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1. INTRODUÇÃO 

A empresa Parque Eólico da Serra do Alvão, S.A., pretende construir e explorar o Parque 
Eólico da Serra do Alvão, constituído por 21 aerogeradores, uma rede de média tensão 
enterrada e uma subestação própria. 

A energia produzida no Parque Eólico tem de ser transportada até à Subestação da REN, 
que se localizará, previsivelmente, junto à povoação de Lamas, na freguesia de Telões, para 
o que será necessário construir uma Linha de Alta Tensão de Interligação à rede, a 
60 kV. 

O licenciamento da construção e da exploração de parques eólicos, com pelo menos 10 
aerogeradores, em áreas sensíveis (caso da área prevista para a implantação do Parque 
Eólico em estudo, integralmente inserida no Sítio Alvão/Marão, proposto para integrar a 
Rede Natura 2000) está sujeito a um processo prévio de análise das suas consequências no 
ambiente, incluindo a realização de uma consulta pública. O regime jurídico desse processo 
– designado como Avaliação do Impacte Ambiental – encontra-se estabelecido no 
Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio. Nos termos desse diploma legal o licenciamento só 
pode ser concedido, neste caso pela Direcção Geral de Geologia e Energia (DGGE), após a 
emissão, pelo Ministro das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente de uma 
Declaração de Impacte Ambiental favorável ou condicionalmente favorável. 

Os projectos de linhas de alta tensão, com tensão inferior a 110 kV, não estão sujeitos a 
Avaliação do Impacte Ambiental.  

Dando cumprimento à legislação sobre Avaliação do Impacte Ambiental, a empresa Parque 
Eólico da Serra do Alvão, S.A. promoveu a elaboração de um Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA), de que este documento constitui o Resumo Não Técnico. O EIA foi 
elaborado, entre Novembro de 2003 e Fevereiro de 2004, por duas empresas de consultoria 
especializada (ECOSSISTEMA e ARQPAIS). 

Para além do Resumo Não Técnico, o EIA é constituído por um Relatório, por Anexos e por 
um conjunto de mapas (Peças Desenhadas), bem como por um Aditamento ao EIA. A 
consulta do Resumo Não Técnico não dispensa a consulta dos restantes elementos que 
estão disponíveis, durante o período de consulta pública, no Instituto do Ambiente, na 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (no Porto) e nas Câmaras 
Municipais de Ribeira de Pena, Vila Pouca de Aguiar e Vila Real. 

Embora o projecto da linha de alta tensão não faça parte do projecto do Parque Eólico 
objecto de análise no EIA, foi considerado como um projecto subsidiário e analisada a sua 
viabilidade ambiental e os seus principais impactes. 

O projecto do Parque Eólico encontra-se em fase de Estudo Prévio. 
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2. JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

O projecto tem como objectivo a produção de energia eléctrica utilizando a energia do 
vento (energia eólica), recurso natural renovável. Esta energia eléctrica será vendida, 
nas condições fixadas na legislação e regulamentação aplicáveis, à empresa concessionária 
da distribuição (EDP Distribuição, S.A.). 

O projecto contribui para economizar outras fontes de energia, reduzir a emissão de 
poluentes atmosféricos, nomeadamente de gases com efeito de estufa, e fomentar a 
utilização de tecnologias energéticas avançadas. Este objectivo encontra-se em 
consonância com a política definida pela União Europeia e pelo Governo Português, 
nomeadamente através dos seguintes instrumentos: 

- Directiva 2001/77/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Setembro de 
2001, relativa à promoção da electricidade produzida a partir de fontes de energia 
renovável no mercado interno da electricidade; 

- Directiva 2001/81/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro de 
2001, relativa ao estabelecimento de valores-limite nacionais de emissão de 
determinados poluentes atmosféricos; 

- Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 63/2003, de 28 de Abril, que 
aprova as orientações da política energética portuguesa. 

A Directiva 2001/77/CE estabelece como meta nacional para Portugal o valor de 39% da 
electricidade produzida a partir de fontes renováveis. Este objectivo, ambicioso, implica 
aumentar exponencialmente a cota de energia eléctrica produzida a partir de fontes 
renováveis. A RCM n.º 63/2003 aponta como meta indicativa uma potência instalada de 
energia eólica, em 2010, de 3750 MW. O funcionamento do Parque Eólico da Serra do 
Alvão, com uma potência instalada de 42 MW, corresponde a 1,12% desta previsão. 

