, paliçadas 
- no que diz respeito ao acesso – pisoteio, veículos e herbivoria - nos locais a recuperar e mais 
sensíveis, de forma a permitir a recuperação e a instalação da vegetação natural. 

28. Relatório de Acompanhamento da Obra com periodicidade trimestral, fundamentalmente apoiado em 
registo fotográfico focado nas questões/medidas do fator ambiental Paisagem. Para elaboração dos 
diversos relatórios de acompanhamento de obra, deve ser estabelecido um conjunto de pontos/locais 
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. 
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29. Avaliação da reposição das condições originais do terreno afetado pela abertura de acessos. 

 

Medidas de minimização 

Todas as medidas de minimização dirigidas à fase prévia à execução da obra e à fase de execução da obra 
devem constar no respetivo Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO), o qual deve integrar o 
caderno de encargos da empreitada.  

A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início e término 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.  

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 de execução  

1. Na fase de elaboração do Projeto de Execução da LMAT deverão ser delimitados os elementos 
patrimoniais (com um mínimo de 50 m, contados a partir dos seus limites externos), não podendo 
essas áreas ser diretamente afetadas pelo projeto, nomeadamente pelos apoios e acessos a 
beneficiar e a construir. 

2. Os resultados da prospeção arqueológica sistemática deverão ser tidos em consideração na fase de 
elaboração do Projeto de Execução da LMAT de forma a evitar a afetação direta de eventuais 
ocorrências patrimoniais. 

3. A localização de estaleiros deve evitar a ocupação de margens de linhas de água. 

4. Não implantar estaleiros, novos acessos à obra ou utilizar áreas de empréstimo e de depósito de 
inertes, que localizem a menos de 50 m das ocorrências patrimoniais inventariadas ou das que ainda 
venham a ser identificadas no decorrer da empreitada, salvo situações devidamente justificadas. 

5. Os estaleiros devem ser localizados de forma a evitar áreas de maior sensibilidade da Paisagem, 
como é o caso especial do ADV e da sua ZEP, devendo portanto localizar-se fora destas áreas. 

6. Salvaguarda integral das linhas de água que ocorrem na área da central, bem como das respetivas 
galerias ripícolas de acompanhamento, com exceção da necessidade de atravessamento para 
execução de passagem hidráulica, devendo nestes casos serem cumpridas as condições impostas no 
título de utilização de recursos hídricos. 

7. Assegurar a compatibilização do projeto com as infraestruturas existentes, designadamente: 
abastecimento de água, de drenagem de águas residuais, de transporte e distribuição de 
eletricidade, telecomunicações, vias rodoviárias e caminhos. 

8. Garantir a sinalização da LMAT, em toda a extensão abrangida por “Área Crítica” (ICNF, 2019), através 
da instalação de sinalizadores (tipo firefly), nos cabos de guarda, sendo que o afastamento aparente 
entre cada dispositivo de sinalização não deverá ser superior a 10m, ou seja, os sinalizadores deverão 
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serão dispostos de 20 em 20 metros, alternadamente em cada cabo de guarda. 

9. No caso de troço em que, para dar cumprimento à circular aeronáutica n.º 10/03, de 6 de maio, seja 
imprescindível efetuar balizagem aérea através da utilização de bolas de balizagem, não será 
necessário aplicar a sinalização para minimizar risco de colisão das aves. 

10. Assegurar a compatibilização de todas as componentes do projeto que estejam em situação de 
conflito, de acordo com as seguintes orientações: 

a. Exclusão dos painéis em áreas com declives superiores a 20%, onde deverá ser mantida a 
vegetação existente, e, cujas áreas, deverão ser aferidas com a elaboração da Carta de Declives 
com base no levantamento topográfico realizado para a execução do Projeto. Nas áreas em 
que esta exclusão não se revele tecnicamente viável, tal deve ser devidamente explicado e 
fundamentado. Nesses casos devem ser propostas medidas de prevenção da erosão; 

b. Exclusão de painéis de forma a assegurar o enquadramento cénico da zona de culto associada 
à capela da Senhora do Calvário/Miradouro (a cerca de 200m) a par da ocultação da área de 
painéis; 

c. Exclusão ou compatibilização com as áreas onde ocorrem afloramentos rochosos de maior 
relevo; 

d. Exclusão ou compatibilização da implantação dos painéis de forma a preservar os muros de 
pedra seca existentes enquanto marca identitária da Paisagem; 

e. Compatibilização com os elementos arbóreos existentes que revelem porte significativo 
devendo ser criado um buffer em torno dos mesmos; 

f. Reconfiguração do traçado dos caminhos/acessos internos, quer os a construir quer os 
existentes, assim como do traçado das valas de cabos de modo a não intercetem as linhas de 
água e/ou de escorrência preferencial. De modo a alcançar este objetivo os acessos aos 
núcleos de painéis podem fazer-se, em alternativa, a partir do acesso perimetral, o que 
permitirá reduzir a sua extensão e as referidas situações de conflito; 

g. A proposta final do Projeto de Integração Paisagística da Central Fotovoltaica da Douro Solar, 
sobretudo, no que se refere ao acomodar da faixa da cortina arbórea a implementar em toda 
a extensão dos perímetros das áreas de implantação de painéis definida pelo Proponente; 

11. Assegurar a distância mínima de 10 m de proteção dos planos de água identificados na área de 
implantação da central. 

12. Demonstrar que não serão afetadas em nenhuma fase do projeto as ocorrências patrimoniais 
inventariadas pelo EIA, com especial destaque para a Ocorrências N.º 9, Lameira Longa 2, e N.º 10, 
Lameira Longa 1, ao redor das quais deverá ser delimitado um perímetro de proteção com um 
mínimo de 50 m de raio, bem como as ocorrências N.º 2, Capela de Nossa Senhora do Monte, e N.º 
3, Calvário de Via Chã da Beira. 

13. Garantir que a implementação do projeto, em função do traçado escolhido para a localização da 
linha elétrica associada, não compromete a operacionalidade, designadamente, do ponto de água 
de apoio ao combate a incêndios rurais - Arreda, n.º 22712, de 2ª ordem, terrestre. Caso tal não se 
revele exequível, deverão ser estudadas alternativas para a substituição do ponto de água 
comprometido, em estreita articulação com a respetiva Câmara Municipal. 
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14. Utilizar materiais inertes, sobretudo para a camada de desgaste, que apresentem tonalidades 
próximas do existente ou tendencialmente neutras. Não devem assim ser utilizados materiais de 
maior refletância como saibros ou tonalidades brancas. 

15. 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 das obras 

16. Calendarizar os trabalhos tendo em conta a minimização das perturbações das atividades agrícolas. 

17. Comunicar o início dos trabalhos às Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia abrangidas pelo 
projeto. 

18. Informar a EDP Produção do planeamento da obra (data de início dos trabalhos; duração; data fim 
dos trabalhos). 

19. Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente, as 
populações mais próximas, mediante divulgação em locais públicos, nomeadamente nas Juntas de 
Freguesia e nas Câmaras Municipais. A informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, 
a localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais afetações à 
população, designadamente a afetação temporária das acessibilidades.  

20. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para a receção de reclamações, sugestões 
e/ou pedidos de informação sobre o projeto. Este mecanismo deve contemplar pontos de 
atendimento telefónico e contato por correio eletrónico e devem estar afixados, pelo menos, à 
entrada do estaleiro e em cada frente de obra. 

21. Promover a articulação com os corpos de Bombeiros locais no sentido de os melhor capacitar na sua 
intervenção para fazer face a eventuais acidentes de trabalho durante a fase de construção e 
exploração. 

22. Garantir as condições de acessibilidade e operação dos meios de socorro, tanto na fase de construção 
como de exploração. 

23. Assegurar a colocação de sinalética de informação e segurança nas vias de acesso à obra. 

24. Reduzir ao mínimo imprescindível o tempo de implantação dos apoios, reduzindo o tempo 
necessário para acomodação das terras resultantes da escavação dos caboucos. 

25. Realizar, previamente ao início da obra, ações de formação e sensibilização ambiental para os 
trabalhadores e encarregados envolvidos na execução das obras, de modo a que estes sejam 
devidamente informados da conduta a ter relativamente às ações suscetíveis de causar impactes 
ambientais e às medidas de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter 
no decurso dos trabalhos. 

26. Definir e adotar medidas que visem minimizar a afetação da mobilidade da população (quer 
rodoviária, quer pedonal) e da acessibilidade a áreas residenciais e outras áreas sociais adjacentes à 
obra. 

27. Identificar e implementar, em colaboração com as autarquias locais, as alternativas de percurso e 
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acesso à obra que venham a verificar-se necessários, de modo a evitar, tanto quanto possível, o 
atravessamento de povoações, nomeadamente de Vila Chã da Beira, durante toda a fase de 
construção. 

28. Garantir que o acompanhamento arqueológico a executar na fase de obra seja efetuado de modo 
efetivo, continuado e direto por um arqueólogo em cada frente de trabalho sempre que as ações 
inerentes à realização do projeto não sejam sequenciais, mas simultâneas. 

29. Efetuar ações de formação junto dos intervenientes da obra, designadamente apresentando as 
condicionantes patrimoniais. 

30. Executar registo fotográfico e elaborar memória descritiva dos elementos N.º 5, N.º 6 e N.º 8, abrigos 
de pastor. 

31. Proceder à delimitação com fita sinalizadora, com uma margem de segurança mínima de 5 m para o 
exterior da área por estas abrangidas, de modo a garantir a respetiva integridade física no decurso 
da fase de construção, tendo como objetivo evitar danos involuntários nestas ocorrências 
resultantes dos trabalhos de construção e da movimentação de maquinaria. 

32. Efetuar o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem 
movimentações de terras (desflorestações/desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e 
empréstimos de inertes), não apenas na fase de construção, mas desde as suas fases preparatórias, 
como a instalação do estaleiro. 

33. Sinalizar e vedar as ocorrências patrimoniais localizadas no interior da faixa de 25 m centrada no eixo 
da linha e junto aos apoios, de forma a evitar a sua afetação pela circulação de pessoas e máquinas, 
que aí deverá ser proibida ou muito condicionada. 

34. Sinalizar e vedar as ocorrências patrimoniais localizadas até 25 m das componentes de projeto da 
central de forma a evitar a sua afetação pela circulação de pessoas e máquinas, que aí deve ser 
proibida ou muito condicionada. 

35. Efetuar a sinalização das ocorrências situadas, até cerca de 50 m da obra, condicionando a circulação 
de modo a evitar a sua afetação. 

36. Deverão ser dadas instruções aos trabalhadores sobre os procedimentos ambientalmente 
adequados a ter em obra (sensibilização ambiental) para que desta forma se possam limitar ações 
nefastas perante os valores naturais e visuais no âmbito do fator ambiental Paisagem. 

