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1. INTRODUÇÃO 

A empresa Empreendimentos Eólicos do Vale do Minho, S.A. pretende implementar o parque eólico 

de Mendoiro/Bustavade, no distrito de Viana do Castelo, concelho de Monção e freguesias de Longos 

Vales, Merufe, Lordelo e Anhões (Desenho 1). 

Este parque eólico insere-se num projecto global denominado de VentoMinho, que nasceu em 

resultado de um concurso promovido pela Associação de Municípios do Alto Minho, o qual abrange os 

seguintes concelhos: Caminha, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Valença e Vila Nova de 

Cerveira. 

Nesta fase de desenvolvimento dos projectos, e por uma questão de estratégica empresarial, o 

projecto global foi dividido em dois grandes sistemas, nomeadamente: 

- Alto Minho I, que inclui os parques eólicos localizados a nordeste: Picos, Alto do Corisco, 

Santo António, Outeiro dos Bois, Bustavade, Mendoiro, Picoto e São Silvestre, com uma 

potência total de 204 MW; e 

- Alto Minho II, que inclui três parques eólicos localizados a sudoeste: São Paio, Arga, e 

Espiga, com uma potência total de 50 MW. 

A articulação entre os estudos e a avaliação do potencial eólico dentro de cada sistema tem 

permitido encontrar soluções de implantação dos parques eólicos, que por um lado, maximizem a 

potência a instalar e consequentemente a sua produtividade, e, por outro, minimizem eventuais danos 

sobre os elementos ecológicos, paisagísticos, patrimoniais e sócio-económicos locais. 

No parque eólico de Mendoiro/Bustavade pretende-se instalar no total 23 aerogeradores, 

agrupados em dois grupos separados (Desenho 2). Estima-se que o parque eólico com uma 

capacidade de produção instalada de 46 MW, distribuídos pelas duas áreas, produza em ano médio 

119,2 GWh. 

Para uma melhor identificação destes grupos, optou-se por atribuir uma designação a cada um, da 

seguinte forma (Desenho 1): 

- Núcleo de Bustavade: zona prevista para a implantação de 7 aerogeradores localizada a 

Norte; e 

- Núcleo de Mendoiro: zona prevista para a implantação da subestação/edifício de comando 

e 16 aerogeradores. 

Cada aerogerador, instalado numa torre metálica tubular com cerca de 70 a 100 m de altura, terá 

uma potência unitária de 2000 kW. 
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Apesar da área arrendada ser cerca de 83 ha no núcleo de Bustavade e 134 ha no núcleo de 

Mendoiro, apenas cerca de 2,5% destas áreas é que ficará efectivamente ocupada pelas plataformas 

dos aerogeradores, pelo edifício de comando/subestação e pelos acessos. 

A ligação do parque à rede receptora será feita através de uma linha a 150 kV até à subestação de 

Pedralva, com uma extensão de 52 632 m (Desenho 3). 

O acesso ao parque eólico de Mendoiro/Bustavade será feito a partir da estrada municipal 

EM 1110, por um caminho existente situado na encosta oeste do núcleo de Mendoiro. O acesso ao 

núcleo de Bustavade será feito a partir da zona nordeste do núcleo de Mendoiro, através de outro 

caminho já existente no alto da serra, e que estabelece a ligação entre as cumeadas do núcleo de 

Mendoiro e o núcleo de Bustavade (Desenho 2). 

Os parques não serão vedados, sendo por isso livre o acesso de pessoas e animais a toda a área 

em causa. 

A área de implantação do parque eólico de Mendoiro/Bustavade não está incluída em nenhuma 

área sensível de acordo com o conceito definido no artigo 2º do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, 

nomeadamente áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei nº 19/93, de 23 de Janeiro, 

com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei nº 227/98, de 17 de Julho, Sítios da 

Rede Natura 2000, Zonas Especiais de Conservação e Zonas de Protecção Especial, classificadas 

nos termos do Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de Abril, no âmbito das Directivas nº 79/409/CEE e 

92/43/CEE e áreas de protecção dos monumentos nacionais e imóveis de interesse público definidos 

nos termos do Decreto-Lei nº 13/85, de 6 de Julho. 

De acordo com a legislação em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio e o 

Despacho Conjunto n.º 51/2004, de 31 de Janeiro, este projecto encontra-se sujeito a Avaliação de 

Impacte Ambiental pelas suas características técnicas, como seja o facto de ser constituído por 23 

aerogeradores e ter uma subestação com linha a 150 kV, independentemente de estar a menos de 

2 km de outro parque eólico previsto. 

Assim, a ProSistemas, Consultores de Engenharia, S.A. vem no presente relatório apresentar o 

Estudo de Impacte Ambiental relativo ao projecto do parque eólico de Mendoiro/Bustavade, o qual foi 

desenvolvido de acordo com o estipulado na legislação em vigor. 

A elaboração deste EIA teve início em Junho de 2001, e ficou concluído apenas em Novembro de 

2004. Um prazo tão alargado decorreu da necessidade de estudar uma solução conjunta dos diversos 

parques eólicos que constituem o projecto do Alto Minho I. 

O projecto em análise, que se encontra em fase de Estudo Prévio, inclui-se no grupo de Projectos 

de Indústria de Energia, pelo que a entidade licenciadora é a Direcção Geral de Geologia e Energia 

(DGGE). 
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Uma vez que a DGGE (entidade licenciadora deste tipo de projectos) é um serviço central, então é 

o Instituto do Ambiente a Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental. 
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2. OBJECTIVOS E ESTRUTURA DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

Neste estudo pretende-se esclarecer os efeitos que o projecto em análise provoca no ambiente e 

definir medidas de minimização de modo a que se proceda à exploração dos recursos e à utilização 

do território com a salvaguarda das funções e potencialidades de que depende o equilíbrio ecológico e 

a estrutura biofísica da região. 

Para o efeito, é efectuada uma caracterização do estado actual do ambiente e a identificação, 

previsão e avaliação dos impactes no ambiente, provocados directa ou indirectamente pela construção 

deste aproveitamento, quer durante a fase de obras, quer na posterior fase de exploração ou 

desactivação do aproveitamento. O estudo é ainda completado com a definição de medidas 

mitigadoras dos impactes negativos gerados e medidas potenciadoras dos impactes positivos, e com 

a descrição de um plano de monitorização e um plano de acompanhamento ambiental da obra a 

implementar na zona. 

Assim, de acordo com os objectivos a alcançar e a legislação em vigor o EIA tem a seguinte 

estrutura: 

Introdução 

- identificação do projecto e da fase em que se encontra, do proponente, da entidade 

licenciadora ou competente para a sua autorização, indicação do período de elaboração e 

dos responsáveis pela elaboração do EIA. 

Objectivos e Estrutura do EIA 

- descrição dos objectivos do EIA e apresentação da respectiva estrutura. 

Objectivos e Justificação do Projecto 

- descrição dos objectivos e da necessidade do projecto; e 

- antecedentes de desenvolvimento do projecto. 

Descrição do Projecto e Alternativas 

- localização do projecto; 

- descrição geral do projecto; 

- projectos complementares; 

- programação temporal; e 
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- alternativas. 

Caracterização do Estado Actual do Ambiente 

- caracterização do estado actual do ambiente susceptível de vir a ser afectado pelo 

projecto, permitindo a análise posterior dos respectivos impactes. O desenvolvimento dos 

dados e análises apresentados relativamente aos diversos descritores ambientais são 

proporcionais à relevância dos respectivos impactes. 

Identificação e Avaliação de Impactes 

- identificação, descrição, e quantificação dos impactes ambientais nas diversas fases de 

desenvolvimento do projecto, indicando os necessários métodos de previsão, incertezas 

associadas à sua identificação e previsão, e os critérios utilizados na classificação e 

apreciação da sua significância, incluindo a avaliação de impactes cumulativos e análise 

da evolução do estado actual do ambiente sem projecto. 

Medidas de Minimização 

- descrição de medidas e técnicas previstas para prevenir, reduzir ou compensar e quando 

possível anular os impactes negativos e potenciar os impactes positivos; e 

- apresentação de impactes e medidas mitigadoras de forma sintetizada, através de uma 

matriz que engloba simultaneamente os principais impactes, sua quantificação, fase de 

ocorrência e correspondentes medidas mitigadoras. 

Monitorização 

- apresentação de directrizes a que obedecerá o plano geral de monitorização. 

Acompanhamento de Obra 

- definição de um conjunto adequado de condicionalismos, de âmbito ambiental e 

arqueológico, aos trabalhos a realizar durante a fase de construção. 

Lacunas Verificadas na Elaboração do EIA 

- resumo das lacunas técnicas ou de conhecimento verificadas durante a elaboração do 

EIA. 

Conclusões 

- conclusões evidenciando os principais impactes decorrentes da implementação do 

projecto. 
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3. OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

3.1. Objectivos e Necessidade do Projecto 

O parque eólico de Mendoiro/Bustavade destina-se, exclusivamente, à produção de energia 

eléctrica nos termos do Decreto-Lei n.º 183/95, de 27 de Julho e Decreto-Lei n.º 168/99, de 18 de 

Maio que revê o Decreto-Lei n.º 189/88, de 27 de Maio, com a redacção que lhe foi dada pelo 

Decreto-Lei n.º 313/95, de 24 de Novembro. 

Com este projecto pretende-se aproveitar um recurso natural (o vento) a partir da instalação de um 

conjunto de aerogeradores. 

A problemática associada a este tipo de empreendimentos está intimamente ligada à gestão e 

exploração de um recurso energético natural e renovável. É fundamental a consciencialização da 

importância da utilização das energias renováveis em substituição da queima de combustíveis fósseis, 

através de uma mudança de atitude compatível com um desenvolvimento sustentável. 

O consumo ao ritmo actual dos recursos de combustíveis fósseis coloca diversos problemas 

importantes, a saber: 

- exaustão de recursos, uma vez que os combustíveis fósseis são recursos finitos e 

consequentemente esgotáveis. Sendo que, pelo contrário, as energias renováveis 

resultam de fluxos inesgotáveis de energia a partir do sol, do vento, da água, entre outros; 

e 

- poluição ambiental associada à sua transformação e consumo, que põe em risco o 

equilíbrio natural à escala local, regional e planetária, ou seja, actualmente atingiu-se a 

capacidade, igualmente finita, que a natureza possui de absorver os excessos que 

produzimos. As emissões das centrais termoeléctricas associadas à utilização de energia 

fóssil convencional são em parte responsáveis por situações como o efeito de estufa e 

chuvas ácidas. 

Perante os problemas acima referidos e a disponibilidade inquestionável de recursos endógenos, o 

desenvolvimento da produção de energia eléctrica a partir de recursos renováveis reveste-se de 

extrema importância tanto em termos ambientais, nomeadamente em matéria de limitação das 

emissões de gases responsáveis pelas alterações climáticas, como também no contexto energético 

actual de Portugal e da Europa, no que diz respeito à diminuição da dependência face ao exterior 

relativamente ao abastecimento de energia. 
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Assim, tem-se assistido nos últimos tempos a um maior estreitamento entre as políticas energéticas 

e ambientais, como estratégia de resposta às crescentes preocupações globais em termos ambientais 

e energéticos. 

A valorização das energias renováveis e a promoção da melhoria da eficiência energética 

constituem um instrumento fundamental e uma opção inadiável, de forma a viabilizar o cumprimento 

dos compromissos internacionais em resultado da implementação da Convenção Quadro das Nações 

Unidas para as alterações climáticas e do protocolo de Quioto, dela decorrente, e a nível europeu o 

cumprimento da Directiva-Quadro da União Europeia, relativa à produção de energia eléctrica com 

base em fontes renováveis, que exigem alterações significativas para a concretização dos objectivos 

estabelecidos (da Resolução de Concelhos de Ministros n.º 63/2003, de 13 de Março relativa à 

Política Energética Portuguesa resulta o objectivo de instalar até 2010 um potência de 3750 MW de 

origem eólica). 

3.2. Antecedentes de Desenvolvimento do Projecto 

Como referido anteriormente, os municípios do Vale do Minho - Caminha, Vila Nova de Cerveira, 

Valença, Paredes de Coura, Monção e Melgaço - lançaram, em Julho de 1999, em estreita parceria 

com as Juntas de Freguesia e as Assembleias de Compartes responsáveis pela gestão dos terrenos 

baldios do Vale do Minho, um processo de consulta pública para a apresentação de propostas com 

vista à realização dos estudos, projectos, construção e exploração dos parques eólicos nos seis 

concelhos do Vale do Minho. 

Em resposta a esta consulta, foram apresentadas mais de uma dezena de propostas, tendo 

concorrido todas as empresas relevantes do sector energético de Portugal e de Espanha. Esta 

consulta ficou concluída em Fevereiro de 2001, com a assinatura de um protocolo entre os Municípios 

do Vale do Minho e o consórcio “Empreendimentos Eólicos do Vale do Minho, S.A.” (EEVM), formado 

pelas seguintes empresas: 

- SIIF Energies (Portugal), Lda.; 

- FINERGE - Gestão de Projectos Energéticos, S.A.; 

- Domingos da Silva Teixeira, S.A. 

O projecto VentoMinho - Aproveitamento do Potencial Eólico do Vale do Minho tem por objectivo a 

construção de onze parques eólicos com uma potência total de aproximadamente 300 MW, 

representando um investimento total da ordem dos 350 milhões de euros, distribuídos pelos seis 

concelhos do Vale do Minho. 
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No âmbito do projecto, foram já aprovados pela Direcção-Geral de Geologia e Energia 256 MW de 

potência de ligação à rede eléctrica, tendo a construção dos três primeiros parques eólicos em 

Caminha e Vila Nova de Cerveira sido objecto de licenciamento por parte daquela Direcção-Geral. 

A EEVM optou pela divisão do projecto em dois grupos: um denominado “Alto Minho I”, com um 

único ponto de recepção na Subestação de Pedralva (Braga) da REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A, 

para uma potência total instalada de 204 MW; e outro denominado “Alto Minho II”, com três pontos de 

recepção localizados na zona de rede da Subestação de Vila Fria (Viana do Castelo), para uma 

potência total instalada de 52 MW. 

O grupo “Alto Minho I” compreende os oito parques eólicos localizados nos Concelhos de Melgaço, 

Monção, Parede de Coura e Valença, enquanto que o grupo “Alto Minho II” reúne os restantes 

parques, localizados nos Concelhos de Vila Nova de Cerveira e de Caminha. 

No que diz respeito ao Alto Minho I, a solução mais consensual passou pela sua ligação à futura 

subestação da REN em Pedralva através da construção de uma subestação intermédia, no parque 

eólico de Mendoiro/Bustavade de 60 kV/150 kV. Os parques eólicos do Alto Minho I estarão ligados 

até à subestação intermédia, localizada no parque eólico de Mendoiro/Bustavade, através de linhas a 

60 kV, enquanto que a ligar as duas subestações será construída uma linha a 150 kV (Desenho 3). Os 

projectos das linhas a 60 kV e da linha a 150 kV encontram-se em fase de execução, devendo este 

último ser apresentado, com o respectivo Estudo de Impacte Ambiental, junto da Direcção-Geral de 

Geologia e Energia quase em simultâneo com os processos do Alto Minho I, incluindo o presente. 

No desenvolvimento dos estudos, foi feita uma análise ao potencial eólico da região, e neste caso 

específico à viabilidade económico-financeira do projecto do parque eólico de Mendoiro/Bustavade. 

Da análise efectuada concluiu-se que a zona apresenta um bom potencial eólico, tal como se pode 

constatar nos documentos constantes no Anexo 2. 

Por último refere-se que os terrenos necessários à construção do parque eólico já estão 

arrendados, demonstrando a receptividade das juntas de freguesia envolvidas. Os documentos 

referidos apresentam-se no Anexo 3. 

No âmbito do projecto do parque eólico de Mendoiro/Bustavade, e com vista a identificar possíveis 

condicionantes do projecto, foram ainda solicitados pareceres às seguintes entidades: 

- Estado Maior da Força Aérea; 

- ANA – Aeroportos e Navegação Aérea; 

- Circunscrição Florestal do Norte; 

- DGRF – Direcção Geral dos Recursos Florestais; e 
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- ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações. 

Os pareceres recebidos até à data de conclusão do presente estudo apresentam-se no Anexo 4. 
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4. DESCRIÇÃO DO PROJECTO E ALTERNATIVAS 

4.1. Localização 

O parque eólico de Mendoiro/Bustavade localiza-se no Norte de Portugal Continental, em território 

do distrito de Viana do Castelo e concelho de Monção. 

Os aerogeradores distribuem-se pelas freguesias de Longos Vales, Merufe, Lordelo e Anhões. 

No Desenho 1 apresenta-se a localização do projecto à escala regional e nacional e seu 

enquadramento administrativo. No Desenho 2 apresenta-se uma implantação mais detalhada 

incluindo o traçado dos acessos, a localização dos aerogeradores e o local da subestação/edifício de 

comando. 

4.2. Descrição Geral do Projecto 

No parque eólico de Mendoiro/Bustavade pretende-se instalar 23 aerogeradores, com potência 

unitária de 2000 kW, agrupados em dois grupos distintos: 16 aerogeradores no núcleo de Mendoiro e 

7 aerogeradores no núcleo de Bustavade (Desenho 2). 

Cada aerogerador será montado sobre uma torre metálica tubular com altura que poderá variar 

entre 70 e 100 m consoante a marca da máquina a instalar. 

A potência total instalada será 46 MW (Quadro 1) e de acordo com as estimativas passíveis de 

efectuar com as avaliações do recurso eólico já efectuadas, prevê-se uma produção média anual de 

119 GWh. 

Quadro 1 – Características gerais dos núcleos de aerogeradores constituintes do parque eólico. 

 Núcleo de Mendoiro Núcleo de Bustavade 

N.º de Aerogeradores 16 7 

Potência Unitária dos Aerogeradores (kW) 2000 2000 

Potência Instalada (MW) 32 14 

Os aerogeradores serão implantados a altitudes que variam entre 645 m e 793 m, sensivelmente 

em linhas de cumeada. 

Relativamente ao núcleo de Bustavade a área arrendada é da ordem dos 83 ha, enquanto que a 

área arrendada no núcleo de Mendoiro é 134 ha. No entanto, a área efectivamente utilizada, 

compreendendo zona das plataformas dos aerogeradores, subestação/edifício de comando e 

caminhos de acesso, será inferior a cerca de 2,5% do total. 
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As distâncias dos aerogeradores entre si (sempre superior a 200 m) foram escolhidas para que a 

turbulência provocada pelo funcionamento de um gerador exerça sobre os outros um efeito mínimo, 

nomeadamente quando o rumo do vento não corresponde ao dominante. 

No Desenho 3 apresenta-se uma implantação do parque eólico de Mendoiro/Bustavade com maior 

detalhe, indicando-se os principais equipamentos constituintes do projecto. 

Na definição da configuração proposta foram determinantes a minimização dos impactes 

ambientais decorrentes da instalação e operação do parque eólico, a orografia do terreno, a 

maximização do aproveitamento do recurso eólico caracterizado e um distanciamento adequado entre 

os aerogeradores de modo a evitar interferências mútuas. 

A implantação do parque eólico de Mendoiro/Bustavade implica a instalação/execução dos 

seguintes elementos, cuja descrição mais detalhada se apresenta em seguida: 

- aerogeradores; 

- plataformas para a montagem dos aerogeradores; 

- subestação/edifício de comando; 

- redes eléctricas; e 

- caminhos de acesso. 

4.2.1. Aerogeradores 

Um aerogerador é basicamente constituído por uma estrutura tubular cónica, a torre, que suporta 

uma unidade motora constituída por uma hélice de três pás (Figura 1). 

O eixo da turbina acciona, através de um multiplicador de velocidade, um gerador, instalado no 

interior de uma cabine fechada (“nacelle”), também instalada no cimo da torre. Nesta mesma cabine 

existem equipamentos auxiliares destinados à orientação do conjunto face ao vento, e à sua travagem 

e imobilização. No exterior é instalado equipamento de medida da velocidade do vento e do seu rumo. 
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Figura 1 – Constituição principal de um aerogerador. 

O fabricante e modelo dos aerogeradores em causa serão definidos posteriormente em fase de 

projecto de execução. 

Cada aerogerador é suportado ao nível do solo por um maciço de fundação cujas características e 

dimensões são determinadas pelas cargas, dinâmicas e estáticas, a suportar – função do 

aerogerador, previsão das respectivas condições de funcionamento e das condições locais 

(características geológicas do solo, sismicidade, normas locais a respeitar, etc.). 

Ao nível do solo, no interior da torre, existe um quadro que recebe a energia produzida, e um 

quadro de comando. 

Os aerogeradores irão produzir energia à tensão nominal de 690 V. Cada aerogerador terá um 

posto de transformação para elevar a energia produzida para a tensão de 20 kV. 

A definição da localização do posto de transformação do aerogerador será efectuada 

posteriormente, uma vez que será função do tipo e fabricante do aerogerador a escolher. O posto de 

transformação poderá ficar no interior da base da torre ou exterior ao aerogerador (nas suas 

proximidades em compartimento de dimensões da ordem dos 12 m2). 

No caso de serem adoptados aerogeradores com postos de transformação exteriores à torre do 

aerogerador, estes serão colocados lateralmente a cada torre e serão pré-fabricados normalizados 

para posto de transformação conforme se ilustra no exemplo da Figura 2. 
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Figura 2 – Exemplo de um posto de transformação de um aerogerador num parque eólico. 

A consideração da instalação do posto de transformação dentro da torre reduz os impactes visuais 

locais do parque, no entanto, por questões técnicas, nem sempre é possível fazer uma instalação no 

interior. Em fase de RECAPE, e após o conhecimento do tipo de máquina a instalar será então 

indicado se o posto de transformação será interior ou não. 

Tenta-se minimizar o impacte visual do aerogerador com a pintura dos seus componentes de uma 

cor que permita integrá-los na paisagem dentro do possível, optando-se por cores adequadas a tal fim. 

Realça-se desde já, que todos os aerogeradores que têm vindo a ser instalados nos parques eólicos 

em Portugal, pelo menos nos últimos 5 anos, são pintados com tinta sem brilho (tinta mate), com uma 

cor que corresponde geralmente a um cinzento esbranquiçado. 

Todavia, contrariando tal propósito, a navegação aeronáutica, desde que entendido como 

necessário pela entidade com tutela sobre a matéria, pode impor que o(s) aerogerador(es) tenha(m) 

que ser dotado(s) com componentes adicionais específicos que permitam a sua sinalização, tais como 

luzes exteriores intermitentes permanentes ou permanentes nocturnas, e/ou coloração das pás com 

faixas de cor vermelha. 

As características gerais dos aerogeradores previstos instalar no parque eólico são as indicadas a 

seguir: 

Dados Gerais do Aerogerador 

Construtor.............................................................................................A definir 

Potência nominal..................................................................................2000 kW 

Posição do eixo de rotação..................................................................Horizontal 

Altura do eixo de rotação .....................................................................70 – 100 m 

Diâmetro do rotor .................................................................................70 – 90 m 

Velocidade de rotação .........................................................................6 – 23 r/min 

Velocidade do vento para a potência nominal .....................................15 m/s 

Velocidade do vento de início de funcionamento ................................3 m/s 

Posto de transformação
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Velocidade do vento máxima de serviço .............................................25 m/s 

Turbina 

Fabricante ............................................................................................A definir 

Número de pás.....................................................................................3 

Tipo de regulação de potência.............................................................Pás de ângulo de ataque 
variável e velocidade 
variável 

Material das pás...................................................................................Fibra de vidro reforçada 
por resina de poliéster 

Alternador 

Potência nominal..................................................................................2000 kW 

Fabricante ............................................................................................A definir 

Tipo ......................................................................................................A definir 

Número de fases..................................................................................3 

Tensão nominal....................................................................................690 V 

Frequência ...........................................................................................50 Hz 

Velocidade de rotação .........................................................................1680 a 2010 r/min 

Sistemas Complementares 

Sistemas de Regulação 

O sistema de regulação será do tipo óleo hidráulico, com um depósito de óleo e garrafa de pressão, 

para comando do ângulo das pás da turbina e dos sistemas de travagem do rotor, por travão 

mecânico e aerodinâmico das pás. 

Este conjunto situa-se na cabine do grupo. 

Sistema de Travagem 

A travagem do rotor é assegurada por dois sistemas, um constituído por travão mecânico, de disco, 

montado no veio do gerador e outro do tipo aerodinâmico, pela variação do passo das pás, que 

actuará em caso de falha de pressão no sistema reduzindo a velocidade do rotor. O travão de disco 

assegurará a paragem final e o bloqueio na situação de parado do rotor. Haverá ainda um sistema de 

travagem que assegurará o bloqueio da cabine em torno do seu eixo de rotação. 

Sistema de controlo da posição da cabine 

O sistema de orientação da cabine será constituído por um conjunto de engrenagens accionadas 

por motores eléctricos, apoiado numa chumaceira de rolamentos. A alimentação destes motores será 

feita a partir dos serviços auxiliares respectivos. 
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Este sistema será comandado pelo autómato do grupo que recebe informação do sistema de 

controlo de posição, constituído por anemómetros e sensores de direcção do vento que lhe permite a 

orientação adequada. 

4.2.2. Plataformas para montagem dos aerogeradores 

Para a montagem dos aerogeradores está prevista a execução de uma plataforma de trabalho junto 

a cada aerogerador, com as dimensões adequadas e pavimento regularizado a uma cota o mais 

uniforme possível, para o estacionamento dos veículos de transporte dos componentes dos 

aerogeradores e para a manipulação dos principais componentes destes, com recurso a gruas de 

elevada capacidade. 

As dimensões da plataforma e o seu posicionamento em relação ao local de implantação do 

aerogerador dependem, entre outros factores, das indicações do fabricante do aerogerador escolhido, 

do espaço disponível, da morfologia do terreno e do respectivo acesso. 

Chama-se à atenção para o facto de ser necessário que as plataformas definitivas tenham 

praticamente as mesmas dimensões que as plataformas provisórias da fase de construção, pois 

poderá eventualmente na fase posterior de exploração do parque eólico ser necessário substituir 

algum equipamento como por exemplo, pás do aerogerador. Assim, de modo a que o impacte 

paisagístico seja reduzido, após a montagem dos aerogeradores, a plataforma de trabalho é coberta 

com terra vegetal e posteriormente é efectuada a hidrosementeira. Ficará somente uma circular em 

torno do aerogerador com largura suficiente para que uma veículo ligeiro o contorne. 

Na fase final da construção, após a montagem dos aerogeradores, serão realizados os trabalhos de 

recuperação paisagística sobre estas plataformas, de forma a minimizar o impacte paisagístico e a 

prevenir possíveis acções erosivas, seguindo as medidas de minimização apresentadas no capítulo 9. 

Na Figura 3 apresenta-se um conjunto de duas fotografias onde à esquerda se pode observar uma 

plataforma de trabalho para montagem de um aerogerador, e à direita, a mesma plataforma após ter 

sido feita a recuperação paisagística. 
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Figura 3 – Plataforma de trabalho adjacente a um aerogerador, à esquerda durante a fase de 
montagem e à direita após a recuperação paisagística. 

4.2.3. Subestação/Edifício de Comando 

O projecto em análise disporá de uma subestação e edifício de comando cuja localização se 

apresenta no Desenho 3. O local de implantação da subestação/edifício de comando no núcleo de 

Mendoiro foi condicionado pela direcção de chegada e de saída das linhas eléctricas aéreas e teve em 

consideração as condicionantes decorrentes do Estudo de Impacte Ambiental. 

A subestação receberá a energia produzida no parque eólico de Mendoiro/Bustavade e ainda, a 

energia produzida pelos restantes subparques que constituem o projecto global do Alto Minho I, 

nomeadamente dos parques eólicos de Santo António e Picoto (Desenho 3). 

A subestação terá uma concepção clássica abrangendo uma área total da ordem dos 6400 m2 

(80x80 m) devidamente vedada, sendo constituída por um posto monobloco a 20 kV, de montagem 

interior, contendo as celas de ligação à rede, e de um parque exterior a 60 kV, dispondo de um 

transformador de 50 MVA, 20/60 kV. No parque exterior será ainda instalado o transformador 

60/150 kV de ligação à rede receptora, tal como toda a aparelhagem e estruturas de apoio/suporte do 

equipamento e das linhas. 

Nesta área está ainda previsto a construção de um edifício de comando, onde se localizará o 

monobloco de 20 kV e onde existirá uma sala de comando, um gabinete/armazém, além de 

instalações sanitárias. Neste edifício ficará também a zona de comando e controlo da subestação 

60/150 kV. 

O edifício de comando será de arquitectura muito singela, de um único piso e terá 3 m de altura, 

6,5 m de largura e 10 m de comprimento, obedecendo na sua forma, cor/revestimento, a critérios de 

integração paisagística. 



 

T23852-RELATORIO-R1.DOC 17 
 

EMPREENDIMENTOS EÓLICOS DO VALE DO MINHO, S.A. 
PARQUE EÓLICO DE MENDOIRO/BUSTAVADE 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 – RELATÓRIO 

No edifício de comando está prevista a instalação de equipamento de contagem da energia 

produzida. Este equipamento estará de acordo com a especificação apresentada pela EDP e será 

verificado e aprovado por esta entidade. 

Apresenta-se de seguida um conjunto de fotografias da subestação de Vila Fria com um aspecto 

geral e características idênticas à subestação que está prevista instalar no parque eólico de 

Mendoiro/Bustavade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Subestação de Vila Fria. 

4.2.4. Redes eléctricas 

Os postos de transformação dos aerogeradores serão ligados entre si e à respectiva subestação 

por cabos subterrâneos, instalados em vala. Conforme se pode constatar pelo Desenho 2, as valas de 

cabos para instalação da rede de eléctrica interna desenvolve-se ao longo dos acessos. 
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As ligações em cabo entre os vários postos são feitas em celas directas, ligadas ao barramento 

sem corte nem protecção junto dos geradores. Existe protecção no monobloco de 20 kV da 

subestação. Esta protecção refere-se a sobre-intensidades e a defeitos de terra. 

Os cabos a usar terão secção uniforme ao longo de todo o traçado, e serão enterrados em vala, a 

cerca de 0,80 m de profundidade e um mínimo de 0,5 m de largura. Serão usados cabos unipolares, 

de campo radial, com condutores de alumínio com a secção de 240 mm² e isolamento em polietileno 

reticulado, com blindagem em trança de cobre. Exteriormente terão protecção em PVC. O nível de 

isolamento corresponderá à tensão nominal de 20 kV com neutro isolado da terra. 

Na figura seguinte apresenta-se uma secção transversal tipo de uma vala de cabos. 

 

Figura 5 – Tipo de valas (perfil). 

4.2.5. Caminhos de acesso 

Neste âmbito devem ser consideradas duas situações distintas no caso do projecto de um parque 

eólico: uma é o acesso até à zona de implantação do parque eólico a partir de estradas 

nacionais/municipais, e outra, é o caminho na zona afecta ao parque eólico para acesso aos diversos 

equipamentos constituintes do parque, nomeadamente aos aerogeradores e respectiva 

subestação/edifício de comando. 

Em qualquer dos casos, as dimensões dos componentes dos aerogeradores a transportar e os 

meios materiais a movimentar, em particular gruas, recomendam a necessidade de que os acessos 

sejam desprovidos de declives acentuados, dotados de largura adequada e isentos de curvas de raio 

apertado. 
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Dos reconhecimentos de campo efectuados foi possível definir quais os caminhos que se considera 

mais adequados para acesso às várias zonas previstas para implantação do parque eólico de 

Mendoiro/Bustavade. 

Na área de implantação do parque, é frequente ser necessário beneficiar caminhos existentes, 

procedendo-se à criação de novos caminhos apenas quando são inexistentes ou se revelem de 

impossível utilização para o pretendido. 

No caso específico do local em estudo o acesso ao parque eólico de Mendoiro/Bustavade vai ser 

feito a partir da estrada municipal EM 1110, por um caminho existente situado na encosta oeste do 

núcleo de Mendoiro. O acesso ao núcleo de Bustavade será feito a partir da zona nordeste do núcleo 

de Mendoiro através de outro caminho já existente no alto da serra, e que estabelece a ligação entre 

as cumeadas do núcleo de Mendoiro e do núcleo de Bustavade. 

O caminho de acesso existente até ao parque eólico a partir da estrada municipal EM 1110 é em 

terra batida (Figura 6) e apresenta uma largura de cerca de 4 m, pelo que terá de ser devidamente 

reabilitado. 

          

Figura 6 – Caminho de acesso existente na encosta oeste do parque eólico. 

Este caminho de acesso será reabilitado numa extensão de 4392 m e permitirá a entrada na área 

afecta ao parque eólico em três locais distintos: na zona central (Forçadas) e em dois locais da zona 

sul (Lameiras) do núcleo de Mendoiro. 

Tal como se pode verificar no Desenho 2, na zona de implantação do parque eólico existem 

caminhos em praticamente toda a sua extensão, pelo que serão abertos caminhos apenas em 

determinadas zonas na parte sul, norte e central do núcleo de Mendoiro e entre o aerogerador n.º 3 e 

5 no núcleo de Bustavade. 

Os caminhos existentes na zona afecta ao parque eólico apresentam uma largura média de 3 m, 

pelo que terão de ser devidamente reabilitados (Figura 7). 



 

T23852-RELATORIO-R1.DOC 20 
 

EMPREENDIMENTOS EÓLICOS DO VALE DO MINHO, S.A. 
PARQUE EÓLICO DE MENDOIRO/BUSTAVADE 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 – RELATÓRIO 

 

Figura 7 – Aspecto de um troço de caminho existente na zona afecta ao parque eólico (núcleo de 
Mendoiro). 

Os novos acessos irão desenvolver-se por zonas ocupadas maioritariamente por matos rasteiros. 

No total serão reabilitados cerca de 10 425 m de caminhos existentes e abertos cerca de 3701 m de 

novos acessos. 

Os acessos serão pavimentados com uma camada de “tout-venant” numa faixa de rodagem de 5 m 

de largura, em caixa e sob terreno estabilizado, com valetas de drenagem de 0,5 m de largura. 

Salienta-se o facto de que estando este projecto em fase de Estudo Prévio, não estão ainda definidos 

todos os elementos necessários para se poder fornecer dados mais concretos, devendo este assunto 

ser analisado com mais detalhe em fase de RECAPE. 

Procurou-se, sempre que possível, que os novos caminhos acompanhassem as curvas de nível de 

modo a que o movimento de terras fosse reduzido ao mínimo. Em termos de perfil transversal, a 

implantação dos acessos, sempre que possível, será mista (aterro/escavação) para evitar que haja 

material sobrante da escavação. 

