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1 -  INTRODUÇÃO 

Neste documento apresenta-se o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) dos 

Parques Eólicos na Serra de Bornes, designados por Bornes I e II nos termos do previsto no Decre-

to-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio e na Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, que estabelecem o regi-

me jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental (AIA). 

Os Parques Eólicos na Serra de Bornes, em fase de Projecto de Execução, destinam-se à produção 

de energia eléctrica a partir do vento e serão compostos por um total de 24 máquinas produtoras de 

energia (aerogeradores) de 2,5 MW de potência unitária. Os aerogeradores 1 a 12 correspondem ao 

Parque Eólico de Bornes I e os aerogeradores 13 a 24 ao Parque Eólico de Bornes II. 

O Proponente de ambos os Parques é a empresa Parque Eólico da Serra de Bornes, Lda., que consti-

tui o conjunto de empresas participadas do grupo ENERSIS, e a entidade licenciadora do Projecto é 

a Direcção-Geral de Geologia e Energia (DGGE). 

O Projecto prevê a implementação de uma potência da ordem dos 60 MW com a qual se estima 

produzir cerca de 153 GWh/ano.  

O Projecto em estudo localiza-se no distrito de Bragança, ao longo da cumedada da serra de Bornes, 

concelhos de Macedo de Cavaleiros e Alfândega da Fé. 

A ligação ao Sistema Eléctrico Público, de ambos os Parques, será feita à subestação de Mogadou-

ro, mediante linha aérea dupla, a construir com cerca de 36,4 km. 

O EIA foi elaborado entre Maio de 2004 e Agosto de 2005 pela PROCESL - Engenharia Hidráulica 

e Ambiental, Lda., tendo integrado uma equipa de técnicos das diversas especialidades envolvida na 

sua realização. Posteriormente houve uma outra fase de estudos complementares que decorreu entre 

Outubro e Dezembro de 2005. 

Teve por base elementos bibliográficos, informações cedidas por diversas entidades públicas e pri-

vadas (às quais foram solicitadas informações adicionais) e reconhecimentos e levantamentos de 

campo efectuados na região em estudo. 

Neste Resumo Não Técnico apresentam-se, sumariamente, os resultados dos estudos realizados. 

Para obtenção de informações mais detalhadas e/ou pormenorizadas deverá ser consultado o Relató-

rio Final do EIA e respectivos Anexos. 
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2 -  OBJECTIVOS DO PROJECTO 

O objectivo do Projecto em estudo é a produção de energia eléctrica a partir de uma fonte renovável 

e não poluente - o vento, contribuindo para a diversificação das fontes energéticas do país e de 

cumprimento dos compromissos assumidos por Portugal ao nível das políticas ambientais. 

De facto, as metas Europeias assumidas por Portugal, impõem que, em 2010, pelo menos 39% da 

electricidade consumida em Portugal seja proveniente de fontes renováveis (electricidade verde). 

Para atender ao aumento do consumo de electricidade, Portugal terá de aumentar em cerca de 60% a 

produção de electricidade verde. 

Neste contexto, a energia obtida a partir do vento é a fonte mais promissora, no sentido da substitui-

ção dos combustíveis fósseis, relacionada, sobretudo, pela sua equilibrada relação com o ambiente. 

Segundo a APREN - Associação Portuguesa de Produtores de Energias Renováveis, para a obten-

ção das metas nacionais, será necessário desenvolver cerca de 3 750 MW em projectos de aprovei-

tamento da energia do vento até 2010.  

Assim, o Projecto em estudo constitui um importante contributo para o cumprimento das metas 

nacionais, com uma potência instalada prevista de 60 MW, o que perfaz, aproximadamente, 1,6% 

do total necessário a partir de projectos eólicos. 

A produção anual de energia prevista nos Parques Eólicos de Bornes I e II é equivalente a três vezes 

o consumo total de energia dos concelhos de Macedo de Cavaleiros e Alfandega da Fé.  

A opção por este tipo de energias apresenta mais valias claras. Ainda de acordo com a APREN, o 

aproveitamento dos recursos renováveis disponíveis em Portugal permitiria evitar a importação e a 

combustão de 1,3 milhões de toneladas de fuel em cada ano, bem como uma redução anual das 

emissões de dióxido de carbono (CO2) de quase 3,0 milhões de toneladas. 

Esta vantagem é evidente se se comparar a quantidade de gases, cujo lançamento para a atmosfera é 

evitado com o funcionamento deste Projecto, com a utilização de centrais térmicas queimando gás 

natural (combustível com menores impactes ambientais em comparação com o fuel ou o carvão). 

Assim, e para produzir a mesma energia que os Parques Eólicos de Bornes produzirá ao longo do 

seu horizonte de vida útil, uma central térmica a gás natural produziria 203 toneladas de NOX, 16 

toneladas de SO2, 201 toneladas de compostos orgânicos voláteis e 1 402 667 toneladas de CO2. 

3 -  LOCALIZAÇÃO 

Os Parques Eólicos de Bornes I e II localizar-se-ão ao longo de uma cumeada com aproximadamen-

te 10 km, abrangendo área das freguesias de Gebelim, Sambade e Soeima, no concelho de Alfânde-
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ga da Fé e das freguesias de Bornes, Chacim, Grijó de Vale Benfeito, Olmos, Vale Benfeito e Vilar 

do Monte, no concelho de Macedo de Cavaleiros. Estes concelhos inserem-se na unidade territorial 

de nível III - Alto Trás os Montes, na região Norte de Portugal Continental. 