37. Estabelecer, em todas as áreas sujeitas a intervenção, incluindo a do corredor da linha elétrica aérea, 
e antes do início de qualquer atividade relacionada com a obra, os limites para além do quais não 
deve haver lugar a qualquer perturbação, quer pelas máquinas quer por eventuais depósitos de 
terras e/ou outros materiais. Consequentemente, os referidos limites devem ser claramente 
balizados, e não meramente sinalizados, antes do início da obra, devendo permanecer em todo o 
perímetro, durante a execução da mesma. 

38. Proteger os afloramentos rochosos. 

39. Proteger, sempre que possível, os muros de pedra existentes que delimitam as propriedades. 

40. No caso de haver afetação direta de muros de pedra proceder ao reu registo, gráfico, fotográfico e 
topográfico e à elaboração de memória descritiva. 

41. Balizar devidamente, e não apenas sinalizar, todos os exemplares arbóreos, com particular destaque 
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para o género Quercus quando próximos de áreas intervencionadas. A balizagem, enquanto medida 
preventiva e de proteção, deve ser realizada, no mínimo, na linha circular de projeção horizontal da 
copa, sobre o terreno, do exemplar arbóreo em causa, em todo o seu perímetro ou, no mínimo, na 
extensão voltada para o lado da intervenção. 

Medidas para a fase de execução da obra 

42. Garantir que os trabalhos de modelação do terreno para abertura de caminhos, que coincidam com 
o leito e faixa marginal (10 metros para cada lado da linha que limita o leito) das linhas de água 
existentes não induzem qualquer ação que comprometa a estabilidade da margem, implique 
aumento de transporte de material solido para o leito ou pressuponha outros impactes sobre o 
escoamento ou a qualidade dos recursos hídricos. 

43. Efetuar a ligação dos estaleiros à rede de saneamento local. Quando tal não for possível, podem ser 
adotados wc químicos ou fossas estanques (ou depósitos) para recolha das águas residuais 
produzidas, devendo as mesmas ser recolhidas pelos serviços camarários ou operador licenciado, 
não sendo permitida a rejeição de águas residuais domésticas no solo. 

44. Garantir a não ocorrência de descarga de efluentes no solo ou no meio hídrico, sem obtenção prévia 
de licença de descarga, nos termos da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro e Decreto-Lei nº 226-
A/2007, de 31 de maio, nas suas redações atuais. 

45. Proceder ao licenciamento de captação de água para abastecimento na área da central, caso se 
verifique essa necessidade. 

46. Planear os trabalhos de forma a minimizar as movimentações de terras e a exposição de solos nos 
períodos de maior pluviosidade, evitando o arraste de sedimentos e o eventual assoreamento de 
linhas de água existentes na envolvente. 

47. Implementar, nos caminhos (a melhorar ou a construir) que atravessem linhas de água, passagens 
hidráulicas de secção adequada. 

48. Proceder ao manuseamento de óleos e combustíveis em áreas impermeabilizadas e limitadas para 
conter qualquer derrame. 

49. Proceder à recolha de solo contaminado, sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no 
solo, com produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino final 
(operador licenciado). 

50. Reduzir as áreas de intervenção ao mínimo possível. 

51. Assegurar uma adequada formação e gestão social da presença de trabalhadores vindos de fora da 
região, de modo a assegurar um comportamento adequado e um bom relacionamento com as 
populações locais. 

52. Garantir uma proteção adequada da zona do Santuário da Senhora do Calvário e a não utilização 
destes espaços ou do respetivo acesso dedicado, para qualquer atividade relacionada com a obra. 

53. Suspender as ações construtivas na proximidade do Santuário durante o período das festas anuais. 

54. Assegurar que qualquer impacte que venha a ocorrer, ainda que acidentalmente, na área do 
Santuário deve ser prontamente mitigado. 

55. Garantir que os estaleiros da obra que não sejam constituídos por áreas já infraestruturadas (p.e.: 
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armazéns existentes, campos de futebol, etc.), devem ser localizados obedecendo aos seguintes 
requisitos: 

a. Locais afastados pelo menos 50 m relativamente a linhas de água permanentes; 

b. Locais não classificados como Domínio Hídrico; 

c. Locais não classificados como Reserva Agrícola Nacional ou com ocupação agrícola; 

d. Locais não classificados como Reserva Ecológica Nacional; 

e. Locais que não interfiram com os usos da água mais sensíveis, nomeadamente, captações de 
água para consumo humano; 

f. Locais fora das áreas de ocorrência de Habitats; 

g. Locais não definidos como áreas de proteção do património cultural; 

h. Locais afastados de espaços urbanos e de aglomerados populacionais (de acordo com o 
ordenamento definido nos Planos Diretores Municipais), de espaços turísticos e de espaços de 
equipamentos sociais; 

i. Locais que evitem a destruição de vegetação arbórea com interesse botânico, paisagístico ou 
espécies protegidas, entre as quais, sobreiro e azinheira; 

j. Locais que evitem áreas de maior sensibilidade da Paisagem, como é o caso especial do Alto 
Douro Vinhateiro. 

56. Restringir os estaleiros e parques de materiais ao absolutamente necessário; devem ser vedados, de 
forma a restringir os impactes do seu normal funcionamento e para que o movimento das máquinas 
não cause estragos fora da área definida. 

57. Assegurar que a iluminação, incluindo a dos estaleiros, não é projetada de forma intrusiva sobre a 
envolvente habitada - espaço público e fachadas de habitações. Nesse sentido, a mesma deve o mais 
dirigida, segundo a vertical, e apenas sobre os locais que efetivamente a exigem. 

58. Efetuar a abertura de acessos em colaboração com os proprietários/arrendatários dos terrenos a 
afetar. Caso não possa ser evitada a interrupção de acessos e caminhos, deverá ser encontrada, 
previamente à interrupção, uma alternativa adequada, de acordo com os interessados, garantindo o 
acesso às propriedades. 

59. Realizar a adequada e atempada reparação das vias que venham a ser degradadas. 

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

61. Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra; 

62. Na construção e reabilitação de acessos deverá ser evitado, sempre que possível, afetar muros de 
pedra posta de xisto. 

63. No caso da inevitável afetação de muros, deverá proceder-se, no mais breve período de tempo 
possível, ao restabelecimento dos troços de muros afetados respeitando as técnicas e materiais 
tradicionais. 

64. Realizar a prospeção arqueológica das zonas de estaleiro, manchas de empréstimo e depósito de 
terras, caminhos de acesso à obra, caso as mesmas se encontrem fora das áreas prospetadas nas 
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fases anteriores, ou que tivessem apresentado visibilidade do solo reduzida a nula. De acordo com 
os resultados obtidos as respetivas localizações poderão ser ainda condicionadas. 

65. Realizar a prospeção arqueológica das áreas de incidência direta de todas as componentes de obra, 
após a sua desmatação, incluindo acessos a criar ou a beneficiar. 

66. Proceder ao acompanhamento arqueológico integral, permanente e presencial, de todas as 
operações que impliquem movimentação dos solos (desmatações, decapagens superficiais, 
preparação e regularização do terreno, escavações, terraplenagens, abertura de valas, depósitos e 
empréstimos de inertes) quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases preparatórias, 
como a instalação de estaleiros, abertura/alargamento de acessos; O acompanhamento deverá ser 
continuado e efetivo, pelo que se houver mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo 
terá de se garantir o acompanhamento de todas as frentes. 

67. Conservar as ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento 
arqueológico da obra, tanto quanto possível, e em função do valor do seu valor patrimonial, in situ 
(mesmo que de forma passiva), no caso de estruturas, de tal forma que não se degrade o seu estado 
de conservação atual ou salvaguardadas pelo registo. 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. 

68. Colocar os achados arqueológicos móveis efetuados no decurso da obra em depósito credenciado 
pelo organismo de tutela. 

69. Implementar o Projeto de Integração Paisagística da Central Fotovoltaica Douro Solar, o Plano de 
Gestão e Reconversão da Faixa de Proteção Legal das Linhas (PGRFPLL) Elétricas Aéreas, o Plano de 
Gestão de Espécies Exóticas e Invasoras (PGEEI) e o Plano de Recuperação das Áreas 
Intervencionadas (PRAI). 

70. Proceder à remoção física e eficaz eliminação de plantas exóticas invasoras, nas áreas a desarborizar 
e desmatar, onde se verifique a presença de plantas exóticas invasoras, de forma a garantir uma 
contenção eficaz da dispersão de propágulos, tendo em consideração que esta ação não deve ser 
executada durante a época de produção e dispersão de sementes. Esta medida deve ser aplicável a 
todas as áreas a intervencionar, incluindo a faixa de proteção legal da linha elétrica aérea e deve 
seguir as orientações expressas no documento e na cartografia elaboradas com este fim. 

71. Efetuar as operações de desmatação em áreas onde não é necessário efetuar movimentações de 
terras e, consequentemente, não sejam sujeitas a mobilização do solo, por corte raso, com corta-
matos, e rechega do material cortado. Em zonas onde seja necessário realizar movimentações de 
terras, as operações de desmatação deverão ser efetuadas por gradagem, com mistura do mato 
cortado na camada superficial do solo. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo projeto, 
ainda que possam ser utilizadas como zonas de apoio à obra, não devem ser desmatadas ou 
decapadas. 

72. Realizar a decapagem da terra viva/vegetal sempre no sentido de a máquina nunca circular sobre o 
terreno ainda não decapado. Ou seja, a sua progressão deve fazer-se sempre sobre o terreno já 
decapado. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo projeto, ainda que possam ser 
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utilizadas como zonas de apoios, não devem ser desmatadas ou decapadas. 

73. A profundidade da decapagem da terra viva deverá corresponder à espessura da totalidade da terra 
vegetal, em toda a profundidade do horizonte local (Horizontes O e A) e não em função de uma 
profundidade pré-estabelecida. As operações de decapagem devem ser realizadas com recurso a 
balde liso e por camadas. A terra viva decapada deve ser segregada e permanecer sem mistura com 
quaisquer outros materiais inertes e terras de escavação de horizontes inferiores. 

74. Armazenar a terra viva/vegetal proveniente das operações de decapagem, possuidora do banco de 
sementes das espécies autóctones, em pargas. Estas deverão ter até 2m de altura; devem ser 
colocadas próximo das áreas de onde foram removidas, mas assegurando que tal se realiza em áreas 
planas e bem drenadas; e devem ser protegidas contra a erosão hídrica e eólica através de uma 
sementeira de leguminosas e/ou da sua cobertura se necessário e aplicável em função dos tempos 
de duração e das condições atmosféricas. 