Apesar de na definição do traçado dos acessos ter havido a preocupação de não atravessar linhas 

de água, dadas as características do local será necessário construir para além da drenagem 

longitudinal, a drenagem transversal. A drenagem transversal procurará dar continuidade às linhas de 

água existentes e será constituída principalmente por passagens hidráulicas. A drenagem longitudinal 

terá por finalidade conduzir as águas da plataforma da estrada e dos taludes adjacentes para as 

respectivas linhas de água. 
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4.3. Fase de Construção 

4.3.1. Estaleiro 

Para a execução da obra de construção do parque eólico será necessário montar um estaleiro que 

ocupará uma área máxima de 1200 m2, situado preferencialmente numa zona relativamente próxima 

em relação à maior frente de obra, o que irá corresponder à zona de construção da 

subestação/edifício de comando. 

Assim, recomenda-se que o estaleiro seja instalado na zona indicada no Desenho 2. 

A área afecta ao estaleiro inclui para além de um contentor de apoio semelhante ao que se 

apresenta na fotografia que se segue, uma zona destinada a armazenamento temporário de materiais 

diversos, tais como resíduos e inertes, e uma zona de estacionamento de veículos e máquinas afectos 

à obra. 

 

Figura 8 – Exemplo de um estaleiro da obra de construção de um parque eólico com características 
semelhantes. 

Uma vez que o projecto tem uma dimensão considerável e irá desenvolver-se numa área 

relativamente extensa, será ainda necessário criar duas zonas complementares de apoio ao estaleiro, 

nas zonas indicadas no Desenho 2. Estas zonas terão características semelhantes à do estaleiro, não 

prevendo no entanto, a colocação de contentores. 

O estaleiro, bem como as respectivas zonas complementares de apoio, serão desmanteladas no 

final da fase de construção e todas as zonas intervencionadas serão completamente naturalizadas, de 

acordo com as medidas de minimização apresentadas no capítulo 9. 
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4.3.2. Construção civil 

No caso concreto deste projecto, as obras de construção civil necessárias executar iniciam-se pela 

reabilitação/alargamento dos acessos existentes, ao que se segue a abertura dos novos acessos até 

alguns dos aerogeradores. 

As obras de reabilitação e abertura dos caminhos de acesso incluem para além da 

regularização/estabilização e alargamento, a execução das infra-estruturas de drenagem (valetas e 

passagens hidráulicas - Figura 9). 

  

Figura 9 – Valeta e construção de uma passagem hidráulica. 

Ao longo dos caminhos de acesso a cada aerogerador é necessário proceder à abertura de uma 

vala para instalação dos cabos eléctricos de interligação entre os aerogeradores e a 

subestação/edifício de comando e os cabos de controlo e comando necessários ao funcionamento do 

parque (Figura 10). 

 

Figura 10 – Abertura de vala para instalação de cabos eléctricos. 
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Após a execução dos acessos, a fase seguinte consiste na execução das fundações das torres dos 

aerogeradores. Esta fase, que pressupõe a execução de escavações e betonagens, é feita por etapas 

conforme se ilustra no conjunto de figuras apresentados na Figura 11. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Execução da fundação da torre de um aerogerador. 

 

Cada maciço para fundação da torre que irá suportar o aerogerador propriamente dito, terá um 

volume de cerca de 200 m3, volume este que varia com o processo construtivo associado ao tipo de 

fabricante da máquina a instalar, conforme o esquema indicado na Figura 12. A este valor acresce 

ainda o betão e os maciços do equipamento eléctrico da subestação/edifício de comando. O betão 

necessário à execução das obras virá do exterior. 
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Figura 12 – Esquema de uma fundação para um aerogerador de 2 000 kW. 

Após a execução das fundações das torres dos aerogeradores, procede-se então à preparação da 

plataforma para a montagem dos aerogeradores. Para o efeito é necessário proceder à remoção da 

vegetação e da camada de solo vivo, se for o caso, e proceder à regularização do pavimento, sendo 

aproveitado para esse fim o material originado pela abertura dos caboucos para execução do maciço 

das fundações. 

Em simultâneo com a execução das obras de construção e montagem dos aerogeradores será 

construída a subestação/edifício de comando, com todas as actividades inerentes a uma obra de 

construção civil. 

4.3.3. Montagem dos aerogeradores 

Concluída a plataforma de trabalho é possível então, dar início à montagem do aerogerador 

propriamente dito, para a qual se torna necessário recorrer a gruas móveis do tipo das que se 

apresentam de seguida na Figura 13. 

 

 

 

 

Figura 13 – Ocupação e dimensão de uma plataforma de trabalho para montagem de um aerogerador. 

 

GRUAS 
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As torres, conforme referido, são pré-fabricadas, sendo transportadas para o local divididas em 

troços. A sua montagem (Figura 14) também será com recurso à grua que se prevê transportar para o 

local. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14 – Montagem da torre de um aerogerador. 

Em seguida procede-se ao transporte e montagem da cabine, com os equipamentos necessários 

no seu interior, e das pás no cimo da torre (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Transporte e montagem da cabine e pás de um aerogerador. 
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4.3.4. Recuperação Paisagística 

Na fase final de construção, terminada a montagem dos aerogeradores e restantes obras 

anteriormente descritas, é necessário proceder à recuperação paisagística de todas as zonas 

intervencionadas, nomeadamente os taludes de caminhos e das plataformas dos aerogeradores, a 

zona dos estaleiros e de armazenamento de diversos tipos de materiais e as zonas de abertura das 

valas para instalação dos cabos eléctricos. 

Os principais objectivos da recuperação paisagística deverão ter em consideração a minimização 

do impacte paisagístico, o estabelecimento dos solos evitando que estes estejam muito tempo 

descobertos, sujeitos a chuvas intensas e ventos fortes, prevenindo assim possíveis acções erosivas, 

assim como, a execução de hidrosementeiras para o restabelecimento da vegetação autóctone ou 

outra que seja compatível com esta, o que permite num período de tempo bastante mais curto reduzir 

consideravelmente os impactes desta natureza. 

4.3.5. Materiais e energia utilizados 

Para a generalidade das actividades envolvidas na fase de construção será necessário a utilização 

de diversos tipos de materiais comuns em obras de construção civil, nomeadamente, betão, brita, 

areia, ferros, tijolos, chapas de aço, etc., para a execução da subestação/edifício de comando, 

fundações e caminhos de acesso. 

No que diz respeito aos aerogeradores, os principais tipos de materiais que os constituem são: 

- fibra de vidro reforçada a resina de poliéster (Pás); 

- aço revestido a fibra de vidro reforçada a resina de poliéster (Cabine); 

- aço carbono, galvanizado/metalizado e pintada com tinta anti-corrosão (Torre). 

Os principais tipos de energia utilizada, na fase de construção, correspondem a motores de 

combustão a gasóleo das máquinas (veículos, gruas e caterpillars) e de alguns equipamentos. 

4.3.6. Efluentes, resíduos e emissões previsíveis 

Na fase de construção são previsíveis os seguintes tipos de efluentes, resíduos e emissões: 

- águas residuais provenientes das instalações sanitárias do estaleiro; 

- águas residuais provenientes das operações de betonagem, pavimentação e construção 

civil; 

- derrames acidentais de óleos, combustíveis e produtos afins. 
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Prevêem-se os seguintes tratamentos/destino final dos efluentes produzidos: 

- no que diz respeito às instalações sanitárias do estaleiro, será construída uma fossa 

séptica estanque que será desactivada quando terminar a fase de construção; 

- para as águas residuais resultantes das operações de construção civil como é o caso das 

operações de betonagem, será aberta uma bacia de retenção, com um diâmetro de cerca 

de 3 m, na qual é efectuada a descarga das águas resultantes das lavagens das 

autobetoneiras. A bacia de retenção terá uma camada de brita no fundo que ao fim de 

algumas descargas será removida e utilizada na execução de aterros, procedendo-se de 

imediato à reposição da brita dentro da bacia de retenção, conforme previsto nas medidas 

de minimização; 

- os efluentes tais como óleos das máquinas, lubrificantes, e outros que são comuns a 

qualquer obra, serão devidamente acondicionadas dentro do estaleiro em recipientes 

específicos para o efeito e transportados por uma empresa creditada pelo Instituto de 

Resíduos – Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente. 

- resíduos sólidos urbanos provenientes do estaleiro; 

- resíduos vegetais provenientes da desmatação/decapagem do terreno; 

- materiais inertes provenientes das escavações; 

- embalagens plásticas, metálicas e de cartão, armações, cofragens, entre outros 

materiais resultantes das diversas obras de construção civil. 

 

O armazenamento temporário de resíduos será efectuado nas zonas destinadas a estaleiro, cuja 

localização se apresenta no Desenho 3, prevendo-se os seguintes destinos finais relativamente ao 

seu destino: 

- os resíduos tais como plásticos, madeiras e metais serão armazenados em contentores 

específicos conforme se ilustra em seguida, e transportados, tal como os óleos, por uma 

empresa devidamente creditada pelo Instituto de Resíduos – Ministério das Cidades, 

Ordenamento do Território e Ambiente; 
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Figura 16 – Contentor para armazenamento de resíduos decorrentes da obra. 

- os resíduos sólidos resultantes da montagem dos aerogeradores serão acondicionados 

em contentores e transportados para o país de origem das máquinas a instalar; 

 

Figura 17 – Contentor para armazenamento de resíduos decorrentes da montagem dos 
aerogeradores. 

- os resíduos vegetais resultantes da desmatação/decapagem do terreno serão enterrados 

em zonas intervencionadas, afastadas das linhas de água e de zonas húmidas. 

 

 

 

 

 

 

Base do contentor 



 

T23852-RELATORIO-R1.DOC 29 
 

EMPREENDIMENTOS EÓLICOS DO VALE DO MINHO, S.A. 
PARQUE EÓLICO DE MENDOIRO/BUSTAVADE 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 – RELATÓRIO 

 

- incremento dos níveis sonoros contínuos e pontuais devido à utilização de maquinaria 

pesada e tráfego de veículos para transporte de pessoas, materiais e equipamentos; 

- ruído provocado pela eventual utilização de explosivos no desmonte de rocha para a 

abertura dos caboucos das fundações das torres dos aerogeradores e da 

subestação/edifício de comando; 

- poeiras resultantes das operações de escavação e da circulação de veículos e 

equipamentos em superfícies não pavimentadas; 

- gases emitidos pelos veículos e maquinaria pesada afectos à obra. 

 

4.4. Fase de Exploração 

4.4.1. Funcionamento geral do parque eólico 

Os aerogeradores previstos são máquinas de funcionamento completamente automático. A entrada 

em serviço tem lugar quando a velocidade do vento atinge cerca de 3 m/s, fazendo-se então a ligação 

do gerador à rede. A ligação da central à rede é feita de forma automática e gradual. 

Está previsto no equipamento a seleccionar não só o uso de velocidade de rotação variável, como 

também que o ângulo de ataque das pás seja também variável, pois a conjugação destes dois 

factores permite uma grande adaptação da máquina à velocidade do vento, maximizando a potência 

que o aerogerador pode fornecer. 

Os aerogeradores são dotados de um sistema de orientação automática. Este sistema tende a 

alinhar o eixo do sistema com a direcção do vento, com o objectivo de obter a máxima potência 

possível. O movimento é feito por roda de coroa sobre uma engrenagem circular, através de quatro 

motores eléctricos. O sistema de orientação dispõe de um sistema de travagem próprio, constituído 

por três travões de disco hidráulicos. 

Nas situações de falta de rede ou por avaria que não exija paragem imediata ou sempre que a 

velocidade do vento exceda o valor de 25 m/s, por um período de 2 minutos, em média, é feita a 

imobilização do aerogerador por actuação dos travões aerodinâmicos. Estes travões são constituídos 

por secções rotativas da ponta das pás, que mudam de posição (rodam) quando se pretende 

travagem. Funcionam por comando eléctrico (sistema intrinsecamente seguro ou “fail safe”). São os 

travões de serviço normal. 
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Caso seja necessário a paragem total do aerogerador são aplicados os travões mecânicos, de 

comando hidráulico. Para parqueamento (imobilizações prolongadas ou para intervenção do serviço 

de manutenção) é usado um travão mecânico de comando manual. 

Em caso de sobrevelocidade, detectada pela medição da velocidade da turbina e do gerador, é 

accionado o sistema de travagem aerodinâmico. O sistema de sobrevelocidade, concebido como de 

funcionamento intrinsecamente seguro, é duplicado, funcionando pelo autómato mas também de 

forma independente deste. 

Em caso de emergência é aplicado o travão mecânico, em simultâneo com os travões 

aerodinâmicos, se operacionais. Procurar-se-á evitar esta manobra pois esta origina fortes tensões 

sobre o material. Os travões mecânicos são aplicados também em caso de avaria dos travões 

aerodinâmicos. 

O sistema de orientação da cabine pode originar movimentos de rotação da mesma sempre no 

mesmo sentido. A forma de instalação dos cabos eléctricos entre a cabine e a torre, (com as 

extremidades fixadas nos dois pontos), provoca a torção dos mesmos. Após um certo número de 

rotações no mesmo sentido, o que é avaliado pelo sistema de comando automático, e em condições 

de vento reduzido, é a cabine comandada para rodar em sentido contrário, de forma que seja feita a 

reposição dos cabos na posição inicial. 

À parte das questões de resistência mecânica dos equipamentos e da sua durabilidade, que se 

baseiam na capacidade e experiência do construtor, os aerogeradores são concebidos, em termos de 

operação, de acordo com o princípio de segurança intrínseca. Os seus diversos componentes estão 

permanentemente solicitados e controlados, originando a falha de qualquer um deles, um alarme e/ou 

a paragem da máquina. 

Os aerogeradores estão particularmente expostos à acção de descargas atmosféricas, por 

constituírem estruturas elevadas e isoladas, e, neste caso, estarem instalados em zonas elevadas da 

serra. 

Deste modo, cada uma das torres dispõe de um sistema de protecção que compreende hastes de 

descarga sobre a cabine e eléctrodos nas pás da turbina. A condução à terra é feita através da 

estrutura da torre que apresenta uma secção largamente dimensionada para o efeito, e que é 

construtivamente preparada para tal. 

4.4.2. Sistema de comando automático 

Cada um dos aerogeradores dispõe de um sistema de comando que lhe permite um funcionamento 

completamente automático. 
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O sistema dispõe de um autómato programável instalado no quadro do grupo, com alimentação por 

UPS. Na face do quadro existe um visor de cristais líquidos que permite seleccionar funções de 

visualização e comando. 

Existirá uma sala de comando, no edifício de comando, para onde serão transmitidos os dados de 

cada um dos geradores. Nela existirão equipamentos de comunicações e meios informáticos que 

permitirão visualizar as informações recebidas, e dar-lhes o devido tratamento, não só em termos de 

operação mas também em termos de arquivo, análise e estatística, e donde se fará a emissão de 

comandos. 

O sistema de comando poderá ser operado do exterior da instalação, através da rede telefónica 

pública, sendo possível a simples consulta do estado da instalação ou a recepção de alarmes mas 

também, eventualmente, a emissão de comandos. 

4.4.3. Contagem de energia 

A contagem de energia será efectuada nos termos contratuais a estabelecer, que se basearão no 

tarifário em vigor. O equipamento de contagem estará de acordo com a especificação apresentada 

pela Electricidade de Portugal, S.A., e permitirá a leitura a partir da central de telecontagem existente. 

4.4.4. Acessos 

Durante a fase de exploração do aproveitamento serão mantidos os acessos já utilizados na fase 

de construção do aproveitamento. 

4.4.5. Meios humanos 

Na fase de exploração e manutenção do aproveitamento eólico, para além do apoio técnico e 

administrativo a realizar pelo pessoal da empresa proprietária do parque, é necessário, na fase inicial, 

um técnico para vigilância do funcionamento do parque e sua manutenção. Este acompanhamento 

normalmente é assegurado pela empresa responsável pelo fornecimento e montagem dos 

aerogeradores. 

No que se refere à subestação, esta será totalmente automatizada e não acompanhada localmente, 

nem em permanência, por pessoal operador, sendo por isso, totalmente telecomandada. 

Prevê-se a presença de um técnico nos dias úteis, em regime de tempo parcial (algumas horas por 

dia). O referido técnico terá a seu cargo a supervisão do parque eólico e, como tal, estará deslocado 

na maior parte do período laboral. 

4.4.6. Materiais e energia produzidos 

A potência total a instalar no parque eólico é 46 MW. A produtividade bruta média anual é estimada 

em cerca de 119 GWh. 
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4.4.7. Efluentes, resíduos e emissões previsíveis 

Na fase de exploração são previsíveis os seguintes tipos de efluentes, resíduos e emissões: 

 

- águas residuais provenientes das instalações sanitárias do edifício de 

comando/subestação; 

- óleos e produtos afins utilizados na lubrificação dos diversos componentes do 

aerogerador. 

 

 

- peças ou parte de equipamento substituído; 

- materiais sobrantes das manutenções (filtros, pastilhas de travões, recipientes de 

lubrificantes, etc.); 

- resíduos sólidos urbanos provenientes da subestação/edifício de comando. 

 

 

- ruído resultante do tráfego; 

- ruído proveniente das operações de reparação e substituição de equipamento; 

- ruído emitido pelo funcionamento da subestação; 

- ruído emitido pelo funcionamento dos aerogeradores. 

 

 

Relativamente ao destino final/tratamento dos efluentes das instalações sanitárias será construída 

uma fossa séptica estanque, e no que diz respeito aos restantes efluentes e resíduos será da 

responsabilidade da empresa que estiver a fazer a manutenção do parque eólico garantir que os 

mesmos são integrados no circuito adequado de recolha e tratamento de resíduos sólidos, 
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nomeadamente os indicados pelo Instituto de Resíduos – Ministério das Cidades, Ordenamento do 

Território e Ambiente. 

O abastecimento de água às instalações sanitárias será garantido através de uma das seguintes 

origens (a definir em Projecto de Execução): 

- Poço ou nascente; 

- Rede Pública; 

- Depósito subterrâneo alimentada pelas águas das chuvas e, periodicamente, quando 

necessário, reabastecido por auto-cisterna. 

No parque exterior, o terreno será nivelado num, ou mais planos, sendo protegido superficialmente 

por um revestimento apropriado, a fim de evitar a emanação de poeiras e o crescimento de vegetação. 

4.5. Fase de Desactivação 

Na fase de desactivação os efluentes, resíduos e emissões são da mesma natureza que os da fase 

de construção, embora em menor quantidade por não ser necessário executar as escavações e 

betonagens das fundações dos aerogeradores. 

Chama-se a atenção para o facto da maioria dos materiais que compõem os aerogeradores serem 

recicláveis. 

4.6. Projectos Complementares 

No âmbito da construção do parque eólico de Mendoiro/Bustavade encontra-se inserida a execução 

da interligação eléctrica aérea de ligação à rede receptora. 

Os diversos parques eólicos constituintes do Alto Minho I vão ligar à subestação que será 

construída no parque eólico de Mendoiro/Bustavade através de linhas eléctricas aéreas a 60 kV. A 

ligação entre a subestação localizada no parque eólico de Mendoiro/Bustavade e a subestação de 

Pedralva será efectuada através de uma linha a 150 kV, cujo projecto será sujeito a Avaliação de 

Impacte Ambiental. 

A montagem das linhas processa-se, de uma forma geral, com o seguinte faseamento e execução 

das acções que a seguir se descrevem: 

- Marcação e abertura do maciço de fundação dos apoios (1ª Fase). Nesta primeira fase, é 

realizada a verificação da colocação da estaca de piquetagem do apoio, assim como a 

marcação da cova da fundação do apoio. 
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Uma vez terminada a marcação da cova, procede-se à sua abertura, a qual é realizada 

com o auxílio de uma rectro-escavadora de pequeno porte. Estas covas, de um modo geral 

possuem cerca de 2,5 metros de profundidade, sendo a sua secção quadrada com 2,0 

metros de lado. 

- Betonagem e arvoramento do apoio (2ª Fase). A esta fase, corresponde a colocação e 

nivelamento da base do apoio dentro da cova, procedendo-se de imediato à sua 

betonagem. O fabrico do betão para a fundação é realizado no local, com o recurso a uma 

auto-betoneira. 

Uma vez respeitado o período de cura do betão, geralmente de 27 dias, conclui-se a 

montagem do apoio, cobrindo-a de seguida com a terra vegetal resultante da escavação 

necessária para a execução da fundação dos apoios. Esta operação envolve a presença 

de meios humanos e meios mecânicos, nomeadamente um tractor com grua de auxílio e 

atrelado. 

- Desenrolamento de condutores (3ª Fase). Na última fase de construção da linha são 

montadas provisoriamente roldanas no braço de cada apoio, de modo a se iniciar a 

passagem da corda-guia, desde o início até ao final do traçado da linha. O 

desenrolamento da corda guia é realizado por um trabalhador que a transporta em rolo, 

efectuando todo o traçado da linha a pé. Finalmente, e com o recurso a duas máquinas de 

desenrolamento colocadas no início e no fim do traçado, realiza-se a operação de 

desenrolamento e fixação dos cabos condutores. Nesta operação estão envolvidos meios 

humanos e duas máquinas de desenrolamento. 

O traçado preliminar apresentado, que será conforme já referido detalhado na posterior fase de 

projecto de execução, serve desde já como base à avaliação dos impactes. 

4.7. Programação Temporal 

Apresenta-se de seguida, um cronograma da fase de construção do parque eólico, em condições 

de bom tempo, que deverá ser encarado apenas como cronograma base para orientação, sujeito às 

devidas alterações propostas pelo empreiteiro e aceites pelo dono da obra. 
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Cronograma 1 – Programação temporal da fase de construção de um parque eólico com características semelhantes aos previstos. 

SEMANAS 
TAREFAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

                                

                                MONTAGEM DO ESTALEIRO 

                                

                                

                                ACESSOS 
(Desmatação; Aterro/Escavação; Passagens Hidráulicas; Valetas; Sub-base/base (Tout-venant)) 

                                

                                

                                SUBESTAÇÃO/EDIFÍCIO DE COMANDO 
(Fundações; Estrutura; Cobertura; Alvenaria; Revestimento; Pavimentos; Serralharias; Pintura) 

                                

                                

                                FUNDAÇÕES DOS AEROGERADORES 
(Abertura; Betão de Limpeza; Colocação de Peça; Cofrar; Armar; Betonagem) 

                                

                                

                                AEROGERADORES 
(Plataformas; Montagem Mecânica) 

                                

                                

                                VALAS DE CABOS 
(Abertura de Vala; Colocação de Cabos; Fecho de Vala) 

                                

                                

                                EMPREITADA ELÉCTRICA 
(Montagem de Equipamentos; Ensaios) 

                                

                                

                                RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA 

                                

NOTA: Este cronograma deverá ser encarado apenas como base para orientação sujeito às devidas alterações propostas pelo empreiteiro. 
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4.8. Alternativas 

O processo de escolha de alternativas de um projecto eólico é de certa forma restritivo. 

De forma a melhor se compreender as razões que levam à escolha de determinado local, importa 

referir o seguinte: 

- Devido aos custos de instalação deste tipo de projecto e aos custos e receitas de 

exploração dos parques eólicos, verifica-se que a rentabilidade mínima só é alcançada em 

sítios onde a velocidade média anual do vento seja elevada. 

- Assegurar a disponibilidade dos terrenos, normalmente procedendo ao seu arrendamento, 

acarreta custos avultados. Há além disso que estudar, para esse terreno as características 

do vento, processo que deverá ocorrer durante alguns anos. 

- Para licenciar um projecto eólico, o promotor, tem de apresentar à DGE um conjunto de 

elementos dos quais se destacam os comprovativos de que os terrenos para instalar o 

projecto estão disponíveis e que lhes foi atribuído um ponto de ligação à rede receptora, 

pela entidade gestora dessa rede, ou seja, autorização para que o projecto possa escoar e 

vender a energia produzida. 

- Estudos diversos de avaliação do potencial eólico em Portugal continental identificam as 

zonas mais montanhosas do território e a costa alentejana e algarvia como áreas em que 

ocorrem as condições óptimas para a implantação de parques eólicos. 

- Um estudo efectuado pelo INEGI – Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial 

em Outubro de 2000, identifica cerca de 87% das áreas exploráveis para desenvolvimento 

destes projectos em áreas com algum tipo de estatuto de protecção da natureza, 

nomeadamente em locais propostos para vir a integrar Rede Natura 2000, que abrange 

cerca de 21% do território nacional. Parte dos restantes cerca de 13% de áreas com 

potencialidade eólica, fora de áreas sensíveis, encontra-se já aproveitada com outros 

parques eólicos. 

Pelas várias razões acima referidas, e tendo em consideração os antecedentes deste projecto, a 

análise de alternativas fica restringida ao espaço disponível em resultado da avaliação do potencial 

eólico, conjugado com a disponibilidade de terrenos. 

Dentro do espaço disponível poder-se-ia ainda fazer uma análise alternativa relativamente ao tipo 

de máquinas a instalar. Contudo, estando ainda o projecto em análise na fase de estudo prévio, a 

análise detalhada destas alternativas irá naturalmente ser efectuada pelos fornecedores das 

máquinas. 



 

T23852-RELATORIO-R1.DOC 37 
 

EMPREENDIMENTOS EÓLICOS DO VALE DO MINHO, S.A. 
PARQUE EÓLICO DE MENDOIRO/BUSTAVADE 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 – RELATÓRIO 

De referir no entanto que a implantação dos aerogeradores apresentada já teve em consideração 

os estudos ambientais desenvolvidos no âmbito do EIA, tendo-se escolhido locais que não põem em 

risco a preservação dos valores ambientais/arqueológicos a proteger. Ou seja, numa primeira fase foi 

definida uma Planta de Condicionantes, tendo-se feito posteriormente os ajustamentos necessários, 

quer no que diz respeito ao local de implantação dos aerogeradores, quer ao traçado dos acessos aos 

mesmos. 

Pode desde já referir-se, que as máquinas de maior potência, ao permitirem que seja usado um 

número significativamente inferior de máquinas, para atingir a mesma potência total, permitem diminuir 

a extensão do parque eólico, bem como o número de intervenções a efectuar. 
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5. DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A análise preliminar dos impactes ambientais decorrentes da construção e exploração do parque 

eólico de Mendoiro/Bustavade, fundamentou a selecção da área de estudo para a caracterização da 

situação de referência. 

Face ao âmbito do estudo e à natureza, componentes e localização do projecto em análise, 

definiram-se diferentes áreas de estudo com um nível de análise mais ou menos profundo, consoante 

as matérias em apreciação. Assim, consideraram-se os seguintes níveis de abordagem: 

- um primeiro nível de abordagem bastante detalhada de forma a avaliar fundamentalmente 

os impactes ambientais que deverão ocorrer durante a fase de construção do parque 

eólico. Para isso considerou-se uma área mais restrita que envolve com alguma margem 

de segurança todas as zonas que serão sujeitas a intervenções para implantação do 

projecto. Ao nível da componente ecológica, a análise mais detalhada foi um pouco mais 

abrangente, uma vez que os habitats envolventes desempenham um papel importante na 

dinâmica ecológica das zonas a intervencionar; e 

- num segundo nível em escala de abordagem menos detalhada, e para questões que 

extravasam o contexto local anterior, nomeadamente para avaliação do nível 

socioeconómico da região, paisagem e fauna, considerou-se uma área um pouco mais 

vasta por forma a avaliar fundamentalmente o impacte ambiental que deverá ocorrer na 

fase de exploração. Nesse âmbito considerou-se o limite que envolve as povoações que 

distam até cerca de 5 km do local de implantação do parque. 
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6. CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO ACTUAL DO AMBIENTE 

6.1. Morfologia, Geologia e Geomorfologia 

A análise da morfologia da paisagem, para além de ter em conta os factores geomorfológicos e 

geológicos inerentes à própria estrutura da paisagem, constitui um factor ímpar de avaliação dos 

fenómenos que dão origem ao relevo e sua vegetação autóctone. 

Na morfologia de uma paisagem intervêm diversos factores fisiográficos e bióticos em estreita 

interacção, e que dependem principalmente dos factores de orogénese e climáticos da região. 

Na abordagem que se segue foram analisados os parâmetros fundamentais para a percepção da 

estrutura fisiográfica da paisagem, sendo assim possível relacionar as diferentes tipologias da 

paisagem da área de estudo, com os factores morfológicos e biológicos que a constituem. 

A área de estudo desenvolve-se numa das zonas mais altas junto ao marco geodésico de 

Bustavade, que é limitado a norte pelo rio Minho, a oeste e este pelos seus afluentes rio Gadanha e 

rio Mouro respectivamente. A região envolvente é caracterizada, do ponto de vista geomorfológico, por 

uma sucessão de relevos, alguns de certa imponência, separados por vales estreitos e declivosos ou 

por pequenas depressões originadas por erosão diferencial. 

 

Figura 18 – Orografia na zona de implantação do parque eólico de Mendoiro/Bustavade. 
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O núcleo de Bustavade apresenta um relevo culminante, composto por três cabeços, separados por 

duas portelas e uma chã, envolvido por encostas de forte pendor, com uma variação de altitude de 

aproximadamente 98 m (entre a cota 645 m e 743 m). Os pontos mais elevados situam-se na zona de 

implantação dos aerogeradores entre as cotas 700 m e 743 m. A zona mais baixa estende-se para a 

zona norte onde não está previsto a implantação de aerogeradores. 

O núcleo de Mendoiro, desenvolve-se ao longo da linha de cumeada e apresenta uma configuração 

longitudinal, com orientação geral norte-sul e apresenta uma variação de altitude de aproximadamente 

108 m (entre a cota 685 m e 793 m). As zonas mais elevadas da área afecta ao parque eólico neste 

núcleo situam-se nas extremidades (Chã de Éguas a norte à cota 749 m, e Lameiras e Monte 

Redondo a sul entre as cotas 755 m e 793 m) e a zona central (Forçadas entre os 728 m e 712 m). No 

núcleo de Mendoiro os aerogeradores serão implantados no prolongamento da linha de cumeada 

entre Chã de Éguas a norte e Lameiras e Monte Redondo a sul. 

O relevo é essencialmente devido às diferenças de constituição geológica do terreno e são as 

zonas graníticas que constituem no geral as maiores elevações. A zona envolvente do marco 

geodésico de Bustavade é um grande maciço de granito de grão médio, leucocrático, de duas micas, 

apresentando raras “restites” de metassedimentos. No núcleo de Mendoiro, nas zonas mais altas 

entre Mendoiro, Lameiras e Monte Redondo, surge um granito de duas micas de grão fino a médio 

(granularidade não ultrapassa 1 cm) (Desenho 4). 

De acordo com a carta geológica de Portugal 1 B e 1 D (Desenho 4) dos Serviços Geológicos de 

Portugal, a área de implantação do parque eólico, correspondente ao núcleo de Bustavade e a zona 

de Chã de Éguas do núcleo de Mendoiro, situa-se numa mancha de fácies graníticas intimamente 

associadas aos granitos inomogéneos de Vale do Rio Mouro, Melgaço Gralheira e Porto Ribeiro, aos 

quais passa lateralmente, aparentemente como resultado do mesmo processo de granitização mas 

correspondendo a um estádio mais evoluído. É ainda possível encontrar nestas manchas algumas 

texturas gnaissicas residuais, mas no geral, o seu aspecto macroscópico é mais ou menos isótropo e 

a sua granularidade varia de fina a média. 

Ao microscópio observa-se sempre maior ou menor cataclase dos minerais constituintes. O quartzo 

é sempre abundante e o feldspato potássico está presente em percentagem ligeiramente superior à da 

plagioclase. A moscovite e a biotite estão sempre presentes. A presença de moscovite em 

relativamente grandes placas e o arranjo isótropo dos constituintes minerais, são as características 

fundamentais desta fácies. 

A restante zona do núcleo de Mendoiro encontra-se numa mancha de granito de Estremo (Desenho 

4) de acordo com a carta geológica de Portugal 1 D dos Serviços Geológicos de Portugal. São rochas 

em geral muito alteradas e bastante fracturadas, deformadas pela 3ª fase de deformação hercínica, 

que apresentam tons de amarelo-acastanhados quando alteradas e, cinzento-azulados, quando 

frescas. Frequentemente este granito, de grão fino e de duas micas, constitui encraves no granito 
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porfiróide de grão médio o qual por sua vez é cortado pelos granitos de grão médio a grosseiro, 

ambos de duas micas. 

Ao microscópio revelam textura hipidiomórfica granular, e fracturação evidente. São essencialmente 

constituídos por microclina, plagioclase, quartzo, biotite e moscovite a que se associam zircão, apatite, 

esfena, andaluzite e silimanite (em pequenos grãos de moscovite), como minerais acessórios. 

Conforme se pode verificar na figura que se segue, na zona de implantação do parque eólico da 

natureza geológica granítica resultou a presença de vários afloramentos rochosos, ainda que de certa 

forma dispersos ou concentrados em áreas muito localizadas. 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Afloramentos rochosos na área de implantação do parque eólico. 

Relativamente à sismicidade, de acordo com o Regulamento de Segurança e Acções para 

Estruturas de Edifícios e Pontes o parque eólico integra-se na zona sísmica de menor risco (D – 

coeficiente de sismicidade de 0,3), de entre as quatro em que o território continental se encontra 

classificado. 
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6.2. Solos e Capacidade de Uso dos Solos 

6.2.1. Caracterização dos solos 

De acordo com a carta de solos do Atlas do Ambiente, à escala 1:1 000 000, a unidade pedológica 

ocorrente na área do parque eólico é cambissolos húmicos (solos litólicos húmicos – FAO). 

Os solos incluídos nesta classe podem desenvolver-se a partir de materiais da alteração da rocha 

subjacente ou a partir de materiais provenientes de rocha semelhante, mas transportadas à distância. 

O transporte à distância pode ser por solifluxação (acção da gravidade) ou por coluviação (acção das 

águas de escoamento superficial pela gravidade). 

Estes solos são geralmente delgados, mas podem alcançar 40 a 50 cm de espessura, são pardos 

ou pardos muito escuros, ricos em matéria orgânica. A transição para a rocha, por vezes alteradas até 

grande profundidade, faz-se gradualmente. Estão muitas vezes associados a afloramentos rochosos. 

Os cambissolos húmicos são solos que apresentam uma camada superficial (horizonte A) úmbrica 

assente sobre um horizonte B câmbico sem propriedades ferrálicas e com uma saturação em bases 

inferior a 50%. No caso de faltar este último, o horizonte A tem mais de 25 cm de espessura. Não 

possuem propriedades hidromórficas até 100 cm da superfície nem propriedades vérticas. 