A produção de electricidade no Parque Eólico não provocará emissões de gases com 
efeito de estufa (CO2, SO2 e NOx). Regista-se, assim, uma contribuição para o 
cumprimento dos compromissos nacionais do Protocolo de Quioto e da Directiva 
2001/81/CE (tectos nacionais de emissão). 
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3. DESCRIÇÃO DO PROJECTO  

3.1 Componentes do projecto  

Conforme já foi atrás referido, o EIA incide sobre o projecto, em fase de Estudo Prévio, do 
Parque Eólico da Serra do Alvão, constituído por aerogeradores, rede de média tensão e 
uma subestação própria. 

Foram estudadas 28 localizações potenciais para a montagem dos aerogeradores do 
Parque Eólico, sendo que, destas, apenas 21 serão utilizadas, existindo, assim, sete 
posições de reserva. 

A Linha de Alta Tensão de Interligação à Subestação da REN, a 60 kV, a beneficiação 
de acessos existentes e a abertura de novos acessos constituem projectos subsidiários. 

3.2 Parque Eólico da Serra do Alvão 

3.2.1 Principais características do Parque Eólico 

O Parque Eólico, não vedado, é constituído pelos seguintes elementos: 

- 21 aerogeradores de 2 MW de potência; 

- Subestação do Parque Eólico; 

- rede de interligação, a 20 kV, enterrada, entre os aerogeradores e a Subestação do 
Parque Eólico. 

Cada aerogerador é constituído por uma turbina, um multiplicador e um gerador eléctrico 
situados no alto de uma torre de acesso, montado sobre um maciço de betão armado. A 
fundação de cada aerogerador ocupa uma área de cerca de 150 m2. 

As torres, em aço carbono, têm uma altura variável entre 60 e 78 m. A torre apresenta um 
diâmetro de cerca de 4 m, na base. As pás têm 39 m de comprimento. 

A Subestação do Parque Eólico ocupa um terreno de cerca de 1.000 m2.  
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3.2.2 A construção do Parque Eólico 

A empreitada de construção do Parque Eólico inclui: a limpeza do terreno, a instalação do 
estaleiro, a beneficiação ou construção de acessos, a abertura de caboucos para as 
fundações dos aerogeradores e das valas para a rede de média tensão, terraplenagens do 
terreno da subestação, a construção do edifício da subestação, a betonagem dos maciços 
de fundação dos aerogeradores e dos equipamentos da subestação, o transporte e a 
montagem dos equipamentos e a recuperação paisagística da área envolvente. 

3.2.3 A exploração do Parque Eólico 

As actividades de exploração exigem a presença de pessoal em permanência e incluem a 
reparação de equipamento danificado e a mudança de óleo dos multiplicadores. 

A concessão do Parque Eólico tem a duração de 30 anos. 

3.2.4 A desactivação do Parque Eólico 

A desactivação do Parque Eólico, no termo da respectiva concessão, pode consistir na sua 
desactivação propriamente dita ou na sua modificação. Na primeira opção, as principais 
actividades envolvidas são a remoção e o transporte do equipamento desmontável e a 
recuperação paisagística. As actividades implicadas pela segunda opção dependem da 
extensão das modificações previstas. 

Os equipamentos do Parque Eólico são recicláveis numa percentagem muito elevada.  

3.3 Linha de Interligação à Subestação da REN 

3.3.1 Principais características da linha de Interligação 

Uma linha aérea de transporte de energia em alta tensão é constituída pelos seguintes 
elementos fundamentais: 

- apoios (postes); 

- cabos condutores e de guarda; 

- cadeias de isoladores e acessórios; 

- circuito de terra. 
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Não se dispõe, ainda, de elementos de projecto relativos à linha, tendo o EIA analisado 
fundamentalmente a sua viabilidade ambiental. 

3.3.2 A construção da linha 

A empreitada de construção da linha inclui: a instalação de estaleiro e parque de material, a 
desmatação, a abertura de acessos, a abertura de caboucos, a construção dos maciços de 
fundação e a montagem das bases, a colocação dos apoios e dos cabos e a colocação dos 
dispositivos de balizagem aérea. 