75. As terras de zonas onde tenha sido identificada a presença de espécies exóticas invasoras, devem 
ser objeto de cuidados especiais quanto ao seu armazenamento e eliminação. Devem ser totalmente 
separadas das terras a utilizar na recuperação das áreas afetadas pela obra, não devendo por isso 
ser reutilizadas como terra vegetal em qualquer circunstância. 

76. Deverá ser dada atenção especial à origem/proveniência, e condições de armazenamento, de todos 
materiais inertes para a construção dos acessos, ou terras de empréstimo se aplicável, não devendo 
ser provenientes em caso algum, de áreas ocupadas por espécies vegetais exóticas invasoras, para 
que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras. 

77. No caso de existir afetação de bordaduras de oliveiras, o(s) exemplar(es) arrancado(s) deverá(ão) ser 
replantado(s) no local original, caso seja compatível com o posicionamento da infraestrutura, ou, em 
caso de impossibilidade, em local próximo em que seja mantido o alinhamento da bordadura. 

78. Implementar medidas de redução do risco de incêndio, nomeadamente quanto ao manuseamento 
de determinados equipamentos, à remoção e transporte dos resíduos decorrentes de operações de 
desmatação e à desmontagem dos estaleiros (etapa na qual deverão ser removidos todos os 
materiais sobrantes, não devendo permanecer no local quaisquer objetos que possam originar ou 
alimentar a deflagração de incêndios ou potenciar outros perigos). 

79. Realizar o planeamento dos trabalhos de forma a minimizar as movimentações de terras e a 
exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade ou de vento. 

80. Recuperar todas as áreas afetadas, os acessos abertos e que não tenham utilidade posterior devem 
ser desativados. A recuperação inclui operações de limpeza e remoção de todos os materiais, de 
remoção completa de pavimentos existentes, de descompactação do solo, regularização/modelação 
do terreno, de forma tão naturalizada quanto possível e o seu revestimento com as terras vegetais, 
de forma a criar condições favoráveis à regeneração natural e crescimento da vegetação autóctone. 

81. Proceder, após a conclusão dos trabalhos, à limpeza dos locais de estaleiro e parque de materiais, 
com reposição das condições existentes antes do início das obras. Deverá repor-se a situação inicial 
das áreas afetas à obra cuja qualidade ficará diminuída pela execução da obra, devendo esta ser 
acordada com o proprietário. 

82. Garantir o acesso dos proprietários às parcelas existentes na envolvente dos locais alvo de 
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operações. 

83. Assegurar a transitabilidade nas vias de acesso, devendo, sempre que necessário, proceder a ações 
de manutenção/reabilitação. 

84. Reduzir ao mínimo imprescindível o tempo de instalação de apoios, simultaneamente reduzindo o 
tempo necessário para acomodação das terras resultantes da escavação dos caboucos. 

85. Garantir, sempre que possível, a reposição dos usos afetados pelas obras de construção da linha. 

Medidas para a fase de exploração 

86. 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 que possam por em risco 
a segurança das populações vizinhas. 

87. Implementar o Plano de Gestão de Espécies Exóticas e Invasoras (PGEEI), nos termos em que o 
mesmo venha a ser aprovado no contexto da presente decisão. 

88. Implementar o Projeto de Integração Paisagística da Central Fotovoltaica Douro Solar, nos termos 
em que o mesmo venha a ser aprovado no contexto da presente decisão. 

89. Implementar o Plano de Gestão e Reconversão da Faixa de Proteção Legal da Linha (PGRFPLL), nos 
termos em que o mesmo venha a ser aprovado no contexto da presente decisão e conforme vier a 
ser acordado com os proprietários dos terrenos. 

90. Apresentar os Relatórios de Acompanhamento do Plano de Gestão de Espécies Exóticas e Invasoras 
(PGEEI), do Projeto de Integração Paisagística e do Plano de Gestão e Reconversão da Faixa de 
Proteção Legal da Linha, por um período mínimo de 3 anos após a concretização efetiva de cada um 
deles. 

91. Proceder às operações de manuseamento de óleos, no caso de manutenção e reparação das 
estruturas, em área impermeabilizada; 

92. Armazenar os óleos usados em recipientes adequados e estanques. Na eventualidade de um 
derrame acidental de óleos, combustíveis ou outras substâncias, deverá ser imediatamente 
removida a camada de solo afetada e o seu encaminhamento para local adequado; 

93. Fornecer aos empreiteiros e subempreiteiros a Carta de Condicionantes atualizada com a 
implantação de todos os elementos patrimoniais identificados, quer no EIA e no RECAPE, quer com 
os que se venham a identificar na fase de construção, sempre que se desenvolverem ações de 
manutenção ou outros trabalhos. 

94. Assegurar o acompanhamento arqueológico sempre que ocorram trabalhos de manutenção que 
envolvam alterações que obriguem a revolvimentos do subsolo, circulação de maquinaria e pessoal 
afeto, nomeadamente em áreas anteriormente não afetadas pela construção das infraestruturas (e 
que não foram alvo de intervenção), devendo ser cumpridas as medidas de minimização previstas 
para a fase de construção, quando aplicáveis. 

95. Assegurar a limpeza do material combustível na envolvente à área de implantação das centrais 
fotovoltaicas e sob a projeção das linhas elétricas associadas, de modo a garantir a existência de uma 
faixa de segurança contra incêndios rurais, no âmbito dos Instrumentos Gestão Territorial 
legalmente aplicáveis, nomeadamente do Plano Regional de Ordenamento Florestal, bem como do 
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Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação (Sistema de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios). 

Medidas para a fase de desativação 

96. 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 o promotor, no último ano de exploração do projeto, apresentar a solução futura de ocupação 
da área de implantação da linha elétrica e projetos associados 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 um plano pormenorizado, 
contemplando nomeadamente: 

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

 As ações de desmantelamento e obra; 

 O destino a dar a todos os elementos retirados; 

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

 Um plano de recuperação final de todas as áreas afetadas. 

De uma forma geral, todas as ações devem obedecer às diretrizes e condições identificadas no 
momento da aprovação da linha elétrica, sendo complementadas com o conhecimento e imperativos 
legais que forem aplicáveis no momento da sua elaboração. 

Programas de monitorização 

Implementar o programa de monitorização abaixo, nos termos em que os mesmos vierem a ser aprovados 
no contexto da presente decisão e atendendo às seguintes diretrizes:  

1. Programa de Monitorização para avifauna, com a duração de 4 anos e relatórios anuais, centrada nos 
troços mais sensíveis, de acordo com critérios no Manual aplicável (ICNF, 2019), que inclua a avaliação 
dos seguintes parâmetros: 

a. Situação do casal de águia-de-Bonelli do vale do Rio Varosa em termos de ocorrência ao longo 
do ano, caracterização da área vital, cálculo dos parâmetros reprodutores, e avaliação de 
interferências com a nova linha e demais linhas abrangidas pela “Área Crítica” polarizada pela 
ocorrência referida; 

b. Mortalidade por colisão, que permita avaliar a eficácia das medidas de minimização na nova 
linha, e efeitos cumulativos, atendendo à proximidade de outras linhas de alta e muito alta 
tensão. 
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Entidade de verificação 
da DIA 

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 

 

Data de emissão 22 de junho de 2021 

 

Validade da DIA 

Nos termos do n.º 2 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
outubro, na sua redação atual, a presente decisão caduca: 

 Para a Central Solar Fotovoltaica Douro Solar se, decorridos quatro anos 
a contar da presente data, não tiver sido iniciada a execução do 
respetivo projeto; 

 Para a Linha Elétrica de ligação à Rede se, decorridos quatro anos a 
contar da presente data, não tiver sido apresentado à autoridade de AIA 
o respetivo RECAPE e solicitada a verificação da conformidade 
ambiental do projeto de execução. 

 

Assinatura 

O Presidente do Conselho Diretivo da APA, I.P. 

 

 

(Nuno Lacasta) 

 

 

 

 

mailto:geral@apambiente.pt
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Quadro A.1 – Quadro Síntese de Verificação das Condicionantes da DIA 

Condicionantes Trabalhos em Causa Documento de Verificação  

1 
Desenvolver o projeto de execução da Linha Elétrica de ligação à Rede no corredor correspondente à alternativa: no 
Troço 1 o Traçado 1 = Traçado 2, no Troço 2 o Traçado 1 e no Troço 3 o Traçado 1 = Traçado 2 + Alternativa CSD + 
Alternativa ADV.. 

Todo o projeto de execução foi desenvolvido dentro do corredor 
selecionado 

Volume.2 – Capítulo 6.3.1 

 

Volume 3 – Anexos Técnicos 

Anexo B – Projeto de Execução 

 

Volume 4 – Peças Desenhadas 

Desenho 1 – Esboço Corográfico 

Desenho 2 – Implantação do Traçado 

 

Quadro A.2 – Quadro Síntese de Verificação dos Elementos a apresentar em RECAPE da Linha Elétrica de Ligação à Rede 

Condicionantes Trabalhos em Causa Documento de Verificação  

1 

Layout com o traçado final da linha, sendo que este deve integrar as seguintes condições: 

a) Garantir a não implantação de apoios da linha em áreas integrantes do domínio hídrico (leito e margens 
com uma largura de 10 metros para cada lado da linha que limita o leito). Caso seja impossível evitar a 
interferência com áreas integrantes do domínio hídrico, essa ação deverá ser devidamente fundamentada; 

b) Salvaguardar integralmente as linhas de água que ocorrem na área da implantação da linha elétrica, bem 
como das respetivas galerias ripícolas de acompanhamento; 

c) Assegurar a compatibilização do projeto com as infraestruturas existentes, designadamente: abastecimento 
de água, de drenagem de águas residuais, de transporte e distribuição de eletricidade, telecomunicações, 
vias rodoviárias e caminhos, com especial atenção para as captações existentes ao longo do corredor 
selecionado; 

d) Evitar a afetação, na medida do possível, de outras categorias da REN, nomeadamente a colocação de 
apoios em áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo e em áreas de instabilidade de vertentes; 

e) Respeitar uma distância mínima de 250 m aos pontos de água acessíveis por meios aéreos, integrados na 
rede de pontos de água para combate a incêndios florestais, e preferencialmente, deve assegurar uma 
distância mínima de 500 m; 

f) Não afetar ou afetar no mínimo indispensável as áreas da Reserva Agrícola Nacional; 

g) Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra, na definição e planificação dos 
acessos à obra, caso tal não interfira com áreas habitacionais, espaços turísticos e outras áreas sensíveis. 
A utilização de caminhos privados apenas poderá ser efetuada com autorização expressa e prévia dos 
proprietários; 

h) Definir o traçado fora das categorias de “Espaços Residenciais e Espaço de Uso Especial” do PDM de 
Lamego; 

i) Garantir o cumprimento das recomendações emanadas da Circular de Informação Aeronáutica n.º 10/2003, 
de 6 de maio, do ex-Instituto Nacional Aviação Civil, no que se refere às "Limitações em Altura e Balizagem 
de Obstáculos Artificiais à Navegação Aérea", salvaguardando nesta questão a proximidade ao heliporto de 
Armamar e a tipologia de voos a ele associado, designadamente os empregues em operações de combate 
a incêndios rurais, por parte da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da Guarda Nacional 
Republicana. 

j) Não afetar os elementos patrimoniais identificados pelo EIA e no decurso da prospeção arqueológica 
sistemática a executar nesta fase, devendo ainda ser minimizadas eventuais afetações dos respetivos 
enquadramentos paisagísticos; 

k) O alinhamento dos apoios da linha, no seu traçado final, a 220kV, ao longo da extensão que se desenvolve 
de forma paralela à linha existente, deve fazer-se no mesmo plano dos apoios da linha existente, sendo que 
este último deve ser perpendicular ao plano da diretriz da linha existente. Os atravessamentos das linhas de 
água e vias deve fazer-se na perpendicular às mesmas. 