6.2.2. Capacidade de uso do solo 

No que diz respeito à capacidade de uso do solo, a zona em análise encontra-se classificada como 

classe F (utilização não agrícola, com aptidão florestal), de acordo com a classificação segundo o 

Esboço Geral de Ordenamento Agrário do Serviço de Reconhecimento e Ordenamento Agrário 

constante na carta de capacidade de uso do solo do Atlas do Ambiente. 

Os cambissolos húmicos têm aptidão agrícola condicionada, por vezes os solos mais delgados são 

incultos. Do ponto de vista fisiográfico, o forte relevo existente na região, mais concretamente o forte 

declive das encostas da serra, assim como o regime pluviométrico torrencial que por vezes ocorre, 

não favorece a prática da agricultura. De referir, ainda, que na zona de implantação do parque eólico 

não existem solos classificados como Reserva Agrícola Nacional. 

6.3. Ocupação do Solo 

A ocupação actual do solo foi estudada e cartografada a partir de informação digitalizada 

proveniente do Projecto de Cartas de Ocupação do Solo de Portugal Continental, cedida pelo Centro 

Nacional de Informação Geográfica (CNIG), à escala 1:25 000. 

Embora a cartografia referida esteja digitalizada com todo o detalhe possível à escala utilizada, para 

fins de descrição e cartografia da ocupação actual do solo foi necessário aglutinar tipos de ocupação, 

por forma a conseguir uma representação que não fosse demasiado confusa devido ao pormenor 
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excessivo. Essa aglutinação, contudo, foi efectuada apenas para fins de representação gráfica do uso 

do solo, mantendo-se todo o pormenor disponível na informação de base. 

Através da análise do Desenho 5, verifica-se que a ocupação do solo na área de implantação do 

parque eólico de Mendoiro/Bustavade é constituída maioritariamente (87%) por vegetação arbustiva 

baixa – matos (Figura 20). 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Zonas de matos rasteiros na área de implantação do parque eólico. 

As manchas florestais existentes na área afecta ao parque eólico, constituídas maioritariamente por 

pinheiros e carvalhos, entrecalados em algumas zonas com bétulas, localizam-se na zona sul (Figura 

22) do núcleo de Mendoiro e na zona norte (Figura 23) do núcleo de Bustavade. No entanto, tal como 

se pode verificar no Desenho 5 os locais de implantação dos aerogeradores e da subestação/edifício 

de comando (Figura 24) correspondem a zonas de matos rasteiros. 
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Figura 21 – Zona florestada na zona sul do núcleo de Mendoiro. 

 

Figura 22 – Zona florestada perto da zona de implantação do aerogerador n.º 13-M. 
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Figura 23 – Zona de pinhal no núcleo de Bustavade. 

 

 

Figura 24 – Aspecto geral da zona plana para implantação da subestação/edifício de comando. 

Ao longo do caminho existente a partir do aerogerador n.º 9 em direcção a norte verifica-se a 

existência de uma zona de pinhal (Figura 25). 
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Figura 25 – Caminho de acesso. 

Na zona central do núcleo de Mendoiro (Forçadas) e na zona entre o aerogerador n.º 4 e 5 do 

núcleo de Bustavade os matos rasteiros estão associados a afloramentos rochosos dispersos (Figura 

26). 

 

Figura 26 – Zona central do núcleo de Mendoiro com matos rasteiros associados a afloramentos 
rochosos dispersos. 

Salienta-se que a zona com vegetação arbórea densa onde existe um parque de merendas (Figura 

27), fora da área de implantação do parque eólico – a sul do núcleo de Mendoiro, não irá ser sujeita a 

qualquer tipo de intervenções no âmbito da obra do parque eólico. 
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Figura 27 – Parque de merendas. 

6.4. Paisagem 

6.4.1. Considerações gerais 

Uma paisagem caracteriza-se por uma variedade de elementos, nomeadamente, visuais, biofísicos, 

estéticos e culturais, com uma complexidade de relações intrínsecas. 

Analisar e caracterizar a qualidade visual e funcional de um local ou região, como sendo um 

processo de determinação de um valor absoluto ou relativo, é enquadrar a paisagem desse local ou 

região numa escala de preferência. 

A utilização de metodologias qualitativas e quantitativas para avaliar o recurso natural que é a 

paisagem, resulta da análise de indicadores e parâmetros que determinam a susceptibilidade ou 

sensibilidade da paisagem em relação a um impacte, e à sua capacidade de o absorver (Figura 28). 
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Figura 28 – Avaliação do impacte visual da paisagem. 

6.4.2. Recursos paisagísticos 

A análise paisagística da área em estudo (área a intervencionar e zona envolvente) baseou-se no 

cruzamento da informação relativa à fisiografia, com a carta de ocupação do solo, e de um 
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reconhecimento “in loco” de toda a área de estudo. Foram relacionadas as diferentes estruturas 

espaciais criadas pelas diversas utilizações do território, obtendo-se, assim, uma caracterização 

sistemática da área em estudo e das relações de dependência entre o substrato físico e a 

compartimentação natural e/ou semi-natural da paisagem humanizada. 

A zona directamente afecta ao parque eólico de Mendoiro/Bustavade corresponde a duas áreas 

descontínuas (núcleo de Bustavade e núcleo de Mendoiro) que se destacam da paisagem envolvente 

pela altitude a que se desenvolvem, sendo a zona localizada mais a norte (núcleo de Bustavade) 

provida de um marco geodésico. Estas duas zonas, com relevo pouco acentuado nas zonas mais 

altas, são separadas por uma portela relativamente encaixada, onde tem origem o rio do Vale que 

corre para Oeste, e o ribeiro Corga das Veloucas que corre para Este. 

A sudoeste do núcleo de Bustavade, e quase que interligado, destaca-se o Alto de Alagoa de Cima, 

que atinge cotas ainda mais elevadas que a zona de implantação do parque eólico. 

Numa perspectiva mais abrangente, o maior relevo da zona de implantação do parque eólico vai-se 

esbatendo para norte, até atingir o grande vale do rio Minho. Para sul é o vale do rio Vez que marca 

um limite de fronteira acentuado. 

Para uma melhor percepção do relevo da região, fez-se uma modelação digital da zona de estudo, 

cujo resultado se apresenta na figura seguinte. 
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Figura 29 – Modelação do terreno da zona de implantação do parque eólico de Mendoiro/Bustavade e 

sua envolvente. 

 

 

Na figura seguinte ilustra-se através de fotografias o relevo da zona de implantação do parque 

eólico. 
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Figura 30 – Panorâmica geral da zona de implantação do parque eólico de Mendoiro/Bustavade. 

 

De um modo geral, nas zonas mais altas a paisagem é pouco humanizada, com características 

predominantemente naturais/rurais e com um relevo relativamente acentuado, destacando-se, 

conforme já referido, das zonas envolventes, mais planas que se desenvolvem a cotas mais baixas. 

As zonas mais baixas de planície envolventes, já muito humanizadas pela presença de áreas 

agrícolas e habitações, contrastam com as zonas de cumeada ainda bastante naturalizadas, conforme 

se pode constatar na figura seguinte. 
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Figura 31 – Panorâmica da zona envolvente ao local de implantação do parque eólico de 
Mendoiro/Bustavade. 

É de referir a “ferida” existente na encosta Este do núcleo de Bustavade pela presença de pedreiras 

com intensa exploração (Figura 32). 

 

Figura 32 – Pedreira na encosta Este do núcleo de Bustavade. 

A conjugação dos factores bióticos (ocupação agrícola e florestal), abióticos (morfologia, relevo e 

geomorfologia), culturais e ecológicos (padrões de ocupação do solo e presença de valores naturais), 

permitiu definir as unidades caracterizadoras da paisagem da área de estudo. 

Para a determinação e avaliação dos impactes gerados sobre a paisagem, foram definidas as 

unidades de paisagem mais representativas do local em estudo, atendendo aos diferentes graus de 

susceptibilidade às alterações previstas pela construção do parque eólico. 
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Consideraram-se como principais unidades estruturantes da paisagem na área directa e/ou 

indirectamente ligada à área de implantação do aproveitamento, nomeadamente as seguintes: 

Unidade de Paisagem A 

Zonas de cumeada e encosta imediatamente adjacente, formando uma plataforma com uma 

extensão praticamente coincidente com a área afecta ao parque eólico, com orientação geral Norte-

Sul. Grande parte desta área está ocupada apenas por vegetação rasteira, conforme se pode 

constatar na figura seguinte. 

     

Figura 33 – Unidade de paisagem A. 

No entanto, alguns núcleos de bosquetes com vegetação bem desenvolvida, que constituem 

subunidades de paisagem, enriquecem esta unidade de paisagem, conforme se pode verificar na 

figura seguinte. 

     

Figura 34 – Sub-unidade da unidade de paisagem A. 

A humanização desta unidade de paisagem é marcada apenas pela existência de antenas de 

medição de vento, um marco geodésico no núcleo de Bustavade, uma vacaria e um parque de 

merendas junto ao núcleo de Mendoiro. 
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As linhas de água, sem vegetação desenvolvida associada, estão pouco evidenciadas 

relativamente à envolvente, não chegando assim a ser consideradas sub-unidades de paisagem. 

Também os afloramentos rochosos, apesar de mais concentrados nalgumas zonas, não chegam a 

apresentar uma evidência clara para que sejam considerados como sub-unidade desta unidade de 

paisagem. 

Unidade de Paisagem B 

Encostas com declive acentuado e cobertas por vegetação arbustiva e arbórea que se estendem 

até às zonas de menor altitude, ao longo das quais se desenvolvem uma série de caminhos e algumas 

linhas de água. 

De um modo geral esta unidade apresenta uma relativa homogeneidade em termos de ocupação 

do solo, não se verificando uma transição nítida entre as zonas de menor e maior altitude. 

Esta unidade de paisagem faz a transição entre as zonas de cumeada mais expostas, e as zonas 

agrícolas e urbanas que se desenvolvem a cotas mais baixas. 

Na figura seguinte ilustra-se esta unidade de paisagem. 

      

Figura 35 – Unidade de paisagem B. 

Unidade de Paisagem C 

Zonas com relevo pouco acentuado e que se desenvolvem a cotas mais baixas. Trata-se de uma 

unidade de paisagem muito humanizada, de características rurais com ocupação predominantemente 

agrícola e pequenos aglomerados urbanos com habitações dispersas. 
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Figura 36 – Unidade de Paisagem C. 

Na figura seguinte evidenciam-se as três unidades de paisagem acima referidas. 

 

Figura 37 – Unidades de Paisagem na região de implantação do parque eólico de 
Mendoiro/Bustavade. 
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Sobre as unidades de paisagem identificadas na área de estudo foi estabelecida a qualidade 

paisagística de acordo com os seguintes critérios de análise: 

- Fragilidade que indica o potencial da paisagem para absorver os elementos visualmente 

perturbadores resultantes da actividade humana e que analisa a capacidade que o meio 

tem de absorver visualmente determinadas alterações e/ou modificações sem causar 

alteração da qualidade visual. Depende dos condicionalismos biofísicos do meio, tais 

como factores fisiográficos, edafo-climáticos e bióticos (comunidades vegetais e animais). 

É tanto mais frágil quanto menor capacidade tiver de absorver as intervenções a que seja 

sujeita; 

- Diversidade que caracteriza as unidades de paisagem identificadas em termos da 

presença de elementos paisagísticos significativos; 

- Integração paisagística que relaciona as características morfológicas, de cor, textura, 

forma, escala, etc., dos elementos componentes das unidades de paisagem em análise, 

com as características paisagísticas globais da paisagem envolvente. 

De acordo com as componentes bióticas e abióticas da paisagem, associado aos aspectos de 

humanização, e às características intrínsecas das unidades identificadas, nomeadamente a forma, 

textura, cor, presença e proximidade de limites panorâmicos, etc., foram atribuídas as classificações 

(elevada, média e baixa) relativa à qualidade paisagística e visual da área de estudo, conforme 

identificado no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Qualidade paisagística e visual. 

Unidades de Paisagem Fragilidade Diversidade Integração 
Paisagística 

Qualidade Paisagística e 
Visual 

A – Zonas de cumeada 
praticamente desprovida de 
vegetação 

Elevada Média Elevada Elevada 

B – Zonas de encosta com 
vegetação arbustiva e 
arbórea 

Média Média Elevada Média 

C – Zonas agrícolas e 
pequenos aglomerados 
urbanos com habitações 
dispersas 

Baixa Alta Elevada Média 

A área de implantação do parque eólico de Mendoiro/Bustavade apresenta boas características 

naturais, com intervenções humanas reduzidas. 

As elevações onde está previsto a implantação do parque eólico constitui uma quebra na monotonia 

da morfologia envolvente, induzindo um aumento da qualidade cénica à paisagem. 
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No seu conjunto, as zonas de cumeada, apresentam uma paisagem monótona em termos 

cromáticos, que no entanto é enriquecida pelos bosquetes existentes. Acresce o facto de se tratarem 

de zonas extremamente expostas, o que nos leva a considera-las, de um modo geral, com qualidade 

paisagística e visual elevada. 

A monotonia cromática da unidade de paisagem B, sem características especiais do ponto de vista 

morfológico ou de ocupação do solo, e por se tratar de uma unidade de paisagem menos exposta que 

a unidade A, leva a que a consideremos na globalidade com qualidade paisagística e visual média. 

A unidade de paisagem C possui características tipicamente rurais com intervenções humanas 

associadas à existência de pequenas povoações e zonas agrícolas que lhe conferem diversidade 

cromática, que conjuntamente com o facto de não se encontrar intensamente humanizada resulta 

numa qualidade paisagística média. 

6.4.3. Sensibilidade paisagística e visual 

A análise da sensibilidade paisagística e visual da área de estudo, foi determinada em função da 

capacidade que cada uma das unidades de paisagem tem de manter as suas características, e 

qualidade intrínseca, face ao tipo de alterações preconizadas para a área em questão e às 

características e funcionalidade do projecto. 

A sensibilidade visual da paisagem encontra-se directamente dependente da qualidade da mesma 

e do potencial de visualização a que esta se encontra sujeita. 

Na análise da sensibilidade visual da paisagem da área de estudo directa e/ou indirectamente 

ligada à zona de implementação do projecto, teve-se em conta os seguintes aspectos: 

- Fragilidade/Absorção visual que indica o potencial da paisagem para absorver os 

elementos visualmente perturbadores resultantes da actividade humana e que analisa a 

capacidade que o meio tem de absorver visualmente determinadas alterações e/ou 

modificações sem causar alteração da qualidade visual. Depende dos condicionalismos 

biofísicos do meio, tais como factores fisiográficos, edafo-climáticos e bióticos 

(comunidades vegetais e animais). É tanto mais frágil quanto menor capacidade tiver de 

absorver as intervenções a que seja sujeita; 

- Grau de acessibilidade que traduz a acessibilidade natural ou adquirida das diferentes 

unidades de paisagem, em relação à existência de infra-estruturas de circulação e à 

proximidade de aglomerados populacionais com facilidade de acesso às diferentes zonas, 

ou em função do declive associado a cada uma das unidades; 

- Incidência visual que exprime a visibilidade do local afecto ao aproveitamento, 

relativamente à envolvente, indicando se se trata de uma zona com um alto nível de 

emissão de vistas, ou se, pelo contrário, se trata de uma zona visualmente fechada, 
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encerrada sobre si mesma. Este aspecto depende sobretudo das características 

morfológicas das diferentes unidades de paisagem. 

O potencial de visualização da área de estudo é determinado em função das condições 

topográficas principais, expressas pelo grau de incidência visual, pela acessibilidade e pelo grau de 

iluminação a que se encontram sujeitas as diferentes unidades de paisagem identificadas. 

A percepção visual da paisagem depende muito das condições em que se realiza a observação, ou 

seja a relação entre o observador e a paisagem e da visibilidade do território. Entre os factores que 

podem modificar o potencial de visualização do território, destacam-se nomeadamente a distância, a 

posição do observador, a iluminação e as condições atmosféricas. 

Em relação à distância, à medida que o observador se afasta do objecto a nitidez diminui. Alguns 

autores definem zonas e limites de visibilidade em que a percepção da paisagem é alterada, em 

função sobretudo da natureza do território e das condições atmosféricas. 

Face ao relevo da região, constata-se que a zona de implantação do parque eólico de 

Mendoiro/Bustavade é muito exposta, acrescendo o facto de haver boa acessibilidade a toda a 

envolvente. Esta situação aliada à fragilidade já referida anteriormente relativamente às unidades de 

paisagem, leva-nos a considerar que na globalidade estamos em presença de uma zona com alguma 

sensibilidade paisagística. 

6.5. Sistemas Ecológicos 

6.5.1. Flora 

6.5.1.1. Metodologia 

Definiu-se como área de estudo as 13 quadrículas quilométricas (1kmx1km) do sistema UTM que 

abrangem, total ou parcialmente, a área de implementação do parque eólico de Mendoiro/Bustavade. 

No total, as saídas de campo, efectuadas nos meses de Fevereiro, Abril e Maio, ocuparam 8 dias de 

trabalho. 

6.5.1.2. Enquadramento climático 

O clima desta região apresenta uma acentuada influência atlântica, com temperaturas amenas, 

amplitudes térmicas sazonais pouco acentuadas, humidade relativa geralmente elevada e precipitação 

abundante e bem distribuída ao longo do ano – o que é particularmente evidente quando se 

comparam os valores de precipitação estival (Junho a Agosto) com os que ocorrem noutras regiões do 

país, mais meridionais. 
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6.5.1.3. Enquadramento Biogeográfico 

Segundo a tipologia biogeográfica, baseada em séries de vegetação e índices ombroclimáticos, 

toda a área Entre Minho e Lima, na qual se inclui a área de implementação do parque eólico de 

Mendoiro/Bustavade, está inserida na Região Eurosiberiana, Província Cantábro-Atlântica, Sector 

Galaico-Português (Faria, 1997). A região minhota deste sector apresenta-se como uma cunha, 

podendo ser considerada uma área com características de transição entre as regiões Mediterrânea e 

Eurosiberiana (Guitián & Rivera, 1993 in Faria, 1997). 

6.5.1.4. Enquadramento Edafo-climático 

Pina Manique e Albuquerque (Carta Fito-edafo-climática de 1982, Edição Digital da Direcção Geral 

do Ambiente) define andares, com base na altitude, a que faz corresponder zonas ecológicas. Na área 

de estudo a altitude máxima é de 743 m, podendo encontrar-se zonas ecológicas 

SubAtlânticas.Atlânticas.Mediterrâneo-Atlânticas de nível Sub-montano (400 a 700 m) e 

Atlânticas.SubAtlânticas de nível Montano (700 a 1000 m). 

6.5.1.5. Vegetação potencial e actual 

No que concerne à vegetação, a intensa e remota exploração pelo Homem do património natural do 

Alto Minho levou à quase extinção dos carvalhais climácicos de Quercus robur. Apenas nas áreas 

mais isoladas sobrevivem, muitas vezes grandemente alteradas, pequenas manchas destas 

comunidades arbóreas. 

No que concerne à vegetação, a intensa e remota exploração pelo Homem do património natural do 

Alto Minho levou à quase extinção dos carvalhais climácicos de Quercus robur. Apenas nas áreas 

mais isoladas sobrevivem, muitas vezes grandemente alteradas, pequenas manchas destas 

comunidades arbóreas. Os carvalhais do Alto Minho melhor preservados encontram-se provavelmente 

na região do Bico – Paredes de Coura, Coura (Sítio do Corno do Bico incluído na 2ª Fase da Lista 

Nacional de Sítios da Rede Natura 2000, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros 

nº 76/2000, de 5 de Julho). Tratando-se de floresta autóctone, este habitat deveria ser objecto de 

sérias medidas de conservação, tendo em conta não só a sua sensibilidade à acção do Homem, como 

também a sua extrema relevância em temos de conservação da biodiversidade. 

A inquestionável riqueza faunística do Alto Minho deve-se em muito à persistência até à actualidade 

de um conjunto de actividades socioeconómicas tradicionais pouco intensivas, em particular 

relacionadas com a agricultura, já que o mosaico agrícola daí resultante, e comum em toda a região, 

está normalmente associado a uma fauna bastante diversificada. Por outro lado, as zonas serranas, 

onde ocorrem habitats de grande qualidade e tranquilidade, possibilitam a existência de espécies 

ameaçadas ou raras, de elevado valor em termos de conservação. As manchas florestais e de 

folhosas -que correspondem na sua larga maioria a pinhal de Pinheiro-bravo (Pinus pinaster) ou a 

pequenos bosques dominados por Quercus robur, e as zonas húmidas constituem um incremento à 

diversidade de biótopos disponíveis para a fauna. Sem que isso constitua qualquer surpresa, de 
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acordo com os resultados de Onofre & Faria (1994) as zonas húmidas são os habitats que 

apresentam os valores mais elevados de riqueza e diversidade da fauna. 

Para todo o distrito de Viana do Castelo, Aguiar et al. (1994) consideram como principais factores 

de vulnerabilidade a ocorrência de incêndios e a presença de espécies exóticas, como as Acácias 

(Acacia sp.). Numa perspectiva geral, esta região apresenta grandes extensões de floresta, sobretudo 

pinhal, dominando por Pinheiro-bravo (Pinus pinaster), com uma elevada biomassa no sub-coberto e 

de matos extremamente compactos, sendo de esperar um alto risco de incêndio, aparentemente 

confirmado pelos valores elevados do número de focos de incêndio e de área ardida em anos 

recentes (Aguiar et al., 1994). 

De uma forma geral, o biótopo que predomina na área de estudo são os Matos, grandemente 

dominados por tojos (Ulex sp.) e Urze (Erica sp.) e associados por vezes a afloramentos rochosos 

dispersos. Ocorrem também alguns biótopos de interesse como sejam as manchas florestais com 

espécies de folhosas (e.g. Betula sp., Acacia sp. e Populus sp.) e resinosas (e.g. Pinus pinaster) 

resultantes de florestações, por vezes com regeneração natural de Carvalho-roble (Quercus robur). 

Existem ainda, em alguns locais zonas húmidas (linhas de água, charcos temporários e turfeiras) com 

interesse conservacionista. 

Os referidos biótopos considerados como áreas com interesse ecológico são caracterizados no 

respectivo capítulo 6.5.3 e encontram-se delimitados no Desenho 13. 

6.5.2. Fauna 

6.5.2.1. Metodologia 

Definiu-se como área de estudo as 9 quadrículas quilométricas (1 km x 1 km) do sistema UTM que 

abrangem, total ou parcialmente, o núcleo de Mendoiro. Para o núcleo de Bustavade, definiu-se como 

área de estudo as 6 quadrículas quilométricas (1 km x 1 km) do sistema UTM que abrangem, total ou 

parcialmente esta área. 

No total, as saídas de campo, efectuadas nos meses de Fevereiro, Abril e Maio, ocuparam 14 dias 

de trabalho. 

6.5.2.2. Recolha bibliográfica 

Parte da metodologia utilizada neste trabalho consistiu na recolha de informação previamente 

disponível sobre a fauna na zona em estudo, na forma de relatórios ou publicações existentes e de 

dados dispersos por investigadores ou técnicos. Obteve-se, assim, uma lista das espécies que 

potencialmente aí ocorrem. 

No que diz respeito à bibliografia consultada, para os Anfíbios e Répteis foi utilizado GODINHO, et 

al. (1999) e SGHN (1995), considerando-se a presença potencial de uma espécie quando esta se 

encontra referenciada na quadrícula UTM 10kmx10km a que pertence a área de estudo (NG44 e 
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NG45) ou numa das quadrículas UTM 10kmx10km imediatamente adjacente. Para os Mamíferos, a 

discriminação geral do elenco faunístico foi baseada em ICN/CBA (1999) - considerando a quadrícula 

UTM 50x50km em que se inclui a área de estudo - e SGHN (1995) - considerando-se a quadrícula 

UTM 10kmx10km a que pertence a área de estudo ou as quadrículas adjacentes -, tendo sido 

complementada para algumas espécies com ÁLVARES (1997). Para as Aves foi efectuada a 

caracterização geral das aves nidificantes com recurso a CEMPA (1989), listando-se as espécies 

existentes na carta à escala 1:50 000 que abrange a área de estudo. Este atlas diz respeito somente 

às aves nidificantes, havendo assim uma lacuna nas espécies invernantes e migratórias, o que foi 

minimizado recorrendo ao atlas das aves do Parque Nacional Peneda-Gerês (PIMENTA & 

SANTARÉM, 1996), área protegida que devido à proximidade com a área de estudo, permite uma 

comparação do elenco avifaunístico. Ainda em relação às aves, a informação foi complementada para 

algumas espécies através da compilação de informação inédita de um dos autores deste estudo 

(F. ÁLVARES) e do acesso a outras fontes bibliográficas (ÁLVARES, 1997; FARIA, 1997). 

Para todos os grupos faunísticos foram apenas consideradas as espécies que ocorrem nos habitats 

existentes na área de estudo, retirando-se as estritamente associadas aos habitats que aí não 

ocorrem, tais como grandes massas de água e extensas zonas arenosas. 

Para todas as espécies inventariadas foi determinado o estatuto de conservação a nível nacional e 

das várias convenções internacionais que Portugal ratifica, de forma a avaliar o seu valor 

conservacionista. O estatuto de conservação considerado para Portugal Continental é o que consta no 

Livro Vermelho dos Vertebrados Terrestres (SNPRCN, 1990), sendo o significado das letras utilizadas 

para cada categoria o seguinte: K Insuficientemente conhecido; I Indeterminado; R Raro; V Vulnerável 

e E Em perigo de extinção. Quando o estatuto da espécie é Não ameaçado (NT), optou-se por deixar 

um espaço em branco na tabela. Nos estatutos de conservação consideraram-se também as 

categorias da UICN e a situação de cada uma das espécies de acordo com a Convenção de Berna 

(Convenção sobre a Vida Selvagem e os Habitats Naturais na Europa), com a Convenção de Bona 

(Convenção sobre a Conservação de Espécies Migradoras da Fauna Selvagem), com a Directiva 

Aves (79/409/CEE) e com a Directiva Habitats (92/43/CEE) sendo assinalado(s) o(s) anexo(s) em que 

cada espécie é reportada. 

No que diz respeito às aves, foi ainda referida a sua fenologia, ou seja, a altura do ano em que 

permanecem na região e se ali se reproduzem (ocorrência de nidificação). As classes fenológicas 

utilizadas foram: Residente (ocorre todo ano); Estival (ocorre no verão); Invernante (ocorre no 

inverno), Migrador de Passagem (ocorre em migrações pré-nupciais – início da Primavera – e 

migrações pós-nupciais –fim do Outono) e Acidental (ocorre ocasionalmente). 

6.5.2.3. Trabalho de campo 

A escassez de estudos sobre a fauna efectuados nesta área, a antiguidade de alguma da 

bibliografia consultada (e.g. CEMPA, 1989) ou a pequena escala a que os trabalhos existentes foram 
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realizados (e.g. CEMPA, 1989; ICN/CBA, 1999) poderão resultar nalgum erro associado à 

extrapolação dos dados para a área de estudo. Assim, o trabalho de campo realizado neste estudo 

teve como objectivo uma melhor caracterização do elenco faunístico, baseando-se na observação 

directa de espécies e/ou dos seus indícios de presença e na recolha de informação sobre a sua 

ocorrência através de inquéritos. 

A prospecção no campo teve como objectivo a observação e/ou audição de aves, a procura de 

indícios de presença de mamíferos e a detecção de répteis e anfíbios, o que foi conseguido utilizando 

os mesmos percursos. No entanto, recorreu-se a tipos de amostragem diferentes para as aves, por 

um lado, e para o grupo dos anfíbios/répteis/mamíferos, por outro. Assim, os transectos foram 

percorridos por duas vezes, uma para cada grupo mencionado. O único verdadeiro critério de 

selecção utilizado para a delineação dos percursos foi garantir que fosse amostrada toda a área de 

implementação do parque eólico de Mendoiro/Bustavade. 

Para as Aves optou-se por uma deslocação lenta, complementando-se a observação directa de 

indivíduos com a sua identificação em função do som que emitem. No caso das aves nocturnas, 

efectuaram-se estações de escuta durante a noite e procuraram-se regurgitações em locais propícios 

(pontos elevados, edificações abandonadas e afloramentos rochosos). 

Os Anfíbios e Répteis foram localizados por observação directa, recorrendo-se frequentemente ao 

levantamento de pedras durante a realização dos percursos. Paralelamente, realizou-se uma procura 

dirigida exclusivamente ao grupo dos anfíbios (e em especial para a Salamandra-lusitânica), em 

charcas e linhas de água. 

A inventariação do grupo dos Mamíferos foi feita sobretudo pela identificação de indícios de 

presença (dejectos, pegadas e rastos, etc.), por inquéritos a habitantes locais que frequentem a serra 

(nomeadamente guardas de zonas de caça e pastores) e pela análise em laboratório dos pêlos 

contidos em dejectos de carnívoros e regurgitações de aves de rapina. Para este efeito foram 

recolhidos e analisados nove dejectos, que permitiram identificar duas espécies de micromamíferos. 

Uma pesquisa mais direccionada para animais como o Gato-bravo ou a Gineta, que com frequência 

utilizam as zonas rupícolas, foi levada a cabo em afloramentos rochosos. 

6.5.2.4. Caracterização da situação de referência 

6.5.2.4.1. Elenco faunístico 

Os estudos de inventariação e distribuição dos vários grupos de invertebrados na região do Alto 

Minho são inexistentes. Este facto, aliado à morosa metodologia para detectar este vasto grupo 

faunístico, tornou impossível a tentativa de inventariação dos invertebrados na área de estudo tendo, 

por isso, a caracterização do elenco faunístico sido limitada aos vertebrados. Além disso, uma vez que 

na área proposta para a implementação do parque eólico de Mendoiro/Bustavade não se encontram 
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linhas de água de grandes dimensões, optou-se por excluir os Peixes, tendo-se considerado somente 

os Mamíferos, Aves, Répteis e Anfíbios. 

Nas TABELAS I a IV (Anexo 5) apresentam-se as listagens das Aves, Mamíferos, Anfíbios e 

Répteis que ocorrem na área de estudo, com base na informação disponível. As espécies 

inventariadas estão agrupadas taxonomicamente por Ordens, sendo indicado para cada espécie, o 

seu nome vulgar, interesse cinegético e estatutos de conservação. No caso das aves é também 

referida a sua fenologia. 

No total, foram inventariadas na área de estudo 99 espécies de aves (62 Residentes nidificantes, 24 

Estivais nidificantes, 9 Invernantes, 1 Acidental, 1 Migradora de Passagem e 2 de Estatuto 

indeterminado), 38 espécies de mamíferos, 11 espécies de anfíbios e 14 espécies de répteis. A 

Cegonha-branca é um dos casos em que a fenologia é indeterminada, uma vez que, embora não se 

conhecendo a existência de casais nidificantes nesta região, foram observados 5 indivíduos em Abril 

no decorrer do trabalho de campo, o que possivelmente poderá tratar-se de uma passagem migratória 

pré-nupcial bastante tardia. De igual forma, o Falcão-peregrino está referenciado para esta área mas 

não há confirmação se os indivíduos observados serão Residentes nidificantes ou apenas aves 

Invernantes (FARIA, 1997). 

De acordo com os resultados obtidos, torna-se evidente a considerável diversidade de vertebrados 

terrestres que ocorrem na área de implementação deste projecto. No que diz respeito principalmente 

às aves e aos mamíferos, esta região possui uma grande riqueza de espécies. É importante salientar 

o número relativamente elevado de espécies de rapinas diurnas (11 espécies) que ocorrem na área de 

estudo, uma vez que é um dos grupos faunísticos que poderão sofrer um maior impacte directo, 

devido ao risco de colisão com as pás dos aerogeradores. Também é notório o elevado número de 

espécies de mamíferos carnívoros potencialmente existentes (12 espécies), a maioria das quais 

sensíveis à presença humana e consequentemente sensíveis à perturbação existente durante a fase 

de construção e exploração do parque eólico. 

De referir que, devido aos escassos estudos de inventariação faunística realizados no Alto Minho, o 

elenco faunístico conhecido nesta região é bastante deficiente e algumas das espécies referidas como 

potencialmente presentes na área (com base em Atlas nacionais de pequena escala) carecem de 

confirmação. Além disso, é ainda possível que ocorram na área de estudo várias outras espécies de 

fauna não referenciadas, principalmente morcegos e aves (nomeadamente aves migradoras de 

passagem, invernantes e acidentais). 

Destaque-se, ainda, a ocorrência na área de estudo de equinos e bovinos criados todo o ano em 

regime extensivo, a maioria deles de raças autóctones (e.g., equinos de raça “Garrana” e bovinos de 

raça “Barrosã”). Embora estes animais não sejam propriamente mamíferos selvagens, razão porque 

não são incluídos no elenco faunístico da TABELA II, vivem em total liberdade e estão perfeitamente 

adaptados aos ciclos naturais destas montanhas.  
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No decorrer do trabalho de campo foi confirmado um reduzido número de espécies (31 espécies 

repartidas pelos diferentes grupos faunísticos), tendo sido possível detectar a presença de uma 

espécie de réptil (Lagarto-de-água) e de duas espécies de aves (Cegonha-branca e Melro-azul) que 

não estavam referidas na bibliografia consultada como existentes na região. Em relação ao Melro-

azul, esta nova localização reveste-se de todo o interesse por estar situada a várias dezenas de 

quilómetros do local mais próximo conhecido com a sua presença (Parque Nacional da Peneda-

Gerês) e por ser uma espécie de distribuição muito restrita no Noroeste de Portugal. Também a 

Cegonha-branca é uma espécie da qual existem escassas observações efectuadas no Noroeste de 

Portugal, onde é considerada extinta como nidificante. 

De uma forma geral, o biótopo que domina a área de estudo é aquilo a que se poderá chamar de 

Matos, neste caso grandemente dominados por tojos (Ulex sp.) e Urze (Erica sp.) e com afloramentos 

rochosos. Neste tipo de habitat poderão ocorrer várias espécies de rapinas e médios/grandes 

mamíferos que o utilizam como zonas de alimentação. Dentro da área de estudo ocorrem ainda 

alguns biótopos de interesse como sejam as manchas florestais e zonas húmidas (linhas de água, 

charcos temporários e turfeiras), importantes como abrigo e local de reprodução de várias espécies 

faunísticas. 

A considerável riqueza de vertebrados na área de estudo (denominada Serra da Anta) deve-se ao 

facto desta ser um maciço montanhoso de grande extensão e agreste, e por isso apresentando uma 

escassa e localizada perturbação humana. Além disso, a área de estudo é um prolongamento natural, 

e sem grandes barreiras de origem humana, das Serras da Peneda e Soajo, já inseridas no Parque 

Nacional da Peneda-Gerês, e que constituem um dos redutos mais selvagens de Portugal. Estes 

factos aliados à diversidade e qualidade de habitats existentes faz com que a Serra da Anta possua 

condições propícias para a ocorrência de várias espécies faunísticas, muitas delas ameaçadas. 