A área dos Parques Eólicos não afecta qualquer área sensível (segundo a definição constante no 

Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio). No entanto, o traçado previsto da linha de transporte de 

energia atravessa duas áreas classificadas, a Zona de Protecção Especial e Sítio Rios Sabor e Maçãs 

(PTZPE0037 e PTCON0021, respectivamente) (Figura 1). 

Na Figura 2 é apresentada, à escala 1/25 000, a localização dos aerogeradores, edifício de coman-

do/subestações e acessos. 

4 -  DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

• DESCRIÇÃO GERAL DO PROJECTO 

O Projecto será composto por 24 aerogeradores, rede de cabos, edifício de coman-

do/subestações, acessos e linha eléctrica de interligação ao Sistema Eléctrico Público.  

Os aerogeradores são constituídos por três componentes: a torre (estrutura tubular), a “nacel-

le” ou cabine (compartimento onde ficam instalados o gerador e os sensores de velocidade e 

direcção do vento) e 3 pás, que giram conforme a velocidade do vento. 

Os aerogeradores terão 2,5 MW de potência, torres com altura de 85 m e pás de cerca de 

44 m de comprimento cada.  

No interior da base de cada torre será instalado o respectivo posto de transformação da ener-

gia produzida com ligação às subestações dos Parques através da rede de cabos de 30 kV 

enterrados em vala ao longo dos acessos. 

Os Parques Eólicos de Bornes I e II, sendo da mesma entidade promotora, partilharão o 

mesmo edifício de comando. Contudo, por se tratarem de projectos distintos em questões de 

recepção de energia produzida, disporão de duas subestações. 

O edifício terá um só piso, com espaço exterior para aparcamento automóvel. Como reves-

timento exterior serão utilizadas placas de xisto aplicadas na horizontal, como referência ao 

material predominante na zona. 

A instalação sanitária do edifício será ligada a uma fossa séptica estanque. Regularmente, 

será feita a recolha das águas residuais através de uma cisterna municipal, que os transporta-

rá à ETAR mais próxima. 
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Como projecto associado aos Parques Eólicos de Bornes I e II destaca-se a linha aérea a 

60 kV que ligará à subestação de Mogadouro, com cerca de 36,4 km. 

O corredor da linha eléctrica de ligação ao Sistema Eléctrico Público estende-se para SW da 

área dos Parques Eólicos, contornando a sul a povoação de Gebelim (concelho de Alfândega 

da Fé). Após atravessar a extremidade da freguesia de Peredo (concelho de Macedo de 

Cavaleiros), a linha eléctrica atravessa oito freguesias do concelho de Mogadouro até à 

subestação existente na localidade de Tó. 

O investimento previsto para o Projecto estima-se em de 60 milhões de euros.  

• PRINCIPAIS ACTIVIDADES NA FASE DE CONSTRUÇÃO 

Em primeiro lugar será melhorado o caminho de acesso existente aos Parques. No interior 

dos Parques está prevista a melhoria dos caminhos, necessário que os mesmos tenham 

5,0 m.  

Simultaneamente serão realizadas as escavações das valas para enterramento dos cabos e 

fundações dos aerogeradores e são executadas as escavações para a construção do edifício 

de comando/subestações que ocupará cerca 490 m2. 

Na fase de construção, estima-se que sejam ocupados cerca de 960 m2 de terreno para a pla-

taforma de montagem de cada aerogerador. Salienta-se, todavia, que toda a vegetação arbus-

tiva e arbórea nas áreas não abrangidas pelas intervenções, será protegida, de modo a não ser 

afectada com a localização de estaleiros, depósitos de materiais, instalações de pessoal e 

outras ou com o movimento de máquinas e viaturas. Serão tomadas as disposições adequa-

das para o efeito, designadamente instalando vedações e resguardos onde for conveniente ou 

necessário. 

O estaleiro, dadas as características da obra, será apenas constituído por contentores para 

armazenamento de ferramentas e equipamentos, um pequeno escritório, vestiário e sanitários 

portáteis. Será necessário, também, um espaço destinado ao estacionamento de equipamento 

pesado. A área total rondará os 1 000 m2 e será devidamente vedada. 

Os trabalhos de construção civil relacionados com a montagem dos equipamentos serão exe-

cutados de harmonia com os pormenores definitivos fornecidos pelos respectivos fabrican-

tes. 

Após a preparação do terreno e do estabelecimento das fundações serão montadas as máqui-

nas. Esta montagem far-se-á através da condução ao local, em veículos apropriados, das tor-
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res (composta por três partes cónicas), da “nacelle” (corpo onde se encaixam as pás) e das 

pás. Estes componentes são colocados no local e montados com o apoio de gruas adequadas. 

Simultaneamente serão instalados os cabos necessários para o funcionamento do Projecto e 

efectuadas as edificações necessárias. Após estas intervenções será executada a recuperação 

paisagística da área afectada. 