O projeto de execução foi desenvolvido considerando as 
recomendações constantes na presente medida 

Volume.2 – Capítulo 6.3.2.1 

 

Volume 3 – Anexos Técnicos 

Anexo B – Projeto de Execução 

Anexo D - Estudo comparativo entre os traçados de Projeto de 
Execução e aprovado em Sede de AIA 

Anexo F – Plano de Acessos 

Anexo G – Relatório de Prospeção Arqueológica 

 

Volume 4 – Peças Desenhadas 

Desenho 1 – Esboço Corográfico 

Desenho 2 – Implantação do Traçado 

Desenho 3 - Carta de Condicionantes 

2 Carta de condicionantes à localização dos estaleiros / parques de materiais. A carta de condicionante é apresentada conforme solicitado 

Volume 4 – Peças Desenhadas 

Desenho 4 - Carta de Condicionantes aos Estaleiros e outras Áreas de 
Apoio à Obra 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

3 Parecer da Câmara Municipal de Lamego. É apresentado o pedido de parecer 

Volume.2 – Capítulo 6.3.2.1 

Volume 3 – Anexos Técnicos 

Anexo C - Parecer das Entidades Contatadas 
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Quadro A.2 – Quadro Síntese de Verificação dos Elementos a apresentar em RECAPE da Linha Elétrica de Ligação à Rede 

Condicionantes Trabalhos em Causa Documento de Verificação  

4 

Parecer favorável da Entidade Regional da Reserva Agrícola do Norte (ERRA-N), que ateste a conformidade do 
projeto perante o disposto no regime jurídico da RAN, publicado pelo Decreto-Lei nº 73/2009, de 31 de março, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 199/2015 de 16 de setembro e regulamentado pela Portaria nº 162/2011, 
de 18 de abril 

O parecer é apresentado conforme solicitado 

Volume.2 – Capítulo 6.3.2.1 

Volume 3 – Anexos Técnicos 

Anexo C - Parecer das Entidades Contatadas 

5 Parecer da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte. É apresentado o pedido de parecer 

Volume.2 – Capítulo 6.3.2.1 

Volume 3 – Anexos Técnicos 

Anexo C - Parecer das Entidades Contatadas 

6 Certidão de Interesse Público Municipal da CM de Tarouca. A certidão é apresentada conforme solicitado 

Volume.2 – Capítulo 6.3.2.1 

Volume 3 – Anexos Técnicos 

Anexo C - Parecer das Entidades Contatadas 

7 
Análise dos impactes cumulativos do projeto da linha elétrica com outras infraestruturas, nomeadamente Parque 
Eólico Douro Solar, pedreira de São Domingos, redes elétricas de muito alta tensão, alta tensão e média tensão. 

A Análise dos impactes cumulativos foi realizada conforme solicitado 

Volume.2 – Capítulo 6.3.2.1 

Volume 3 – Anexos Técnicos 

Anexo E – Análise de Impactes Cumulativos 

8 

Sobreposição gráfica apenas dos contornos lineares da área de trabalho, cerca de 400 m2, associada à implantação 
de cada apoio da linha elétrica aérea, assim como a da área da base do apoio, à imagem do orto à Escala 1: 1.000, 
na forma de um excerto por cada apoio. Deve também constar a representação gráfica do traçado de todos os 
acessos que estejam previstos realizar, sobretudo, os a construir. 

A sobreposição gráfica foi elaborada conforme solicitado 

Volume.2 – Capítulo 6.3.2.1 

Volume 3 – Anexos Técnicos 

Anexo F – Plano de Acessos 

9 

Resultados da prospeção arqueológica sistemática dos corredores selecionados, numa faixa de 100 metros de 
largura centrada no eixo da linha projetada (50 metros para cada lado), e de todas as componentes de projeto, como 
acessos, estaleiros, etc. O relatório de Trabalhos Arqueológicos (prospeção) deve ser apresentado no RECAPE, bem 
como a demonstração dos ajustes que os respetivos resultados tiveram no Projeto de Execução. 

Quando por razões técnicas do Projeto, não houver possibilidade de proceder a alterações pontuais de traçado ou de 
localização dos respetivos componentes, a destruição total ou parcial de um Sítio deverá ser assumida no RECAPE 
como inevitável. Deve ficar também expressamente garantida a salvaguarda pelo registo arqueológico da totalidade 
dos vestígios e contextos a afetar diretamente pela obra. No caso de elementos arquitetónicos e etnográficos, através 
de registo gráfico, fotográfico e da elaboração de memória descritiva; no caso de sítios arqueológicos, através da sua 
escavação integral. Prever que os muros afetados deverão ser repostos no final da obra. 

O RECAPE deverá ainda prever a realização da prospeção arqueológica das zonas de estaleiro, manchas de 
empréstimo e depósito de terras, caminhos de acesso à obra, caso as mesmas se encontrem fora das áreas 
prospetadas nessa fase ou que tivessem apresentado ausência de visibilidade do solo. 

A Prospeção arqueológica foi realizada conforme solicitado 

Volume.2 – Capítulo 6.3.2.1 

Volume 3 – Anexos Técnicos 

Anexo G – Relatório de Prospeção Arqueológica 

 

10 
Plano de Acessos à obra, que deverá ser consolidado somente após os trabalhos de prospeção arqueológica e de 
acordo com os respetivos resultados. 

Plano de Acessos à obra foi confirmado em função dos resultados da 
prospeção arqueológica conforme solicitado 

Volume.2 – Capítulo 6.3.2.1 

Volume 3 – Anexos Técnicos 

Anexo F – Plano de Acessos  

Anexo G – Relatório de Prospeção Arqueológica 

11 

Carta de Condicionantes à localização dos Estaleiros, manchas de empréstimo e depósito, com a implantação dos 
elementos patrimoniais identificados, deve integrar o Caderno de Encargos da Obra. Esta deverá interditar, em locais 
a menos de 50 m das ocorrências patrimoniais, a instalação de estaleiros, acessos à obra e áreas de 
empréstimo/depósito de inertes; na fase obra a mesma deverá ser facultada a cada empreiteiro 

A carta de condicionantes é apresentada conforme solicitado 

Volume 4 – Peças Desenhadas 

Desenho 4 - Carta de Condicionantes aos Estaleiros e outras Áreas de 
Apoio à Obra 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

12 Levantamento dos muros de pedra posta de xisto ou granito a afetar pela obra 
Foi elaborado o Levantamento dos muros de pedra posta conforme 

solicitado 

Volume.2 – Capítulo 6.3.2.1 

Volume 3 – Anexos Técnicos 

Anexo H – Levantamento dos Muros de Pedra Posta 
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Quadro A.2 – Quadro Síntese de Verificação dos Elementos a apresentar em RECAPE da Linha Elétrica de Ligação à Rede 

Condicionantes Trabalhos em Causa Documento de Verificação  

13 

Plano de Gestão e Reconversão da Faixa de Proteção Legal da Linha (PGRFPLL), constituído por peças escritas e 
desenhadas e incluindo os seguintes elementos: 

a) Cartografia com a localização das áreas onde se registe regeneração natural com vista à sua preservação e 
proteção; 

b) Identificação e delimitação cartográfica de áreas passíveis de serem reconvertidas através da plantação de 
espécies autóctones; 

c) Elenco de espécies a considerar, garantindo a sua diferenciação no que se refere aos locais de plantação 
como por exemplo linhas de água, ou de escorrência preferencial; 

d) Plano de Manutenção. 

Foi elaborado o Plano de Gestão e Reconversão da Faixa de Proteção 
Legal da Linha conforme solicitado 

Volume.2 – Capítulo 6.3.2.1 

Volume 3 – Anexos Técnicos 

Anexo I - Plano de Gestão e Reconversão da Faixa de Proteção Legal 
da Linha 

14 
Programa de Monitorização para Avifauna, desenvolvido de acordo com as diretrizes constantes no presente 
documento. 

Foi elaborado o Plano de Monitorização da Avifauna conforme 
solicitado 

Volume.2 – Capítulo 6.3.2.1 

Volume 5 - Plano Geral de Monitorização 

 

15 Parecer da Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP). O parecer é apresentado conforme solicitado 

Volume.2 – Capítulo 6.3.2.1 

Volume 3 – Anexos Técnicos 

Anexo C - Parecer das Entidades Contatadas 

 

Quadro A.3 – Quadro Síntese de Verificação dos Elementos a apresentar previamente ao licenciamento e em sede de licenciamento da Central Solar Fotovoltaica Douro Solar   

Condicionantes Trabalhos em Causa Documento de Verificação  

16 
Novo layout da Central Fotovoltaica que integre e traduza o cumprimento das condições constantes da presente 
decisão. 

Não aplicável.  

Já verificado no âmbito da Nota Técnica - Conformidade com a DIA do 
Projeto de Execução da Central Fotovoltaica Douro Solar 

- 

17 Comunicação da ZCA Alvite e ZCT da Serra de Leomil. 

Não aplicável. 

Já verificado no âmbito da Nota Técnica - Conformidade com a DIA do 
Projeto de Execução da Central Fotovoltaica Douro Solar 

-- 

18 Pedido de parecer da Direção-Geral do Território (DGT). 

Não aplicável.  

Já verificado no âmbito da Nota Técnica - Conformidade com a DIA do 
Projeto de Execução da Central Fotovoltaica Douro Solar 

- 

 

Quadro A.4 – Quadro Síntese de Verificação dos Elementos a apresentar previamente ao início da obra 

Condicionantes Trabalhos em Causa Documento de Verificação  

19 
Carta de Condicionamentos revista e atualizada, considerando o layout final do projeto que venha a ser aprovado no 
contexto da presente decisão. 