6.5.2.4.2. Interesse cinegético da área de estudo 

A área proposta para a implementação do parque eólico de Mendoiro/Bustavade está inserida no 

Regime Cinegético Especial, tratando-se de uma Zona de Caça Associativa. 

Actualmente o Corço e o Javali aparentam ser pouco abundantes, mas em termos de caça menor, 

e como se pode verificar pela análise das TABELAS I e II, a área de estudo possui um razoável 

número de espécies cinegéticas, nomeadamente aves. O Coelho é uma espécie comum no interior da 

área de implementação do parque eólico de Mendoiro/Bustavade, embora pouco abundante, e a 

Perdiz-vermelha parece ser, na actualidade, uma espécie escassa na área de estudo. De referir, que a 

Lebre (Lepus granatensis) se extinguiu há somente algumas décadas atrás. 
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6.5.2.4.3. Importância faunística de acordo com o estatuto de conservação 

Da lista de espécies que ocorrem na área de estudo evidenciam-se várias, pertencentes aos 

diferentes grupos faunísticos, por possuírem estatuto de ameaça segundo o Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal (SNPRCN, 1990). São elas: 

 

Aves 

Aciipitriformes 
(I) Accipiter gentilis (Açor) 

(I) Accipiter  nisus (Gavião da Europa) 

(E) Aquila chrysaetus (Águia-real) 

(K) Circaetus gallicus (Águia-cobreira) 

(I) Circus cyaneus (Tartaranhão-azulado) 

(V) Circus pygargus (Tartaranhão-caçador) 

Caprimulgiformes 
(K) Caprimulgus europaeus (Noitibó) 

Charadriiformes 
(R) Gallinago gallinago  (Narceja-comum) 

(K) Scolopax rusticola  (Galinhola) 

Ciconiiformes 
(V) Ciconia ciconia  (Cegonha-branca) 

Falconiformes 
(K) Falco columbarius (Esmerilhão) 

(R) Falco peregrinus (Falcão-peregrino) 

(K) Falco subbuteo (Ógea) 

Passeriformes 
(V) Cinclus cinclus (Melro-d'água) 

(V) Corvus corax (Corvo) 

(R) Ficedula hypoleuca (Papa-moscas-preto) 

(V) Lanius collurio (Picanço-de-dorso-vermelho) 

(I) Monticola saxatilis (Melro-das-rochas) 

(R) Pyrrhula pyrrhula (Dom-fafe) 

(R) Saxicola rubetra (Cartaxo-nortenho) 

(K) Sylvia hortensis (Toutinegra-real) 

Strigiformes 
(R) Bubo bubo  (Bufo-real) 

Mamíferos 

Carnivora 
(E) Canis lupus (Lobo)  

(I) Felis silvestris (Gato-bravo) 

(K) Lutra lutra (Lontra) 

(I) Martes martes (Marta) 

(K) Mustela erminea (Arminho) 

(K) Mustela putorius (Toirão) 

Chiroptera 
(E) Myotis myotis (Morcego-rato-grande) 

(E) Rhinolophus ferremequinum (Morcego-de-ferradura-

grande) 

(E) Rhinolophus hipposideros (Morcego-de-ferradura-

pequeno) 

Insectivora 
(V) Galemys pyrenaicus (Toupeira-de-água) 

(K) Sorex minutus (Musaranho-anão-de-dentes-

vermelhos) 

Rodentia 
(R) Sciurus vulgaris  (Esquilo-vermelho) 

Anfíbios 

Caudata 
(K) Chioglossa lusitanica (Salamandra-lusitânica) 

(K) Triturus helveticus (Tritão-palmado) 

Répteis 

Serpentes 
(R) Vipera seoanei (Víbora-de-seoane) 
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Pela lista acima apresentada percebe-se de imediato a importância da área de estudo como refúgio 

de espécies com estatuto de ameaça, sendo tal facto mais evidente no grupo dos mamíferos e das 

aves (com 32% e 22%, respectivamente, de espécies com estatuto de ameaça em relação ao total de 

espécies inventariadas). Embora algumas destas espécies estejam referenciadas fora da área de 

implementação do parque eólico, há que ter presente não só a mobilidade das espécies como a 

qualidade do habitat existente dentro da área de implementação do parque eólico. Deste modo, 

podemos considerar que todas as espécies com estatuto de ameaça que ocorrem na área de estudo, 

deverão potencialmente ocorrer na área de implementação do parque eólico. 

Relativamente à avifauna, destaca-se pelo número de espécies com estatuto de ameaça o grupo 

das aves de rapina diurnas, com 11 espécies inventariadas. É de salientar que a Serra da Anta (onde 

se insere a área de estudo) é ocasionalmente visitada pelo casal de Águias-reais que nidifica no vale 

do Ramiscal (Serra do Soajo), situado a menos de uma dezena de quilómetros e que presentemente 

constitui o único casal desta espécie em todo o Alto Minho e em todo o Parque Nacional da Peneda-

Gerês (PIMENTA & SANTARÉM, 1996). Além disso, a Serra da Anta, pela sua proximidade e 

semelhança com o maciço da Peneda-Gerês, é um local propício à ocorrência acidental de grandes 

aves de rapina. A título de exemplo é de referir a observação de um Abutre-do-egipto (Neophron 

percnopterus) – espécie muito rara e ameaçada em Portugal – em 1994, perto de Merufe, a cerca de 

3 quilómetros do núcleo de Mendoiro e a 2 quilómetros do núcleo de Bustavade (PIMENTA & 

SANTARÉM, 1996). 

A observação de 5 indivíduos de Cegonha-branca no decorrer do trabalho de campo reveste-se de 

todo interesse, uma vez que esta grande ave planadora está considerada extinta como nidificante no 

Noroeste de Portugal. Apesar da data tardia da observação (Abril), é pouco provável que os indivíduos 

observados se encontrem a nidificar na zona, devendo tratar-se antes de uma passagem migratória 

pré-nupcial. Sendo assim, e tendo em conta o elevado número de indivíduos observados – quando 

comparados com a escassa população nidificante do Noroeste Ibérico –, a Serra da Anta parece ser 

um importante corredor migratório para esta espécie ameaçada. 

As aves com estatuto de ameaça que ocorrem na área de estudo são espécies maioritariamente 

associadas a mosaicos de matos e lameiros (Picanço-de-dorso-vermelho), a manchas de floresta 

autóctone (o Açor, o Gavião, a Águia-cobreira, a Galinhola, o Dom-fafe e a Toutinegra-real), a 

afloramentos rochosos (o Corvo, o Melro-das-rochas e o Bufo-real) e a pequenas linhas de água e/ou 

zonas húmidas (a Cegonha-branca, o Cartaxo-nortenho, o Melro-de-água e a Narceja-comum). As 

aves planadoras (na maioria para caçar, e o Tartaranhão-caçador e o Tartaranhão-azulado para 

nidificar), o Noitibó e as aves migradoras de passagem (como o Papa-moscas-preto) são espécies 

que utilizam com frequência as cumeadas de serras com pouca vegetação podendo, assim, ocorrer 

mais frequentemente nos locais de implementação do parque eólico. 
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Embora não possua estatuto de ameaça, é de referir a detecção no núcleo de Bustavade, durante o 

trabalho de campo, de Melro-azul, uma vez que esta espécie é extremamente rara no Noroeste de 

Portugal. 

Em relação aos mamíferos são os carnívoros e os morcegos os que possuem um maior número de 

espécies com estatuto de ameaça. Devido à existência, na área de estudo, de manchas de pinhal e 

floresta de folhosas bastante extensas e de vales com vegetação ripícola densa, foi inventariada a 

ocorrência de várias espécies de mamíferos ameaçados, associadas a ambientes florestais para 

abrigo ou reprodução (e.g. o Esquilo-vermelho, o Lobo, o Gato-bravo, a Marta e o Arminho). As 

pequenas linhas de água e outras zonas húmidas existentes nesta região são, por seu lado, habitat de 

várias espécies ameaçadas como a Toupeira-de-água, a Lontra, o Toirão e o Musaranho-anão-de-

dentes-vermelhos.  

Na área de estudo encontra-se assinalada a ocorrência de várias espécies de carnívoros 

ameaçados (e.g. Gato-bravo, Marta, Arminho e Lobo), cuja distribuição no Noroeste de Portugal se 

encontra circunscrita a escassos redutos montanhosos (ICN/CBA, 1999). 

A Marta e o Arminho são espécies cuja presença em Portugal só foi reconhecida na década de 80 e 

que, apesar da sua distribuição ser ainda pouco conhecida, só se encontram, a nível nacional, nas 

serras do extremo Norte do País (ICN/CBA, 1999). A presença da Marta e o Arminho na área de 

estudo é bastante provável pelas condições de habitat favorável existentes e pela confirmação de 

núcleos populacionais bastante próximos da Serra da Anta (ÁLVARES,1997). 

No que diz respeito ao Lobo, é de referir que no decorrer do trabalho de campo foram detectados 

indícios da sua presença na área de implementação do empreendimento. Na Serra da Anta, onde se 

insere a área de estudo, a presença do lobo é frequente, não sendo, no entanto, utilizada como local 

de reprodução de nenhuma alcateia. A Serra da Anta parece coincidir com os limites de territórios de 

duas alcateias, uma situada a Este (Alcateia do Vez), que pertence ao núcleo lupino estável e de alta 

densidade da Peneda-Gerês, e outra situada a Oeste (Alcateia da Boulhosa) que pertence ao núcleo 

lupino instável e parcialmente isolado de Arga-Paredes de Coura (ICN, 1997; ÁLVARES, 1999). 

Sendo assim a Serra da Anta é o único território relativamente agreste e pouco humanizado que 

permite a existência de um corredor ecológico para o lobo entre estes dois núcleos lupinos, corredor 

este imprescindível à sobrevivência e manutenção do Núcleo Arga-Paredes de Coura - constituído por 

três alcateias marginais e parcialmente isoladas pelos vales humanizados dos rios Minho e Lima, e, 

mais recentemente, pela auto-estrada A3 que liga Braga a Valença, e por isso muito dependente da 

assimilação de lobos dispersantes oriundos do Núcleo Peneda-Gerês (ÁLVARES, 1998). De referir 

ainda, que o recente aumento na densidade e distribuição de Corço na Serra da Anta (assim como em 

todo o Alto Minho), principal espécie de presa silvestre do lobo, poderá ser crucial na conservação do 

lobo nesta região, uma vez que levará a uma diminuição do impacto predatório nos animais 

domésticos e consequentemente, a uma atenuação da perseguição directa que o Homem move a este 

predador (ÁLVARES, 1999). 
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Em relação ao grupo dos morcegos (quirópteros), e tal como já foi referido atrás, foi inventariado 

um reduzido número de espécies de ocorrência potencial na área de estudo (apenas duas 

referenciadas nesta área e mais três detectadas nas regiões galegas próximas). Tal facto é devido à 

grande lacuna em estudos de prospecção deste grupo nesta região, sendo muito provável a 

ocorrência de muitas outras espécies de morcegos na Serra da Anta. Com efeito, a Serra da Anta 

apresenta alguma proximidade e semelhança de habitats com o maciço da Peneda-Gerês (serras 

graníticas agrestes, com algumas manchas de floresta de folhosas autóctone), maciço este onde têm 

vindo a ser inventariados um elevado número de espécies de quirópteros, a maioria deles bastante 

raros e ameaçados em Portugal (RAINHO, et al., 1998). A área de implementação do parque eólico 

de Mendoiro/Bustavade por coincidir com cumeadas das serras e zonas de matos rasteiros, poderá 

ser preferencialmente utilizada por várias espécies de morcegos como zona de alimentação (RAINHO 

et al., 1998). Esta área, poderá ser utilizada como local de caça de morcegos cujos abrigos estejam 

bastantes distantes, pois é sabido que alguns morcegos efectuam grandes deslocações nas suas 

actividades de caça podendo afastar-se mais de 10 km do seu local de repouso diurno (RAINHO et 

al., 1998). 

As únicas espécie de anfíbios com estatuto de ameaça inventariadas para a área de estudo são a 

salamandra-lusitânica e o Tritão-palmado, que ocorrem em depressões húmidas -como charcos 

temporários, pequenas linhas de água e turfeiras. De referir que embora a presença do Tritão-

palmado não esteja confirmada na Serra da Anta, a sua ocorrência é bastante provável tendo em 

conta o habitat na área de estudo e a existência de núcleos populacionais conhecidos, muito próximos 

desta área. Esta é também a situação da Víbora-de-seoane, a única espécie de réptil inventariada 

com estatuto de ameaça. 

Face à inexistência de inventários de invertebrados em Portugal e de um Livro Vermelho dos 

Invertebrados de Portugal Continental, é impossível fazer referência à importância deste grupo 

faunístico de acordo com o seu estatuto de conservação. 

6.5.3. Identificação de áreas com interesse ecológico 

Neste capítulo apresentam-se as zonas com maior interesse em termos de biodiversidade e 

conservação da fauna, sendo habitats associados às espécies mais sensíveis e mais ameaçadas e 

que, de uma forma geral, são: 

- linhas de água, associadas muitas vezes a turfeiras, a lameiros delimitados com muros 

de pedra e a manchas florestais - com espécies autóctones (e.g. Castanea sativa, 

Quercus robur, Betula sp., Salix sp. e Fraxinus angustifolia) ou espécies exóticas 

resultantes de florestações (e.g. Pinus pinaster e Chamaecyparis sp.). A diversidade de 

habitats existente, faz com que estes locais possuam uma elevada diversidade de 

espécies dos vários grupos faunísticos. 
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- afloramentos rochosos de natureza granítica, normalmente dispersos e associados às 

cumeadas da Serra. 

Em concreto as áreas com interesse ecológico consideradas para o parque eólico de 

Mendoiro/Bustavade, i.e., aquelas em que deverá haver uma limitação das intervenções a efectuar, 

são: 

Área 1 (núcleo Bustavade) – Linha de água com presença de turfeiras e mancha florestal 

constituída por Bétulas (Betula sp.), Plátano-bastardo (Acer pseudoplatanus) e resinosas. Zona 

importante como local de reprodução de anfíbios e ocorrência de aves e mamíferos florestais. 

Área 2 (núcleo Bustavade) – Mancha de afloramentos rochosos de grandes dimensões 

importantes para a avifauna rupícola, tendo-se confirmado a ocorrência de Melro-azul. 

 

Figura 38 – Área com Interesse Ecológico n.º 2 no núcleo de Bustavade. 

Área 3 (núcleo Mendoiro)– Linha de água com lameiros murados, pinhal e algumas folhosas, tais 

como Castanheiros, Carvalhos (Quercus robur) e Freixos (Fraxinus angustifolia). Zona importante para 

refúgio e reprodução de répteis, mamíferos (e.g. Esquilo e carnívoros) e aves. 

Área 4 (núcleo Mendoiro) – Linha de água com pinhal, alguns lameiros, Salgueiros (Salix sp.) e 

Bétulas (Betula sp.). Zona importante para refúgio e reprodução de répteis, mamíferos (e.g. esquilo e 

carnívoros) e aves. 

Área 5 (núcleo Mendoiro) – zona de afloramentos rochosos dispersos importantes para aves 

rupícolas (e.g. Melro-das-rochas). 
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Figura 39 – Área com Interesse Ecológico n.º 5 no núcleo de Mendoiro. 

Área 6 (núcleo Mendoiro) – Linha de água entre “Furnas” e “Coutada Grande”, com presença de 

turfeiras (com Sphagnum sp.), lameiros e uma considerável mancha florestal dominada por Bétula, 

Carvalho-roble e Chamaecyparis sp.. Área importante para todos os grupos faunísticos, 

nomeadamente anfíbios e aves florestais. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 – Área com Interesse Ecológico n.º 6 no núcleo de Mendoiro. 
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Área 7 (núcleo Mendoiro) – Pequena mancha florestal de Bétulas, associada à cabeceira da linha 

de água. Local importante para aves florestais. 

Área 8 (núcleo Mendoiro) – Linha de água entre o cruzamento das Lameiras e as Furnas, com 

presença de turfeiras. Importante como local de reprodução de anfíbios. 

Área 9 (núcleo Mendoiro) – Pequena linha de água com zonas de turfeira nas margens 

(ocorrência de Sphagnum sp.) e uma mancha florestal dominada por Chamaecyparis sp., Bétulas e 

Carvalhos. É uma zona importante como local de reprodução de anfíbios e de ocorrência de 

mamíferos associados a zonas húmidas (e.g. toupeira-de-água e rato-de-água) e aves florestais. 

 

Figura 41 – Área com interesse ecológico n.º 9. 

Pelo facto de poderem ser afectadas pelas obras decorrentes da instalação do parque eólico, 

algumas Áreas com interesse ecológico foram assinaladas fora da área de implementação. Como 

exemplo podem citar-se, a abertura ou melhoria de acessos, o que poderá resultar no aterramento ou 

entulhamento de cabeceiras de linhas de água que alimentem zonas húmidas onde ocorram espécies 

de fauna com estatuto de ameaça. Uma modificação das características das linhas de água, e.g. 

alteração do volume hídrico ou da turbidez, irá quase certamente implicar o desaparecimento dessas 

espécies de fauna. 

6.6. Recursos Hídricos 

6.6.1. Considerações Gerais 

O parque eólico de Mendoiro/Bustavade localizam-se na bacia hidrográfica do rio Minho, que na 

zona do concelho de Monção possui uma rede de drenagem dendrítica, pouco densa. A zona sul do 

parque eólico de Mendoiro encontra-se junto ao limite com a bacia hidrográfica do rio Lima. 
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A bacia hidrográfica do rio Minho localiza-se no extremo noroeste de Portugal, com uma área total 

de 17 080 km2, dos quais 799 km2 (5%) situam-se em Portugal. Em Portugal, esta é a segunda mais 

pequena bacia hidrográfica internacional, logo depois da bacia do rio Lima. 

Os limites da bacia hidrográfica do rio Minho são: a sul a bacia do rio Lima e as ribeiras da costa 

atlântica, a sudeste a bacia do Douro e a norte as bacias hidrográficas da costa norte de Espanha. 

6.6.2. Recursos hídricos superficiais 

Os aerogeradores do parque eólico de Mendoiro/Bustavade serão instalados ao longo da linha de 

cumeada, sendo portanto necessário atravessar somente eventuais linhas de água insignificantes, 

com bacias de drenagem inferiores a 1000 m2, conforme se pode observar no Desenho 6 relativo aos 

recursos hídricos. 

Como cursos de água principais na zona envolvente à área de estudo, destacam-se o rio Mouro e o 

rio da Gadanha, afluentes directos do rio Minho, e o rio Vez afluente directo do rio Lima. 

A encosta norte do núcleo de Bustavade drena para o ribeiro de Silvas, afluente directo do rio 

Minho. A encosta este drena através de Corgas das Várzeas para o rio Mouro. A encosta sul drena 

para Corga das Valoucas afluente do rio de Socrasto, que é por sua vez afluente do rio Mouro. 

Enquanto que a encosta oeste drena para o rio do Vale, afluente do rio da Gadanha. 

No que diz respeito ao núcleo de Mendoiro, a encosta norte drena para o rio do Vale, afluente do rio 

da Gadanha e a encosta oeste para o rio da Gadanha. A encosta este, drena através das linhas de 

água Corga das Valoucas e Corga dos Moinhos para o rio de Socrasto, que tal como referido 

anteriormente, é um afluente do rio Mouro. A encosta sul drena para a bacia hidrográfica do rio Lima, 

através do rio Vez. 

De acordo com os dados da Rede de Qualidade da Água disponibilizados pelo SNIRH (Sistema 

Nacional de Informação de Recursos Hídricos) – INAG, não existem estações de amostragem da 

qualidade da água na zona de implantação do parque eólico (Figura 42). 
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Classificação:  

 

Figura 42 – Localização das estações de amostragem da Rede de Qualidade da Água existentes na 
bacia hidrográfica do rio Minho (SNIRH – INAG). 

Contudo, a zona em estudo localiza-se no alto da serra sobre as nascentes de linhas de água 

afluentes do rio Minho, e uma vez que nesta zona é inexistente qualquer tipo de fonte poluidora, pode-

se afirmar que a qualidade da água é muito boa. 

De referir, no entanto, que o regime pluviométrico torrencial que ocorre por vezes na região pode 

provocar o arrastamento de sedimentos para as já mencionadas linhas de água. 

6.6.3. Recursos hídricos subterrâneos 

Na zona em estudo os recursos aquíferos subterrâneos são pobres (inferior a 50 m3/(dia.km2)). 

Apesar de estarmos numa região em que a precipitação média anual é elevada (da ordem dos 

2000 mm), devido ao declive acentuado da região e às formações geológicas ocorrentes, predomina a 

escorrência superficial relativamente à infiltração (escoamento superficial da ordem dos 900 mm). 

Na zona de implantação do parque eólico não existem nascentes naturais, nem poços, nem furos. 

6.7. Qualidade do Ar 

As características do projecto do parque eólico em estudo, não justificam uma análise aprofundada 

dos parâmetros da qualidade do ar, pelo que a abordagem adoptada se baseou numa análise 

qualitativa. 

PARQUE EÓLICO DE 
MENDOIRO/BUSTAVADE 

- ESTAÇÃO DE AMOSTRAGEM 
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A Rede Nacional de Monitorização da Qualidade do Ar, da responsabilidade do Ministério das 

Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente, não é extensiva a todo o território nacional, 

restringindo-se actualmente aos locais de maior ocupação de fontes poluentes. Verifica-se que não 

existem resultados de nenhuma estação que possam ser utilizados para a análise da qualidade do ar 

na área em estudo, pelo que não é possível efectuar a respectiva caracterização com base neste tipo 

de dados. 

Contudo, o facto da zona apresentar características predominantemente rurais associado à 

inexistência de emissões poluentes significativas, devido à ausência de instalações industriais e de 

vias de comunicação com tráfego intenso associado, permite concluir que a qualidade do ar seja muito 

boa. 

6.8. Ambiente Sonoro 

A avaliação da componente acústica teve em conta o Regime Legal sobre Poluição Sonora (RLPS), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro, que se aplica ao ruído de vizinhança e 

às actividades ruidosas, permanentes e temporárias, susceptíveis de causar incomodidade, incluindo-

se nestas últimas a execução de obras de construção civil e a utilização de máquinas e equipamentos, 

impõe restrições em zonas classificadas como “sensíveis” ou “mistas”. Neste caso específico, a zona 

de implantação do parque eólico, face ao seu isolamento, não se enquadra em nenhuma das 

categorias referidas. 

Na rede viária que se desenvolve em torno da área de estudo a circulação de veículos é muito 

reduzida. 

A área de estudo é uma área natural, de reduzida ocupação humana. As baixas densidades 

populacionais e a grande dispersão de aglomerados populacionais que caracterizam esta área 

determinam globalmente uma reduzida actividade ruidosa. 

Tendo presente a inexistência de receptores potencialmente classificáveis como sensíveis1 na 

envolvente próxima e a experiência de situações com características físicas semelhantes, foi possível 

caracterizar a actual qualidade geral do ambiente sonoro da área em estudo de acordo com duas 

componentes principais - o ruído comunitário ou de vizinhança, ou seja o ruído resultante das 

múltiplas actividades diárias da comunidade humana e o ruído do tráfego existente no local. 

A caracterização deste descritor foi realizada por trabalho de campo, tendo-se procedido a 

medições de ruído em locais previamente escolhidos. 

                                                      
1 Segundo o Artigo 3º (alínea g) do n.º 3) do Regime Legal sobre a Poluição Sonora (RLPS) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
292/200, de 14 de Novembro. 
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As medições foram efectuadas por um sonómetro integrado, um aparelho de medição que obedece 

às especificações para a classe 1 de aparelhos de sonometria, de acordo com a norma CEI 804 de 

1985, marca “Brüel & Kjaer” , modelo 2238 – A – 001, n.º de série 2328171. 

As medições foram realizadas de acordo com o Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro, 

nomeadamente: 

- No período de referência diurno 7 às 22 horas; 

- As medições foram efectuadas nas seguintes circunstâncias: 

I.  a uma altura entre 1,2 e 1,5 acima do pavimento; 

II. a pelo menos 3,5 m de obstáculos ou construções reflectoras de sons; 

III. com filtro de ponderação A; 

IV. medição em 1/3 de oitava; e 

V. medição com duração de dez minutos. 

Foram efectuadas 2 medições de ruído na zona de implantação do parque eólico, para aferir a 

situação de referência. 

A selecção dos locais de medição foi feita de modo a caracterizar a situação de referência da área 

de estudo nos locais que serão potencialmente mais afectados pela implementação do projecto. No 

quadro seguinte apresentam-se os resultados obtidos. 

Foi ainda efectuada uma terceira medição junto à subestação de Vila Fria (localizada na margem 

esquerda do rio Lima), uma vez que é uma instalação muito idêntica à subestação que será construída 

no parque eólico em estudo. 

Quadro 3 – Resultados das medições de níveis sonoros. 

Local de medição 

LAeq (dB(A)) 

(Nível sonoro contínuo equivalente 

para a duração da medição, definido 

pela CEI 1672) 

LAFmin (dB(A)) 

(Valor mínimo detectado no 

período de tempo decorrido) 

LAFmax (dB(A)) 

(Valor máximo detectado no período 

de tempo decorrido) 

Núcleo de Bustavade 45,0 ---,- 68,8 

Núcleo de Mendoiro 44,0 45,0 67,0 

Subestação de Vila Fria 

(Viana do Castelo) 
48,7 45,8 55,0 

Por análise às medições efectuadas concluiu-se que a área de implantação do parque eólico 

apresenta um ruído de vizinhança reduzido, uma vez que, tal como se referiu, não há focos de 
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pressão de actividades urbanas e o ruído associado ao tráfego rodoviário também é praticamente 

inexistente. Relativamente aos dados registados na subestação de Vila Fria constata-se igualmente 

que o ruído emitido pela subestação não é significativo. 

6.9. Socio-economia 

6.9.1. Perfil demográfico 

O concelho de Monção situa-se no noroeste de Portugal, pertencendo ao distrito de Viana do 

Castelo, sendo, também, integrante da área designada como Vale do Minho. Encontra-se situado 

junto à Galiza, a 130 km do Porto, a 18 km de Valença e 20 km de Melgaço. 

O concelho de Monção tem actualmente 19 956 habitantes e uma densidade populacional de 

94,49 hab/km2 (Censos 2001). Este concelho é composto por 33 freguesias, de entre as quais 

Anhões, Merufe, Longos Vales e Lordelo, pertencem à área de estudo. 

Segundo o Plano Director Municipal (PDM) de Monção, este concelho tem evidenciado um 

decréscimo populacional acentuado. A década de 60 marcou bastante o início desta tendência, reflexo 

da incapacidade da área para fixar a população e, portanto, dos fluxos migratórios fortemente 

negativos. No período de 1960/91, o concelho registou uma perda populacional de cerca de 20%.   

A relação população presente/população residente apresentava, no concelho, um diferencial 

significativamente superior ao da Região do Minho-Lima e da Região Norte. Esta situação pode ser 

explicada quer pela migração que se fez sentir, nomeadamente para a Suiça, quer pela população 

estudantil e trabalhadora que desenvolvia a sua actividade fora do concelho (Viana do Castelo e 

Porto, por exemplo) embora permanecesse como residente no concelho de Monção. 

O impacto, no espaço concelhio, da evolução identificada, era no entanto diferenciado. A sede de 

concelho e as freguesias limítrofes apresentavam um acréscimo populacional no período 1960/91. A 

área com maior tendência para a perda populacional é claramente composta pelas freguesias da zona 

marginal nascente e sul do concelho e algumas freguesias do interior, como por exemplo, Anhões e 

Longos Vales, que chegaram a perder mais de 40% da população no período de 1960/91 e um 

número significativo destas freguesias do concelho de Monção perdem continuamente população 

desde a década de 60 (Quadro 4). 
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Quadro 4 – População residente (décadas de 60/70/81/91) e taxa de variação. 

 
CONCELHO 
   FREGUESIAS 

 
POPULAÇÃO 
RESIDENTE 

TAXA DE 
VARIAÇÃO 

(%) 

TAXA DE 
VARIAÇÃO 

(%) 

TAXA DE 
VARIAÇÃO 

(%) 
 1960 1970 1981 1991 

ÁREA 
TOTAL 

(km2) 
1960/70 1970/81 1981/91 

MONÇÃO 27393 24600 23799 21799 211,2 -10,20 -3,26 -8,40 

  ANHÕES 356 345 283 211 7,0 -3,09 -17,97 -25,44 

  LORDELO 219 240 184 181 4,0 9,59 -23,33 -1,63 

  LONGOS VALES 1830 1540 1370 1134 14,0 -15,85 -11,04 -17,23 

  MERUFE 1885 1635 1717 1704 25,5 -13,26 5,02 -0,76 

Como se pode observar pelo Gráfico 1, à excepção de Lordelo e Merufe, todas as outras freguesias 

registaram uma taxa de variação da população negativa ao longo de todas as décadas. 
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Gráfico 1 – Taxa de variação (décadas de 60/70/81/91). 

O PDM de Monção refere que a estrutura etária da população, em 1981, caracterizava-se, 

relativamente à Região Norte, por uma menor percentagem da população na faixa dos 0 aos 4 anos e 

dos 15 aos 44 e uma maior percentagem na faixa dos 65 e mais anos. Ou seja, o concelho evidencia 

um maior envelhecimento relativo da população, o qual resulta da importância dos fluxos migratórios, 

fortemente negativos, ao nível da população em idade activa. 

Relativamente aos dados mais recentes, respeitantes aos Censos 2001 e à última década, verifica-

se que a freguesia de Longos Vales é a freguesia com densidade populacional (57,50 hab/km2 

em 2001), sendo a segunda mais numerosa do concelho, com 1101 habitantes em 2001, o que 

corresponde a cerca de 5,5% da população residente (Quadro 5). Esta freguesia situa-se na margem 

esquerda do rio Minho e dista 6 km da sede de concelho. 
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A freguesia de Merufe é a mais extensa e numerosa do concelho de Monção, com 1237 habitantes, 

correspondendo a cerca de 6,2% da população residente no concelho. Apresenta uma densidade 

populacional de 48,51hab/km2 e uma taxa de variação negativa de 27,41%, em 2001. 

A freguesia de Lordelo é uma das mais pequenas, com 141 habitantes, correspondendo a cerca de 

0,7% da população residente no concelho. Ocupando uma área de 4 km2, sensivelmente no coração 

do concelho, Lordelo dista  cerca de 9 km da vila de Monção. Confronta com Longos Vales a norte, 

Anhões a sul e Merufe a nascente. Esta freguesia tem uma densidade populacional de 32,25 hab/km2  

e uma taxa de variação negativa de 22,10%. 

 

Quadro 5 – População residente, taxa de variação e densidade populacional (1991-2001). 

POPULAÇÃO 
RESIDENTE 

DENSIDADE 
POPULACIONAL 

(hab/km2) 
CONCELHO 

FREGUESIAS 

1991 2001 

ÁREA 
TOTAL 
(km2) 

TAXA DE 
VARIAÇÃO 

(%) 
1991 2001 

Monção 
21 799 19 956 211,2 -8,45 103,21 94,49 

    ANHÕES 
211 196 7,0 -7,11 30,14 28,00 

    LORDELO 
181 141 4,0 -22,10 45,25 35,25 

    LONGOS VALES 
1 134 1 101 14,0 -2,91 56,57 57,50 

    MERUFE 
1 704 1 237 25,5 -27,41 66,82 48,51 

Fonte: Censos 2001. 

Todas as freguesias da área de estudo registaram um decréscimo de população entre 1991 e 2001 

(Quadro 5). 
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Gráfico 2 – Taxa de variação da população residente para as freguesias abrangidas pela área de 
estudo (1991-2001). 
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Pelo Gráfico 3 pode observar-se que as densidades populacionais das freguesias em estudo 

apresentam valores relativamente elevados. Sendo que, em 2001, a freguesia de Longos Vales era a 

que apresentava uma densidade populacional mais elevada, com cerca de 57,50 hab/km2. Em 

contrapartida, a freguesia de Anhões era, em 2001, a que apresentava uma densidade populacional 

mais baixa, com cerca de 28,00 hab/km2. 
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Gráfico 3 – Densidade populacional nas freguesias abrangidas pela área de estudo (1991-2001). 

6.9.2. Sectores de actividades económicas 

De acordo com o PDM de Monção, este concelho apresenta algumas características que o 

permitem identificar como uma zona em declínio rural. 

O concelho de Monção insere-se numa região – o Alto Minho – marcada por fortes correntes 

migratórias das décadas de 50 e 60, que formataram, claramente, o fraco dinamismo económico que 

este tem evidenciado. Para além desta envolvente, pouco favorável, o concelho localiza-se na zona 

interior, sendo, portanto, penalizado pela maior atractividade das zonas mais litorais. 

A população activa encontrava-se, em 1981, na sua maioria empregue no sector primário. Vinte e 

cinco das trinta e três freguesias que integram o concelho, localizadas no sul e sudoeste, tinham mais 

de 50% da sua população empregue no sector primário. Esta actividade tem, no entanto, perdido a 

sua importância enquanto fonte principal de rendimentos em função dos rendimentos gerados pela 

emigração e pelos efeitos da sua aplicação noutras actividades ou negócios.  

A indústria transformadora era, neste concelho, praticamente inexpressiva, quer em termos de 

emprego, quer em termos de valor acrescentado. Existiam, no entanto, algumas freguesias da área 

envolvente ao núcleo urbano, onde a actividade industrial assumindo alguma importância, sobretudo 

em termos de número de empresas/estabelecimentos. Esta actividade, desenvolvia 

predominantemente pela pequena e média empresa assume, no entanto fraca expressão em termos 
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do conjunto de concelhos que compõem o Vale do Minho – o emprego na indústria transformadora em 

Monção, representava, em 1984, 5,1% do emprego na indústria transformadora; 63,9% desse 

emprego pertencia ao ramo da “madeira e cortiça”, 14,8% ao ramo das indústrias alimentares e igual 

percentagem às indústrias do “papel, artes gráficas e publicações”. 

Em termos industriais, era a construção civil que maior importância relativa assumia e a única que 

tinha evidenciado algum crescimento significativo. Este crescimento foi proporcionado, em grande 

parte por alguma capacidade de resposta à procura local, ao qual não são alheias, por um lado, as 

parcelas de rendimentos conseguidas através da emigração, e, por outro, o retorno de emigrantes. 