A maquinaria pesada envolvida na construção dos Parques, inclui giratórias, cilindros, 

retroescavadoras, niveladoras, “dumpers”, veículos de transporte de água, autobetoneiras e 

camiões de transporte de grandes dimensões. 

Para além do material específico associado aos Parques (máquinas, material eléctrico, etc.), 

em fase de obra será utilizado material de construção civil, nomeadamente, betão, aço e 

materiais cerâmicos.  

Embora nesta fase de projecto ainda se desconheça a origem dos materiais, prevê-se que o 

transporte na área próxima se faça pela estrada EN 315. 

A duração da obra será de aproximadamente 14 meses. 

• PRINCIPAIS ACTIVIDADES NA FASE DE EXPLORAÇÃO 

Os Parques Eólicos Bornes não envolvem actividades complexas em fase de exploração, 

necessitando apenas das normais actividades de manutenção. Esta fase terá uma duração 

prevista de 20 anos. 

• PRINCIPAIS ACTIVIDADES NA FASE DE DESACTIVAÇÃO 

No final da vida útil do Projecto, e se assim se entender, serão removidos, totalmente, todos 

os componentes do mesmo, repondo-se a situação inicial.  

5 -  SÍNTESE DA CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO ACTUAL DO AMBIENTE 

A caracterização do estado actual do ambiente da área de estudo, que em seguida se apresenta, 

constitui uma referência sumária aos diferentes descritores ambientais, pormenorizados no Relató-

rio Final do EIA.  

Os Parques Eólicos de Bornes I e II, localizam-se nos Maciços de Morais e Bragança, em terrenos 

caracterizados pela presença de xistos, típicos da região. A linha de ligação ao Sistema Eléctrico 

Público também se irá desenvolver em terrenos de xistos, pontualmente com granitos. Esta tipologia 

geológica origina solos de utilização não agrícola, tendo contudo aptidão florestal. 
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Do ponto de vista da ocupação do solo, a área é caracterizada por pinheiros, vegetação arbustiva, 

castanheiros e carvalhos. 

O clima da área prevista para a localização do empreendimento eólico considera-se fresco com 

Invernos do tipo muito frio. 

Os Parques Eólicos localizam-se na bacia hidrográfica do rio Zacarias identificando-se o ribeiro de 

Ginjinho, ribeiro das Fragas do Santo, ribeira de Chacim, ribeira da Camba e ribeira de Gebelim, 

afluentes da ribeira do Rabo do Burro e ribeira de Soeima, no sector SE da área de estudo, a ribeira 

da Pedreira e ribeiro do Ugueirinho no extremo sul da área de estudo e o ribeiro do Mouco, ribeiro 

de Valsada, ribeiro do Real, ribeira do Chacim, ribeiro do Couço, ribeira Escura, ribeira de Vale 

Benfeito, ribeira do Inferno, ribeiro de Pereiro e Ribeirinha, no sector NW da área de estudo. 

Por se tratar de uma zona de cabeceira, as linhas de água que nascem na área de estudo, apresentam 

um caudal muito pouco significativo, com escoamento passageiro. 

Do ponto de vista da flora e vegetação, as formações com maior interesse são os carvalhais. Apesar 

da aparente menor biodiversidade que localmente encerram, constituem vestígios da floresta primi-

tiva que interessa preservar. As outras áreas, ainda que mais diversificadas, são geralmente pobres 

do ponto de vista florístico. 

A linha eléctrica atravessa várias áreas com cobertos vegetais diferentes, atravessando culturas flo-

restais e pastagens, mosaicos de olivais, campos cerealíferos, plantações jovens de sobreiro e de 

pinheiros-bravos, bem como áreas com zimbros, azinheiras e carvalhos-cerquinhos. A zona mais 

interessante localiza-se na transição do rio Sabor em que a presença do buxo assume particular 

importância. Após Brunhoso surgem lameiros secos divididos por sebes de carvalho-negral e frei-

xos-de-folha-estreita. Após a serra de Variz surgem, com alguma frequência os castanheiros, para 

surgirem, depois da serra, novamente os campos agrícolas e pastagens onde sebes de carvalho-

negral e freixo-de-folha-estreita se tornam elementos preponderantes na paisagem. Os campos de 

aproveitamento cerealífero e algumas vinhas também são frequentes. 

A área dos Parques Eólicos não afecta qualquer área classificada do ponto de vista natural. No 

entanto, o traçado previsto da linha de transporte de energia atravessa duas áreas classificadas, a 

Zona de Protecção Especial e Sítio Rios Sabor e Maçãs (PTZPE0037 e PTCON0021, respectiva-

mente). 

Relativamente à fauna, e para a área dos Parques Eólicos, foram identificados nove espécies de 

mamíferos, fora do grupo dos morcegos. No grupo dos morcegos foram identificadas várias espé-

cies, mas não se identificou qualquer abrigo com importância na região onde se inserem os Parques. 

Mesmo assim, estes elementos assumem particular interesse no grupo dos mamíferos. Igualmente 
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importante é a referência ao lobo. No entanto, em pesquisas recentes, a espécie não foi detectada na 

serra de Bornes, apenas na sua vizinhança próxima.  

No grupo das aves foram identificadas sessenta e uma espécies sendo de destacar o tartaranhão-

caçador, a rola, o rabirruivo-de-testa-branca e o milhafre-real pelo seu estatuto de conservação. 