A carta de condicionantes é apresentada conforme solicitado 

Volume 4 – Peças Desenhadas 

Desenho 3 - Carta de Condicionantes 

Volume 6 - Plano de Gestão Ambiental 

20 

Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) atualizado, que deverá integrar o Caderno de Encargos da 
Obra, todas as medidas referentes ao Património, bem como a Carta de Condicionantes, com a implantação e 
identificação de todas as ocorrências patrimoniais inventariadas; na fase obra a Carta de Condicionantes patrimoniais 
deve ser facultada a cada empreiteiro. 

Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra foi desenvolvido 
conforme solicitado 

A carta de condicionantes é apresentada conforme solicitado 

Volume 4 – Peças Desenhadas 

Desenho 4 - Carta de Condicionantes aos Estaleiros e outras Áreas de 
Apoio à Obra 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 
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Quadro A.4 – Quadro Síntese de Verificação dos Elementos a apresentar previamente ao início da obra 

Condicionantes Trabalhos em Causa Documento de Verificação  

21 
Projeto de Integração Paisagística da Central Fotovoltaica Douro Solar revisto de acordo com as seguintes 
orientações: (…) 

Não aplicável.  

Relativo à Central Fotovoltaica Douro Solar. 
- 

22 

Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Invasoras para avaliação, se, em data anterior à sua apresentação 
forem detetadas espécies exóticas quer na área de implantação dos painéis solares quer na faixa de proteção 
legal/servidão da linha elétrica aérea. O mesmo deve observar os seguintes aspetos: 

a) Deverá ser realizada uma prospeção de atualização de toda a área integral da Central e da faixa de 
proteção legal da linha elétrica; 

b) Levantamento georreferenciado dos núcleos/áreas de exóticas; 

c) Caracterização e quantificação das áreas contaminadas; 

d) Identificação e caracterização das espécies em presença; 

e) Definição das metodologias de controle para cada espécie; 

f) Programa de Monitorização/Manutenção para a Fase de Exploração. 

Foi desenvolvido o Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas 
Invasoras conforme solicitado 

Volume.2 – Capítulo 6.3.2.4 

Volume 3 – Anexos Técnicos 

Anexo J – Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Invasoras 

 

23 Levantamento dos muros de pedra posta de xisto ou granito a afetar pela obra 
Foi elaborado o Levantamento dos muros de pedra posta conforme 

solicitado 

Volume.2 – Capítulo 6.3.2.4 

Volume 3 – Anexos Técnicos 

Anexo H – Levantamento dos Muros de Pedra Posta 

24 Parecer da Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMDF) relativamente à construção da subestação. 
Não aplicável.  

Relativo à Central Fotovoltaica Douro Solar. 
- 

25 

Consulta aos Serviços Municipais de Proteção Civil de Armamar, Moimenta da Beira e Tarouca dependentes das 
respetivas Câmaras Municipais, designadamente quanto às ações que serão levadas a cabo e respetiva 
calendarização, de modo a possibilitar um melhor acompanhamento e intervenção, na fase de construção e de 
exploração, bem como para uma eventual atualização dos correspondentes Planos Municipais de Emergência de 
Proteção Civil e Planos Municipais de Defesa da Floresta contra Incêndios. 

A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.2.4 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

26 
Demonstrar que as ações de limpeza e desmatação a executar na faixa de gestão de combustíveis não afetarão as 
ocorrências patrimoniais inventariadas, designadamente a ocorrência N.º 2, Serra Costa 1. Caso se determine essa 
afetação deverá ser prevista a execução de trabalhos arqueológicos de diagnóstico. 

Não aplicável.  

Relativo à Central Fotovoltaica Douro Solar. 
-  

 

Quadro A.5 – Quadro Síntese de Verificação dos Elementos a apresentar durante a fase de execução da obra   

Condicionantes Trabalhos em Causa Documento de Verificação  

27 

Proposta de Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI), considerando as seguintes orientações 

a) Todas as áreas afetadas, não sujeitas ao Projeto de Integração Paisagística, deverão ser recuperadas 
procedendo-se à criação de condições para a regeneração natural da vegetação; 

b) Representação em cartografia as áreas afetadas temporariamente incluindo o estaleiro; 

c) A recuperação deve incluir operações de limpeza, remoção de todos os materiais, remoção completa de 
pavimentos existentes, em particular no caso dos caminhos a desativar, descompactação do solo, 
regularização/modelação do terreno, de forma tão naturalizada quanto possível e o seu revestimento com 
as terras vivas/vegetais; 

d) A cada área cartografada graficamente devem ser associadas as operações/ações a aplicar; 

e) Locais de depósito das terras vivas/vegetais; 

f) No caso de haver recurso a plantações ou sementeiras apenas deverão ser consideradas espécies 
autóctones e todos os exemplares a plantar devem apresentar-se bem conformados e em boas condições 
fitossanitárias; 

g) Deverão ser previstas medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária – vedações, paliçadas - no que diz 
respeito ao acesso – pisoteio, veículos e herbivoria - nos locais a recuperar. 

Foram desenvolvidas diretrizes para a elaboração do PRAI 

Volume.2 – Capítulo 6.3.2.5 

Volume 3 – Anexos Técnicos 

Anexo L – Diretrizes para elaboração do Plano de Recuperação das 
Áreas Intervencionadas 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 
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Quadro A.5 – Quadro Síntese de Verificação dos Elementos a apresentar durante a fase de execução da obra   

Condicionantes Trabalhos em Causa Documento de Verificação  

28 

Relatório de Acompanhamento da Obra com periodicidade trimestral, fundamentalmente apoiado em registo 
fotográfico focado nas questões/medidas do fator ambiental Paisagem. Para elaboração dos diversos relatórios de 
acompanhamento de obra, deve ser estabelecido um conjunto de pontos/locais 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. 

A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.2.5 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

29 Avaliação da reposição das condições originais do terreno afetado pela abertura de acessos. 
A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 

Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.2.5 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

 

Quadro A.6 – Quadro Síntese de Verificação das Medidas de Minimização a integrar no Projeto de Execução   

Condicionantes Trabalhos em Causa Documento de Verificação  

1 
Na fase de elaboração do Projeto de Execução da LMAT deverão ser delimitados os elementos patrimoniais (com um 
mínimo de 50 m, contados a partir dos seus limites externos), não podendo essas áreas ser diretamente afetadas 
pelo projeto, nomeadamente pelos apoios e acessos a beneficiar e a construir. 

O projeto de execução foi desenvolvido considerando as 
recomendações constantes na presente medida 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.1 

Volume 4 – Peças Desenhadas 

Desenho3  - Carta de Condicionantes 

2 
Os resultados da prospeção arqueológica sistemática deverão ser tidos em consideração na fase de elaboração do 
Projeto de Execução da LMAT de forma a evitar a afetação direta de eventuais ocorrências patrimoniais. 

O projeto de execução foi desenvolvido considerando as 
recomendações constantes na presente medida 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.1 

Volume 3 – Anexos Técnicos 

Anexo G – Relatório de Prospeção Arqueológica 

Volume 4 – Peças Desenhadas 

Desenho 3 - Carta de Condicionantes 

3 A localização de estaleiros deve evitar a ocupação de margens de linhas de água. 
A localização dos estaleiros teve em consideração as recomendações 

constantes na presente medida 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.1 

Volume 4 – Peças Desenhadas 

Desenho 3 - Carta de Condicionantes 

Desenho 4  - Carta de Condicionantes aos Estaleiros e outras Áreas de 
Apoio à Obra 

4 
Não implantar estaleiros, novos acessos à obra ou utilizar áreas de empréstimo e de depósito de inertes, que 
localizem a menos de 50 m das ocorrências patrimoniais inventariadas ou das que ainda venham a ser identificadas 
no decorrer da empreitada, salvo situações devidamente justificadas. 

A localização dos estaleiros teve em consideração as recomendações 
constantes na presente medida 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.1 

Anexo G – Relatório de Prospeção Arqueológica 

Volume 4 – Peças Desenhadas 

Desenho 4  - Carta de Condicionantes aos Estaleiros e outras Áreas de 
Apoio à Obra 

5 
Os estaleiros devem ser localizados de forma a evitar áreas de maior sensibilidade da Paisagem, como é o caso 
especial do ADV e da sua ZEP, devendo portanto localizar-se fora destas áreas. 

A localização dos estaleiros teve em consideração as recomendações 
constantes na presente medida 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.1 

Volume 4 – Peças Desenhadas 

Desenho 3 - Carta de Condicionantes 

Desenho 4  - Carta de Condicionantes aos Estaleiros e outras Áreas de 
Apoio à Obra 

6 
Salvaguarda integral das linhas de água que ocorrem na área da central, bem como das respetivas galerias ripícolas 
de acompanhamento, com exceção da necessidade de atravessamento para execução de passagem hidráulica, 
devendo nestes casos serem cumpridas as condições impostas no título de utilização de recursos hídricos. 

Não aplicável.  

Relativo à Central Fotovoltaica Douro Solar 
- 

7 
Assegurar a compatibilização do projeto com as infraestruturas existentes, designadamente: abastecimento de água, 
de drenagem de águas residuais, de transporte e distribuição de eletricidade, telecomunicações, vias rodoviárias e 
caminhos. 

O projeto de execução foi desenvolvido considerando as 
recomendações constantes na presente medida 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.1 

Volume 3 – Anexos Técnicos 

Anexo B – Projeto de Execução 

Volume 4 – Peças Desenhadas 

Desenho3  - Carta de Condicionantes 

8 

Garantir a sinalização da LMAT, em toda a extensão abrangida por “Área Crítica” (ICNF, 2019), através da instalação 
de sinalizadores (tipo firefly), nos cabos de guarda, sendo que o afastamento aparente entre cada dispositivo de 
sinalização não deverá ser superior a 10m, ou seja, os sinalizadores deverão serão dispostos de 20 em 20 metros, 
alternadamente em cada cabo de guarda. 

O projeto de execução foi desenvolvido considerando as 
recomendações constantes na presente medida 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.1 
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LINHA PARQUE FOTOVOLTAICO DOURO SOLAR – VALDIGEM A 220 kV 

Quadro A.6 – Quadro Síntese de Verificação das Medidas de Minimização a integrar no Projeto de Execução   

Condicionantes Trabalhos em Causa Documento de Verificação  

9 
No caso de troço em que, para dar cumprimento à circular aeronáutica n.º 10/03, de 6 de maio, seja imprescindível 
efetuar balizagem aérea através da utilização de bolas de balizagem, não será necessário aplicar a sinalização para 
minimizar risco de colisão das aves. 