O concelho apresentava um sector terciário pouco desenvolvido, de base local e no qual predomina 

o comércio tradicional, dirigido a um mercado local e de fronteira e pouco especializado. Os serviços 

são, na sua maioria, serviços de apoio à actividade produtiva. 

No Quadro 6, apresenta-se a população residente, empregada, segundo sector de actividade 

económica, para a década 1970/81. 

A actividade económica do concelho caracterizava-se, em grandes linhas, pelo elevado peso, ainda 

associado ao sector primário e pela fraca relevância do sector secundário (sobretudo ao nível da 

indústria transformadora). 

Relativamente ao Vale do Minho a estrutura evidenciada pelo concelho de Monção pode 

considerar-se como próxima, embora no contexto da Região Norte, se denotem diferenças claras, na 

medida em que aqui o peso do sector secundário é determinante (Quadro 6). 

Quadro 6 – População residente, empregada, segundo sector de actividade económica (1970-1981). 

 
Década 

Primário 
(%) 

Secundário 
(%) 

Terciário 
(%) 

MONÇÃO 1970 
1981 

75,2 
57,4 

12,6 
22,2 

12,2 
20,4 

VALE DO MINHO 1970 
1981 

71,1 
53,6 

13,2 
23,2 

15,6 
23,2 

REGIÃO NORTE 1970 
1981 

31,1 
20,4 

39,7 
47,0 

28,9 
32,6 

Fonte: PDM de Monção. 

Conforme já foi referido, o sector primário e particularmente a actividade agrícola ocupavam, 

segundo os dados de 1981, uma parte significativa da população activa do concelho. Embora se 

detecte que, ao longo das últimas décadas, uma tendência para a crescente perda de importância 

relativa desta actividade, ela continua ainda hoje a possuir um significado importante, nomeadamente 

nas freguesias de Anhões e Lordelo. 
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Existe uma actividade – a vitivinicultura – com importância fundamental no concelho que se 

encontra associada à exploração de um recurso local. Esta é uma das principais riquezas agrícolas do 

concelho – o vinho verde, branco e tinto, entre os quais o famoso Alvarinho. 

Segundo o Quadro 7, o sector terciário era, em 2001, o que empregava a maior fatia da população 

activa no concelho de Monção. 

Quadro 7 – População residente, com mais de 12 anos, empregada, segundo sector de actividade 
económica (2001). 

Terciário Primário 

 

Secundário 

 Total SNS2 SRAE3 

CONCELHO 

FREGUESIAS 

Total 

 

hab hab % hab % hab % hab % hab % 

MONÇÃO 6968 1342 19,3 2157 31,0 3469 49,8 1578 22,6 1891 27,1 

ANHÕES 80 63 78,8 5 6,3 12 15,0 1 1,3 11 13,8 

LORDELO 67 30 44,8 24 35,8 13 19,4 3 4,5 10 14,9 

LONGOS VALES 357 90 25,2 127 35,6 140 39,2 59 16,5 81 22,7 

MERUFE 368 94 25,5 141 38,3 133 36,1 54 14,7 79 21,5 

Fonte: Censos 2001. 

Relativamente às freguesias do concelho de Monção, pode observar-se pelo Gráfico 4 que, a 

população activa no sector primário, tem uma importância muito significativa em Anhões e Lordelo 

sendo o seu valor mais elevado de população activa de 78,8% e 44,8% respectivamente. Em alguns 

casos a diferença do sector primário é bem mais elevada comparativamente com os restantes dois 

sectores, como é o caso da freguesia de Anhões. Verifica-se que os sectores secundário e terciário 

também apresentam uma importância significativa no desenvolvimento do crescimento económico da 

região. 
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Gráfico 4 – População activa segundo Sector de Actividade Económica (2001). 
                                                      
2 SNS – Serviços de Natureza Social 
3 SRAE – Serviços Relacionados com a Actividade Económica 
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Ao observar-se o Gráfico 5, verifica-se que, para todas as freguesias, o maior número de postos de 

trabalho se encontra na área dos serviços relacionados com a actividade económica (SRAE). 
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Gráfico 5 – População activa no Sector Terciário: SNS e SRAE (2001). 

6.9.3. Auscultação das comunidades sociais 

A receptividade da população local relativamente à implementação no concelho de um projecto 

desta natureza é de um modo geral positiva, o que aliás é confirmado pelos contratos de 

arrendamento celebrados com as juntas de freguesia proprietárias dos terrenos. 

Durante a exploração do parque eólico de Mendoiro/Bustavade e segundo a legislação em vigor, a 

Câmara Municipal de Monção irá receber uma percentagem da facturação obtida pelo funcionamento 

do parque eólico. Também as juntas de freguesia pertencentes à área de estudo, irão receber dinheiro 

decorrente do arrendamento dos terrenos afectos ao parque eólico. Permanece a ideia nos residentes 

da freguesia que estas verbas poderão eventualmente permitir a implementação/execução de 

projectos que respondam às necessidades da população local, quer a nível social, quer cultural. 

6.10. Instrumentos de Planeamento 

6.10.1. Ordenamento do Território 

6.10.1.1. Planos de ordenamento de âmbito municipal 

O plano de ordenamento do território em vigor que abrange a área de ocupação do parque eólico 

de Mendoiro/Bustavade é o Plano Director Municipal (PDM) de Monção (Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 110/94, de 3 de Novembro). 
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Este PDM constitui um dos instrumentos fundamentais de ordenamento do território, definindo as 

regras de ocupação, uso e transformação do solo, sendo assim, o instrumento de referência para as 

políticas de desenvolvimento local. 

A área a ocupar pelo parque eólico não foi prevista no PDM de Monção, uma vez que à data da sua 

elaboração não tinha ainda sido considerada a hipótese da implementação deste tipo de 

aproveitamento eólico. 

Atendendo aos objectivos estratégicos nacionais, relativos à produção de energia a partir de fontes 

renováveis, nomeadamente 3500 MW, até 2010, a implementação de parques eólicos poderá mesmo 

vir a inserir-se nas grandes orientações de desenvolvimento previstas nos instrumentos locais e 

regionais de planeamento e de ordenamento do território. A evolução da situação de referência, 

mediante a integração do aproveitamento eólico e a consequente modificação da estrutura espacial 

prevista no ordenamento do território, deverá, no entanto, observar-se através de regras a adoptar nos 

ajustamentos de pormenor dos limites de espaços pertencentes a classes distintas de ocupação do 

solo no âmbito da uma revisão futura do PDM. 

Reserva Ecológica Nacional 

A Reserva Ecológica Nacional (REN) foi criada pelo Decreto-Lei n.º 321/83, de 5 de Julho, com a 

finalidade de possibilitar a exploração dos recursos e a utilização do território com a salvaguarda de 

determinadas funções e potencialidades, de que dependem o equilíbrio ecológico e a estrutura 

biofísica das regiões, bem como a permanência de muitos dos seus valores económicos, sociais e 

culturais. 

O Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março, que revê o regime jurídico do Decreto-Lei n.º 321/83, de 5 

de Julho, define a REN como “uma estrutura biofísica básica e diversificada que, através do 

condicionamento à utilização de áreas com características ecológicas específicas, garante a protecção 

de ecossistemas e a permanência e intensificação dos processos indispensáveis ao enquadramento 

equilibrado das actividades humanas”. 

De acordo com o referido diploma, alterado sucessivamente pelo Decreto-Lei n.º 316/90, de 13 de 

Outubro, Decreto-Lei n.º 213/92, de 12 de Outubro e pelo Decreto-Lei n.º 79/95, de 20 de Abril, a REN 

abrange zonas costeiras e ribeirinhas, águas interiores, áreas de infiltração máxima e zonas 

declivosas.  

Por análise ao Desenho 9 onde se apresenta um extracto da planta da REN do PDM de Monção, 

constata-se que toda a área correspondente ao núcleo de Bustavade encontra-se classificada como 

REN e no núcleo de Mendoiro apenas uma pequena extensão nas zonas de Chã de Éguas (onde se 

localizam o edifício de comando/subestação e os aerogeradores n.º 1-M e 3-M) e Monte Redondo 

(junto aos aerogeradores n.º 14-M e 15-M) é que não se encontram classificadas como REN. 
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Os locais previstos para a implantação de todos os aerogeradores do núcleo de Bustavade 

encontram-se classificados como Cabeceiras dos Cursos de Água, excepto o aerogerador n.º 5-B que 

localiza-se numa zona classificada como Áreas com Risco de Erosão. 

No núcleo de Mendoiro, verifica-se que a maior parte dos aerogeradores (n.º 4-M, 5-M, 6-M, 7-M, 9-

M, 10-M, 11-M, 14-M e 16-M) encontram-se em zonas classificadas como Cabeceiras dos Cursos de 

Água, e apenas os locais de implantação dos aerogeradores n.º 2-M, 8-M, 12-M, 13-M e 15-M é que 

se encontram classificados como Áreas com Risco de Erosão. 

Os caminhos de acesso no parque eólico inserem-se em zonas classificadas como Áreas com 

Risco de Erosão e Cabeceiras dos Cursos de Água (Desenho 9). 

Reserva Agrícola Nacional 

A Reserva Agrícola Nacional (RAN) foi criada pelo Decreto-Lei n.º 451/82, de 16 de Novembro, 

apesar dos seus objectivos não terem sido concretizados, pois só em 1989 com a publicação do 

Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho, a defesa e protecção das áreas de maior aptidão agrícola e a 

garantia da sua afectação à agricultura, de forma a contribuir para o pleno desenvolvimento da 

agricultura portuguesa e para o correcto ordenamento do território, foi salvaguardada. 

O Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho, posteriormente alterado pelo Decreto-Lei n.º 274/92, de 

12 de Dezembro, estabelece, por sua vez, que nos solos da RAN “deverão ser proibidas todas as 

acções que diminuam ou destruam as suas potencialidades agrícolas, nomeadamente obras 

hidráulicas, vias de comunicação e acesso, construção de edifícios, aterros e escavações (...)”. 

De acordo com a planta da RAN do PDM de Monção (Desenho 10), a zona afecta ao parque eólico 

de Mendoiro/Bustavade não se encontra classificada como RAN. 

Outras Classes de Espaços 

De acordo com a planta de Ordenamento (Desenho 7) do PDM de Monção a área prevista para 

implantação do parque eólico encontra-se classificada como Espaço de Uso Florestal Condicionado, 

com excepção da zona de implantação do aerogerador n.º A16-M e a zona norte do núcleo de 

Bustavade na qual não está previsto qualquer tipo de intervenção, que encontram-se classificados 

como Espaço de Produção Florestal Dominante. 

Na referida planta verifica-se igualmente que toda a zona prevista para implantação do parque 

eólico insere-se numa zona de Baldio sujeito ao Regime Florestal. 

O Artigo 42.º do regulamento do PDM de Monção refere que os Espaços de Uso Florestal 

Condicionado: 

1. “São áreas que ocupam as zonas de relevo mais acentuado, incluindo situações de grande 

declive, como sejam as áreas da REN – áreas de risco de erosão e cabeceiras das linhas 
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de água – cujas acções de florestação e de gestão a executar deverão ser realizadas de 

forma a adequar o coberto florestal às funções de protecção. 

2. Incluem-se nesta categoria de espaço as áreas que pelas condições fisiográficas e edafo-

climáticas são favoráveis ao estabelecimento de prados naturais. 

3. Estas áreas são consideradas non aedificandi, dados os objectivos de protecção.” 

O Artigo 43.º do referido regulamento do PDM refere que os Espaços de Produção Florestal 

Dominante: 

1. “São áreas de uso florestal para produção ou vocacionadas para essa ocupação, 

abrangidas por projectos de florestação de acordo com a legislação em vigor no que se 

refere a espécies, tipo de exploração a implementar e medidas de prevenção contra 

incêndios. 

2. Estão incluídas nesta categoria de espaço as áreas onde as características fisiográficas e 

edafo-climáticas favorecem a exploração silvo-pastoril.” 

O n.º 2 do Artigo 44.º do mesmo regulamento do PDM, relativo à Edificabilidade nas Áreas de 

Produção Florestal Dominante, refere que “É ainda permitida a instalação de equipamentos de 

interesse público, de iniciativa pública ou privada, desde que justificados por estudos de 

enquadramento e de integração paisagística. Serão alvo de parecer do Gabinete de Planeamento 

Territorial, para além dos pareceres previstos na legislação em vigor”. 

O Artigo 45.º do regulamento do PDM de Monção refere ainda que as zonas de Baldio sujeito ao 

Regime Florestal: 

1. “É uma área de uso florestal de apoio às populações, integrando também extensas áreas 

de incultos, cuja exploração reverte para aproveitamento de matos como actividade 

complementar da acção agrícola. 

2. Qualquer eventual desafectação para a edificabilidade, obriga ao cumprimento do 

estipulado no artigo 44.º”. 

Na planta de Condicionantes (Desenho 8) do PDM de Monção não são indicadas na área de 

implantação do parque eólico mais condicionantes para além da REN e do Baldio Sujeito ao Regime 

Florestal, já referidos anteriormente. 

6.10.1.2. Condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública 

Marcos Geodésicos 

No núcleo de Bustavade existe o marco geodésico de Bustavade, pelo que será necessário na fase 

posterior de implantação rigorosa dos aerogeradores garantir que são respeitadas as condicionantes 
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de mirada dos marcos geodésicos, tal como se apresenta no Desenho 12, e zona circunjacente ao 

sinal nunca inferior a 15 m, de acordo com o Decreto-Lei nº 143/82, 26 de Abril. 

Zonas de Caça 

De acordo com a informação fornecida pela Direcção-Geral dos Recursos Florestais (Anexo 4) a 

área de implantação do parque eólico de Mendoiro/Bustavade insere-se em duas Zonas de Caça 

Associativa (ZCA), a ZCA n.º 2000 que se localiza nas freguesias de Anhões, Luzio, Parada e Lordelo, 

e abrange uma área de 1975 ha e a ZCA n.º 1849 localizada na freguesia de Merufe com 1754 ha”. 

Pedreiras 

Existem pedreiras com algum interesse económico, a este do núcleo de Bustavade. 

Projecto Florestal 

De acordo com as informações fornecidas pela Circunscrição Florestal do Norte está aprovado um 

projecto florestal na freguesia de Longos Vales, que abrange uma parte do núcleo de Bustavade, 

nomeadamente a área que se desenvolve abaixo dos 700 m de altitude. 

Durante as conversações estabelecidas com a referida entidade ficou estabelecido que não existe 

qualquer conflito entre este projecto e o parque eólico uma vez que nesta freguesia a implantação dos 

elementos constituintes do parque eólico não é feita a uma cota inferior a 700 m. 

Outras Restrições e Servidões 

De acordo com o parecer da ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações relativamente a 

servidões radioeléctricas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 597/73, de 7 de Novembro, não se identificaram 

condicionantes que obstem à concretização do parque eólico de Mendoiro/Bustavade (Anexo 4). 

No que diz respeito a servidões e balizagens aeronáuticas civis, de acordo com o parecer emitido 

pela ANA – Aeroportos de Portugal, S.A. o parque eólico não está sujeito a limitações impostas por 

infra-estruturas aeroportuárias civis, porque não se encontra na vizinhança deste tipo de infra-

estruturas. No entanto, durante a elaboração do projecto de execução, quando já estiverem definidas 

as localizações definitivas dos aerogeradores terão de ser consideradas as condicionantes impostas 

pela servidão aeronáutica geral, sendo posteriormente estabelecido um programa de monitorização e 

de manutenção da balizagem, o que aliás constitui uma das medidas de minimização incluída no 

capítulo 9, tal como a necessidade de comunicação do início da instalação do parque eólico para 

efeitos de publicação prévia de Avisos à Navegação Aérea com pelo menos quinze dias úteis de 

antecedência. 

Esclarece-se ainda, relativamente ao parecer desta entidade, que a coloração é sempre aplicada no 

processo de fabrico, não sendo necessário defini-lo como medida de minimização. 
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Segundo o parecer do Estado-Maior da Força Aérea a área de implantação do parque eólico não se 

encontra abrangida por qualquer Servidão de Unidades e não se prevê que a implantação dos 

aerogeradores nos locais previstos venha a interferir com qualquer outra infra-estrutura afecta à Força 

Aérea, pelo que não há inconvenientes na aprovação do projecto do parque eólico de 

Mendoiro/Bustavade (Anexo 4). 

6.10.2. Áreas sensíveis 

De acordo com o conceito definido no artigo 2º do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, “áreas 

sensíveis” correspondem a áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei nº 19/93, de 23 

de Janeiro, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei nº 227/98, de 17 de Julho; 

Sítios da Rede Natura 2000, Zonas Especiais de Conservação e Zonas de Protecção Especial, 

classificadas nos termos do Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de Abril, no âmbito das Directivas 

nº 79/409/CEE e 92/43/CEE e áreas de protecção dos monumentos nacionais e imóveis de interesse 

público definidas nos termos da Lei nº 13/85, de 6 de Julho. 

O Instituto de Conservação da Natureza (ICN) é o responsável pela implementação da Directiva 

n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de Maio (Directiva Habitat) em Portugal. Esta Directiva tem por 

objectivo contribuir para assegurar a biodiversidade através da conservação dos habitats naturais e da 

fauna e flora selvagens do território da União Europeia, nomeadamente mediante a criação de um 

conjunto de sítios de interesse comunitário, designados como Zonas Especiais de Conservação 

(ZEC). Portugal transpôs esta directiva para a ordem jurídica interna através do Decreto-Lei n.º 

226/97, de 27 de Agosto, tendo-se posteriormente procedido à revisão desta transposição para o 

direito interno através do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril. 

Esta directiva prevê o estabelecimento de uma rede ecológica europeia de zonas especiais de 

conservação, a Rede Natura 2000, que englobará as ZEC e as zonas de protecção especial (ZPE), 

correspondentes aos habitats cuja salvaguarda é prioritária para a conservação das populações de 

aves, estabelecidas pela Directiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de Abril (Directiva Aves), 

relativa à conservação das aves selvagens. 

Conforme já referido, o local de implantação do parque eólico de Mendoiro/Bustavade não está 

incluído em áreas sensíveis com estatuto de protecção e conservação da natureza. 

6.11. Património Arqueológico, Arquitectónico e Etnológico 

6.11.1. Introdução 

A caracterização actual do descritor património incidiu nas seguintes áreas: 

A) áreas de incidência do parque eólico: zonas objecto de pesquisa documental e prospecção 

arqueológica sistemática, ou sejam as manchas que correspondem ao conjunto dos terrenos 
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arrendados e no interior das quais se situarão as infra-estruturas do projecto. A estas áreas devem ser 

acrescentadas as zonas de incidência dos acessos externos; 

B) zonas envolventes das áreas de incidência atrás definidas: zonas objecto de pesquisa 

documental, exaustiva na zona envolvente próxima, ou seja, no conjunto das áreas situadas até 1 km 

de distância dos limites das áreas de influência; sem carácter exaustivo incluíram-se na situação de 

referência outras ocorrências situadas para além dessa distância (zona envolvente distante); 

C) área de estudo do parque eólico: conjunto formado pelas áreas de incidências e zona 

envolvente. 

6.11.2. Pesquisa documental 

Os resultados da pesquisa das pré-existências patrimoniais (imóveis classificados, imóveis em vias 

de classificação, outros elementos de interesse arqueológico, arquitectónico e etnológico já 

conhecidos) situadas nas áreas de incidência e zonas envolventes dos projectos estão identificados 

no Quadro 9 e caracterizados com detalhe no Quadro 8. 

Esta pesquisa foi iniciada em 2001 antes da execução dos trabalhos de campo, tendo sido revista e 

aprofundada em 2004. No conjunto de 14 ocorrências identificadas, merecem destaque as situadas na 

área de incidência ou zona envolvente próximas do parque eólico, nomeadamente: 

1) uma estrutura defensiva proto-histórica (ocorrência A) na área de incidência do núcleo de 

Bustavade em torno do marco geodésico de Bustavade; 

2) uma estrutura defensiva proto-histórica ou atalaia moderna (ocorrência B) em Forçadas ou Costa 

do Mendoiro, na área de incidência do núcleo de Mendoiro; 

3) quatro montículos funerários pré-históricos (mamoas) em locais denominados Serras das Antas, 

Monte Redondo, Lameiras (ocorrências D a I), na parte sul da área de incidência e na zona envolvente 

próxima do núcleo de Mendoiro. 

Nestas áreas não foram identificados imóveis classificados ou imóveis em vias de classificação. 

A toponímia cartografada na carta militar de Portugal indica alguns locais de potencial interesse 

arqueológico na zona envolvente dos dois núcleos, nomeadamente em Chã da Moura e em Furnas. 
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Quadro 8 – Ocorrências  de interesse patrimonial identificadas na pesquisa documental. 
Referência 
Folha da CMP 
Concelho 
Freguesia 
Posição 

Topónimo 
Tipologia 
Cronologia  
Caracterização 
Valor Patrimonial 
Classificação 
Fontes de Informação 

A 
Folha 3, 1997 
Monção 
Merufe 
No interior da área de 
incidência do parque 
eólico (núcleo de 
Bustavade) 

Topónimo. Bustavade, Muro. 
Tipologia. Recinto defensivo? 
Cronologia. Idade do Ferro?  
Caracterização. Citando Maia Marques, podem-se observar neste local, com 
afloramentos graníticos e encostas pronunciadas, pequenos restos de muralha de 
disposição irregular entre os afloramentos. Encontraram-se cerâmicas 
incaracterísticas embora consideradas como cerâmica castreja por aquele 
investigador. 
Valor Patrimonial. Médio-elevado? 
Classificação. Não tem. 
Fontes de informação. Marques, 1984: 20; Marques, 1987; 96-97; Silva, 1986: 70. 

B 
Folha 8, 1996 
Monção 
Anhões 
No interior da área de 
incidência do parque 
eólico (núcleo de 
Mendoiro) 

Topónimo. Costa do Mendoiro, Forcadas. 
Tipologia. Recinto defensivo? 
Cronologia. Idade do Ferro? / Idade Moderna? 
Caracterização. Citando Maia Marques existem vestígios de ocupação castreja neste 
ponto, ainda que a observação directa efectuada por técnicos do IPA nada tenha 
relevado (Citação. Costa do Mendoiro: cume no alto do monte, com abrigo sob rocha. 
O pendor natural do local confere-lhe uma posição privilegiada do ponto e vista 
defensivo, mas não em conformidade com os canons próprios de povoados 
fortificados da Idade do Ferro. Contudo Maia Marques diz existirem aí vestígios de 
ocupação castreja. A nós não nos foi possível observar nada que o comprovasse. O 
elemento mais significativo é o abrigo, tipicamente um abrigo sob rocha, sob o qual 
poderá recair a suspeita de ocupação Pré-histórica). É uma zona elevada com 
grandes afloramentos que e acentuados declives. Na sua parte mais elevada existem 
dois taludes, um dos quais parece indiciar uma muralha de aparelho irregular que 
aproveita os afloramentos rochosos. Foram encontrados escassos e pouco 
representativos fragmentos cerâmicos. Irisalva Moita interpreta o lugar como um 
possível reduto fortificado e é inventariado como castro por Armando Coelho da Silva 
e como atalaia na dissertação de mestrado de Teresa Gomes. 
Valor Patrimonial. Médio-elevado? 
Classificação. Não tem. 
Fontes de informação. Moita, 1971: 277; Marques, 1984: 17; Marques, 1987; 97-98; 
Silva, 1986: 70; Gomes, 1997: vol. II, mapa 16; IPA (ficha nº 18033). 

C 
Folha 8, 1996 
Monção 
Anhões 
No interior da área de 
incidência do parque 
eólico (núcleo de 
Mendoiro) 

Topónimo. Mendoeiro. 
Tipologia. Castro. 
Cronologia. Não determinada. 
Caracterização. A localização indicada baseia-se na cartografia do Plano Director 
Municipal de Monção e pode estar errada. O sítio arqueológico em questão pode 
corresponder à estrutura localizada no ponto B. 
Valor Patrimonial. Não determinado. 
Classificação. Não tem. 
Fontes de informação. PDM. 

D 
Folha 8, 1996 
Monção 
Merufe 
No interior da área de 
incidência do parque 
eólico (núcleo de 
Mendoiro) 

Topónimo. Serra das Antas, Monte Redondo. 
Tipologia. Mamoa. 
Cronologia. Neolítico / Calcolítico / Idade do Bronze. 
Caracterização. Mamoa de grandes dimensões (50m de diâmetro), muito destruída, 
com os esteios da câmara disseminados em volta dela. Uma dessas lajes parece 
corresponder à laje da cobertura. Conserva a couraça pétrea embora parcialmente 
cortada por um caminho. 
Valor Patrimonial. Médio? 
Classificação. Não tem. 
Fontes de informação. IPA (Ficha nº 17956). 

E 
Folha 8, 1996 
Monção 
Anhões 
No exterior junto ao 
limite da área de 
incidência do parque 
eólico (núcleo de 
Mendoiro) 

Topónimo. Mendoeiro. 
Tipologia. Mamoas. 
Cronologia. Não determinada. 
Caracterização. A localização indicada baseia-se na cartografia do Plano Director 
Municipal de Monção e pode estar errada. As mamoas em apreço podem 
corresponder às identificadas com as letras D, F, G, H e I. 
Valor Patrimonial. Não determinado. 
Classificação. Não tem. 
Fontes de informação. PDM. 

F 
Folha 8, 1996 

Topónimo. Lameiras, Fonte Furada-Mendoiro. 
Tipologia. Mamoa. 
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Monção 
Anhões 
Próximo do limite da 
área de incidência do 
parque eólico (núcleo de 
Mendoiro) 

Cronologia. Neolítico / Calcolítico / Idade do Bronze. 
Caracterização. Mamoa muito oculta por vegetação densa, com 1m de altura por 
16m de diâmetro. Apresenta restos da couraça, constituída por blocos de granito. 
Mostra sinais de violação da câmara, uma pequena depressão em volta de dois 
prováveis esteios in situ. Fora do túmulo, em direcção ao sudeste, localiza-se outro 
esteio, provavelmente pertencente a cobertura da câmara. 
Valor Patrimonial. Médio-elevado? 
Classificação. Não tem. 
Fontes de informação. Pereira, 1902: 208; Marques, 1984: 15; IPA (ficha nº 19310). 

G 
Folha 8, 1996 
Monção 
Anhões 
Próximo do limite da 
área de incidência do 
parque eólico (núcleo de 
Mendoiro) 

Topónimo. Lameiras, Fonte Furada-Mendoiro. 
Tipologia. Mamoa. 
Cronologia. Neolítico / Calcolítico / Idade do Bronze. 
Caracterização. Mamoa muito destruída pelos trabalhos mecânicos. Tem por volta de 
80cm de altura por 16m de diâmetro. Ainda se nota uma depressão central resultante 
de violação. Não há vestígios de esteios. A couraça é constituída por pedras de 
grande variedade litológica: granito, xisto, quartzo leitoso e feldspato. 
Valor Patrimonial. Médio-elevado? 
Classificação. Não tem. 
Fontes de informação. Pereira, 1902: 208; Marques, 1984: 15; IPA (Ficha nº 19309). 

H 
Folha 8, 1996 
Monção 
Anhões 
Próximo do limite da 
área de incidência do 
parque eólico (núcleo de 
Mendoiro) 

Topónimo. Lameiras, Fonte Furada-Mendoiro. 
Tipologia. Mamoa. 
Cronologia. Neolítico / Calcolítico / Idade do Bronze. 
Caracterização. Mamoa bem destacada, com tumulus muito regular, de 2m de altura 
por 20m de diâmetro, aproximadamente. A câmara aparenta encontrar-se violada e 
ligeiramente deslocada em relação ao centro geométrico do túmulo. Ainda conserva, 
ao que parece, três esteios in situ. A leste do monumento existe um estrutura 
rectangular com pedras soltas. 
Valor Patrimonial. Médio-elevado? 
Classificação. Não tem. 
Fontes de informação. Pereira, 1902: 208; Marques, 1984: 15; IPA (Ficha nº 19308). 

I 
Folha 8, 1996 
Monção 
Merufe 
Cerca de 1 km a leste 
da área de incidência do 
parque eólico (núcleo de 
Mendoiro) 

Topónimo. Serra das Antas, Cotinho. 
Tipologia. Mamoa. 
Cronologia. Neolítico / Calcolítico / Idade do Bronze. 
Caracterização. Mamoa de grandes dimensões, com mais de 30m de diâmetro, que 
se encontra violada no seu interior. Na actualidade só se encontram vestígios da sua 
couraça pétrea e esteios disseminados sobre a mamoa. A área foi recentemente 
reflorestada, apresentando muitos pinheiros, inclusivamente sobre o tumulus. 
Valor Patrimonial. Médio-elevado? 
Classificação. Não tem. 
Fontes de informação. IPA (Ficha nº 17955). 

J 
Folha 8, 1996 
Monção 
Anhões 
Cerca de 2 km a Oeste 
da área de incidência do 
parque eólico de 
Mendoiro/Bustavade 

Topónimo. Cividade de Anhões.  
Tipologia. Recinto defensivo? 
Cronologia. Idade do Ferro? / Época Romana? 
Elevação de meia altura, com perfil cónico e planta oval, onde Maia Marques aponta a 
possibilidade de existir um recinto defensivo. Citando aquele autor, observam-se duas 
prováveis linhas de muralha — aliás dois taludes artificiais — e foram recolhidos 
fragmentos de cerâmica indígena e romana (dolia, cerâmica comum, tegulae e 
imbrex) em algumas valas abertas por actividades de construção ou agrícolas. 
Valor Patrimonial. Médio-elevado? 
Classificação. Não tem. 
Fontes de informação. Araújo, 1980: 103; Marques, 1984: 17; Marques, 1987; 86; 
Silva, 1986: 70; Viana, 1926: 89; Viana, 1932: 159; IPA (Ficha nº 18031). 

L 
Folha 2, 1996 
Monção 
Trute 
Cerca de 2 km a Oeste 
da área de incidência do 
parque eólico de 
Mendoiro/Bustavade 

Topónimo. Couto de Trute, Campo Redondo, São Paio.  
Tipologia. Recinto defensivo? 
Cronologia. Idade do Ferro?  
Caracterização. Relevo rochoso que domina o curso do rio Gandanha. Perfil cónico e 
planta oval, com vertentes muito abruptas a noroeste e sudoeste. Num dos 
afloramentos rochosos encontra-se escavada uma pia de planta circular e 50cm de 
diâmetro. Podem-se observar também restos de um potente muro, bem aparelhado, 
que pode corresponder a uma muralha primitiva. No interior deste lugar encontram-se 
cerâmicas atribuíveis à Idade do Ferro e algumas pedras trabalhadas. 
Valor Patrimonial. Médio-elevado? 
Classificação. Não tem. 
Fontes de informação. Marques, 1987; 96; IPA (Ficha nº 18029). 

M 
Folha 2, 1997 
Monção 
Parada 
Cerca de 3 km a Oeste 
da área de incidência do 
parque eólico de 
Mendoiro/Bustavade 

Topónimo. Maneta.  
Tipologia. Recinto defensivo? 
Cronologia. Idade do Ferro?  
Caracterização. Pequena elevação com características propícias para o 
assentamento castrejo mas sem vestígios de estruturas ou artefactos de tal tipo. 
Valor Patrimonial. Indeterminado. 
Classificação. Não tem. 
Fontes de informação. IPA (relocalização pela Extensão de Vila do Conde). 
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N 
Folha 3, 1997 
Monção 
Longos Vales 
Cerca de 2 km a 
Noroeste da área de 
incidência do parque 
eólico (núcleo de 
Bustavade) 

Topónimo (ou Designação). Castro de São Caetano.  
Tipologia. Recinto defensivo. 
Cronologia. Idade do Ferro / Época Romana. 
Caracterização. Sobre um pequeno cerro ao pé da Ribeira de Silvas, coberto por 
vegetação arbustiva e pinheiros, localiza-se este povoado de planta triangular e 
vertentes abruptas a sudoeste e a nordeste, defendido por duas ou três linhas de 
muralhas — a mais interna aparentemente sem função defensiva —, construídas com 
pedras miúdas irregulares, em pedra seca. No interior, as escavações arqueológicas 
evidenciaram várias estruturas de ocupação de planta circular ou rectangular, com ou 
sem vestíbulo. Nas proximidades da capela de São Caetano corre a segunda linha de 
muralha. Existe também uma rocha com gravuras com motivos em forma de serpente, 
covinhas, uma ferradura e um quadrilátero reticulado. O povoado foi ocupado entre os 
séculos I a.C. e finais do IV d.C., mas a sua origem pode remontar ao Bronze Final. 
Foram executadas várias campanhas de escavação sob a direcção de José Augusto 
Maia Marques e de Maria Antónia Dias da Silva durante os anos 1987-1989. O 
espolio recolhido — cerâmica comum, sigillata, ânforas, pedras de mós de mão, 
utensílios de pedra e ferro, moedas, escória, tegulae e imbrices,... — encontra-se 
depositado, conforme escrito na ficha da DGEMN, no Museu de Arte Sacra e 
Arqueologia do Seminário Maior de Santiago de Braga, na Junta de Freguesia de 
Longos Vales e no Instituto de Arqueologia da Universidade Portucalense de Porto.  
Valor Patrimonial. Elevado. 
Classificação. Monumento Nacional, Decreto n.º 735/74, DG 297 de 21 de Dezembro 
de 1974. 
Fontes de informação. Caldas, 1975; 22-23; Marques, 1984: 18; Marques, 1987: 88-
89; Marques, 1991; Silva, 1986: 70; Vasconcelos: 1902: 287-288; Viana, 1926: 89; 
Viana, 1932: 162; Viana & Neves, 1959; DGEMN (nº de inventário 1604110008); IPA 
(Ficha nº 866); IPPAR. 

O 
Folha 2, 1997 
Monção 
Merufe 
Cerca de 2 km a Leste 
da área de incidência do 
parque eólico (núcleo de 
Bustavade) 

Topónimo (ou designação). Mosteiro de Merufe.  
Tipologia. Igreja conventual. 
Cronologia. Idade Média / Idade Moderna. 
Caracterização. O Mosteiro feminino beneditino de Merufe é anterior a 1258 como é 
apontado nas Inquirições. Em 13 de janeiro de 1371, D. Fernando outorgou-lhe 
alguns privilégios, confirmados posteriormente por D. João I a 30 de Outubro de 1385. 
Em 3 de Janeiro de 1481 a abadessa D. Guiomar Rodrigues solicitou a D. João II uma 
solução para o mosteiro dado o estado de extrema pobreza em que se encontrava, 
apresentando-lhe a sua renúncia ao cargo. O monarca, com autorização do papa 
Xisto IV, transmitiu o mosteiro à ordem secular, outorgando-o aos bispos de Braga e 
enviando as freiras para outros conventos da mesma ordem religiosa. 
Valor Patrimonial. Médio-elevado? 
Classificação. Não tem. 
Fontes de informação. Costa, 1706: vol. I, 215-216; Costa, 1983: 102; Gomes, 1997: 
vol. I, 67-68; Leão, 1974: tomo II, 95-96; Rodrigues, 1997: 143-144; Vieira, 1886: 55. 