Relativamente aos répteis e anfíbios, foram identificadas seis espécies de anfíbios e quatro espécies 

de répteis. Nenhuma das espécies apresenta um estatuto de conservação desfavorável em Portugal. 

Para a zona atravessada pela linha, foram identificadas quarenta e quatro espécies de mamíferos, 

destacando-se várias espécies de morcegos, a toupeira-de-água, o lobo e a lontra. No que respeita às 

aves são descritas, cento e vinte e seis espécies. Destaca-se, pelo seu estatuto de ameaça, a cegonha-

preta e a águia real. Refere-se, também, a águia de Bonelli. 

Para a área de passagem da linha foram identificadas quatorze espécies de anfíbios e dezassete 

espécies de répteis. Apenas a víbora-cornuda apresenta estatuto de ameaça.  

Relativamente ao património, durante a prospecção de campo foram identificadas doze ocorrências 

de interesse arqueológico com destaque para diversas rochas com covinhas, uma marca de termo 

(marra) e uma mamoa entalada entre um povoamento florestal e o estradão que percorre a linha de 

festo da serra. No corredor da linha eléctrica identificaram-se 30 ocorrências com características 

tipológicas diversificadas, nomeadamente património arqueológico, arquitectónico e etnológico. 

Em termos de ordenamento do território refere-se que os terrenos, pertencentes à área de estudo dos 

Parques Eólicos se encontram classificados como Espaços Culturais e Naturais, nomeadamente 

Áreas de Importante Valor Paisagístico e como Espaços Florestais, nomeadamente Espaços com 

Aptidão para a Floresta de Produção, Perímetros Florestais e Núcleos Florestais, de acordo com os 

PDM de Alfândega da Fé (Resolução do Conselho de Ministros n.º 103/94, de 18 de Outubro) e de 

Macedo de Cavaleiros (Resolução de Conselho de Ministros n.º 49/95, de 5 de Junho).  

Nas condicionantes, referem-se áreas condicionadas de uso do solo relativas a património natural - 

Reserva Ecológica Nacional (REN) e Reserva Agrícola Nacional (RAN) - e as infra-estruturas com 

estatuto de servidão administrativa, nomeadamente, servidões rodoviárias, servidões aeronáuticas, 

servidões radioeléctricas, servidões dos marcos geodésicos, servidões de captações e servidões 

associadas ao domínio hídrico. 

Quanto à qualidade do ar, considera-se que, globalmente é bastante boa na região, o que seria de 

esperar numa zona natural com baixa densidade populacional, sem fontes de poluição dignas de 

registo e uma elevada capacidade de dispersão de poluentes. Relativamente ao ruído, refere-se que 

as baixas densidades populacionais, bem como a ausência de fontes de emissão e a grande dispersão 
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de aglomerados populacionais que caracterizam esta área, determinam globalmente uma reduzida 

actividade ruidosa e, consequentemente, um bom ambiente sonoro. 

Como atrás se referiu, os Parques Eólicos na serra de Bornes localizam-se nas freguesias de Gebe-

lim, Sambade e Soeima, no concelho de Alfândega da Fé e nas freguesias de Bornes, Chacim, Grijó 

de Vale Benfeito, Olmos, Vale Benfeito, e Vilar do Monte, no concelho de Macedo de Cavaleiros. 

O lugar mais próximo - Vila Nova, ficará a mais de 1 km do aerogerador mais próximo. 

A população dos lugares mais próximos desenvolve predominantemente actividade no Sector Ter-

ciário (serviços). Destaca-se, no entanto, que nas freguesias de Gebelim, Bornes e Olmes a popula-

ção está empregada predominantemente no Sector Primário (agricultura). 

Segundo informação obtida junto dos Presidentes das Juntas de Freguesia da área de estudo, a agri-

cultura é uma actividade predominante nas freguesias, destacando-se a produção de azeite, castanha 

e cebola. 

Toda a área dos Parques Eólicos constitui uma área de paisagem de elevada qualidade visual. Nes-

tes espaços predomina um carácter rural da paisagem de elevado valor, pelo seu estado de conser-

vação, baixa densidade de ocupação humana, diversidade de formas, texturas e cores. No seu con-

junto trata-se de um paisagem com grande expressão a nível das visibilidades, podendo mesmo con-

siderá-la de panorâmica, apresentando um variado sistema de vistas e alguns pontos de vista domi-

nantes. 

6 -  SÍNTESE DA ANÁLISE DE IMPACTES E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

No EIA procurou-se identificar, prever e avaliar os principais impactes ambientais decorrentes da 

execução das estruturas previstas, bem como propor medidas minimizadoras daqueles impactes, 

para cada fase do projecto, nomeadamente para as fases de construção, exploração e desactiva-

ção. Neste Resumo Não Técnico apresenta-se uma abordagem genérica deste Capítulo. 

Destaca-se que é na fase de construção que se verifica o maior número de acções associadas aos 

impactes negativos ocorrentes, nomeadamente escavações, movimentações de terra e circulação de 

maquinaria.  