A desmatação tem lugar apenas na envolvente dos locais de implantação dos apoios, numa 
área variável de algumas dezenas de metros quadrados, e ao longo da faixa de protecção, 
no caso de povoamentos de eucalipto e de pinheiro-bravo. 

3.3.3 A exploração da linha 

Durante o período de funcionamento da linha têm lugar acções programadas de inspecção 
e vistoria. As operações de manutenção são desencadeadas apenas quando detectada a 
sua necessidade e podem incluir: o corte ou decote de árvores de modo a manter as 
condições de segurança da linha, a recuperação de galvanização, a lavagem de isoladores, 
e a reparação ou substituição de elementos da linha. 

3.3.4 A desactivação da linha 

A eventual desactivação da linha será função da desactivação do Parque Eólico. Em 
qualquer caso, poderá ser necessário proceder às alterações que as necessidades de 
transporte de energia ou a evolução tecnológica aconselhem. 

3.3.5 Identificação das restrições e condicionantes legais e regulamentares 

O Regulamento de Segurança das Linhas de Energia em Alta Tensão – RSLEAT, aprovado 
pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de Fevereiro, define distâncias mínimas dos 
cabos condutores ao solo, às árvores, aos edifícios, às vias e a outras linhas aéreas. No 
quadro seguinte apresenta-se os valores das distâncias mínimas fixados no RSLEAT para 
as linhas de 60 kV: 

Distâncias a: Mínimos RSLEAT (m) 

Solo 6,3 

Árvores 2,5 

Edifícios 3,5 

Estradas 6,9 
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O regime legal de construção e exploração de linhas aéreas prevê a constituição de uma 
servidão administrativa, numa faixa ao longo da linha na qual são condicionadas, ou 
sujeitas a autorização prévia, algumas actividades. 

Fica assim condicionada a construção de edifícios que possam desrespeitar as distâncias 
mínimas fixadas, bem como a plantação de espécies florestais que possam atingir alturas 
que desrespeitem essas distâncias mínimas. 

3.4 Localização  

O Parque Eólico, aerogeradores e subestação, localiza-se na freguesia de Alvadia, 
concelho de Ribeira de Pena. Alguns dos acessos previstos para acesso ao parque eólico 
desenvolvem-se marginalmente no concelho de Vila Real, freguesias de Vilarinho de 
Samardã e Lamas de Olo. O corredor da Linha de Interligação localiza-se na freguesia de 
Telões, concelho de Vila Pouca de Aguiar (Desenho 1). 

O Parque Eólico localiza-se integralmente no Sítio Alvão/Marão proposto para integrar a 
Rede Natura 2000, sendo que a zona a intervencionar no concelho de Vila Real 
corresponde igualmente a uma área do Parque Natural do Alvão. 

No Desenho 2 apresenta-se a implantação do Parque Eólico da Serra do Alvão, bem como 
do corredor da Linha de Interligação à Rede Eléctrica Nacional. 
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4. CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFECTADO 

A área de estudo, na qual se inserem os projectos, não apresenta  características 
climáticas ou geológicas que condicionem o projecto ou sejam por ele afectadas.  

Na área de implantação do projecto não existem pedreiras, nem concessões mineiras ou 
nascentes de águas minerais. 

Na área do Parque Eólico, os solos não possuem aptidão agrícola. De igual modo, no 
corredor da linha de interligação, no troço inicial, os solos não apresentam qualquer aptidão 
agrícola. No troço final do corredor da linha, os solos apresentam uma aptidão agrícola 
marginal. 

O projecto desenvolve-se na bacia hidrográfica do rio Douro. 

O Parque Eólico da Serra do Alvão desenvolver-se-á numa área proposta para integração 
na Rede Natura 2000, o Sítio Alvão/Marão. 

Na área de implantação do Parque Eólico ocorrem diversos habitats com interesse 
conservacionista, verificando-se a existência de alguns classificados como habitats 
prioritários ao abrigo da Directiva 92/43/CEE (Directiva Habitats). 

Através da análise da cartografia de habitats produzida é possível identificar um maior 
número de habitats prioritários (por exemplo, charnecas húmidas e turfeiras) junto aos 
aerogeradores localizados na zona sul do Parque Eólico. 