6.11.3. Trabalho de campo 

O trabalho de campo foi executado durante o mês de Novembro de 2001, com prévia autorização 

do Instituto Português de Arqueologia, e decorreu em boas condições meteorológicas. A actualização 

da prospecção ocorreu em Setembro de 2004. Esta pesquisa consistiu na prospecção sistemática, a 

pé, das áreas de incidência delimitadas no Desenho 11, por equipas constituídas por dois 

prospectores. 

Na área de incidência do núcleo de Bustavade em termos de cobertura arbórea predomina o 

pinheiro no topo e na encosta da plataforma Nordeste (659 m). Há pinheiros dispersos e folhosas nas 

áreas este e sudeste da plataforma assinalada pelo marco geodésico Bustavade. 

Como cobertura arbustiva predomina o tojo, com cerca de 1 m a 1,5 m de porte, em toda a área de 

incidência. No lado noroeste do cabeço assinalado pelo marco geodésico Bustavade (junto de uma 

ocorrência identificada em campo) há um pequeno nódulo de giestas de grande porte, que 

corresponde a espaços agrícolas há muito abandonados. 
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A visibilidade do solo foi dificultada pela cobertura vegetal, arbustiva e herbácea, principalmente nas 

encostas, sendo reduzida para a detecção de estruturas e nula para o reconhecimento de artefactos.  

Não foi possível observar uma parte da área que corresponde à encosta Nordeste (Aradelas e 

Joaninha) devido à densidade do coberto vegetal. 

Quanto à cobertura vegetal no núcleo de Mendoiro existem dois pequenos nódulos de pinhal, na 

parte sul. A restante área está ocupada por uma cobertura arbustiva densa, à base do tojo, que muito 

dificultou a prospecção arqueológica. 

De facto, o solo oferece visibilidade reduzida para a detecção de estruturas na generalidade da 

área de incidência, excepto em afloramentos, num aceiro, aberto há alguns anos, e que atravessa 

esta área de norte para sul e em pequenas parcelas de terreno. 

A visibilidade do solo é nula para a detecção de artefactos devido à “opacidade” criada pela 

cobertura arbustiva ou, mais raramente, pela cobertura herbácea. 

Devido à inclinação do terreno, à densidade e tipo de cobertura arbustiva não foram observadas 

algumas encostas situadas no interior da área de incidência, principalmente na área de Forçadas. 

Foi prospectado o acesso externo ao parque eólico, a partir de estrada alcatroada situada a 

ocidente do projecto, e o caminho que liga o núcleo de Bustavade ao núcleo de Mendoiro. 

O acesso externo desenvolve-se na encosta ocidental do parque. Actualmente está em muito mau 

estado de conservação, percorre área rochosa, coberta de tojo, praticamente isenta de florestação. 

O acesso entre os dois núcleos corresponde a um caminho em mau estado, em boa parte do 

percurso. Deste lado são visíveis alguns hortados junto à linha de água. Da portela para norte o 

acesso desenvolve-se actualmente sobre vegetação. 

6.11.4. Inventário patrimonial 

Os resultados dos trabalhos de campo, expressos no Quadro 10 e Desenho 11, traduziram-se na 

identificação de novas ocorrências de interesse patrimonial e estruturas de carácter antrópico com 

características arcaicas. 

Na área de incidência do núcleo de Bustavade não se identificaram vestígios da estrutura defensiva 

proto-histórica indiciada na pesquisa documental (ocorrência A). No entanto esta área deve 

considerar-se como de potencial interesse arqueológico, tendo em conta as limitações impostas pelo 

coberto vegetal na observação da superfície do solo. 

Os elementos de maior interesse fornecidos pela prospecção (ocorrências 1 a 3) são três marcas 

de termo (dois monólitos e uma gravação em afloramento), definindo um alinhamento entre o marco 
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geodésico Bustavade e uma portela situada a nordeste, que parece corresponderem ao limite de uma 

antiga propriedade pertencente à Universidade de Coimbra. 

Na área de incidência do núcleo de Mendoiro não se identificaram vestígios da estrutura defensiva 

proto-histórica indiciada na pesquisa documental (ocorrência B). No entanto esta área deve também 

considerar-se como de potencial interesse arqueológico. No Alto de Forçadas observaram-se taludes 

provocados pela abertura de um aceiro. 

Os elementos de maior interesse fornecidos pela prospecção (ocorrências 12 a 18) são sete 

sepulturas pré-históricas de tipo monticular. Quatro destes montículos situados no exterior da área de 

incidência, as ocorrências n.º 15 a 18, correspondem às mamoas indicadas na pesquisa documental 

como ocorrências F, G e H, e a ocorrência 12 situada no interior da área de incidência, corresponde à 

ocorrência D indicada na pesquisa documental. As ocorrências 13 e 14 poderão considerar-se 

inéditas. 

Foi avistada uma mamoa para sudeste de Lameiras, aproximadamente, entre Pereira e Carvalhais. 
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Quadro 9 – Síntese da situação de referência do descritor património. 
Ref.ª Categoria 

 
Arq = 
Arqueológico; 
Art = 
Arquitectónico,
Artístico, 
Construído; 
Etn = 
Etnológico. 

Tipologia, Topónimo Cronologia 
 
Ph = Pré-História Antiga;     
N = Neolítico; 
C = Calcolítico;    
B = Idade do Bronze; 
F = Idade do Ferro;    
M = Idade Média; 
Mo = Idade Moderna;    
Co = Idade Contemporânea;   
In  = Indeterminada ou não determinada. 
(? = incerteza na atribuição) 

Valor Patrimonial* 
 
5 = elevado; 
4 = médio-elevado; 
3 = médio; 
2 = médio-baixo; 
1 = baixo; 
0 = nulo;  
In =Indeterminado ou não 
determinado. 
 
Classificação 
M = Monumento Nacional 
 

Inserção no projecto 
 
IB = área de incidência do Núcleo de 
Bustavade; 
IM = área de incidência do Núcleo de  
Mendoiro; 
Ag = aerogerador; 
SC = subestação/edifício de 
comando; 
AV = acessos e valas de cabos;    
ZB = zona envolvente do Núcleo de 
Bustavade; 
ZM = zona envolvente do Núcleo de 
Mendoiro. 
(p=próximo; di=distante, a mais de 
1km de distância) 

Fontes de 
informação 
 
PD = 
pesquisa 
documental 
(Bi=bibliografi
a; Ia=IPA; 
Ip=IPPAR; 
Pd=PDM); 
TC = trabalho 
de campo. 

 Arq Art Etn  Ph N C B F R M Mo Co In 5 4 3 2 1 0 In IB IM Ag Sc AV ZB ZM PD TC 
1    Marco, Costa dos Coutos                           
2    Marco, Bustavade                           
3    Marco, Bustavade                           
4    Muro, Bustavade         ?           3B       
5    Muro, Chã da Moura         ?           5B       
6    Peso de Lagar? Chã da Moura         ?           5B       
7    Muro, Chã de Éguas         ?                  
8    Muros, Chã de Éguas         ?                  
9    Muro, Forçadas         ?           8M       
10    Abrigo, Forçadas         ?           9M       
11    Muro, Monte Redondo         ?                  
12, D    Mamoa, Monte Redondo                    14M     Ia  
13    Mamoa, Lameiras    ?                       
14    Mamoa, Lameiras                    16M       
15    Mamoa, Lameiras    ?                    p   
16, G    Mamoa, Lameiras                        p Bi, Ia  
17, F    Mamoa, Lameiras                        p Bi, Ia  
18, H    Mamoa, Lameiras                        p Bi, Ia  
19    Alminha, Redolho                        p   
A    Recinto defensivo? Muro     ?       ?        1B     Bi  
B    Recinto defensivo? Forçadas     ?   ?    ?        7M     Bi, Ia  
C    Castro, Mendoeiro                    12M     Pd  
E    Mamoas, Mendoeiro                        p Pd  
I    Mamoa, Cotinho            ?            p Ia  
J    Recinto, Cividade de Anhões     ? ?      ?            di Bi, Ia  
L    Recinto defensivo, Campo Redondo     ?       ?            di Bi, Ia  
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M    Recinto defensivo? Maneta     ?                  di di Ia  
N    Recinto defensivo, São Caetano           M            di  Bi, 

Dg, 
Ia, Ip 

 

O    Igreja, Merufe            ?            di Bi  
 
 
* Critérios de valoração patrimonial 

Elevado (5): Imóvel classificado (monumento nacional, imóvel de interesse público) ou ocorrência não classificada (sítio, conjunto  ou construção, de interesse arquitectónico 
ou arqueológico) de elevado valor científico, cultural, raridade, antiguidade, monumentalidade, a nível nacional.  

Médio-elevado (4): Imóvel classificado (valor concelhio) ou ocorrência (arqueológica, arquitectónica) não classificada de valor científico, cultural e/ou raridade, antiguidade, 
monumentalidade (características presentes no todo ou em parte), a nível nacional ou regional.  

Médio (3), Médio-baixo (2), Baixo (1): Aplica-se a ocorrências (de natureza arqueológica ou arquitectónica) em função do seu estado de conservação, antiguidade e valor 
científico, e a construções em função do seu arcaísmo, complexidade, antiguidade e inserção na cultura local. 

Nulo (0): Atribuído a construção actual ou a ocorrência de interesse patrimonial totalmente destruída.  

Indeterminado: Quando as condições de acesso ao local, a cobertura vegetal ou outros factores impedem a observação da ocorrência (interior e exterior no caso das 
construções). 

Não determinado: Quando não se procurou obter elementos de caracterização da ocorrência. 
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Quadro 10 – Ocorrências de interesse patrimonial observadas em campo. 
Nº  1 Data  Novembro 2001 CMP  3 Altitude  640-650 
Topónimo  Costa dos Coutos Coordenadas  08’ 25’ 23’’ - 42º 01’ 32’’ 
Categoria  Arqueológico Concelho  Monção 
Tipologia Marco de propriedade Freguesia  Merufe? 
Cronologia Moderna Lugar Santo André 
Classificação Não tem Proprietários  Não identificados 
Valor Patrimonial Médio Uso do solo  Baldio, florestal 
Posição v. projecto Interior da área de incidência  Ameaças Vandalismo 
Tipo de trabalho Prospecção Estado de conservação Bom 
Fonte de informação  Não tem 
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico 
Caracterização 
Marco em granito implantado junto de um caminho e numa área de portela. Tem forma paralelepipédica e apresenta 
desbaste grosseiro. Na face voltada para o caminho (este) tem lavradas as letras SIº. Na face oeste contém uma cruz 
(25 cm de altura e 14 cm de largura) e as seguintes letras UD.E (significa Universidade de Coimbra?). O marco tem as 
seguintes dimensões: 104 cm (altura visível)x35 cmx25 cm. 

                     

 
Nº  2 Data  Novembro 2001 CMP  3 Altitude  710 
Topónimo  Bustavade Coordenadas  08’ 25’ 33’’ - 42º 01’ 21’’ 
Categoria  Arqueológico Concelho  Monção 
Tipologia Marco de propriedade Freguesia  Merufe? 
Cronologia Moderna Lugar Lordelo 
Classificação Não tem Proprietários  Não identificados 
Valor Patrimonial Médio Uso do solo  Baldio 
Posição v. projecto Interior da área de incidência  Ameaças Vandalismo 
Tipo de trabalho Prospecção Estado de conservação Bom 
Fonte de informação  Não tem 
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico 

Caracterização  
Marco em granito de grão médio/fino com configuração paralelepipédica. Está em posição erecta. Numa das faces 
apresenta uma cruz (26 cm de altura e 17 cm de largura) e as seguintes letras UD.E. Estas letras foram marteladas de 
forma a ficarem quase irreconhecíveis. O marco tem as seguintes dimensões: 100 cm (altura visível) x 35 cm x 30 cm. 
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Nº  3 Data  Novembro 2001 CMP  3 Altitude  740 
Topónimo  Bustavade Coordenadas  08’ 25’ 43’’ - 42º 01’ 20’’ 
Categoria  Arqueológico Concelho  Monção 
Tipologia Marco de propriedade Freguesia  Merufe? 
Cronologia Moderna Lugar Lordelo 
Classificação Não tem Proprietários  Não identificados 
Valor Patrimonial Médio Uso do solo  Baldio 
Posição v. projecto Interior da área de incidência  Ameaças Vandalismo 
Tipo de trabalho Prospecção Estado de conservação Bom 
Fonte de informação  Não tem 
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico 

Caracterização  
Inscrição sobre afloramento granítico situada cerca de 30 m a noroeste do marco geodésico Bustavade. O afloramento foi 
profundamente lavrado com uma cruz (21 cm de altura e 12 cm de largura) e as seguintes letras: U D. E. As letras têm 
uma posição diferente, em relação à cruz, da observada nos marcos monolíticos (ocorrências 1 e 2). 

 

        
 

 
Nº  4 Data  Novembro 2001 CMP  3 Altitude  595 
Topónimo  Bustavade Coordenadas  08’ 25’ 27’’ - 42º 01’ 13’’ 
Categoria  Etnológico Concelho  Monção 
Tipologia Muro Freguesia  Merufe? 
Cronologia Contemporânea? Lugar Lordelo 
Classificação Não tem Proprietários  Não identificados 
Valor Patrimonial Baixo Uso do solo  Baldio 
Posição v. projecto Interior da área de incidência Ameaças Não identificadas 
Tipo de trabalho Prospecção Estado de conservação Razoável 
Fonte de informação  Não tem 
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico 

Caracterização  
Alinhamento de blocos e lajes de granito com cerca de 100 m de extensão. Podem corresponder ao limite de uma 
propriedade. As lajes têm, em média, 80 cm de altura. 
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Nº  5 Data  Novembro 2001 CMP  3 Altitude  700-710 
Topónimo  Chã da Moura Coordenadas  08’ 25’ 13’’ - 42º 01’ 00’’ 
Categoria  Etnológico Concelho  Monção 
Tipologia Muro Freguesia  Merufe? 
Cronologia Contemporânea? Lugar Lordelo 
Classificação Não tem Proprietários  Não identificados 
Valor Patrimonial Baixo Uso do solo  Baldio 
Posição v. projecto Interior da área de incidência Ameaças Não identificadas 
Tipo de trabalho Prospecção Estado de conservação Razoável 
Fonte de informação  Não tem 
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico 

Caracterização  
Alinhamento de blocos graníticos. Podem corresponder ao limite de uma propriedade. 

 

 
 

 
Nº  6 Data  Novembro 2001 CMP  3 Altitude  710 
Topónimo  Chã da Moura Coordenadas  08’ 25’ 13’’ - 42º 01’ 00’’ 
Categoria  Arqueológico Concelho  Monção 
Tipologia Peso de lagar? Freguesia  Merufe? 
Cronologia Contemporânea? Lugar Lordelo 
Classificação Não tem Proprietários  Não identificados 
Valor Patrimonial Baixo Uso do solo  Baldio 
Posição v. projecto Interior da área de incidência  Ameaças Não identificadas 
Tipo de trabalho Prospecção Estado de conservação Razoável 
Fonte de informação  Não tem 
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico 

Caracterização  
Peso (destinado a lagar?) em granito, grosseiramente desbastado. Está dividido em dois fragmentos distanciados entre si 
cerca de 6m, na direcção sudeste-noroeste. 
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Nº  7 Data  Novembro 2001 CMP  8 Altitude  720-730 
Topónimo  Chã de Éguas Coordenadas  08º 25’ 30’’ - 42º 00’ 36’’ 
Categoria  Etnológico Concelho  Monção 
Tipologia Muro Freguesia  Anhões? 
Cronologia Contemporânea? Lugar Ucha 
Classificação Não tem Proprietários  Não identificados 
Valor Patrimonial Baixo Uso do solo  Baldio 
Posição v. projecto Interior da área de incidência  Ameaças Não identificadas 
Tipo de trabalho Prospecção Estado de conservação Razoável 
Fonte de informação  Não tem 
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico 

Caracterização  
Alinhamento de blocos graníticos alguns dos quais com características ciclópicas. 

 

 
 
 

 
Nº  8 Data  Novembro 2001 CMP  8 Altitude  700 
Topónimo  Chã de Éguas Coordenadas  Ver mapa 
Categoria  Etnológico Concelho  Monção 
Tipologia Muros Freguesia  Anhões? 
Cronologia Contemporânea? Lugar Ucha 
Classificação Não tem Proprietários  Não identificados 
Valor Patrimonial Baixo Uso do solo  Baldio 
Posição v. projecto Interior da área de incidência  Ameaças Não identificadas 
Tipo de trabalho Prospecção Estado de conservação Razoável 
Fonte de informação  Não tem 
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico 

Caracterização  
Diversos alinhamentos de monólitos graníticos de tipo lagiforme. Um destes alinhamentos segue, aproximadamente, a 
linha de festo. Dois outros alinhamentos partem de um ponto central do anterior em direcção à Costa da Lomba. 
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Nº  9 Data  Novembro 2001 CMP  8 Altitude  680-730 
Topónimo  Forçadas Coordenadas  Ver mapa 
Categoria  Etnológico Concelho  Monção 
Tipologia Muro Freguesia  Anhões? 
Cronologia Contemporânea? Lugar Ucha 
Classificação Não tem Proprietários  Não identificados 
Valor Patrimonial Baixo Uso do solo  Baldio 
Posição v. projecto Interior da área de incidência  Ameaças Não identificadas 
Tipo de trabalho Prospecção Estado de conservação Razoável 
Fonte de informação  Não tem 
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico 

Caracterização  
Alinhamento de pedras graníticas, algumas de tipo lagiforme, com desenvolvimento ao longo da linha de festo. 

 

 
 
 
Nº  10 Data  Novembro 2001 CMP  8 Altitude  720 
Topónimo  Forçadas Coordenadas  08º 25’ 13’’ - 42º 00’ 06’’ 
Categoria  Etnológico Concelho  Monção 
Tipologia Abrigo Freguesia  Anhões? 
Cronologia Contemporânea? Lugar Ucha 
Classificação Não tem Proprietários  Não identificados 
Valor Patrimonial Baixo Uso do solo  Baldio 
Posição v. projecto Interior da área de incidência  Ameaças Não identificadas 
Tipo de trabalho Prospecção Estado de conservação Razoável 
Fonte de informação  Não tem 
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico 

Caracterização  
Aproveitando uma reentrância de configuração paralelepipédica, aberta naturalmente no afloramento granítico, foi 
construída uma parede para formar um abrigo. Esta parede, que está voltada a sul, apresenta uma interrupção que 
funciona como entrada. Está parcialmente arruinada. No interior do abrigo existe um bloco de granito, de configuração 
lagiforme, que poderá ter sido utilizado como assento. A partir deste abrigo têm-se um bom domínio visual sobre a portela 
que se situa a sudeste em cota inferior. Cerca de 2 m da entrada do abrigo, na direcção sul, existe um bloco de granito 
com vestígios de arrancamento por cunhas. 
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Nº  11 Data  Novembro 2001 CMP  8 Altitude  721 
Topónimo  Monte Redondo Coordenadas  Ver mapa 
Categoria  Etnológico Concelho  Monção 
Tipologia Muro Freguesia  Merufe? 
Cronologia Contemporânea? Lugar Não determinado 
Classificação Não tem Proprietários  Não identificados 
Valor Patrimonial Baixo Uso do solo  Florestal 
Posição v. projecto Interior da área de intervenção Ameaças Não identificadas 
Tipo de trabalho Prospecção Estado de conservação Razoável 
Fonte de informação  Não tem 
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico 

Caracterização  
Alinhamento de pedras graníticas, de pequena dimensão, que parece corresponder a estrutura de suporte de um socalco. 
A área está ocupada por pinheiros adultos e foi profundamente revolvida há muitos anos. O caminho que a Carta Militar 
cartografa neste sítio foi desviado para norte. 
 

 
 

 
Nº  12 Data  Novembro 2001 CMP  8 Altitude  780 
Topónimo  Monte Redondo,Serra das Antas Coordenadas  08º24’ 26’’-41º59’ 04’’ 
Categoria  Arqueológico Concelho  Monção 
Tipologia Mamoa Freguesia  Merufe 
Cronologia Neolítico-Calcolítico Lugar Vilar, Quebrada 
Classificação Não tem Proprietários  Não identificados 
Valor Patrimonial Médio-elevado Uso do solo  Baldio 
Posição v. projecto Interior da área de intervenção Ameaças Não identificadas 
Tipo de trabalho Prospecção Estado de conservação Mau 
Fonte de informação  IPA 
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico 

Caracterização  
Monumento situado cerca de 80 m a sudeste do ponto cotado 793 m. Um caminho/aceiro com origem nas cotas 709–755 
m contorna a mamoa nos lados sul e oeste. Este monumento é de difícil detecção por se encontrar totalmente coberto por 
vegetação arbustiva denso, à base de tojo. Foi profundamente revolvido. Na área que corresponde à câmara é visível a 
cratera de violação e uma grande laje de granito que poderá corresponder à tampa. Sobre a mamoa, no lado nascente, é 
visível um esteio ou tampa. Devido à cobertura arbustiva só foi possível estimar a dimensão da mamoa mediante a 
medição de um raio; mede 9 m do centro da câmara para a periferia sul. 
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Nº  13 Data  Novembro 2001 CMP  8 Altitude  666 
Topónimo  Lameiras Coordenadas  08º 24’ 49’’ - 41º 58’ 59’’ 
Categoria  Arqueológico Concelho  Monção 
Tipologia Mamoa Freguesia  Merufe 
Cronologia Neolítico-Calcolítico Lugar Vilar, Quebrada 
Classificação Não tem Proprietários  Não identificados 
Valor Patrimonial Médio-elevado Uso do solo  Florestal 
Posição v. projecto Interior da área de incidência  Ameaças Não identificadas 
Tipo de trabalho Prospecção Estado de conservação Mau? 
Fonte de informação  Não tem 
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico 

Caracterização  
Monumento implantado numa área de portela. Neste espaço há vestígios da passagem de um caminho rústico. A área 
está ocupada por pinhal adulto pouco denso. Corresponde ao ponto cotado na Carta Militar de Portugal com a altitude 
666 m. O centro da mamoa apresenta uma depressão onde se observam os topos de dois esteios. Diâmetros da mamoa: 
17 m (eixo Norte–Sul); 19 m (eixo Este–Oeste). 

 

 
 

 
Nº  14 Data  Novembro 2001 CMP  8 Altitude  685 
Topónimo  Lameiras Coordenadas  08º 24’ 53’’ – 41º 58’ 56’’ 
Categoria  Arqueológico Concelho  Monção 
Tipologia Mamoa Freguesia  Merufe 
Cronologia Neolítico-Calcolítico Lugar Vilar, Quebrada 
Classificação Não tem Proprietários  Não identificados 
Valor Patrimonial Médio-elevado Uso do solo  Baldio 
Posição v. Projecto Interior da área de estudo Ameaças Não identificadas 
Tipo de trabalho Prospecção Estado de conservação Razoável? 
Fonte de informação  Não tem 
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico 

Caracterização  
Monumento completamente revestido por tojo, com cerca de 1 m de altura, que muito dificultou a sua observação. 
Corresponde a ponto cotado na Carta Militar de Portugal com altitude 685 m. 
No centro da mamoa existe uma enorme cratera de violação em redor da qual se observam três esteios. É possível que 
dois dos esteios pertençam ao corredor e outro à câmara  (esteio de cabeceira?). Devido à cobertura arbustiva só foi 
possível obter a medida de um raio; mede 7,5 m do centro da câmara para a periferia norte. 
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Nº  15 Data  Setembro 2004 CMP  8 Altitude  655                
Topónimo  Lameiras Coordenadas  0548390-4647842 
Categoria  Arqueológico Concelho  Monção 
Tipologia Mamoa Freguesia  Merufe 
Cronologia Neolítico-Calcolítico Lugar Vilar, Quebrada 
Classificação Não tem Proprietários  Não identificados 
Valor Patrimonial Médio-elevado Uso do solo  Baldio 
Posição v. Projecto Zona envolvente Ameaças Não identificadas 
Tipo de trabalho Prospecção Estado de conservação Mau 
Fonte de informação  Não tem? 
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico 

Caracterização  
Câmara completamente violada, apresentando uma grande cratera com cerca de 1 m de profundidade e 3 m de diâmetro. 
Encontra-se coberta por silvado. A mamoa, com cerca de 17 m de diâmetro, encontra-se dividida em duas partes devido 
ao seu atravessamento por um muro de divisão de propriedade e um trilho ou vereda que é utilizada por cavalos. Existe 
um estradão que recorta a parte norte da mamoa. 

 

         
 

 
Nº  16 Data  Setembro 2004 CMP  8 Altitude  660 
Topónimo  Lameiras Coordenadas  0548334-4647772 
Categoria  Arqueológico Concelho  Monção 
Tipologia Mamoa Freguesia  Merufe 
Cronologia Neolítico-Calcolítico Lugar Vilar, Quebrada 
Classificação Não tem Proprietários  Não identificados 
Valor Patrimonial Médio-elevado Uso do solo  Baldio 
Posição v. projecto Zona envolvente Ameaças Não identificadas 
Tipo de trabalho Reconhecimento Estado de conservação Mau 

Fonte de informação  Ocorrência G da pesquisa documental;Pereira,1902:208;Marques,1984:15;IPA(Ficha 
nº19309). 

Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico 

Caracterização  
Mamoa com cerca de 15 m de diâmetro, completamente arrasada. Restos de pequenos blocos de xisto, quartzo e granito. 
Cratera de violação com cerca de 3m de diâmetro. Toda esta área foi surribada para plantação de pinhal e a destruição 
deste monumento deve-se provavelmente a esse facto. A área da mamoa encontra-se coberta por tojo. 
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Nº  17 Data  Setembro 2004 CMP  8 Altitude  669 
Topónimo  Lameiras Coordenadas  0548327-4647823 
Categoria  Arqueológico Concelho  Monção 
Tipologia Mamoa Freguesia  Merufe 
Cronologia Neolítico-Calcolítico Lugar Vilar, Quebrada 
Classificação Não tem Proprietários  Não identificados 
Valor Patrimonial Médio-elevado Uso do solo  Baldio 
Posição v. projecto Zona envolvente Ameaças Não identificadas 
Tipo de trabalho Prospecção Estado de conservação Razoável? 
Fonte de informação  Ocorrência F da pesquisa documental - Pereira,1902:208;Marques,1984:15;IPA (ficha nº 

19310). 
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico 

Caracterização  
Mamoa bem destacada do solo, com cerca de 1,5m de altura e 16m de diâmetro. São visíveis dois esteios da câmara e 
um bloco solto, tombado no solo, que provavelmente pertenceria à estrutura do monumento. A câmara apresenta uma 
cratera de violação com cerca de 1m de profundidade e encontra-se coberta por tojo. Dimensões dos esteios: 1-Bloco 
solto,150x70x35cm; 2-Esteio fixo,70x50x18cm; 3-Esteio fixo, 80x55x25cm. 
 

 

       
 

 
 
Nº  18 Data  Setembro 2004 CMP  8 Altitude  669 
Topónimo  Lameiras Coordenadas  0548020-4647770 
Categoria  Arqueológico Concelho  Monção 
Tipologia Mamoa Freguesia  Merufe 
Cronologia Neolítico-Calcolítico Lugar Vilar, Quebrada 
Classificação Não tem Proprietários  Não identificados 
Valor Patrimonial Médio-elevado Uso do solo  Baldio 
Posição v. projecto Zona envolvente Ameaças Não identificadas 
Tipo de trabalho Prospecção  Estado de conservação Razoável? 

Fonte de informação  Ocorrência H da pesquisa documental-Pereira,1902:208;Marques,1984:15;IPA(Ficha nº 
19308). 

Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico 

Caracterização  
Mamoa com cerca de 18m de diâmetro, bem destacada acima do solo (cerca de 1,5m de altura). Tem cratera de violação 
onde são visíveis três esteios. Esta cratera encontra-se descentrada no montículo. Dimensões dos esteios: 1 – Esteio fixo, 
150 x 70 x 27cm; 2 - Esteio fixo, 80 x 50 x 27cm; 3 – Esteio fixo, 50 x 50 x 27cm. 
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Nº  19 Data  Setembro 2004 CMP  8 Altitude  532 
Topónimo  Redolho Coordenadas  0546668-4650059 
Categoria  Etnológico Concelho  Monção 
Tipologia Alminha Freguesia  Merufe 
Cronologia Contemporânea Lugar Vilar, Quebrada 
Classificação Não tem Proprietários  Não identificados 
Valor Patrimonial Baixo Uso do solo  Caminho público 
Posição v. projecto Junto de acesso externo Ameaças Não identificadas 
Tipo de trabalho Prospecção Estado de conservação Razoável 
Fonte de informação  Não identificada 
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico 
Caracterização  
Alminha situada junto de uma via que entronca na estrada de ligação entre o Senhor do Bonfim e a aldeia de Ucha. Esta 
via será utilizada como acesso externo ao PE. Bloco de granito com nicho onde está guardada uma imagem de Nossa 
Senhora (imagem fragmentada e sem valor artístico) protegida por uma grade metálica. Tem uma cruz gravada no topo e 
a data 1964 por baixo do nicho. 

         
 

 
Nº  A Data  Setembro 2004 CMP  3 Altitude  700-743 
Topónimo  Bustavade, Muro Coordenadas  Ver mapa 
Categoria  Arqueológico Concelho  Monção 
Tipologia Recinto defensivo? Freguesia  Merufe 
Cronologia Idade do Ferro? Lugar Lordelo 
Classificação Não tem Proprietários  Não identificados 
Valor Patrimonial Indeterminado Uso do solo  Baldio 
Posição v. projecto Área de intervenção : núcleo de Bustavade Ameaças Não identificadas 
Tipo de trabalho Reconhecimento Estado de conservação Indeterminado 
Fonte de informação  Marques, 1984:20;Marques,1987;96-97;Silva,1986:70. 
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico 
Caracterização  
Segundo Maia Marques na área observam-se pequenos restos de muralha de disposição irregular entre afloramentos. 
Também refere o achado de cerâmica castreja. Durante o trabalho de campo não se identificaram nem estruturas antigas 
nem materiais arqueológicos. Poderá verificar-se ocultamento de vestígios arqueológicos devido à cobertura arbustiva ou 
um erro de localização. Como precaução considera-se o sítio envolvente do marco geodésico, conforme cartografado, 
com potencial interesse arqueológico mas de sensibilidade indeterminada. Na encosta norte observaram socalcos de 
génese contemporânea (Fotos: 1. encosta norte do relevo assinalado pelo marco geodésico; 2. encosta subjacente ao 
marco geodésico no lado sudoeste; 3. Marco geodésico Bustavade; 4. vista de sul para norte da plataforma do marco 
geodésico; 5. encosta a S do marco geodésico Bustavade; 6. vista de Bustavade na direcção de Chã da Moura). 

         
                                1                                                         2                                                     3 

           
                                  4                                                     5                                                        6  
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Nº  B Data  Setembro 2004 CMP  8 Altitude  700-712 
Topónimo  Costa do Mendoiro, Forcadas Coordenadas  Ver mapa 
Categoria  Arqueológico Concelho  Monção 
Tipologia Recinto defensivo?Atalaia? Freguesia  Anhões 
Cronologia Idade do Ferro? / Idade Moderna? Lugar Ucha 
Classificação Não tem Proprietários  Não identificados 
Valor Patrimonial Indeterminado Uso do solo  Baldio 
Posição v. projecto Área de intervenção- núcleo de Mendoiro Ameaças Não identificadas 
Tipo de trabalho Reconhecimento Estado de conservação Indeterminado 

Fonte de informação  Moita,1971:277;Marques,1984:17;Marques,1987;97-98;Silva,1986:70;Gomes,1997:vol.II, mapa 
16;IPA (ficha nº 18033). 

Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico 

Caracterização  
Segundo Maia Marques neste local existem vestígios de ocupação castreja não comprovados por técnicos do IPA. Irisalva 
Moita refere um possível reduto fortificado, é inventariado como castro por Armando Coelho da Silva e como atalaia na 
dissertação de mestrado de Teresa Gomes. (Fotos: 1. Alto de Forçadas; 2. Alto de Forçadas, antigo vértice; 3. Alto de 
Forçadas; 4. encosta de Alto de Forçadas com aceiro invadido por vegetação arbustiva). Na prospecção efectuada no 
âmbito deste EIA os únicos taludes que se observaram correspondem aos bordos de um aceiro (foto 4). Como precaução 
considera-se aquele relevo, conforme cartografado, com potencial interesse arqueológico mas de sensibilidade 
indeterminada. 
 

       
1                                                                                      2 
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7. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

7.1. Metodologia 

No presente capítulo do Estudo de Impacte Ambiental procedeu-se à identificação dos potenciais 

impactes ambientais gerados pela construção, exploração e desactivação do parque eólico de 

Mendoiro/Bustavade e consequentes impactes cumulativos, com base na consideração das suas 

características intrínsecas e do respectivo local de implantação, tendo em conta a experiência e o 

conhecimento dos impactes ambientais provocados por empreendimentos semelhantes, a experiência 

anterior da equipa na realização de estudos de impacte ambiental e através das informações e 

elementos recolhidos junto das entidades oficiais consultadas sobre o projecto em análise. 

A implementação de um projecto como o que se encontra em análise neste EIA provoca impactes 

ambientais no meio envolvente, que ao contrário dos efeitos gerados por exemplo pela instalação de 

determinadas indústrias com descargas de efluentes e emissão de poluentes atmosféricos, não são 

quantificáveis. 

Em “Técnicas de Predição de Impactes Ambientais” editado por Maria do Rosário Partidário e Júlio 

de Jesus, refere-se que: 

“A fase de predição de impactes é uma das fases de AIA mais difíceis de realizar. Em primeiro 

lugar, a actividade de previsão tem sempre um determinado grau de incerteza associado, uma vez 

que se estão a tentar prever situações futuras. Por outro lado, se para alguns sectores do ambiente 

existem modelos matemáticos que permitem obter previsões mais ou menos precisas dos efeitos 

ambientais esperados, existem outras áreas para as quais essa previsão é extremamente difícil de 

realizar, dado o pouco conhecimento existente acerca da natureza das relações e o grande número de 

interacções envolvidas.” 

“A predição dos impactes é a área menos desenvolvida em termos de metodologias que possam 

ser directamente aplicadas à Avaliação de Impactes Ambientais. Os métodos de predição utilizados 

em AIA podem ser agrupados em: 

- Métodos qualitativos; 

- Comparação com casos semelhantes; 

- Realização de experiências; 

- Utilização de modelos. 