Ao nível da geologia e geomorfologia, os impactes na fase de construção são originados pelas acti-

vidades de escavação, movimentação e depósito de terras, para a construção das fundações, plata-

formas de montagem das máquinas e restantes obras inerentes à instalação do Projecto, como sejam 

a melhoria de acessos e a abertura de valas para instalação dos cabos eléctricos de ligação entre os 

aerogeradores e as subestações, que modificarão a morfologia do terreno. Considera-se um impacte 
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negativo, de magnitude reduzida, certo, mas pouco significativo, uma vez que será muito localizado 

e temporário (será praticamente reposta a morfologia do terreno após conclusão das obras).  

Estes impactes serão minimizados se se aplicarem as medidas de minimização adequadas, nomea-

damente através da limitação das desmatações e decapagens dos solos às áreas estritamente neces-

sárias à execução dos trabalhos, tendo-se o cuidado de reduzir as intervenções nos períodos de 

maior pluviosidade.  

No que respeita aos recursos hídricos não se prevê que a construção dos Parques e da linha eléctri-

ca possa afectar, directamente, quantitativa ou qualitativamente os afluentes dos cursos de água 

identificados. No entanto, deve ter-se em conta que se tratam de áreas de cabeceira de cursos de 

água de importância regional, pelo que se deve adoptar um conjunto de medidas preventivas em 

fase de obra e no período de exploração do empreendimento, com vista a proteger-se aqueles cursos 

de água, salientando-se o particular cuidado no manuseamento de óleos e combustíveis, a gestão de 

resíduos e a limitação das áreas de trabalho. Para além disso, a descarga das águas resultantes da 

limpeza das betoneiras deverá ser efectuada em locais a indicar pelas entidades competentes na 

matéria, e nunca em locais próximos de linhas de água.  

Relativamente aos solos, refere-se que os trabalhos de decapagem dos solos e as movimentações de 

terras, determinarão processos de erosão e de arrastamento de solos. No entanto, os impactes daí 

resultantes consideram-se pouco importantes porque, no local de instalação dos aerogeradores, os 

solos são pouco espessos. 

Tal como já referido para os recursos hídricos, também ao nível dos solos há que ter particular cui-

dado com as operações envolvendo óleos e combustíveis, as quais, em resultado de derrames aci-

dentais, poderão levar a impactes negativos ao nível de poluição do solo, considerados importantes 

localmente. Por outro lado, deve ser efectuada a remoção de resíduos produzidos em obra, em direc-

ta colaboração com os serviços adequados dos municípios locais.  

Globalmente, os principais impactes na ocupação do solo, negativos e de âmbito local, resultam 

principalmente da ocupação de mato e resinosas devido, por um lado à instalação dos elementos 

definitivos dos Parques (aerogeradores, edifício de comando e subestações, caminhos e apoios da 

linha eléctrica) e por outro, à presença de elementos temporários, tais como o estaleiro de obra e 

maquinaria, locais de depósito de terras e materiais, plataformas de apoio à montagem dos aeroge-

radores e a abertura de valas. No entanto, estes impactes são pouco representativos na área de estu-

do considerada. A melhoria do caminho de acesso principal e a recuperação paisagística das zonas 

intervencionadas traduzem-se em impactes positivos de âmbito local. 

Em relação à flora e a vegetação são de prever impactes directos e/ou indirectos derivados das acti-

vidades de construção, nomeadamente ao nível da instalação dos estaleiros, beneficiação de aces-
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sos, escavação, terraplenagem e movimentação de terras, construção das edificações, acabamentos e 

limpeza das áreas afectas à obra.  

A maioria dos aerogeradores irá ocupar áreas do tipo “giestal” A sua afectação pela instalação dos 

Parques Eólicos terá um significado ligeiro no seu potencial de regeneração e na sua extensão, cir-

cunscrevendo-se sobretudo à área de vegetação natural eliminada.  

Salienta-se, mesmo assim, afectação de carvalhal não maduro em áreas de matos (aerogeradores 2, 

3, 7 e 8). Considera-se um impacte negativo, moderamente importante. 

Finalmente, o edifício de comando/subestações também não afectarão habitats com grande interesse 

natural ou conservacionista. 

Os impactes resultantes da linha eléctrica verificam-se sobretudo na fase de construção. Os locais 

onde são instalados os apoios da linha eléctrica determinam a destruição definitiva da vegetação das 

pequenas áreas afectadas. As áreas que se podem considerar de maior interesse e que poderão ser 

afectadas pela instalação da linha eléctrica são os zimbrais, os azinhais, os sobreirais e os carva-

lhais. Os impactes negativos serão pouco significativos se aplicadas as medidas de minimização 

propostas. 

Relativamente à fauna, os impactes associados à fase de construção de um projecto eólico, à seme-

lhança de outras intervenções, podem considerar-se divididos em dois grandes grupos: a perturba-

ção e a perda directa de elementos ou mortalidade. 

Desta forma, as intervenções previsíveis irão causar perturbações, com efeitos directos sobre as 

espécies de maiores exigências ecológicas.  

No que respeita à população de lobo, identificada como a alcateia de Bornes, este impacte é desco-

nhecido uma vez que não há dados recentes que apontem para a continuação da utilização desta área 

por esta espécie. Já relativamente às aves este impacte será maior se a construção se desenvolver 

durante o período de reprodução, entre Março e finais de Junho, afectando de forma mais premente 

as espécies mais sensíveis, como o tartaranhão-caçador e o noitibó-de-Europa, as duas com estatuto 

de conservação desfavorável em Portugal e na União Europeia. 