O projeto de execução foi desenvolvido considerando as 
recomendações constantes na presente medida 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.1 

10 

Assegurar a compatibilização de todas as componentes do projeto que estejam em situação de conflito, de acordo 
com as seguintes orientações: 

a) Exclusão dos painéis em áreas com declives superiores a 20%, onde deverá ser mantida a vegetação 
existente, e, cujas áreas, deverão ser aferidas com a elaboração da Carta de Declives com base no 
levantamento topográfico realizado para a execução do Projeto. Nas áreas em que esta exclusão não se 
revele tecnicamente viável, tal deve ser devidamente explicado e fundamentado. Nesses casos devem ser 
propostas medidas de prevenção da erosão; 

b) Exclusão dos painéis em áreas com declives superiores a 20%, onde deverá ser mantida a vegetação 
existente, e, cujas áreas, deverão ser aferidas com a elaboração da Carta de Declives com base no 
levantamento topográfico realizado para a execução do Projeto. Nas áreas em que esta exclusão não se 
revele tecnicamente viável, tal deve ser devidamente explicado e fundamentado. Nesses casos devem ser 
propostas medidas de prevenção da erosão; 

c) Exclusão ou compatibilização com as áreas onde ocorrem afloramentos rochosos de maior relevo; 

d) Exclusão ou compatibilização da implantação dos painéis de forma a preservar os muros de pedra seca 
existentes enquanto marca identitária da Paisagem; 

e) Compatibilização com os elementos arbóreos existentes que revelem porte significativo devendo ser criado 
um buffer em torno dos mesmos; 

f) Reconfiguração do traçado dos caminhos/acessos internos, quer os a construir quer os existentes, assim 
como do traçado das valas de cabos de modo a não intercetem as linhas de água e/ou de escorrência 
preferencial. De modo a alcançar este objetivo os acessos aos núcleos de painéis podem fazer-se, em 
alternativa, a partir do acesso perimetral, o que permitirá reduzir a sua extensão e as referidas situações de 
conflito; 

g) A proposta final do Projeto de Integração Paisagística da Central Fotovoltaica da Douro Solar, sobretudo, 
no que se refere ao acomodar da faixa da cortina arbórea a implementar em toda a extensão dos 
perímetros das áreas de implantação de painéis definida pelo Proponente; 

Não aplicável.  

Relativo à Central Fotovoltaica Douro Solar 
- 

11 
Assegurar a distância mínima de 10 m de proteção dos planos de água identificados na área de implantação da 
central. 

Não aplicável.  

Relativo à Central Fotovoltaica Douro Solar 
- 

12 

Demonstrar que não serão afetadas em nenhuma fase do projeto as ocorrências patrimoniais inventariadas pelo EIA, 
com especial destaque para a Ocorrências N.º 9, Lameira Longa 2, e N.º 10, Lameira Longa 1, ao redor das quais 
deverá ser delimitado um perímetro de proteção com um mínimo de 50 m de raio, bem como as ocorrências N.º 2, 
Capela de Nossa Senhora do Monte, e N.º 3, Calvário de Via Chã da Beira. 

Não aplicável.  

Relativo à Central Fotovoltaica Douro Solar. 
- 

13 

Garantir que a implementação do projeto, em função do traçado escolhido para a localização da linha elétrica 
associada, não compromete a operacionalidade, designadamente, do ponto de água de apoio ao combate a incêndios 
rurais - Arreda, n.º 22712, de 2ª ordem, terrestre. Caso tal não se revele exequível, deverão ser estudadas 
alternativas para a substituição do ponto de água comprometido, em estreita articulação com a respetiva Câmara 
Municipal. 

O projeto de execução foi desenvolvido considerando as 
recomendações constantes na presente medida 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.1 

14 
Utilizar materiais inertes, sobretudo para a camada de desgaste, que apresentem tonalidades próximas do existente 
ou tendencialmente neutras. Não devem assim ser utilizados materiais de maior refletância como saibros ou 
tonalidades brancas. 

Não aplicável.  

Relativo à Central Fotovoltaica Douro Solar. 
- 

15 

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. 

Não aplicável.  

Relativo à Central Fotovoltaica Douro Solar. 
- 
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LINHA PARQUE FOTOVOLTAICO DOURO SOLAR – VALDIGEM A 220 kV  

Quadro A.7 – Quadro Síntese de Verificação das Medidas de Minimização para a fase prévia à execução da obra e fase de execução da obra 

Condicionantes Trabalhos em Causa Documento de Verificação  

16 Calendarizar os trabalhos tendo em conta a minimização das perturbações das atividades agrícolas. 
A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 

Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.2 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

17 Comunicar o início dos trabalhos às Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia abrangidas pelo projeto. 
A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 

Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.2 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

18 Informar a EDP Produção do planeamento da obra (data de início dos trabalhos; duração; data fim dos trabalhos). 
A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 

Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.2 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

19 

Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente, as populações mais 
próximas, mediante divulgação em locais públicos, nomeadamente nas Juntas de Freguesia e nas Câmaras 
Municipais. A informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a localização da obra, as principais ações 
a realizar, respetiva calendarização e eventuais afetações à população, designadamente a afetação temporária das 
acessibilidades. 

A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.2 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

20 
Implementar um mecanismo de atendimento ao público para a receção de reclamações, sugestões e/ou pedidos de 
informação sobre o projeto. Este mecanismo deve contemplar pontos de atendimento telefónico e contato por correio 
eletrónico e devem estar afixados, pelo menos, à entrada do estaleiro e em cada frente de obra. 

A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.2 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

21 
Promover a articulação com os corpos de Bombeiros locais no sentido de os melhor capacitar na sua intervenção 
para fazer face a eventuais acidentes de trabalho durante a fase de construção e exploração. 

A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.2 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

22 
Garantir as condições de acessibilidade e operação dos meios de socorro, tanto na fase de construção como de 
exploração. 

A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.2 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

23 Assegurar a colocação de sinalética de informação e segurança nas vias de acesso à obra. 
A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 

Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.2 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

24 
Reduzir ao mínimo imprescindível o tempo de implantação dos apoios, reduzindo o tempo necessário para 
acomodação das terras resultantes da escavação dos caboucos. 

A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.2 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

25 

Realizar, previamente ao início da obra, ações de formação e sensibilização ambiental para os trabalhadores e 
encarregados envolvidos na execução das obras, de modo a que estes sejam devidamente informados da conduta a 
ter relativamente às ações suscetíveis de causar impactes ambientais e às medidas de minimização a implementar, 
designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos. 

A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.2 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

26 
Definir e adotar medidas que visem minimizar a afetação da mobilidade da população (quer rodoviária, quer pedonal) 
e da acessibilidade a áreas residenciais e outras áreas sociais adjacentes à obra. 

A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.2 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 
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LINHA PARQUE FOTOVOLTAICO DOURO SOLAR – VALDIGEM A 220 kV 

Quadro A.7 – Quadro Síntese de Verificação das Medidas de Minimização para a fase prévia à execução da obra e fase de execução da obra 

Condicionantes Trabalhos em Causa Documento de Verificação  

27 
Identificar e implementar, em colaboração com as autarquias locais, as alternativas de percurso e acesso à obra que 
venham a verificar-se necessários, de modo a evitar, tanto quanto possível, o atravessamento de povoações, 
nomeadamente de Vila Chã da Beira, durante toda a fase de construção. 

A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.2 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

28 
Garantir que o acompanhamento arqueológico a executar na fase de obra seja efetuado de modo efetivo, continuado 
e direto por um arqueólogo em cada frente de trabalho sempre que as ações inerentes à realização do projeto não 
sejam sequenciais, mas simultâneas. 

A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.2 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

29 
Efetuar ações de formação junto dos intervenientes da obra, designadamente apresentando as condicionantes 
patrimoniais. 

A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.2 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

30 
Executar registo fotográfico e elaborar memória descritiva dos elementos N.º 5,  
N.º 6 e N.º 8, abrigos de pastor. 

A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.2 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

31 

Proceder à delimitação com fita sinalizadora, com uma margem de segurança mínima de 5 m para o exterior da área 
por estas abrangidas, de modo a garantir a respetiva integridade física no decurso da fase de construção, tendo como 
objetivo evitar danos involuntários nestas ocorrências resultantes dos trabalhos de construção e da movimentação de 
maquinaria. 

Não aplicável.  

Relativo à Central Fotovoltaica Douro Solar 
- 

32 
Efetuar o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem movimentações de terras 
(desflorestações/desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de inertes), não apenas na 
fase de construção, mas desde as suas fases preparatórias, como a instalação do estaleiro. 

Não aplicável.  

Relativo à Central Fotovoltaica Douro Solar 
- 

33 
Sinalizar e vedar as ocorrências patrimoniais localizadas no interior da faixa de 25 m centrada no eixo da linha e junto 
aos apoios, de forma a evitar a sua afetação pela circulação de pessoas e máquinas, que aí deverá ser proibida ou 
muito condicionada. 

A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.2 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

34 
Sinalizar e vedar as ocorrências patrimoniais localizadas até 25 m das componentes de projeto da central de forma a 
evitar a sua afetação pela circulação de pessoas e máquinas, que aí deve ser proibida ou muito condicionada. 

Não aplicável.  

Relativo à Central Fotovoltaica Douro Solar 
- 

35 
Efetuar a sinalização das ocorrências situadas, até cerca de 50 m da obra, condicionando a circulação de modo a 
evitar a sua afetação. 

A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.2 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

36 
Deverão ser dadas instruções aos trabalhadores sobre os procedimentos ambientalmente adequados a ter em obra 
(sensibilização ambiental) para que desta forma se possam limitar ações nefastas perante os valores naturais e 
visuais no âmbito do fator ambiental Paisagem. 

A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.2 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

37 

Estabelecer, em todas as áreas sujeitas a intervenção, incluindo a do corredor da linha elétrica aérea, e antes do 
início de qualquer atividade relacionada com a obra, os limites para além do quais não deve haver lugar a qualquer 
perturbação, quer pelas máquinas quer por eventuais depósitos de terras e/ou outros materiais. Consequentemente, 
os referidos limites devem ser claramente balizados, e não meramente sinalizados, antes do início da obra, devendo 
permanecer em todo o perímetro, durante a execução da mesma. 

A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.2 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 
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LINHA PARQUE FOTOVOLTAICO DOURO SOLAR – VALDIGEM A 220 kV  

Quadro A.7 – Quadro Síntese de Verificação das Medidas de Minimização para a fase prévia à execução da obra e fase de execução da obra 

Condicionantes Trabalhos em Causa Documento de Verificação  

38 Proteger os afloramentos rochosos. 
A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 

Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.2 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

39 Proteger, sempre que possível, os muros de pedra existentes que delimitam as propriedades. 
A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 

Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.2 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

40 
No caso de haver afetação direta de muros de pedra proceder ao seu registo, gráfico, fotográfico e topográfico e à 
elaboração de memória. 