Nos métodos qualitativos recorre-se ao julgamento de especialistas nas diversas áreas para a 

realização de previsões, geralmente qualitativas, acerca dos efeitos ambientais esperados. Estes 
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métodos são particularmente úteis quando não existem dados do passado a partir dos quais se possa 

identificar um padrão ou para problemas de difícil quantificação.” 

É na situação acima descrita que se enquadra a avaliação do impacte ambiental gerado pela 

implantação do projecto em análise. 

Nesta situação, caso fossem atribuídos valores (quantificação dos efeitos dentro de uma escala 

numérica) aos efeitos do projecto em cada descritor ambiental, quer a própria escala de valores a 

atribuir (gama de variação dos efeitos), quer a própria atribuição dos valores, seria sempre subjectiva, 

ou seja, iríamos ser rigorosos na quantificação mas trabalhando sempre sobre uma base subjectiva. 

Assim, optou-se por utilizar uma metodologia qualitativa, que permitiu transmitir a importância e 

significado dos impactes ambientais gerados pela implantação do projecto, tendo fundamentalmente 

por base a experiência dos técnicos intervenientes no estudo sobre a implantação de projectos 

semelhantes. 

Apresenta-se, de seguida, os parâmetros bem como os critérios da sua aplicação aos impactes 

gerados sobre os vários descritores ambientais afectados pela implementação do projecto: 

Sinal: benéfico (positivo); prejudicial (negativo)          

No que se refere ao tipo de impacte, prejudicial ou benéfico, os impactes ambientais resultantes do 

projecto em análise foram classificados em positivos ou negativos. 

Intensidade: reduzida; média; elevada           

A intensidade foi determinada consoante o grau de agressividade de cada uma das acções e a 

susceptibilidade dos factores ambientais afectados, conforme se descreve em seguida: 

- os impactes negativos sobre a qualidade do ambiente sonoro, qualidade do ar e da água, 

foram considerados de magnitude média se ocorre violação de critérios ou padrões de 

qualidade legalmente estabelecidos, sendo de magnitude elevada caso essa violação 

determinasse um considerável afastamento dos padrões estabelecidos, ou se a extensão 

das regiões afectadas fosse importante, ou ainda se verificassem durante um período 

temporal alargado; 

- os impactes negativos sobre os solos e usos dos solos, foram considerados de magnitude 

média se fossem afectadas áreas importantes, nomeadamente se esses solos possuíssem 

boa aptidão para fins diferentes dos previstos no projecto, tendo sido considerados de 

magnitude elevada se o projecto afectar em grande extensão áreas inseridas na RAN; 

- os impactes negativos sobre a geologia e geomorfologia foram considerados de magnitude 

média se determinassem importantes afectações sobre as formas de relevo naturais pré-

existentes introduzindo alterações nas linhas originais de relevo na orografia, afectassem 
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ou destruíssem formas naturais, pontos dominantes, abrangendo sectores especialmente 

importantes de vistas panorâmicas, cumeadas, vales, ou atingissem de algum modo o 

património geológico protegido por legislação específica; os impactes foram considerados 

de magnitude elevada se a importância dos conjuntos ou elementos geológicos ou 

geomorfológicos, ou ainda se a extensão das áreas afectadas fosse considerável; 

- os impactes negativos sobre a flora/vegetação, fauna e habitats, foram considerados de 

magnitude média a elevada se determinassem importantes afectações sobre o equilíbrio 

dos ecossistemas existentes introduzindo roturas ou alterações nos processos ecológicos, 

afectando ou destruindo em efectivos, diversidade ou estabilidade das populações, 

espécies animais ou vegetais endémicas raras ou ameaçadas, ou atingissem de algum 

modo o património natural protegido por legislação específica; os impactes foram 

considerados de magnitude elevada se a importância dos equilíbrios ou das espécies 

afectadas fosse grande ou ainda se a extensão das áreas afectadas fosse considerável; 

- no que se refere a áreas classificadas pertencentes à REN e à RAN, os impactes foram 

considerados negativos de magnitude média se determinassem alterações ao uso do solo 

previsto e às áreas classificadas de acordo com a legislação vigente incluídas nos 

instrumentos regulamentares das figuras de ordenamento do território; foram considerados 

de magnitude elevada se a importância e/ou extensão das áreas afectadas fosse 

considerável; 

- no que se refere à paisagem, embora se trate de um factor ambiental de maior 

subjectividade, é aceite com relativo consenso que devem ser considerados impactes 

negativos de magnitude média aqueles que determinassem alterações sobre áreas de 

reconhecido valor cénico ou paisagístico, em função do seu valor intrínseco ou da sua 

raridade, tendo em consideração o grau de intrusão visual provocado, a sensibilidade 

paisagística e visual da área, a extensão da área afectada e o número de potenciais 

observadores envolvidos, atendendo à proximidade de aglomerados e à acessibilidade da 

zona, devendo ser considerados de magnitude elevada se os referidos parâmetros 

assumirem uma expressão importante; 

- em relação aos aspectos de ordenamento do território, população e actividades 

económicas, os impactes foram considerados de magnitude média, positivos ou negativos, 

consoante o sentido das alterações introduzidas, quando interferissem com instrumentos, 

planos ou políticas de ordenamento anteriormente estabelecidos, induzissem alterações 

sobre a forma e os padrões de vida das populações afectadas, determinassem 

modificações no padrão de mobilidade, actividade económica e emprego das populações, 

ou quando envolvessem grandes investimentos, devendo ser considerados de magnitude 
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elevada quando a extensão das regiões afectadas ou das populações envolvidas assim o 

determinar. 

Probabilidade ou grau de certeza: certo; provável; improvável (probabilidade muito baixa)   

O grau de certeza ou a probabilidade de ocorrência de impactes é determinado com base no 

conhecimento das características intrínsecas de cada uma das acções e de cada factor ambiental, o 

que permite assim considerar consequências certas, prováveis ou improváveis. 

Instante em que se produz: imediato; médio prazo; longo prazo       

O instante em que se produz o impacte conhece-se observando o intervalo de tempo que decorre 

entre a acção que provoca o impacte e o impacte propriamente dito. Considera-se o impacte como 

imediato se ocorrer logo após a acção ou, a médio e longo prazo, se existir um intervalo de tempo de 

menor ou maior duração entre a acção e o impacte. 

Persistência: esporádica; temporária; permanente         

Quanto à persistência, o impacte considera-se esporádico se só ocorrer logo após a acção ou, a 

médio e longa duração. No caso contrário considera-se o impacte permanente. 

Reversibilidade: irreversível; reversível           

A reversibilidade do impacte, é considerada consoante os respectivos efeitos permaneçam durante 

um período de tempo muito alargado ou, se anulem a curto, médio ou longo prazo, quando cessar a 

respectiva causa. 

7.2. Identificação das Principais Acções Geradoras de Impactes 

As principais acções geradoras de efeitos ambientais fazem-se sentir durante diversas fases que se 

estendem desde o planeamento da obra até à sua desactivação ou possível reconversão: 

planeamento/projecto, construção, exploração e desactivação/reconversão. 

Na fase de projecto ou planeamento prevê-se uma perturbação muito reduzida, ou sem significado, 

na área, pela acção dos técnicos implicados na planificação da obra e na elaboração do respectivo 

estudo ambiental. Para as restantes fases (construção, exploração e desactivação), distinguem-se as 

seguintes acções: 

Construção do aproveitamento: 

- arrendamento dos terrenos da zona do parque eólico; 

- instalação e utilização do estaleiro e zona de armazenamento temporário de materiais 

diversos; 
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- reabilitação/alargamento dos caminhos existentes; 

- abertura de caminhos (limpeza do terreno/desmatação, remoção e armazenamento de 

terra vegetal, escavação/aterros/compactação), execução de sistema de drenagem 

(construção de valetas, aquedutos, pontões), e pavimentação (saibro e "Tout-venant"); 

- transporte de materiais diversos para construção (betão, saibro, entre outros); 

- armazenamento temporário de materiais resultantes de escavações (saibro, rocha, terra 

vegetal, entre outros); 

- abertura de valas para instalação dos cabos eléctricos de interligação entre os 

aerogeradores e o edifício de comando/subestação; 

- abertura de caboucos para as fundações das torres dos aerogeradores; 

- betonagem dos maciços de fundação das torres dos aerogeradores; 

- execução das plataformas de trabalho para montagem dos aerogeradores; 

- transporte e montagem no local dos aerogeradores (torre, cabine e pás) e eventualmente 

instalação dos respectivos postos de transformação no exterior; 

- construção da subestação/edifício de comando; 

- transporte e montagem dos equipamentos da subestação/edifício de comando; 

- recuperação paisagística das zonas intervencionadas. 

Exploração do aproveitamento: 

- arrendamento dos terrenos da zona do parque eólico; 

- presença dos aerogeradores, subestação/edifício de comando e caminhos; 

- funcionamento dos aerogeradores; 

- existência de bons caminhos; e 

- manutenção e reparação de equipamentos. 

Desactivação do aproveitamento: 

- remoção e transporte de equipamentos; e 
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- recuperação paisagística. 

As acções acima referidas vão gerar impactes sobre os descritores ambientais referidos no 

capítulo 6. 

7.3. Previsão e Avaliação de Impactes na Fase de Construção e Fase de Exploração 

Dada a homogeneidade e semelhança da zona de implantação do parque eólico apenas nos casos 

específicos em que se justifique é que será efectuado qualquer tipo de diferenciação na identificação e 

avaliação dos impactes entre o núcleo de Mendoiro e o núcleo de Bustavade. 

7.3.1. Impactes sobre a morfologia, geologia e geomorfologia 

7.3.1.1. Fase de construção 

Durante a fase de construção é necessário proceder a movimentações de terras, e em 

determinados locais desmonte de rocha, que serão responsáveis pela alteração da morfologia original 

do terreno. Tendo em consideração as intervenções a efectuar associadas a movimentações gerais de 

terras, nomeadamente, preparação dos locais de implantação do estaleiro, reabilitação dos caminhos 

existentes, abertura de caminhos, abertura de caboucos para execução das fundações dos 

aerogeradores, execução de plataformas junto ao local de implantação de cada aerogerador 

necessárias à montagem dos mesmos, abertura de valas e construção da subestação/edifício de 

comando, considera-se que se gera um impacte negativo. 

No entanto, atendendo às características das zonas a intervencionar, apesar de se prever a 

necessidade de desmonte de rocha em alguns locais, não serão efectuados desmonte de maciços de 

grandes dimensões. Também o local de implantação da subestação corresponde a uma zona de 

declive suave, pelo que o impacte resultante é de magnitude reduzida, certo, imediato, permanente e 

irreversível. 

Salienta-se desde já que apesar de estarem previstas intervenções nas áreas delimitadas no 

Desenho 13 como Áreas com Interesse Ecológico – zonas com afloramentos rochosos (zonas n.º 2 no 

núcleo de Bustavade e n.º 5 no núcleo de Mendoiro), verifica-se após reconhecimento local que 

existem áreas com afloramentos rochosos dispersos que são compatíveis com a implantação do 

projecto. No caso da zona n.º 2 do núcleo de Bustavade, optou-se por contornar a zona de 

afloramentos rochosos apesar de já existir um caminho que atravessa esta mesma zona, pelo facto do 

caminho existente apresentar um declive demasiado acentuado para utilização no parque eólico. Caso 

se opta-se pela sua utilização seria necessário executar grandes escavações e aterros para atenuar 

as fortes pendentes que ele apresenta. 

As actividades de construção identificadas anteriormente implicam a destruição do coberto vegetal, 

resultando por sua vez na exposição de superfícies nuas sujeitas à acção dos agentes erosivos, 
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nomeadamente, vento e chuvas intensos. Este facto vai provocar um aumento da erosão, sobretudo 

nas zonas de maior declive, que em determinadas circunstâncias e características específicas do local 

podem resultar igualmente em alterações da morfologia da zona de implantação do parque eólico. 

Atendendo a que algumas zonas a intervencionar possuem declives acentuados, considera-se que o 

impacte resultante é negativo, de magnitude média, provável, imediato, temporário e reversível. 

Uma vez que o local de implantação da subestação/edifício de comando corresponde a uma zona 

plana sem afloramentos rochosos, não se prevêem impactes negativos significativos sobre este 

descritor em resultado da sua implantação. 

7.3.1.2. Fase de exploração 

A fase de exploração do aproveitamento eólico não implica impactes negativos sobre a geologia e a 

geomorfologia, admitindo-se para tal que sejam aplicadas as necessárias medidas de minimização 

relativas a drenagem e indirectamente de contenção de fenómenos erosivos. 

7.3.2. Impactes sobre o solo e ocupação actual do uso do solo 

7.3.2.1. Fase de construção 

Durante a fase de construção, o impacte decorrente da implementação deste aproveitamento 

resulta fundamentalmente da ocupação das zonas de implantação das várias infra-estruturas que 

compõem o projecto. Considera-se que se gera um impacte negativo, que face à dimensão da obra é 

de magnitude reduzida, certo, imediato, permanente e reversível. 

De referir ainda, que apesar, de geralmente, as áreas arrendadas para a instalação deste tipo de 

aproveitamentos corresponderem a áreas relativamente extensas, a área efectivamente ocupada pela 

instalação dos elementos definitivos que constitui o parque eólico, corresponde a uma percentagem 

muito reduzida da área total arrendada (inferior a 2,5%). 

De facto, a implantação deste tipo de projectos implica a execução de obras muito localizadas, 

sendo que a adopção actual de máquinas de potência unitária superior permite a redução do número 

de aerogeradores a instalar, reduzindo a área total de solos a afectar, ainda que a área afectada por 

cada aerogerador (fundações) e a largura dos caminhos possa aumentar. 

Para além da ocupação definitiva das zonas necessárias à implantação dos diversos elementos 

constituintes do parque eólico, o estaleiro, as plataformas provisórias dos aerogeradores, as valas 

para instalação dos cabos eléctricos e as eventuais zonas de armazenamento de terra vegetal e 

outros materiais inertes, são zonas sujeitas a compactação do solo e onde se procede à destruição do 

coberto vegetal. No entanto, estas mesmas zonas correspondem a áreas afectadas temporariamente 

pela execução da obra. Uma vez concluída a obra, as zonas mencionadas são sujeitas à necessária 

recuperação, envolvendo operações como descompactação do solo e revegetação, de modo a 
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readquirir as suas anteriores potencialidades. Assim, considera-se que o impacte gerado é negativo, 

de magnitude reduzida, certo, imediato, temporário e reversível. 

As diversas acções ocorrentes durante a fase de construção tais como: implantação do estaleiro, 

reabilitação dos caminhos existentes e abertura dos novos caminhos, escavação dos caboucos para 

as fundações dos aerogeradores, execução das plataformas para a montagem dos aerogeradores, 

abertura das valas para instalação dos cabos eléctricos e construção do edifício de 

comando/subestação, implicam movimentações de terras que constituem necessariamente um 

impacte negativo sobre os solos. 

Atendendo ao facto dos materiais resultantes de escavações e das diversas operações de 

movimentação de terras, serem tanto quanto possível utilizados para aterros e operações de 

terraplenagens necessários na obra, contribuem significativamente para minorar o impacte sobre os 

solos, considera-se que o impacte resultante é negativo de magnitude reduzida, certo, imediato, 

permanente e irreversível. 

A exploração de materiais inertes na zona afecta ao parque eólico é proibida. De acordo com as 

medidas de minimização definidas no capítulo 9 poderão apenas utilizar-se os materiais resultantes de 

escavações. Esta medida permite evitar impactes que poderão atingir elevadas proporções, pois a 

existência de um local com estas características suscita interesse por parte de terceiros para a sua 

exploração indiscriminada. Importa relembrar que na envolvente próxima do projecto existem 

pedreiras em exploração, podendo eventualmente não haver grande dificuldade na obtenção de 

materiais inertes ou na eliminação de escombros excedentes. 

Outro impacte que se gera durante a fase de construção é a exposição do solo aos fenómenos 

erosivos, principalmente devido à falta de sistemas de drenagem (ainda que provisórios) antes do 

início da época de chuvas e consequentemente os diversos impactes daí decorrentes, como seja o 

transporte/arraste de sólidos para as linhas de água. Apesar de ser necessário abrir novos caminhos 

em alguns casos em zonas de declive acentuado, admite-se que se gera um impacte negativo, de 

magnitude reduzida, provável, imediato, temporário e reversível. 

No que diz respeito, à afectação de usos existentes na zona, salienta-se que o parque eólico se 

localiza numa zona com fraca aptidão agrícola devido às características do próprio solo, altitude e 

condições climatéricas locais. 

No extremo norte do núcleo de Bustavade e na zona sul do núcleo de Mendoiro existem manchas 

florestais. No entanto, tal como se pode verificar na planta de condicionamentos (Desenho 12) estas 

zonas não vão ser sujeitas a qualquer tipo de intervenção. De facto, a referida zona do núcleo de 

Bustavade possui um projecto florestal aprovado para a freguesia de Longos Vales, pelo que de 

acordo com os contactos estabelecidos com a Circunscrição Florestal do Norte (Anexo 4) não será 

instalado qualquer aerogerador ou outra infra-estrutura abaixo da cota 700 m, de forma a conciliar a 

execução dos projectos, não se prevendo a ocorrência de impactes negativos desta natureza. 
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A magnitude da afectação de usos na zona de um parque eólico varia muito com as características 

específicas da zona. Normalmente a implantação de um parque eólico dá-se em zonas de serra, que 

correspondem muitas vezes a áreas inóspitas e sem qualquer tipo de ocupação ou intervenção 

humana. No caso do parque eólico em estudo não existe uma intervenção humana propriamente dita, 

existe sim o uso do solo para pastoreio em reduzida escala. A sul do núcleo de Mendoiro existe um 

parque de merendas e a oeste uma vacaria (Figura 43), enquanto que a este do parque eólico existem 

pedreiras, mas o acesso ao parque eólico não vai ser efectuado por esta encosta. Face ao exposto 

conclui-se que os usos existentes não colidem com a implantação do projecto, admitindo-se, assim, 

que o impacte gerado é negativo, de magnitude reduzida, improvável, imediato, permanente e 

reversível. 

       

Figura 43 – Parque de merendas à esquerda e a vacaria à direita. 

Os restantes impactes sobre os solos, para a fase de construção, tais como, ocorrência de 

derrames de óleos, combustíveis e produtos afins decorrentes da utilização de máquinas e veículos 

afectos às obras e a rejeição de diversos tipos de resíduos sólidos (embalagens de cartão, plásticos, 

metais e vidros) responsáveis por situações de poluição pontual, são impactes de fácil controlo e 

directamente dependentes do comportamento do empreiteiro e respectivos trabalhadores em obra. 

Desta forma considera-se que o impacte é negativo, de magnitude reduzida, provável, imediato, 

temporário e reversível, podendo ser minimizado ou mesmo anulado com uma correcta aplicação das 

medidas de minimização propostas. 

7.3.2.2. Fase de exploração 

Não é expectável a ocorrência de impactes sobre o solo decorrente da exploração propriamente 

dita do aproveitamento, uma vez que as operações de exploração e manutenção restringem-se às 

áreas ocupadas pelos acessos, subestação/edifício de comando e áreas restritas de localização dos 

aerogeradores, não sendo necessário, nesta fase, a afectação de mais nenhum local dentro da área 

abrangida pelo parque eólico de Mendoiro/Bustavade. 

A conclusão acima apresentada pressupõe a aplicação e execução de forma correcta de todas as 

medidas de minimização indicadas no EIA para a fase de construção e exploração, garantindo que os 

possíveis impactes nos solos na fase de construção, nomeadamente erosão em zonas de maior 

declive, através da execução de sistemas de drenagem, não sejam ampliados nesta fase posterior de 
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exploração, o mesmo se aplicando nesta fase às operações de manutenção e reparação como sejam 

os eventuais despejos de óleos e produtos afins e rejeição de resíduos sólidos. 

Salienta-se, no entanto, que o impacte negativo e permanente resultante da ocupação definitiva da 

zona de implantação das fundações das torres dos aerogeradores e plataformas adjacentes, 

subestação/edifício de comando, caminhos e valas para cabos eléctricos, já ocorrente na fase de 

construção mantém-se durante a fase de exploração. 

No que diz respeito à afectação de usos existentes anteriormente à presença do parque eólico de 

Mendoiro/Bustavade, existem diversos exemplos que demonstram a compatibilidade entre a presença 

e funcionamento de um parque eólico com outro tipo de actividades, como seja a continuação da 

utilização da zona de implantação do parque eólico quer para fins agrícolas, quer para pastoreio. 

Deste modo, atendendo às características e usos da zona de implantação do parque eólico os quais 

são fundamentalmente rurais, considera-se que poderá eventualmente ocorrer um impacte negativo, 

reduzido, improvável, imediato, permanente e reversível. 

7.3.3. Impactes sobre a paisagem 

7.3.3.1. Considerações gerais 

Os vários ecossistemas que compõem uma paisagem, interactuam num equilíbrio que se mantém e 

regenera ao longo do tempo. Intervir nessa harmonia significa esperar que os ecossistemas 

readquiram outro estádio, que traduz a capacidade que a paisagem possui para absorver as 

intervenções humanas. 

Equacionando parâmetros como qualidade visual e absorção visual relativos a uma determinada 

paisagem, verifica-se que são as zonas que apresentam áreas de exposição mais expostas em 

termos visuais, as mais sensíveis às mudanças e consequentemente aquelas onde se fazem sentir 

maiores impactes. 

7.3.3.2. Fase de construção 

Os impactes sobre a paisagem que se fazem sentir durante a fase de construção restringem-se à 

área de implantação do parque eólico de Mendoiro/Bustavade e envolvente próxima. 

Durante a construção do parque eólico de Mendoiro/Bustavade a abertura de caminhos de acesso 

e o alargamento de outros já existentes, implantação do estaleiro e respectivas zonas de apoio, a 

abertura dos caboucos para as fundações das torres dos aerogeradores e execução das plataformas 

para montagem dos mesmos, a abertura das valas para instalação dos cabos eléctricos, a construção 

da subestação/edifício de comando, geram impactes significativos ao nível da componente biofísica da 

paisagem uma vez que originam sempre movimentações de terras e consequente alteração da 

morfologia original do terreno, tal como destruição do coberto vegetal e eventuais afloramentos 

rochosos, ainda que de dimensão reduzida. No contexto local da zona de implantação do parque 
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eólico em estudo, este impacte é negativo, de magnitude média, certo, imediato, permanente e 

irreversível. 

As diversas acções associadas à construção de um parque eólico geram uma desordem visual na 

zona de implantação do aproveitamento, característica de qualquer obra de construção civil como 

sejam em determinadas circunstâncias a existência de lama, a emissão de poeiras e ruído, constante 

circulação e movimentação de veículos e maquinaria pesada para transporte de diversos tipos de 

materiais e equipamentos, e para execução de escavações e operações de terraplanagem e 

betonagens, armazenamento temporário de materiais resultantes das escavações e outros materiais 

inertes, e a própria zona do estaleiro. 

Estes aspectos no terreno, inerentes à obra inacabada, transmitem temporariamente uma perda 

gradual de identidade estética do local, considerando-se por isso que de um modo geral o impacte 

gerado sobre a paisagem numa envolvente próxima é negativo, de magnitude média, certo, imediato, 

temporário e reversível. 

7.3.3.3. Fase de exploração 

Em termos paisagísticos, os impactes de um projecto desta natureza resultam da introdução de 

elementos na paisagem e da possibilidade de desaparecimento de outros elementos característicos 

dessa mesma paisagem, reflectindo-se no seu carácter e qualidade. Há ainda a vertente de análise do 

interior para o exterior, onde há a considerar os impactes decorrentes do encobrimento de ângulos de 

visibilidade pela interposição de aerogeradores entre pontos estratégicos previstos para contemplar a 

paisagem (mirantes) e os horizontes a serem contemplados. 

A nível da leitura da paisagem do exterior para o interior (quando o local do parque eólico funciona 

como ponto de focalização), a presença do parque eólico de Mendoiro/Bustavade induz uma perda de 

valor cénico natural da paisagem, resultando num impacte negativo de magnitude média, certo, 

imediato, permanente e reversível. 

De salientar no entanto o aspecto que, do ponto de vista paisagístico, os aerogeradores são 

elementos de apreciação subjectiva. Actualmente já se verifica a preocupação de se desenvolverem 

estudos de minimização do impacte a este nível, alterando a própria forma dos aerogeradores, até 

mesmo pintando-os de forma a possibilitar uma melhor integração paisagística. Mas o facto é que os 

aerogeradores estarão presentes, por vezes em locais onde a intervenção humana é reduzida, e 

haverá sempre opiniões divergentes sobre o efeito estético resultante. 

Tendo em consideração a subjectividade sobre a apreciação do impacte paisagístico decorrente da 

presença do parque eólico de Mendoiro/Bustavade, reproduziu-se, através de uma modelação digital 

do terreno, o aspecto futuro da zona implantação do parque eólico em estudo. As figuras obtidas 

apresentam-se no Anexo 8. 
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Conforme se pode constatar pelas figuras apresentadas no referido anexo, o parque eólico de 

Mendoiro/Bustavade irá desenvolver-se nas zonas com maior altitude, o que aliás decorre da procura 

de utilização das zonas com maior potencial eólico. Assim, e decorrente da morfologia da região, os 

aerogeradores serão muito visíveis de toda a envolvente, à excepção da zona a sudoeste do núcleo 

de Mendoiro, pois a linha de cumeada existente na zona do marco geodésico de Alagoa de Cima a 

uma altitude superior à do local de implantação do parque eólico, bloqueia a visualização do parque, 

nomeadamente a partir da freguesia de Extremo. 

A presença de pedreiras em exploração na envolvente próxima do parque eólico já induz, no 

presente, uma diminuição à qualidade cénica da paisagem. 

Em síntese, da análise efectuada conclui-se que o parque eólico de Mendoiro/Bustavade será de 

um modo geral visível a partir da envolvência. No entanto, a uma distância superior a 5 km a 

percepção dos aerogeradores já é fraca, principalmente em dias com alguma nebulosidade. 

Face ao exposto, e atendendo a que a zona de implantação do parque eólico de 

Mendoiro/Bustavade possui uma Qualidade Paisagística e Visual média, admite-se que o impacte em 

termos de visibilidade do parque eólico a partir da envolvente é negativo, de magnitude média, certo, 

imediato, permanente e reversível, ainda que a partir da zona sudoeste este impacte não se verifique. 

7.3.4. Impactes sobre a flora e vegetação 

7.3.4.1. Fase de construção 

Para a implantação do parque eólico de Mendoiro/Bustavade será necessário alargar os acessos 

existentes e abrir novos acessos, preparar as plataformas dos aerogeradores e o local do estaleiro e 

subestação/edifício de comando. Nessas zonas será necessário proceder à destruição e eliminação 

do coberto vegetal. 

Desde que sejam cumpridas as medidas de minimização constantes no presente EIA, ou seja, 

desde que sejam preservadas as áreas identificadas na situação de referência e transpostas para a 

planta de condicionamentos, os biótopos afectados serão principalmente matos rasteiros, não estando 

previsto intervenções nas manchas florestais existentes consideradas importantes para a sua 

conservação (Desenho 12). 

A única situação mais crítica diz respeito ao troço de caminho existente entre o aerogerador n.º 9-M 

e 7-M que atravessa uma mancha de pinhal (Desenho 5). Prevendo-se portanto que haja nesta zona a 

necessidade de proceder ao derrube de algumas destas árvores para permitir o alargamento do 

caminho. 

Esclarece-se ainda, que apesar de ser necessário ocupar uma área considerável (80 mx80 m) para 

a instalação da subestação devido às suas características técnicas (subestação com linha a 150 kV), 

uma vez que conforme referido anteriormente a área prevista para a sua instalação é uma zona plana 
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e ocupada por matos rasteiros, não se prevê um impacte significativo sobre este descritor em 

resultado da implantação da subestação. 

Face ao exposto, considera-se que no contexto global o impacte gerado é negativo, de magnitude 

reduzida, certo, imediato, temporário e irreversível, uma vez que a implantação do projecto não colide 

com espécies com interesse conservacionista. 

7.3.4.2. Fase de exploração 

Na fase de exploração, a vegetação das zonas intervencionadas e que não ficam ocupadas pelas 

infra-estruturas definitivas será recuperada através da adopção de medidas mitigadoras que irão criar 

condições para que a médio/longo prazo as manchas de vegetação afectada regenerem. 

A regeneração das zonas afectadas poderá considerar-se um impacte positivo, mas que pela 

dimensão das áreas afectadas é considerado de magnitude reduzida, provável, a médio prazo, 

permanente e reversível. 

7.3.5. Impactes sobre a fauna 

7.3.5.1. Fase de construção 

Para a instalação do parque eólico de Mendoiro/Bustavade será necessário melhorar os caminhos 

já existentes e abrir novos acessos. Em qualquer dos casos haverá, para além da inevitável 

perturbação humana, movimentações de terras e trânsito de veículos e maquinaria que poderão 

causar esmagamento ou concussão de vários animais (répteis, anfíbios e pequenos mamíferos) e a 

destruição directa ou perturbação de locais de repouso, alimentação e reprodução de várias espécies 

(aves, mamíferos), podendo levar consequentemente ao abandono da zona por essas espécies. 

Considera-se que o impacte é negativo, de magnitude média, certo, imediato, temporário e reversível. 

O impacte resultante da abertura de novos acessos foi já minimizado uma vez que houve já a 

preocupação na definição do seu traçado para que não fossem atravessadas as áreas com interesse 

ecológico, nas quais se considerou interdito qualquer tipo de intervenção Desenho 13. 

Durante a fase de instalação dos aerogeradores haverá movimentações de terras e trânsito de 

veículos e maquinaria pesada que poderão causar, tal como na abertura de acessos, esmagamento 

ou concussão de vários animais (répteis, anfíbios, mamíferos) e perturbação dos locais de repouso, 

alimentação e reprodução de várias espécies (aves, mamíferos) existentes na vizinhança das zonas a 

intervencionar, gerando-se um impacte negativo, de magnitude reduzida, provável, imediato, 

temporário, reversível. 

O aumento do nível de ruído que ocorrerá durante o tempo em que se mantenha actividade na obra 

irá afectar a fauna da zona, muito especialmente as espécies sensíveis à presença humana. Gera-se 

um impacte negativo, médio, provável, imediato, temporário e reversível. 
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7.3.5.2. Fase de exploração 

Os parques eólicos não requerem um grande movimento de pessoal nem de veículos para 

manutenção e controle do seu funcionamento. Deste modo, a perturbação que o uso dos caminhos 

produzirá sobre a fauna será reduzida. O risco de atropelamento nestas vias será mínimo devido ao 

pouco tráfico que suportarão. No entanto, a melhoria dos caminhos existentes e a abertura de novos 

caminhos aumentarão seguramente a acessibilidade a áreas até agora muito pouco acessíveis, o que 

irá ter um impacte negativo sobre as espécies que encontram refúgio nas zonas mais inóspitas e 

afastadas do Homem. Admite-se que o impacte gerado será negativo, de magnitude média, certo, 

imediato, esporádico e reversível. 

Além da perda de tranquilidade poder ser motivo suficiente para muitas espécies ameaçadas 

deixarem de ocorrer na região (e.g. mamíferos carnívoros, grandes rapinas), o acesso facilitado a 

essas zonas poderá aumentar o número de encontros com o Homem, e consequentemente 

intensificar a sua perseguição furtiva.  

Durante a fase de exploração, os principais impactes causados na fauna dizem respeito ao risco de 

colisão das aves e dos morcegos com os aerogeradores, e ao possível abandono das imediações dos 

parques eólicos por diversas espécies mais sensíveis, devido ao efeito provocado pelo funcionamento 

do conjunto de aerogeradores.  

Dado que a instalação de parques eólicos para a produção de energia com as características 

semelhantes ao do parque eólico de Mendoiro/Bustavade é uma actividade relativamente recente, a 

bibliografia existente sobre o impacte que o seu funcionamento tem sobre as aves é escassa. Ainda 

menos informação existe sobre o impacte deste tipo de parques eólicos sobre os morcegos. 

Colisão de Aves 

Relativamente ao risco de colisão de aves importa referir que as turbinas dos aerogeradores podem 

perturbar o comportamento das aves, bem como constituir uma causa de mortalidade pela colisão 

com as suas pás rotativas. As características da avifauna existente nas imediações de um parque 

eólico são factores determinantes para a avaliação do impacte causado pela colisão com os 

aerogeradores. Factores biológicos como o tipo de voo, comportamento gregário, características 

físicas e capacidade de visão fazem variar, em grande medida, o risco de colisão. A maioria dos 

estudos parecem demonstrar que existe pouco efeito em espécies residentes de aves (ETSU, 1995; 

ETSU, 1996; RSPB, 1988; Winkleman, 1990), mas existem preocupações pertinentes no que 

concerne a espécies migradoras e indivíduos juvenis devido à sua falta de familiaridade com as 

posições dos aerogeradores.  

Outro factor importante para a avaliação da incidência que um parque eólico pode ter na avifauna é 

a localização escolhida para cada um dos aerogeradores. Vários estudos têm demonstrado que nem 

todos os aerogeradores de um parque eólico causam a mesma mortalidade de aves. Um estudo 
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realizado em Altamont Pass pela California Energy Commission (1992) demonstrou que, por exemplo, 

os aerogeradores situados nos extremos de uma fila têm um impacte três vezes maior que os do 

interior, e que os aerogeradores situados próximo de zonas abruptas (encostas declivosas) registam 

uma mortalidade duas vezes superior aos outros. Este último exemplo foi também comprovado noutro 

estudo (Howell & DiDonato, 1991) onde se sugere que tal pode dever-se ao facto de ser precisamente 

nestas zonas que se originam os ventos dos declives que as aves de rapina frequentemente utilizam 

nos seus deslocamentos. 

As condições climatéricas da zona de implementação dos parques eólicos são outro factor que 

pode aumentar consideravelmente o risco de colisão das aves. Os nevoeiros abundantes aumentam 

bastante o risco de colisão e o vento forte (imprescindível para os aerogeradores) aumenta o risco de 

colisão ao diminuir o controlo do voo e ao tornar mais imprecisas as manobras das aves. Winkelman 

(1992) detectou em vários estudos que as taxas mais elevadas de mortalidade causadas pelos 

aerogeradores aconteceram em noites de fortes ventos e/ou má visibilidade. Na zona de 

implementação do parque eólico de Mendoiro/Bustavade, os nevoeiros e ventos fortes são frequentes, 

ocorrendo ao longo de todo o ano, o que aumentará o risco de colisão. 