No que respeita ao ordenamento e condicionantes, verifica-se que face às orientações previstas 

para a área de instalação dos aerogeradores e de estabelecimento da linha de ligação não se prevê a 

ocorrência de impactes significativos, apesar das mesmas não se encontrarem vocacionadas para a 

construção deste tipo de infraestruturas. Desta forma, estes impactes classificam-se como negativos, 

certos e pouco significativos. 
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Relativamente às condicionantes, refere-se que alguns componentes do Projecto em estudo estão 

inseridos em áreas sujeitas ao regime jurídico da REN (será afectada, em fase de construção, uma 

área de cerca de 16 625 m2). Salienta-se que a legislação contempla, com o reconhecimento do inte-

resse público do Projecto, a permissão para utilização destas áreas. 

Relativamente às outras condicionantes, destaca-se que os aerogeradores são considerados obstácu-

los às operações de voo uma vez que ultrapassam 30 m de altura. Assim, e na fase de construção, a 

instalação dos aerogeradores provocará um impacte negativo, significativo e de moderada magnitu-

de, mas minimizável aquando a sua sinalização. 

Embora tenham sido detectadas algumas ocorrências de interesse patrimonial nas proximidades dos 

diferentes elementos constituintes do Projecto, constata-se que os impactes negativos sobre o 

património não se afiguram significativos e têm elevada possibilidade de minimização. 

De facto, na área dos Parques Eólicos e no traçado da linha eléctrica não se identificaram impactes 

que justifiquem alterações no Projecto no que concerne às posições dos aerogeradores, edifício de 

comando/subestações e dos apoios da linha. 

A situação mais crítica foi identificada entre o início do acesso e o aerogerador 24. Trata-se de uma 

situação já existente que se traduz na proximidade do estradão actual a uma mamoa. O melhora-

mento e eventual alargamento dessa via, no âmbito do Projecto, poderá ter impacte directo negativo 

significativo sobre aquele monumento, que é de interesse patrimonial elevado. 

Tendo em consideração as condicionantes de visibilidade verificadas principalmente na área dos 

Parques Eólicos deve admitir-se a possibilidade de surgirem vestígios de interesse arqueológico no 

decurso da obra. 

Assim, deverá existir o acompanhamento arqueológico integral de todas acções que envolvam des-

matação, decapagem e remoção de solo e escavação integral no subsolo, incluindo sinalização e 

registo das ocorrências situadas nas proximidades da obra. Estas são medidas que permitem mini-

mizar ou mesmo anular os impactes negativos do Projecto no Património. 

A construção e exploração dos Parques Eólicos na serra de Bornes trarão claros benefícios para as 

populações e sócio-economia local e regional resultante do aumento do comércio local (principal-

mente restaurantes mas também materiais) durante a fase de obra. 

Haverá, todavia, durante os períodos de obra, perturbações locais das populações, provocadas pelo 

trânsito de pesados nas vias, transporte de materiais, etc. As medidas de minimização preconizadas 

contribuem para esclarecer as pessoas acerca das acções envolvidas na obra e diminuir o risco de 

acidente.  
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Também na paisagem as afectações serão localizadas e não induzirão impactes importantes. Mesmo 

assim, propõe-se que existam cuidados na execução das obras, evitando a degradação dos locais de 

intervenção nomeadamente pela afectação de áreas vizinhas.  

Finalmente, importa referir que relativamente às outras componentes do ambiente, nomeadamente o 

clima, qualidade do ar e ambiente sonoro, os impactes associados às normais actividades de obra 

não provocarão afectações importantes. Assim, não se prevê que o clima local possa ser afectado 

pelos Parques e as perturbações microclimáticas junto ao solo apenas se farão sentir na fase de 

construção das plataformas de montagem dos aerogeradores e do edifício de comando, com peque-

nas variações da temperatura do ar muito localizadas. Também ao nível da qualidade do ar os 

impactes resultantes desta fase, resultantes do levantamento de poeiras, são pouco importantes. No 

entanto, recomenda-se a cobertura dos depósitos de materiais para evitar o seu arrastamento por 

acção do vento, bem como a rega periódica das vias de circulação não pavimentadas e áreas signifi-

cativas de solo que fiquem a descoberto durante largos períodos, especialmente na época seca do 

ano e em dias ventosos. Para minimização dos impactes no ambiente sonoro, destaca-se que na 

eventual necessidade de utilização de explosivos deverá recorrer-se a microretardadores, atenuando 

desta forma a intensidade das vibrações produzidas. 

Na fase de exploração ressaltam os principais impactes positivos do Projecto, manifestando-se ao 

nível da sócio-economia, com grandes benefícios para as populações. Efectivamente, do aluguer 

dos terrenos reverterão parte dos lucros da exploração dos Parques para as entidades proprietárias, o 

que constituirá um impacte positivo importante para as populações locais. 