A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.2 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

41 

Balizar devidamente, e não apenas sinalizar, todos os exemplares arbóreos, com particular destaque para o género 
Quercus quando próximos de áreas intervencionadas. A balizagem, enquanto medida preventiva e de proteção, deve 
ser realizada, no mínimo, na linha circular de projeção horizontal da copa, sobre o terreno, do exemplar arbóreo em 
causa, em todo o seu perímetro ou, no mínimo, na extensão voltada para o lado da intervenção. 

A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.2 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

42 

Garantir que os trabalhos de modelação do terreno para abertura de caminhos, que coincidam com o leito e faixa 
marginal (10 metros para cada lado da linha que limita o leito) das linhas de água existentes não induzem qualquer 
ação que comprometa a estabilidade da margem, implique aumento de transporte de material solido para o leito ou 
pressuponha outros impactes sobre o escoamento ou a qualidade dos recursos hídricos. 

A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.3 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

43 

Efetuar a ligação dos estaleiros à rede de saneamento local. Quando tal não for possível, podem ser adotados wc 
químicos ou fossas estanques (ou depósitos) para recolha das águas residuais produzidas, devendo as mesmas ser 
recolhidas pelos serviços camarários ou operador licenciado, não sendo permitida a rejeição de águas residuais 
domésticas no solo. 

A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.3 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

44 
Garantir a não ocorrência de descarga de efluentes no solo ou no meio hídrico, sem obtenção prévia de licença de 
descarga, nos termos da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro e Decreto-Lei nº 226- A/2007, de 31 de maio, nas suas 
redações atuais. 

A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.3 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

45 
Proceder ao licenciamento de captação de água para abastecimento na área da central, caso se verifique essa 
necessidade. 

Não aplicável.  

Relativo à Central Fotovoltaica Douro Solar 
- 

46 
Planear os trabalhos de forma a minimizar as movimentações de terras e a exposição de solos nos períodos de maior 
pluviosidade, evitando o arraste de sedimentos e o eventual assoreamento de linhas de água existentes na 
envolvente. 

A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.3 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

47 
Implementar, nos caminhos (a melhorar ou a construir) que atravessem linhas de água, passagens hidráulicas de 
secção adequada. 

A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.3 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

48 
Proceder ao manuseamento de óleos e combustíveis em áreas impermeabilizadas e limitadas para conter qualquer 
derrame. 

A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.3 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 
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49 
Proceder à recolha de solo contaminado, sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, com produto 
absorvente adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino final (operador licenciado). 

A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.3 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

50 Reduzir as áreas de intervenção ao mínimo possível. 
A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 

Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.3 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

51 
Assegurar uma adequada formação e gestão social da presença de trabalhadores vindos de fora da região, de modo 
a assegurar um comportamento adequado e um bom relacionamento com as populações locais. 

A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.3 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

52 
Garantir uma proteção adequada da zona do Santuário da Senhora do Calvário e a não utilização destes espaços ou 
do respetivo acesso dedicado, para qualquer atividade relacionada com a obra 

Não aplicável.  

Relativo à Central Fotovoltaica Douro Solar 
- 

53 Suspender as ações construtivas na proximidade do Santuário durante o período das festas anuais. 
Não aplicável.  

Relativo à Central Fotovoltaica Douro Solar 
- 

54 
Assegurar que qualquer impacte que venha a ocorrer, ainda que acidentalmente, na área do Santuário deve ser 
prontamente mitigado. 

Não aplicável.  

Relativo à Central Fotovoltaica Douro Solar 
- 

55 

Garantir que os estaleiros da obra que não sejam constituídos por áreas já infraestruturadas (p.e.: armazéns 
existentes, campos de futebol, etc.), devem ser localizados obedecendo aos seguintes requisitos: 

a) Locais afastados pelo menos 50 m relativamente a linhas de água permanentes; 

b) Locais não classificados como Domínio Hídrico; 

c) Locais não classificados como Reserva Agrícola Nacional ou com ocupação agrícola; 

d) Locais não classificados como Reserva Ecológica Nacional; 

e) Locais que não interfiram com os usos da água mais sensíveis, nomeadamente, captações de água para 
consumo humano; 

f) Locais fora das áreas de ocorrência de Habitats; 

g) Locais não definidos como áreas de proteção do património cultural; 

h) Locais afastados de espaços urbanos e de aglomerados populacionais (de acordo com o ordenamento 
definido nos Planos Diretores Municipais), de espaços turísticos e de espaços de equipamentos sociais; 

i) Locais que evitem a destruição de vegetação arbórea com interesse botânico, paisagístico ou espécies 
protegidas, entre as quais, sobreiro e azinheira; 

j) Locais que evitem áreas de maior sensibilidade da Paisagem, como é o caso especial do Alto Douro 
Vinhateiro. 

A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.3 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

56 
Restringir os estaleiros e parques de materiais ao absolutamente necessário; devem ser vedados, de forma a 
restringir os impactes do seu normal funcionamento e para que o movimento das máquinas não cause estragos fora 
da área definida. 

A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.3 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

57 
Assegurar que a iluminação, incluindo a dos estaleiros, não é projetada de forma intrusiva sobre a envolvente 
habitada - espaço público e fachadas de habitações. Nesse sentido, a mesma deve o mais dirigida, segundo a 
vertical, e apenas sobre os locais que efetivamente a exigem. 

A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.3 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 
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58 
Efetuar a abertura de acessos em colaboração com os proprietários/arrendatários dos terrenos a afetar. Caso não 
possa ser evitada a interrupção de acessos e caminhos, deverá ser encontrada, previamente à interrupção, uma 
alternativa adequada, de acordo com os interessados, garantindo o acesso às propriedades. 

A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.3 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

59 Realizar a adequada e atempada reparação das vias que venham a ser degradadas. 
A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 

Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.3 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

60 
Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a acumulação e ressuspensão de 
poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de equipamentos de obra. 

A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.3 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

61 Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. 
A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 

Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.3 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

62 
Na construção e reabilitação de acessos deverá ser evitado, sempre que possível, afetar muros de pedra posta de 
xisto. 

A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.3 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

63 
No caso da inevitável afetação de muros, deverá proceder-se, no mais breve período de tempo possível, ao 
restabelecimento dos troços de muros afetados respeitando as técnicas e materiais tradicionais. 

A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.3 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

64 

Realizar a prospeção arqueológica das zonas de estaleiro, manchas de empréstimo e depósito de terras, caminhos 
de acesso à obra, caso as mesmas se encontrem fora das áreas prospetadas nas fases anteriores, ou que tivessem 
apresentado visibilidade do solo reduzida a nula. De acordo com os resultados obtidos as respetivas localizações 
poderão ser ainda condicionadas. 

A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.3 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

65 
Realizar a prospeção arqueológica das áreas de incidência direta de todas as componentes de obra, após a sua 
desmatação, incluindo acessos a criar ou a beneficiar. 

A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.3 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

66 

Proceder ao acompanhamento arqueológico integral, permanente e presencial, de todas as operações que impliquem 
movimentação dos solos (desmatações, decapagens superficiais, preparação e regularização do terreno, escavações, 
terraplenagens, abertura de valas, depósitos e empréstimos de inertes) quer estas sejam feitas em fase de 
construção, quer nas fases preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura/alargamento de acessos; O 
acompanhamento deverá ser continuado e efetivo, pelo que se houver mais que uma frente de obra a decorrer em 
simultâneo terá de se garantir o acompanhamento de todas as frentes. 

A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.3 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

67 

Conservar as ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da obra, 
tanto quanto possível, e em função do valor do seu valor patrimonial, in situ (mesmo que de forma passiva), no caso 
de estruturas, de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação atual ou salvaguardadas pelo registo. 
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. 

A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.3 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

68 
Colocar os achados arqueológicos móveis efetuados no decurso da obra em depósito credenciado pelo organismo de 
tutela. 

A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.3 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 
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69 
Implementar o Projeto de Integração Paisagística da Central Fotovoltaica Douro Solar, o Plano de Gestão e 
Reconversão da Faixa de Proteção Legal das Linhas (PGRFPLL) Elétricas Aéreas, o Plano de Gestão de Espécies 
Exóticas e Invasoras (PGEEI) e o Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI). 

A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.3 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

70 

Proceder à remoção física e eficaz eliminação de plantas exóticas invasoras, nas áreas a desarborizar e desmatar, 
onde se verifique a presença de plantas exóticas invasoras, de forma a garantir uma contenção eficaz da dispersão 
de propágulos, tendo em consideração que esta ação não deve ser executada durante a época de produção e 
dispersão de sementes. Esta medida deve ser aplicável a todas as áreas a intervencionar, incluindo a faixa de 
proteção legal da linha elétrica aérea e deve seguir as orientações expressas no documento e na cartografia 
elaboradas com este fim. 

A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.3 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

71 

Efetuar as operações de desmatação em áreas onde não é necessário efetuar movimentações de terras e, 
consequentemente, não sejam sujeitas a mobilização do solo, por corte raso, com corta-matos, e rechega do material 
cortado. Em zonas onde seja necessário realizar movimentações de terras, as operações de desmatação deverão ser 
efetuadas por gradagem, com mistura do mato cortado na camada superficial do solo. As áreas adjacentes às áreas a 
intervencionar pelo projeto, ainda que possam ser utilizadas como zonas de apoio à obra, não devem ser desmatadas 
ou decapadas. 

A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.3 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

72 

Realizar a decapagem da terra viva/vegetal sempre no sentido de a máquina nunca circular sobre o terreno ainda não 
decapado. Ou seja, a sua progressão deve fazer-se sempre sobre o terreno já decapado. As áreas adjacentes às 
áreas a intervencionar pelo projeto, ainda que possam ser utilizadas como zonas de apoios, não devem ser 
desmatadas ou decapadas. 

A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.3 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

73 

A profundidade da decapagem da terra viva deverá corresponder à espessura da totalidade da terra vegetal, em toda 
a profundidade do horizonte local (Horizontes O e A) e não em função de uma profundidade pré-estabelecida. As 
operações de decapagem devem ser realizadas com recurso a balde liso e por camadas. A terra viva decapada deve 
ser segregada e permanecer sem mistura com quaisquer outros materiais inertes e terras de escavação de horizontes 
inferiores. 