No que se refere ao corredor da Linha de Interligação à rede, em particular na zona de 
Soutelinho de Mezio, verifica-se a ocorrência de uma mancha arbórea, formada por bétulas, 
amieiros e carvalhos, com elevado interesse biológico. 

Para a área do Parque Eólico estão referenciadas nove espécies de mamíferos com 
estatuto de conservação desfavorável, das quais se destacam quatro morcegos, o lobo e o 
gato-bravo. 

Entre as espécies aves de ocorrência potencial ou confirmada na área em apreço, 25 
apresentam estatuto de conservação desfavorável. 

Entre os répteis e os anfíbios o destaque vai para a víbora-cornuda e a 
salamandra-lusitânica, dados os estatutos de conservação destas espécies. 

Parte dos aerogeradores situa-se sobre áreas da Reserva Ecológica Nacional. Não ocorrem 
outras condicionantes significativas de ordenamento do território ou decorrentes do 
estabelecimento de servidões administrativas. 
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O Parque Eólico da Serra do Alvão está projectado para uma área despovoada, sem 
habitações na sua vizinhança, em locais de diminuto aproveitamento agrícola ou florestal e 
com escassos caminhos de circulação local. A povoação mais próxima do Parque Eólico é 
Lamas, freguesia de Alvadia, a cerca de 1 km de distância. 

A área de implantação do Parque Eólico da Serra do Alvão, no concelho de Ribeira de 
Pena, apresenta escasso aproveitamento social e económico, sendo constituída 
essencialmente por áreas de matos e algumas manchas de floresta. 

Nesta área não se localizam habitações e as práticas tradicionais de aproveitamento destes 
terrenos, nomeadamente para pastagens, encontram-se em declínio. 

A linha de interligação à subestação de Lamas (Telões) já se desenvolve por terrenos 
diferentes, sobretudo após a aproximação à povoação de Soutelinho de Mezio; daí até ao 
final, a linha percorre terrenos essencialmente agrícolas. 

Neste corredor estão abrangidas duas áreas urbanas, Soutelinho de Mezio e Telões, cuja 
intersecção deverá ser evitada pelo projecto da linha. 

Na área prevista para o Parque Eólico e para a linha de interligação não se localizam 
quaisquer elementos patrimoniais classificados, nem zonas de protecção a monumentos. 

Toda a área dos aerogeradores, subestação e acessos foi objecto de prospecção 
sistemática, da qual resultou a identificação de 24 elementos patrimoniais. Destes, 14 
apresentam valor arqueológico e os restantes 10 valor etnográfico. 

Na área definida pelo corredor da linha de alta tensão foram identificados dois elementos de 
interesse patrimonial, correspondendo a dois habitats romanos. 

Na área estudada foram definidas três unidades de paisagem: as Várzeas dos rios Corgo e 
Poio, as Encostas da Serra do Alvão, de transição entre as várzeas e o cimo da serra, e a 
Serra do Alvão. 
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5. PRINCIPAIS IMPACTES 

O projecto não provocará alterações no clima ou no microclima. As obras de construção 
podem ter consequências negativas muito localizadas, como a alteração do meio 
geológico. 

Os impactes na qualidade do ar e na qualidade da água não são relevantes. 

A gestão dos resíduos da obra não induzirá impactes relevantes; a gestão dos resíduos 
produzidos durante a exploração deve cumprir a legislação em vigor e as medidas indicadas 
no EIA. 

A ocorrência de habitats prioritários na área de estudo, nomeadamente na vizinhança dos 
aerogeradores localizados a sul, pressupõe um cuidado acrescido na montagem do Parque 
Eólico. Embora as áreas a ocupar pelo Parque sejam relativamente pequenas, alguns dos 
seus elementos constituintes, nomeadamente a abertura de caminhos de acesso, poderão 
afectar habitats prioritários. 

Como se referiu na secção anterior, o traçado da linha de interligação poderá vir a afectar 
uma mancha arbórea com elevado valor biológico, o que poderá constituir um impacte 
negativo importante. 

Do ponto de vista da fauna, a consequência mais importante da construção e exploração do 
Parque Eólico e da Linha de Interligação é a possibilidade de colisão de aves e morcegos 
com as pás dos aerogeradores e com os apoios ou os cabos da linha. Outros impactes nas 
aves e noutros grupos de vertebrados consistem na perda e na perturbação de habitat. 