Por outro lado, a produção de energia a partir de fontes renováveis e não poluentes contribui, forte-

mente, para o atingir dos objectivos assumidos por Portugal ao nível da redução da emissão de 

gases prejudiciais para o ambiente, o que constitui, também, um impacte positivo de grande impor-

tância, não só a nível local como a nível regional e nacional. 

Já no que diz respeito aos impactes negativos, as maiores preocupações dizem respeito à ecologia, 

assumindo alguma importância os impactes causados pela perturbação durante a fase de exploração.  

Na fase de exploração o impacte mais significativo poderá ser o efeito de exclusão e o efeito de bar-

reira. O efeito de barreira poderá ser significativo, caso haja um efeito de exclusão acentuado para 

algumas espécies, uma vez que serão colocados 24 aerogeradores na cumeada da serra de Bornes, 

numa extensão de cerca de 10 km, e que poderá levar alguns animais a evitar a passagem nessa 

zona. Os grupos faunísticos mais afectados serão previsivelmente os mamíferos, nomeadamente o 

lobo (não confirmado na área de estudo), e as aves, em particular as aves de presa, como a águia-

cobreira e o mihafre-real, embora não seja de excluir a afectação de um conjunto alargado de espé-

cies se esta cumeada for usada nas deslocações de média e grande distância. 
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Destaca-se, todavia, que a cumeada de Bornes por incluir povoamentos florestais, ou outros onde o 

estrato arbóreo assume alguma expressão, o risco de colisão de aves com os aerogeradores, embora 

exista, não deverá ser muito elevado. 

Relativamente à linha, os impactes identificados são pouco significativos. 

Torna-se, assim, indispensável prever a concretização de um plano de monitorização para a fase de 

exploração a fim de verificar a possível afectação destes grupos e, a ocorrer, definir medidas de 

minimização adequadas. 

Ao nível da paisagem, os impactes negativos associam-se à presença dos aerogeradores, por serem 

estruturas de grandes dimensões. As referidas infra-estruturas destacar-se-ão na leitura da paisagem, 

tornando o carácter da paisagem menos rural. No entanto, apesar dos aerogeradores apresentarem 

grandes dimensões, não induzirão uma elevada intrusão visual, conforme se verifica com a presença 

do aerogerador em funcionamento pertencente ao Parque Eólico de Borninhos. 

Haverá uma afectação, certa, sendo que da totalidade dos aglomerados urbanos situados na envol-

vente de 5 km dos Parques Eólicos (277 lugares), 159 têm visibilidade para os aerogeradores: cerca 

de quatro visualizam um aerogerador, cerca de 54 visualizam entre dois a nove aerogeradores, cerca 

de 56 visualizam entre dez a vinte e três aerogeradores e cerca de 45 visualizam os vinte e quatro 

aerogeradores. 

Salienta-se que a subjectividade de que se reveste este descritor torna complexa a avaliação da afec-

tação. 

Ainda na fase de exploração salientam-se também outros impactes de importância menor. Assim, ao 

nível da geologia e geomorfologia, manter-se-ão os impactes resultantes da artificialização das 

formas, sobretudo devido à presença dos aerogeradores e do edifício de comando/subestações, que 

serão negativos, mas de importância reduzida e local. 

Nos solos, não é previsível que os impactes assumam, igualmente, qualquer importância, uma vez 

que as afectações resultam da presença, no local, das estruturas do Projecto, afectando solos de 

reduzida qualidade. No que respeita aos impactes na ocupação do solo, considera-se que os poten-

ciais impactes negativos em todas as fases do projecto são de importância menor atendendo à redu-

zida área efectivamente ocupada e ao facto apresentarem possibilidade de utilização simultânea 

noutros usos locais.  

No ambiente sonoro, e tendo em atenção a elevada distância às povoações mais próximas, não é 

expectável qualquer afectação. 
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Finalmente, refere-se que na fase de desactivação ocorrerão impactes decorrentes da desmontagem 

dos equipamentos, o que originará algumas afectações, em parte semelhantes às da fase de constru-

ção. Contudo, a reposição das condições naturais do terreno antes da intervenção constituirá um 

impacte positivo. Para tal, deverá ser efectuada a descompactação dos solos dos locais utilizados 

durante a fase de exploração dos Parques, facilitando dessa forma a regeneração dos solos e vegeta-

ção. Assim, prevê-se que os solos recuperados adquiram de novo o seu potencial produtivo resul-

tando por isso num impacte positivo. 

A remoção integral de todos os equipamentos e instalações dos locais dos Parques, devolverá à área 

de intervenção as características naturais pré-existentes, após as devidas acções de recuperação. O 

restabelecimento da área dos Parques constitui um impacte positivo, significativo.  

7 -  IMPACTES CUMULATIVOS  

A análise dos impactes cumulativos deve incidir sobre todos os parques que existem na região quer 

estejam em funcionamento ou em construção. Quanto aos parques previstos, é difícil, ou mesmo 

impossível, identificar todas as pretensões para as zonas de potencial eólico da região.  

No caso concreto da região onde se inserem os Parques Eólicos de Bornes I e II, importa observar a 

análise dos impactes cumulativos com o aerogerador do Parque Eólico de Borninhos, a cerca de 200 

m do aerogerador 1 do Parque Eólico de Bornes I, numa abordagem indicativa das grandes afecta-

ções, a nível macroscópico, que poderão ter origem do ponto de vista regional. 