A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.3 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

74 

Armazenar a terra viva/vegetal proveniente das operações de decapagem, possuidora do banco de sementes das 
espécies autóctones, em pargas. Estas deverão ter até 2m de altura; devem ser colocadas próximo das áreas de 
onde foram removidas, mas assegurando que tal se realiza em áreas planas e bem drenadas; e devem ser protegidas 
contra a erosão hídrica e eólica através de uma sementeira de leguminosas e/ou da sua cobertura se necessário e 
aplicável em função dos tempos de duração e das condições atmosféricas. 

A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.3 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

75 

As terras de zonas onde tenha sido identificada a presença de espécies exóticas invasoras, devem ser objeto de 
cuidados especiais quanto ao seu armazenamento e eliminação. Devem ser totalmente separadas das terras a utilizar 
na recuperação das áreas afetadas pela obra, não devendo por isso ser reutilizadas como terra vegetal em qualquer 
circunstância. 

A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.3 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

76 

Deverá ser dada atenção especial à origem/proveniência, e condições de armazenamento, de todos materiais inertes 
para a construção dos acessos, ou terras de empréstimo se aplicável, não devendo ser provenientes em caso algum, 
de áreas ocupadas por espécies vegetais exóticas invasoras, para que as mesmas não alterem a ecologia local e 
introduzam plantas invasoras. 

A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.3 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

77 
No caso de existir afetação de bordaduras de oliveiras, o(s) exemplar(es) arrancado(s) deverá(ão) ser replantado(s) 
no local original, caso seja compatível com o posicionamento da infraestrutura, ou, em caso de impossibilidade, em 
local próximo em que seja mantido o alinhamento da bordadura. 

A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.3 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

78 

Implementar medidas de redução do risco de incêndio, nomeadamente quanto ao manuseamento de determinados 
equipamentos, à remoção e transporte dos resíduos decorrentes de operações de desmatação e à desmontagem dos 
estaleiros (etapa na qual deverão ser removidos todos os materiais sobrantes, não devendo permanecer no local 
quaisquer objetos que possam originar ou alimentar a deflagração de incêndios ou potenciar outros perigos). 

A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.3 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

79 
Realizar o planeamento dos trabalhos de forma a minimizar as movimentações de terras e a exposição dos solos nos 
períodos de maior pluviosidade ou de vento. 

A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.3 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 
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80 

Recuperar todas as áreas afetadas, os acessos abertos e que não tenham utilidade posterior devem ser desativados. 
A recuperação inclui operações de limpeza e remoção de todos os materiais, de remoção completa de pavimentos 
existentes, de descompactação do solo, regularização/modelação do terreno, de forma tão naturalizada quanto 
possível e o seu revestimento com as terras vegetais, de forma a criar condições favoráveis à regeneração natural e 
crescimento da vegetação autóctone. 

A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.3 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

81 
Proceder, após a conclusão dos trabalhos, à limpeza dos locais de estaleiro e parque de materiais, com reposição 
das condições existentes antes do início das obras. Deverá repor-se a situação inicial das áreas afetas à obra cuja 
qualidade ficará diminuída pela execução da obra, devendo esta ser acordada com o proprietário. 

A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.3 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

82 Garantir o acesso dos proprietários às parcelas existentes na envolvente dos locais alvo de operações. 
A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 

Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.3 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

83 
Assegurar a transitabilidade nas vias de acesso, devendo, sempre que necessário, proceder a ações de 
manutenção/reabilitação. 

A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.3 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

84 
Reduzir ao mínimo imprescindível o tempo de instalação de apoios, simultaneamente reduzindo o tempo necessário 
para acomodação das terras resultantes da escavação dos caboucos. 

A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.3 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

85 Garantir, sempre que possível, a reposição dos usos afetados pelas obras de construção da linha. 
A medida é transposta para o Plano de Acompanhamento Ambiental da 

Obra que acompanha o RECAPE 

Volume.2 – Capítulo 6.3.3.3 

Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

 

Quadro A.8 – Quadro Síntese de Verificação das Medidas de Minimização para a Fase de Exploração   

Condicionantes Trabalhos em Causa Documento de Verificação  

86 
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 que possam por em risco a segurança das populações vizinhas. 

Não aplicável.  

Relativo à Central Fotovoltaica Douro Solar 
- 

87 
Implementar o Plano de Gestão de Espécies Exóticas e Invasoras (PGEEI), nos termos em que o mesmo venha a ser 
aprovado no contexto da presente decisão. 

Ação a desenvolver pela concessionária da Rede Nacional de 
Transporte (RNT) de eletricidade, a REN – Rede Elétrica Nacional na 

fase de exploração 
Volume.2 – Capítulo 6.3.3.4 

88 
Implementar o Projeto de Integração Paisagística da Central Fotovoltaica Douro Solar, nos termos em que o mesmo 
venha a ser aprovado no contexto da presente decisão. 

Não aplicável.  

Relativo à Central Fotovoltaica Douro Solar 
- 

89 
Implementar o Plano de Gestão e Reconversão da Faixa de Proteção Legal da Linha (PGRFPLL), nos termos em que 
o mesmo venha a ser aprovado no contexto da presente decisão e conforme vier a ser acordado com os proprietários 
dos terrenos. 

Ação a desenvolver pela concessionária da Rede Nacional de 
Transporte (RNT) de eletricidade, a REN – Rede Elétrica Nacional na 

fase de exploração 
Volume.2 – Capítulo 6.3.3.4 
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90 
Apresentar os Relatórios de Acompanhamento do Plano de Gestão de Espécies Exóticas e Invasoras (PGEEI), do 
Projeto de Integração Paisagística e do Plano de Gestão e Reconversão da Faixa de Proteção Legal da Linha, por um 
período mínimo de 3 anos após a concretização efetiva de cada um deles. 

Ação a desenvolver pela concessionária da Rede Nacional de 
Transporte (RNT) de eletricidade, a REN – Rede Elétrica Nacional na 

fase de exploração 
Volume.2 – Capítulo 6.3.3.4 

91 
Proceder às operações de manuseamento de óleos, no caso de manutenção e reparação das estruturas, em área 
impermeabilizada; 

Ação a desenvolver pela concessionária da Rede Nacional de 
Transporte (RNT) de eletricidade, a REN – Rede Elétrica Nacional na 

fase de exploração 
Volume.2 – Capítulo 6.3.3.4 

92 
Armazenar os óleos usados em recipientes adequados e estanques. Na eventualidade de um derrame acidental de 
óleos, combustíveis ou outras substâncias, deverá ser imediatamente removida a camada de solo afetada e o seu 
encaminhamento para local adequado; 

Ação a desenvolver pela concessionária da Rede Nacional de 
Transporte (RNT) de eletricidade, a REN – Rede Elétrica Nacional na 

fase de exploração 
Volume.2 – Capítulo 6.3.3.4 

93 
Fornecer aos empreiteiros e subempreiteiros a Carta de Condicionantes atualizada com a implantação de todos os 
elementos patrimoniais identificados, quer no EIA e no RECAPE, quer com os que se venham a identificar na fase de 
construção, sempre que se desenvolverem ações de manutenção ou outros trabalhos. 

Ação a desenvolver pela concessionária da Rede Nacional de 
Transporte (RNT) de eletricidade, a REN – Rede Elétrica Nacional na 

fase de exploração 
Volume.2 – Capítulo 6.3.3.4 

94 

Assegurar o acompanhamento arqueológico sempre que ocorram trabalhos de manutenção que envolvam alterações 

que obriguem a revolvimentos do subsolo, circulação de maquinaria e pessoal afeto, nomeadamente em áreas 

anteriormente não afetadas pela construção das infraestruturas (e que não foram alvo de intervenção), devendo ser 

cumpridas as medidas de minimização previstas para a fase de construção, quando aplicáveis. 

Ação a desenvolver pela concessionária da Rede Nacional de 
Transporte (RNT) de eletricidade, a REN – Rede Elétrica Nacional na 

fase de exploração 
Volume.2 – Capítulo 6.3.3.4 

95 

Assegurar a limpeza do material combustível na envolvente à área de implantação das centrais fotovoltaicas e sob a 

projeção das linhas elétricas associadas, de modo a garantir a existência de uma faixa de segurança contra incêndios 

rurais, no âmbito dos Instrumentos Gestão Territorial legalmente aplicáveis, nomeadamente do Plano Regional de 

Ordenamento Florestal, bem como do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação (Sistema de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios). 

Ação a desenvolver pela concessionária da Rede Nacional de 
Transporte (RNT) de eletricidade, a REN – Rede Elétrica Nacional na 

fase de exploração 
Volume.2 – Capítulo 6.3.3.4 

 

Quadro A.9 – Quadro Síntese de Verificação das Medidas de Minimização para a Fase de Desativação   

Condicionantes Trabalhos em Causa Documento de Verificação  

96 

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 o promotor, no último 
ano de exploração do projeto, apresentar a solução futura de ocupação da área de implantação da linha elétrica e 
projetos associados 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 um plano pormenorizado, contemplando nomeadamente:  

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

 As ações de desmantelamento e obra;  

 O destino a dar a todos os elementos retirados;  

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

 Um plano de recuperação final de todas as áreas afetadas.  

De uma forma geral, todas as ações devem obedecer às diretrizes e condições identificadas no momento da 
aprovação da linha elétrica, sendo complementadas com o conhecimento e imperativos legais que forem aplicáveis 
no momento da sua elaboração. 

Ação a desenvolver pela concessionária da Rede Nacional de 
Transporte (RNT) de eletricidade, a REN – Rede Elétrica Nacional na 

fase de desativação 
Volume.2 – Capítulo 6.3.3.5 
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LINHA PARQUE FOTOVOLTAICO DOURO SOLAR – VALDIGEM A 220 kV  

 

Quadro A.10 – Quadro Síntese de Verificação do Plano de Monitorização  

Condicionantes Trabalhos em Causa Documento de Verificação  

1 

Programa de Monitorização para avifauna, com a duração de 4 anos e relatórios anuais, centrada nos troços 
mais sensíveis, de acordo com critérios no Manual aplicável (ICNF, 2019), que inclua a avaliação dos 
seguintes parâmetros: 

a) Situação do casal de águia-de-Bonelli do vale do Rio Varosa em termos de ocorrência ao longo do 
ano, caracterização da área vital, cálculo dos parâmetros reprodutores, e avaliação de interferências 
com a nova linha e demais linhas abrangidas pela “Área Crítica” polarizada pela ocorrência referida; 

b) Mortalidade por colisão, que permita avaliar a eficácia das medidas de minimização na nova linha, e 
efeitos cumulativos, atendendo à proximidade de outras linhas de alta e muito alta tensão. 

Foi desenvolvido o plano de monitorização cumprindo as orientações 
solicitadas 

Volume.2 – Capítulo 6.3.4 

Volume.5 – Plano Geral de Monitorização 

 

 

 

 

 