O ruído produzido pelos aerogeradores não induz impactes significativos, dada a distância 
da maior parte das povoações, com excepção de Lamas. Nesta povoação, algumas 
habitações poderão vir a sofrer um impacte acústico negativo de magnitude média a 
reduzida. 

O facto de parte dos aerogeradores se localizar sobre áreas de Reserva Ecológica 
Nacional é considerado um impacte negativo com alguma importância. 

Os principais impactes negativos esperados relacionam-se com a fase de obra, pela 
movimentação de veículos e equipamentos e pela abertura de acessos. 

Na fase de exploração a presença de apoios da linha sobre terrenos agrícolas e a 
proximidade de habitações constituirão impactes negativos com algum significado, que 
deverão ser minimizados pela colocação dos apoios o mais próximo possível das estremas 
das propriedades, fora dos terrenos de regadio e afastados dos edifícios. 
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Como impactes positivos ao nível socioeconómico teremos a melhoria de acessos na zona 
do Parque Eólico, a valorização desses terrenos pelos rendimentos gerados pelo seu 
aluguer e as compensações devidas ao município. 

Os principais impactes paisagísticos estão associados aos aerogeradores. Os locais que 
sofrerão impactes visuais mais importantes são as povoações de Alvadia, Lamas, Pontido, 
Soutelinho de Mezio, Tourencinho e Samardã, sendo Lamas a povoação que sofre maiores 
impactes visuais, dado que a partir desta é visível o maior número de aerogeradores e a uma 
menor distância. 

No que se refere aos impactes sobre o património cultural, foi considerado que, dos 24 
sítios identificados, três, localizados em caminhos de acesso aos aerogeradores, poderão vir 
a ser afectados directamente. 

 



 

Estudo de Impacte Ambiental do Parque Eólico da Serra do Alvão – Resumo Não Técnico 11 

6. MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) analisou um conjunto de medidas que podem evitar 
ou reduzir os impactes negativos identificados. 

Assim, é recomendado o estudo de novos acessos que minimizem a travessia do Parque 
Natural do Alvão e, sobretudo, evitem as áreas de habitats prioritários. 

Como medida mitigadora dos impactes sobre as aves, é recomendada a realização da 
desmatação fora do época reprodutiva da maior parte das espécies. 

No que se refere à linha de interligação, recomenda-se que o seu traçado final procure 
minimizar a afectação das manchas arbóreas localizadas a ocidente de Soutelinho de 
Mezio. 

Ainda no que se refere à linha, é recomendada a maximização do seu afastamento em 
relação às áreas urbanas de Soutelinho de Mezio e de Telões. 

No que se refere ao património arqueológico, para além da necessidade de 
acompanhamento da fase de obra, é recomendada a alteração do traçado dos acessos 
onde foram identificados três elementos de elevado valor patrimonial. 
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7. ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL E MONITORIZAÇÃO 

Nos termos da legislação sobre Avaliação do Impacte Ambiental, o proponente deve 
promover a elaboração de um Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de 
Execução (RECAPE). Este relatório deve demonstrar a conformidade dos Projectos de 
Execução com a decisão do procedimento de Avaliação do Impacte Ambiental e a 
consideração pelo Projecto de Execução das medidas de mitigação dos impactes negativos. 

O acompanhamento ambiental da obra inclui todas as acções que visem controlar a 
adopção das medidas mitigadoras já identificadas no EIA e no RECAPE, bem como 
responder a situações surgidas durante a própria obra. 

As obras serão objecto de acompanhamento arqueológico para evitar a afectação de 
sítios com interesse arqueológico. 

Para a fase de exploração é proposta a execução de diversos programas de monitorização 
de que se destacam os seguintes: 

- Monitorização das comunidades vegetais; 

- Monitorização da mortalidade de aves e morcegos por colisão; 

- Monitorização do ruído provocado pelos aerogeradores. 
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Corredor da linha de 60 kV
Limite do Parque Eólico
Limite da área de estudo

Acesso a beneficiar

(localização previsível)

eólicos

N.º do desenho :

Data:Escala:

N.º da folha:

Designação do desenho:

2

Abril 20041 / 50.000

1 / 1

IMPLANTAÇÃO
DO PROJECTO

PARQUE  EÓLICO
DA  SERRA  DO  ALVÃO

Designação do projecto:

0 500 15001000 2000 m