A existência de um total de 25 máquinas dos três Parques permite prever impactes cumulativos 

positivos significativos sobre a sócio-economia regional e mesmo nacional com um contributo 

razoável para o cumprimento dos compromissos assumidos por Portugal ao nível das políticas am-

bientais. 

Assim, é expectável, que este Projecto constitua uma clara mais valia a nível nacional, podendo 

contribuir para inverter o actual panorama de larga dependência do exterior na perspectiva de um 

possível cenário de auto-suficiência. 

Por outro lado, este Projecto irá interferir com uma área de potencial paisagístico e natural. 

Assim, e se se considerar que a instalação de um parque eólico é uma acção extremamente confina-

da ao local de intervenção, com duas excepções particularmente claras - a paisagem e a sócio-

economia -, ter-se-á que efectuar uma análise dos impactes cumulativos com algum cuidado. 

Efectivamente, todos os impactes ambientais resultantes de um parque eólico são sentidos no local 

de intervenção, com maior ou menor significado, sendo que os efeitos que extravasam as áreas de 
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implantação relacionam-se directamente com a paisagem - os parques, pelas suas características são 

visíveis a distâncias consideráveis das áreas de intervenção.  

Assim, e do ponto de vista dos impactes cumulativos, é possível verificar que a presença dos Par-

ques irão ter uma forte interferência na paisagem, sendo visíveis de várias povoações e alterando, 

em parte, o carácter natural da região. As 25 torres serão avistadas por 160 povoações (num raio de 

5 km). A povoação de Alto Prado Castelo é a única que apenas avista o Parque Eólico de Borni-

nhos. No entanto, este Parque é avistado por menos 59 povoações relativamente ao total dos 24 

aerogeradores dos Parques Eólicos de Bornes I e II. Mesmo assim, e considerando a alta subjectivi-

dade que este descritor carrega, é complexo assumir-se que esta interferência marque, negativamen-

te, e de forma significativa, a região. 

Relativamente aos outros descritores não é expectável que a construção dos Parques, e mesmo das 

linhas eléctricas de ligação, possam provocar, de forma conjunta, a ocorrência de impactes de maior 

significado do que aqueles identificados isoladamente. Quer isto dizer que o facto de existir outro 

parque na envolvente não provoca impactes superiores aos impactes individualmente identificados. 

Considerando outros descritores como a geologia ou a qualidade ambiental, o mesmo que se disse 

anteriormente é reforçado, ainda que as questões associadas à qualidade do ar possam, do ponto de 

vista do aumento de produção de energia por fontes não poluentes resultar, cumulativamente, em 

impactes positivos. 

Este aspecto merece alguma reflexão, na medida em que a aposta em projectos deste tipo se assume 

como prioritária em detrimento das alternativas de produção de energia utilizando combustíveis fós-

seis, altamente poluentes. 

Assim, e da análise efectuada é possível esperar que os impactes cumulativos com o Parque Eólico 

de Borninhos efectivamente “sentidos” o sejam através da paisagem. Relativamente aos restantes 

descritores, o Projecto não deverá provocar efeitos negativos sinergísticos de significado. 

8 -  PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO  

De acordo com o Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, todos os projectos alvo de um processo de 

AIA devem ser acompanhados, durante a fase de construção e exploração, de um programa de mo-

nitorização. 

Assim, as medidas identificadas deverão ser ajustadas em função dos resultados práticos obtidos, 

podendo algumas ser abandonadas se se evidenciarem como não necessárias e outras melhoradas 

em resultado do programa de monitorização. 
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Dado o deficiente conhecimento que ainda existe no nosso país sobre a evolução das comunidades 

naturais após a instalação de parques eólicos, recomenda-se um estudo de monitorização das comu-

nidades vegetais durante um período mínimo de três anos após a instalação dos Parques Eólicos. 

No que se refere à fauna, a análise efectuada a identificou como grupos de maior sensibilidade ao 

Projecto, os grupos das aves e dos morcegos, existindo o risco de se verificar um acréscimo de mor-

talidade e de se verificar perturbação, em resultado do funcionamento dos aerogeradores. Será 

assim importante caracterizar e monitorizar estes grupos na área de afectação directa dos Parques. 

Propõe-se também a monitorização da avifauna aquando a instalação da linha eléctrica que servirá 

os Parques Eólicos. 

O lobo também deverá ser monitorizado, através do acompanhamento da evolução da alcateia exis-

tente na proximidade da área dos Parques Eólicos. 

Ao nível das servidões aeronáuticas, segundo as indicações da ANA - Aeroportos de Portugal e do 

Instituto Nacional de Aviação Civil, deverá ser estabelecido um programa de monitorização e 

manutenção das balizagens aeronáuticas tendo em vista assegurar o seu permanente bom estado e 

bom funcionamento e deverá ser comunicada às entidades competentes qualquer alteração verifica-

da. 

9 -  ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL 

Durante a obra justifica-se a concretização de um plano de acompanhamento ambiental de obra. 

Este acompanhamento garante que a legislação aplicável e todas as medidas preconizadas são rigo-

rosamente cumpridas e permite a identificação em tempo útil de medidas minimizadoras adicionais 

e eventual correcção das medidas identificadas e adoptadas. 