De acordo com os trabalhos consultados, as características dos aerogeradores utilizados são 

factores importantes a ter em conta na avaliação do risco de colisão de aves, especialmente no que se 

refere ao material utilizado na torre, à altura e comprimento das pás e à sua velocidade de rotação. 

Quanto menor for a velocidade de rotação das pás, menor será o risco de colisão, pois as pás são 

mais facilmente detectadas pelas aves. 

Estudos realizados pela Estação Biológica de Doñana (Espanha) permitiram concluir que os 

aerogeradores com torre com estrutura metálica (semelhante aos postes de alta tensão) registam uma 

maior mortalidade que os de torre tubular, provavelmente porque são menos visíveis e porque são 

utilizados como poiso para algumas espécies quando se encontram inactivas, como é o caso do 

peneireiro. Uma vez que actualmente as torres dos aerogeradores dos parques eólicos são 

habitualmente tubulares, o risco de ocorrência de colisões é menor.  

No que diz respeito ao parque eólico de Mendoiro/Bustavade, os grupos de aves que poderão 

sofrer maior impacte devido ao seu tipo de voo são as planadoras (Rapinas) e os passeriformes em 

migração. 

Na serra de Montemuro já está em curso um programa de monitorização para avaliar os efeitos dos 

parques eólicos de Cabril e Pinheiro sobre a fauna. Os aerogeradores e a dimensão destes parques 

eólicos são muito semelhantes aos que se prevêem instalar no parque eólico de Mendoiro/Bustavade. 

Durante o 1º ano de monitorização (2003) no parque eólico de Cabril foi encontrado apenas um 

cadáver de ave (estrelinha-real) devido a colisão com um aerogerador e no parque eólico de Pinheiro 

não foi encontrado nenhum. O baixo resultado obtido poderá estar afectado por uma possível taxa de 

necrofagia existente na zona. Também a densidade das várias espécies de aves é relativamente 
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baixa, o que também diminui o risco de colisão. Ainda assim, constata-se que o risco de colisão não é 

tão elevado quanto se supunha inicialmente. 

Face à dimensão do parque eólico de Mendoiro/Bustavade, à sua localização relativamente 

afastada das zonas sensíveis para a avifauna, e à sua configuração (com aerogeradores afastados 

entre si pelo menos 200 m), admite-se que o impacte gerado é negativo, de magnitude média, 

provável, a médio prazo, permanente e reversível. 

Colisão de Morcegos 

A colisão de morcegos com aerogeradores foi detectada nos Estados Unidos da América e 

Austrália (Howell & DiDonato, 1991; Osborn et al., 1996; Van Gelder, 1956, Hall, 1972, Crawford & 

Baker, 1981 in Keeley et al., 2001). 

Osborn et al. (1996) encontraram vários morcegos mortos no decurso de um estudo para avaliar o 

impacte de um parque eólico em aves no Minnesota. A monitorização que efectuaram especificamente 

para os morcegos revelou uma maior taxa de mortalidade no Verão (85%). A prospecção foi efectuada 

entre Maio e Setembro. 46% dos morcegos foram encontrados num raio de até 15m em torno do 

aerogerador e 69% num raio de 20m. De acordo com Osborn et al. (1996) este estudo é o primeiro 

com evidências de colisões frequentes de morcegos com aerogeradores (o número de morcegos 

mortos foi similar ao de aves, num período de 20 meses). 

Van Gelder (1956 in Osborn et al., 1996) relatou que a maioria das colisões envolviam espécies 

migradoras de morcegos e ocorriam durante o Outono, em noites com más condições atmosféricas (i. 

e., nevoeiro ou nuvens baixas) e em associação com elevadas mortalidades em aves. Morcegos a 

navegar visualmente podem ser influenciados por muitos dos mesmos factores (e. g., abundância da 

espécie, condições climáticas, características da paisagem, tipo de utilização do terreno circundante, 

velocidade de rotação das pás, existência de corredores de migração ou de deslocação diária) que se 

acredita influenciarem a colisão de aves com aerogeradores (Nelson & Curry, 1995 in Osborn et al., 

1996). 

Osborn et al. (1996) não possuem dados em relação à possível perturbação causada no sistema de 

ecolocação dos morcegos pelos sons produzidos pelos aerogeradores. Além disso, nunca foi 

detectado que os morcegos usassem os aerogeradores como locais de descanso (Osborn et al., 

1996). 

De acordo com Osborn et al. (1996) a maioria das espécies de morcegos envolvidas em colisões 

são solitárias e arborícolas, não existindo dados relativos aos efeitos potenciais sobre espécies 

cavernícolas. Embora os dados destes autores indiquem que será sensato evitar a construção de 

parques eólicos perto de áreas com populações grandes de morcegos, é necessária mais 

investigação para clarificar os impactes potenciais de aerogeradores sobre estas populações.  



 

T23852-RELATORIO-R1.DOC 122 
 

EMPREENDIMENTOS EÓLICOS DO VALE DO MINHO, S.A. 
PARQUE EÓLICO DE MENDOIRO/BUSTAVADE 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 – RELATÓRIO 

Embora não tenha sido possível confirmá-lo no decorrer deste trabalho, é provável que exista um 

número considerável de espécies de morcegos na área envolvente ao parque eólico de 

Mendoiro/Bustavade, pelo que será fundamental a implementação de um plano de monitorização. 

7.3.6. Impactes sobre os recursos hídricos 

7.3.6.1. Fase de construção 

Durante a fase de construção é necessário garantir que as linhas de água existentes nas áreas a 

intervencionar não são obstruídas, com a construção de caminhos e deposição indevida de materiais 

resultantes das escavações, ou qualquer outro material utilizado durante a obra. Caso contrário 

poderá gerar-se um impacte negativo, de magnitude média, provável, imediato, permanente e 

reversível. Este aspecto apresenta especial relevância nas intervenções a efectuar na zona de 

implantação dos aerogeradores n.º 12 e 13 do núcleo de Mendoiro, devido à existência na envolvente 

da zona húmida classificada na caracterização da situação de referência como área com interesse 

ecológico n.º6. 

As actividades de limpeza na zona de implantação das obras que envolvem essencialmente 

operações de desmatação, remoção da camada superficial de solo e terraplenagens, produzem 

sedimentos, que no caso de ocorrência de chuvadas, poderão ainda assim ser arrastadas para linhas 

de água, afectando a sua qualidade e gerando-se um impacte negativo, de intensidade reduzida, 

provável, imediato, temporário e reversível. 

As actividades do estaleiro, nomeadamente a utilização das instalações sanitárias, as operações de 

betonagem, incluindo as lavagens das autobetoneiras, pavimentação e construção civil, são 

responsáveis pela produção de águas residuais e eventuais derrames acidentais de óleos, 

combustíveis e produtos afins, que ao serem rejeitados irão contaminar os solos. Deste modo, e caso 

não sejam aplicadas convenientemente as medidas de minimização propostas neste estudo gera-se 

um impacte negativo, de magnitude média, provável, imediato, permanente e reversível. 

7.3.6.2. Fase de exploração 

Caso se verifique a aplicação correcta das medidas de minimização, as acções decorrentes da fase 

de exploração do parque eólico de Mendoiro/Bustavade não afectarão a qualidade da água. Contudo, 

e tal como na situação anterior da fase de construção, as operações de manutenção e reparação de 

equipamentos, em caso de derrames acidentais ou inadequado encaminhamento de óleos e produtos 

afins para os operadores de gestão de resíduos, poderá resultar num impacte negativo. A sua 

quantificação dependerá da gravidade das várias situações que possam ocorrer. 
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7.3.7. Impactes sobre o ar 

7.3.7.1. Fase de construção 

Os impactes sobre a qualidade do ar durante a fase de construção devem-se à utilização de 

maquinaria pesada e ao aumento temporário de tráfego de veículos pesados e ligeiros nas vias de 

comunicação de acesso ao parque eólico para a execução das diversas operações envolvidas na fase 

de construção, responsáveis pela emissão de gases como o monóxido de carbono, dióxido de 

carbono, óxidos de azoto, óxidos de enxofre e partículas sólidas. De referir também, que as operações 

que envolvem movimentação geral de terras são responsáveis pela libertação de poeiras. 

Estima-se que as emissões de poeiras e gases não sejam muito significativas e que a capacidade 

de dispersão da atmosfera seja suficiente para que não se verifiquem concentrações muito elevadas 

de poluentes atmosféricos nas zonas envolventes, resultando deste modo num impacte negativo, de 

magnitude reduzida, certo, imediato, temporário e reversível. 

7.3.7.2. Fase de exploração 

As acções decorrentes da exploração do aproveitamento não afectarão negativamente a qualidade 

do ar. 

No entanto, e numa perspectiva mais abrangente, salienta-se o facto de que a produção de energia 

eléctrica a partir de uma fonte renovável como o vento permitirá evitar a emissão de poluentes 

atmosféricos como o CO2, entre outros, comparativamente às formas convencionais de produção de 

energia. 

Assim, considerando a produtividade anual do parque eólico, estimada em 119,2 GWh/ano e o valor 

médio ponderado de emissões de CO2 das centrais térmicas portuguesas apresentado no Quadro 11, 

estima-se que se evitem anualmente a emissão de cerca de 83 559 t de CO2 para a atmosfera. 

Quadro 11 – Emissões das centrais eléctricas portuguesas (valores anuais de 1999). 

 
CO2 equivalente 

(g/kWh) 
Centrais 

Produção em 1999 (c) 

(TWh) 

CO2  equivalente 

(106 t) 

Gás Natural 440 (a) Tapada do Outeiro 6,14 2,70 

Carvão 864 (a) Pego, Sines 15,06 13,01 

Fuel 600 (b) Setúbal, Carregado 8,18 4,91 

  TOTAL 29,38 20,62 

  MÉDIA 701 g/kWh 

Fonte: APREN – Associação Portuguesa de Energias Renováveis 
(a) CEETA, 1999 
(b) Calculado a partir de Júlia Seixas, et al., 2000 
(c) ERSE, 2001 
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Face ao exposto, admite-se que se gera um impacte positivo, de magnitude média, certo, imediato, 

permanente e reversível. 

7.3.8. Impactes sobre o ambiente sonoro 

7.3.8.1. Fase de construção 

Durante a fase de construção do parque eólico verifica-se um incremento dos níveis sonoros 

contínuos e pontuais nas zonas envolventes às áreas directamente afectas às obras e estaleiros, e ao 

longo dos caminhos de acesso a utilizar. 

Sobre este último aspecto importa referir que para acesso ao parque eólico terão que ser 

atravessadas as povoações que se desenvolvem ao longo das estradas da zona envolvente, como é o 

caso da estrada EM 505. 

As diversas acções características da fase de construção são responsáveis pelo aumento de ruído, 

uma vez que implicam a utilização de maquinaria pesada em operações de escavação, terraplenagem 

e betonagem e a circulação de veículos pesados para transporte de materiais e equipamentos e 

outros veículos ligeiros para deslocação de pessoas afectas à obra. Também a possível utilização de 

explosivos para a abertura dos caboucos para as fundações das torres dos aerogeradores e edifício 

de comando/subestação contribui para o aumento dos níveis sonoros de ocorrência pontual. 

Apesar das obras de construção na zona de implantação do parque eólico encontrarem-se 

suficientemente afastadas das povoações existentes na envolvente, pois as povoações mais próximas 

encontram-se sensivelmente a 1 km, considera-se que a incomodidade gerada pelo aumento da 

circulação de veículos pesados nas vias de circulação existentes na envolvente, nomeadamente na 

estrada EM 505 que atravessa povoações das freguesias de Anhões, Lordelo, Parada e Sago resulta 

num impacte negativo, de magnitude média, certo, imediato, temporário e reversível. 

7.3.8.2. Fase de exploração 

Não existe legislação, no âmbito do ruído, que cubra especificamente os parques eólicos, pelo que 

estes consideram-se, neste aspecto, ao abrigo da legislação existente para qualquer instalação 

industrial. 

A origem do ruído emitido por um aerogerador em funcionamento resulta de duas componentes 

distintas: 

- Mecânica gerada pelo funcionamento da caixa de engrenagem e do gerador; e 

- Aerodinâmica gerada pelo movimento das pás do aerogerador. 



 

T23852-RELATORIO-R1.DOC 125 
 

EMPREENDIMENTOS EÓLICOS DO VALE DO MINHO, S.A. 
PARQUE EÓLICO DE MENDOIRO/BUSTAVADE 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 – RELATÓRIO 

Componente Mecânica 

As máquinas construídas até ao início dos anos 80 emitem um nível de ruído significativo, numa 

vizinhança próxima do aerogerador. No entanto, e tendo-se consciência que o ruído poderia ser um 

factor limitante à implementação de aerogeradores em zonas próximas de habitações, considerou-se 

prioritária a investigação para o desenvolvimento de aerogeradores mais silenciosos. Esta 

problemática foi seriamente encarada pelos construtores dinamarqueses, que efectuaram em 1995 um 

levantamento da situação existente e demonstraram que o ruído com origem mecânica deixou de 

constituir actualmente uma preocupação para os construtores, uma vez que, nos últimos anos, os 

níveis de ruído diminuíram para metade, devido à adopção de novas técnicas de engenharia na 

construção dos aerogeradores (DWTMA). 

No mercado actual de construção de aerogeradores o isolamento sonoro não é o principal 

objectivo. Em geral, é mais eficiente a resolução de problemas sonoros na sua origem, ou seja, na 

estrutura da própria máquina, evitando vibrações, através de sistemas elasticamente amortecidos nas 

uniões e acoplamentos dos principais componentes no interior da cabine (DWTMA). 

As caixas de engrenagem utilizadas nos actuais aerogeradores já não são modelos industriais 

comuns, mas adaptados especificamente para um funcionamento mais silencioso dos aerogeradores 

(DWTMA). 

Componente Aerodinâmica 

O ruído, com origem aerodinâmica, tem vindo a diminuir drasticamente nos últimos anos devido ao 

melhoramento da configuração das pás dos aerogeradores, nomeadamente, da sua extremidade e 

bordo de fuga (DWTMA). 

O manuseamento cauteloso das pás dos aerogeradores durante a fase de construção, também 

constitui um factor importante para evitar a criação de defeitos nas pás, que contribuem para o 

aumento de ruído emitido durante o seu funcionamento (DWTMA). 

Neste âmbito, apresenta-se no Anexo 6, informação relativamente ao ruído produzido pelo 

funcionamento de aerogeradores de diversos fabricantes, nomeadamente, Nordex, Vestas e Enercon. 

Por análise à referida documentação verifica-se que o ruído produzido por aerogeradores de 

diferentes fabricantes é muito semelhante. 

Para uma melhor percepção do ruído que os aerogeradores mais recentes produzem, apresenta-se 

um esquema (Figura 32) sobre o seu enquadramento relativamente aos diversos ruídos do nosso 

quotidiano. Por análise à Figura 44 constata-se que actualmente os níveis sonoros dos aerogeradores 

da maioria dos construtores a uma distância de 250 m são inferiores a 50 dB (A) (AWEA). 
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Figura 44 – Comparação dos níveis sonoros emitidos por um aerogerador (a uma distância de 250 m) 
com outras fontes de ruído (AWEA). 

De forma a avaliar o nível sonoro de vários aerogeradores em simultâneo, foram efectuadas 

medições do nível de ruído produzido por aerogeradores de 1800 kW, a cerca de 100 m dos mesmos, 

num parque eólico já em funcionamento (Parque Eólico de Cabril, localizado na serra de Montemuro). 

Os resultados dessas medições apresentam-se nas figuras seguintes. De referir que não foram 

efectuadas medições a todos os aerogeradores por alguns não se encontrarem em funcionamento. 
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Figura 45 – Valores de ruído (Laeq.) obtidos em medições efectuadas num parque eólico já em 
exploração. 

Por análise aos valores obtidos, conclui-se que o ruído produzido pelos aerogeradores de 1800 kW 

é muito reduzido, o que aliás decorre dos esforços desenvolvidos pelos fabricantes no sentido de os 

tornar cada vez mais silenciosos. 

Verifica-se que, a uma distância de 50 m dos aerogeradores, o ruído por eles produzido 

(aerogeradores de 1800 kW) nunca ultrapassou os 45 dB(A) (nível pouco ruidoso segundo o 

Regulamento Geral Sobre o Ruído). 

Conforme se ilustra na figura seguinte e confirmado com medições locais, constatou-se que a partir 

da distância de 200 m, o ruído produzido pelos aerogeradores é inaudível. 

 

41,4 dB 
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43,4 dB 
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Figura 46 – Níveis de ruído em função da distância ao aerogerador. 

Constatou-se ainda, que o nível sonoro emitido por um aerogerador, a cerca de 50 m de distância e 

a 1,5 m do solo não ultrapassa, conforme já referido, os 45 dB, reduzindo-se este valor para cerca de 

35 dB a cerca de 200 m do aerogerador. 

Chama-se igualmente à atenção para o facto de os aerogeradores previstos instalar no parque 

eólico de Mendoiro/Bustavade ficarem afastados entre si mais de 200 m, não se prevendo assim 

sobreposição de ruído emitido por diferentes aerogeradores. 

Salienta-se, no entanto que os valores das medições acima referidos se reportam ao alto da serra 

de Montemuro e que não foram tomados em consideração vários factores que levam à dissipação do 

som, tais como, a absorção pelo solo ou à existência de “barreiras” sonoras naturais as quais dão 

origem à diminuição dos níveis sonoros mencionados. 

Em complemento, é ainda importante referir a título de exemplo, os dados fornecidos pela Vestas 

em relação ao ruído dos aerogeradores desta marca, com 2000 kW de potência. 

O gráfico seguinte ilustra a relação entre o vento, os níveis sonoros e a velocidade de rotação para 

este tipo de turbinas. É claramente evidente que para velocidades de rotação máximas o ruído não 

ultrapassa os 45 dB, sendo cerca de 25 dB a uma velocidade de rotação média. 

 

50 m 45 dB 

       40 dB 

       35 dB 

  100 m 
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Figura 47 – Relação entre o ruído e a velocidade de rotação (Vestas, V80 2,0 MW). 

No entanto, o ruído originado pelo funcionamento dos aerogeradores constitui uma componente 

importante na avaliação do impacte ambiental de um parque eólico, especialmente quando este se 

localiza na vizinhança de aglomerados populacionais. 

A zona onde se prevê a implantação do parque eólico é isolada. As povoações mais próximas, 

conforme já referido, localizam-se a pelo menos 1 km. Estas povoações localizam-se também a uma 

altitude bastante inferior à do local de implantação dos aerogeradores e subestação. Face ao exposto, 

considera-se não existir nenhum impacte sobre o nível de ruído nas localidades envolventes. 

No entanto, considera-se que o ruído produzido pelos aerogeradores e a subestação constitui um 

impacte negativo sobre os possíveis frequentadores da zona e animais, ainda que de intensidade 

reduzida, certo, imediato, permanente e reversível. 

7.3.9. Impactes sobre a socio-economia 

7.3.9.1. Fase de construção 

A implementação do parque eólico de Mendoiro/Bustavade implica o arrendamento dos terrenos 

baldios directamente afectos ao parque eólico, induzindo um impacte positivo, de magnitude média, 

certo, imediato, permanente e reversível, na medida em que já na fase de construção verifica-se a 

obtenção de receitas a nível local, nomeadamente pela Câmara Municipal de Monção e respectivas 

juntas de freguesia afectas à zona de implantação do parque eólico. 

A construção do parque eólico de Mendoiro/Bustavade permitirá a criação de postos de trabalho, 

podendo eventualmente vir a ser utilizada mão-de-obra local na execução das obras de construção 

civil. Trata-se de um impacte positivo, de magnitude reduzida, provável, imediato, temporário e 

reversível. 

No que diz respeito à montagem dos aerogeradores e subestação, já requer mão-de-obra 

especializada, pelo que neste caso serão acções efectuadas por pessoas de fora da região. A 

presença de pessoas estranhas à região é um factor que se repercutirá favoravelmente para a 

população da região, na medida em que incentivará o comércio das localidades vizinhas do 

aproveitamento, nomeadamente no domínio de actividades de hotelaria, restauração e comércio de 

víveres. Dado tratar-se de uma acção temporária, o impacte gerado é positivo, de magnitude reduzida, 

certo, imediato, temporário e reversível. 

As diversas actividades de construção do aproveitamento, fundamentalmente o transporte de 

materiais e equipamentos, poderão originar a degradação de algumas vias de comunicação devido à 

intensificação do tráfego de veículos pesados e, por isso, constituir um impacte negativo, de 

intensidade média, provável, a médio prazo, temporário e reversível. 
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De referir, que a incomodidade para as populações locais devido à intensificação do tráfego de 

veículos pesados e consequente aumento de ruído, irá gerar um impacte negativo, de magnitude 

média, certo, imediato, temporário e reversível, sobre os habitantes das localidades existentes ao 

longo das vias de circulação, conforme já referido na avaliação de impactes no ambiente sonoro. 

7.3.9.2. Fase de exploração 

Tal como na fase de construção, a exploração do aproveitamento implica o arrendamento dos 

terrenos directamente afectos ao parque eólico. Atendendo a que os usos actuais da área onde será 

construído o parque eólico se irão manter durante a exploração deste, e tratando-se de uma fonte de 

rendimento segura e com continuidade, considera-se que o impacte gerado é positivo, de média 

magnitude, certo, imediato, permanente e reversível. 

O objectivo do aproveitamento é a produção de energia eléctrica. No entanto, a população local não 

beneficia directamente desta produção uma vez que a energia produzida será integrada na rede 

eléctrica nacional. 

Embora de reduzida magnitude no âmbito da produção energética nacional, salienta-se o impacte 

positivo, certo, a médio prazo, permanente e reversível, provocado pela utilização de uma fonte de 

energia renovável, contribuindo-se assim para a redução da utilização de combustíveis fósseis. 

A título de exemplo, e de forma a que se tome consciência da importância, cada vez maior, da 

utilização de energias renováveis, apresentam-se em seguida as quantidades dos poluentes 

atmosféricos que foram emitidos por centrais térmicas na queima de combustíveis fósseis no ano de 

1994, segundo os valores indicados pela Companhia Portuguesa de Produção de Electricidade. 

Quadro 12 – Emissões das centrais termoeléctricas portuguesas. 

Central 

Termoeléctrica 

SO2 

(g/kWh) 

NOx 

(g/kWh) 

Partículas 

(g/kWh) 

CO2 

(kg/kWh) 

Tapada do Outeiro 13,85 1,60 5,80 1,12 

Carregado 11,39 1,50 0,40 0,73 

Barreiro 9,33 1,40 0,30 0,52 

Setúbal 12,42 1,90 0,20 0,68 

Sines 5,88 3,40 0,40 0,85 

Dos poluentes indicados no Quadro 12, o CO2 é aquele que tem suscitado maior preocupação a 

nível mundial pelo seu contributo para o efeito de estufa e consequentes alterações climáticas. 

Tendo em conta que compostos como os acima referidos são responsáveis por situações bastante 

preocupantes como o efeito de estufa, alterações climáticas e chuvas ácidas, considera-se que a 

alternativa de produção de energia eléctrica a partir de uma fonte renovável, sem emissão de 
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poluentes atmosféricos, reflectindo-se na qualidade de vida da população em geral, comparativamente 

às formas convencionais de produção de energia eléctrica (centrais térmicas) vai de encontro aos 

objectivos estabelecidos pela actual política energética a nível nacional e internacional, 

nomeadamente o Protocolo acordado em Quioto em 1997 e seus efeitos no âmbito das políticas da 

Comunidade Europeia, constituindo um impacte positivo, de magnitude média, certo, a longo prazo, 

permanente e reversível. 

Para a exploração e vigilância do aproveitamento é necessário a existência de uma equipa técnica 

para assistência ao nível de manutenção e vigilância. Assim, admite-se que sejam criados postos de 

trabalho permanentes, que mesmo não sendo atribuídos a residentes locais, a deslocação para o 

município de pessoas provenientes do exterior constitui, ainda que esporadicamente, uma possível 

fonte de receitas a vários níveis para a economia local. Assim, considera-se a existência de um 

impacte positivo, de magnitude reduzida, provável, médio prazo, temporário e reversível. 

O parque eólico não será vedado, sendo livre o acesso a toda a zona onde se prevê que venham a 

ser instalados os aerogeradores. No entanto, atendendo ao facto que é interdito o exercício de 

qualquer actividade na imediação do parque eólico que possa de alguma forma impedir o bom 

funcionamento do mesmo, considerou-se a existência de um impacte negativo. Este impacte será 

reduzido, uma vez que a utilização actual da zona não difere das acordadas e não está neste 

momento preestabelecido a intenção de exploração da zona para outro tipo de actividade, admitindo-

se no entanto que o impacte gerado é de magnitude reduzida, provável, imediato, permanente e 

reversível. 

7.3.10. Impactes sobre o ordenamento do território 

7.3.10.1. Fase de construção 

Conforme referido na caracterização da situação de referência, praticamente toda a zona abrangida 

pelo parque eólico de Mendoiro/Bustavade encontra-se classificada como Reserva Ecológica Nacional 

(Desenho 9). 

Para a avaliação dos impactes gerados pela implantação do projecto nos ecossistemas da REN, 

quantificaram-se as respectivas áreas afectadas, nomeadamente pela execução de caminhos, 

aerogeradores e respectivas plataformas, estaleiro e subestação/edifício de comando, com 

diferenciação do tipo de ecossistema da REN sujeito a intervenções. 

Nos quadros que se seguem, apresentam-se os valores estimados das áreas de REN afectadas 

pelo projecto. 

Assim, considerando que a plataforma de um aerogerador ocupa em média cerca de 875 m2 e a 

construção de caminhos afectará uma zona com uma largura de 6 m (incluindo valetas de drenagem – 

0,5 m cada), apresenta-se no Quadro 13 a quantificação da área de REN que será afectada. Salienta-

se, ainda, que os caminhos existentes na zona do parque eólico que terão de ser reabilitados têm uma 
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largura de 3 m, enquanto que o caminho na encosta oeste apresenta uma largura de 4 m, pelo que 

serão afectadas respectivamente uma faixa de 3 e 2 m respectivamente. 

Quadro 13 – Quantificação das áreas de REN afectadas pela instalação dos vários elementos 
constituintes do parque eólico. 

ZONAS AFECTADAS 

Aerogeradores 

e Plataformas 

Caminhos a 

Construir 
Caminhos a Reabilitar 

TIPO DE ECOSSISTEMA DA 

REN 

(m2) (m) (m2) (m) (m2) 

Cabeceiras de Linhas de Água 13 125 1523 9138 3350 9723 

Áreas com Risco de Erosão 5250 1517 9102 6284 14 786 

Em síntese, a área total de REN afectada pela construção do parque eólico de Mendoiro/Bustavade 

será de 63 124 m2 (Quadro 14). Salienta-se, ainda, que a zona definida para a implantação da 

subestação/edifício de comando e do estaleiro não está classificada como REN. 

Quadro 14 – Total de áreas de REN afectadas pela instalação dos parques eólicos. 

TIPO DE ECOSSISTEMA DA REN Áreas Afectadas (m2) 

Cabeceiras de Linhas de Água 31 986 

Áreas com Risco de Erosão 29 138 

Deste modo, considera-se que apesar das obras a realizar, nomeadamente as movimentações 

gerais de terra serem intervenções muito localizadas, uma vez que se está numa zona classificada 

como Cabeceiras de Linhas de Água e em Áreas com Risco de Erosão, admite-se que o impacte 

gerado é negativo, de magnitude média, certo, imediato, permanente e reversível. 

No que se refere à Reserva Agrícola Nacional, e uma vez que não existem zonas classificadas 

como RAN na área de implantação do parque eólico, não ocorrerão impactes negativos na mesma. 

A zona destinada ao projecto florestal aprovado para a freguesia de Longos Vales encontra-se 

salvaguardada de acordo com os contactos estabelecidos com a Circunscrição Florestal Norte, pelo 

que não ocorrerão igualmente impactes negativos relativamente a este aspecto. 

Tal como se pode verificar na planta de condicionamentos (Desenho 12) também não ocorrerão 

impactes decorrentes da implantação do projecto relativamente às condicionantes de mirada do marco 

geodésico de Bustavade. 

7.3.10.2. Fase de exploração 

Em termos de ordenamento do território, na fase de exploração o principal impacte é a presença do 

parque eólico de Mendoiro/Bustavade numa zona classificada como REN, mantendo-se o impacte já 

quantificado na fase de construção. De referir no entanto que após a execução das obras, e uma vez 
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que se trata de um projecto com infra-estruturas muito localizadas, os riscos e valores naturais que 

levaram à classificação desta zona como REN, estão salvaguardados, desde que cumpridas as 

medidas de minimização indicadas no presente EIA. 

7.3.11. Impactes sobre o património arqueológico, arquitectónico e etnológico 

Os dados que definem a situação de referência permitem caracterizar os impactes resultantes da 

construção do parque eólico no descritor património. Não se identificaram situações críticas, de 

elevado impacte negativo ou sem minimização aceitável, que inviabilizem o projecto em apreço. 

Podem existir vestígios de interesse arqueológico, que não foi possível detectar no decurso dos 

trabalhos de campo, em áreas com menor visibilidade, ao nível do solo, em consequência da 

opacidade criada pelo coberto vegetal actual. Nessa categoria podem também incluir-se as 

ocorrências identificadas com as letras A e B (dois supostos recintos muralhados) (Desenho 11). Tais 

vestígios podem estar sujeitos a impactes cuja magnitude não pode ser determinada no momento 

presente. 

O layout do projecto foi definido tendo como principal condicionante um afastamento mínimo de 

50 m entre as partes do projecto e as principais ocorrências identificadas em campo (as mamoas). 

7.3.11.1. Fase de construção 

As situações que merecem maior atenção são as ocorrências 12 e 14 (mamoas) no núcleo de 

Mendoiro devido à proximidade relativamente aos locais de implantação dos aerogeradores n.º 14-M e 

16-M, respectivamente. No entanto, estas situações são perfeitamente minimizáveis através das 

medidas de minimização definidas no capítulo 9, nomeadamente a sinalização destas ocorrências no 

início das obras e o indispensável acompanhamento da obra por parte de um arqueólogo. 

Foram também identificadas situações de interferência ou proximidade entre partes de projecto 

(aerogeradores e acessos) e diversas ocorrências de menor interesse patrimonial (ocorrências 3 a 10 

e 19). Tais impactes também são minimizáveis. 

7.3.11.2. Fase de exploração 

Na fase de exploração do projecto, a melhoria dos acessos, e um provável incremento de visitas à 

área do parque eólico, pode propiciar impactes negativos (vandalismo), de magnitude reduzida, 

provável, imediato, permanente e irreversível, sobre ocorrências cuja existência venha a ser 

divulgada. Os casos mais delicados referem-se às ocorrências 12 e 14 (mamoas). 
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7.4. Previsão e Avaliação de Impactes na Fase de Desactivação 

A acção de desactivação dos parques eólicos ao fim da sua vida útil, com remoção de todos os 

equipamentos e posterior recuperação paisagística, gera um impacte positivo a nível dos solos, que 

no entanto, devido à sua reduzida dimensão no contexto envolvente, é de magnitude reduzida. 

De facto, após a remoção de todo o equipamento e a cobertura com terra vegetal das sapatas dos 

aerogeradores, a zona intervencionada irá naturalmente recuperar as suas características originais, 

permitindo que a curto prazo os terrenos que tinham ficado previamente ocupados com a base do 

aerogerador e área de serviço adjacente, fiquem disponíveis. 

7.5. Impactes Cumulativos 

Na análise de impactes cumulativos de um parque eólico tem-se em consideração os impactes no 

ambiente que resultam do projecto dos parques eólicos em associação com a presença de outros 

projectos de parques eólicos, existentes ou previstos na mesma área geográfica, bem como dos 

projectos complementares ou subsidiários. 

Relativamente a projectos complementares ou subsidiários, como é o caso da linha eléctrica a 

150 kV de ligação à rede receptora, não será enquadrada no contexto específico dos impactes 

cumulativos do projecto em estudo, uma vez que esta linha será sujeita a um Estudo de Impacte 

Ambiental específico onde este assunto será devidamente analisado. 

Conforme referido anteriormente o projecto em análise faz parte do projecto global Alto Minho I, que 

inclui oito parques eólicos, seis dos quais (Picos, Alto do Corisco, Santo António, Outeiro dos Bois, 

Picoto e São Silvestre) serão alvo também de Estudo de Impacte Ambiental e/ou Estudos de 

Incidências Ambientais por parte de outra empresa. 

As linhas dos parques eólicos do Alto Minho I que vão ser ligadas à subestação do parque eólico de 

Mendoiro/Bustavade, bem como os respectivos impactes decorrentes da sua instalação são 

igualmente analisados em cada um dos respectivos estudos ambientais. 

Conforme se pode observar no Desenho 3, os parques eólicos do Alto Minho I estão muito 

afastados do parque eólico de Mendoiro/Bustavade, pelo que não existem impactes cumulativos 

decorrentes da proximidade entre este último e os restantes parques eólicos do Alto Minho I. 

No entanto, na zona envolvente do parque eólico de Mendoiro/Bustavade está previsto a instalação 

de um parque eólico na cumeada envolvente ao marco geodésico de Alagoa de Cima, a cerca de 

1 km a sudoeste da zona de Lameiras no núcleo de Mendoiro. 

Assim, os impactes resultantes da implementação desse parque eólico irão associar-se aos 

impactes do parque eólico de Mendoiro/Bustavade com efeitos, em particular, sobre os descritores 

paisagem e fauna. 
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O principal impacte resultante da conjugação de vários parques eólicos numa zona relativamente 

próxima dá-se fundamentalmente ao nível da paisagem o qual se prende com as alterações da 

qualidade cénica principalmente em zonas visualmente mais expostas com reduzida capacidade de 

absorção, como é o caso em estudo. A presença de mais aerogeradores na zona adjacente ao núcleo 

de Mendoiro, além de acentuar a dominância da presença física destas estruturas na paisagem, irá 

permitir a formação de um continnum de elementos estranhos a esta devido à relativa proximidade 

entre os parques eólicos que se pretendem implementar. 

A implantação de mais aerogeradores na mesma área geográfica irá eventualmente aumentar o 

impacte negativo previsto sobre a fauna uma vez que aumenta o risco de colisão das aves e 

morcegos com os aerogeradores. Este factor ser mais significativo para as espécies de aves mais 

sensíveis, nomeadamente as aves de rapina. 

Ao nível da flora, considera-se não existir a ocorrência de impactes cumulativos, visto as obras dos 

parques eólicos, serem muito pontuais, ocupando uma área diminuta relativamente à área total. 

No que se refere ao ruído, não são previsíveis impactes cumulativos pois é pouco provável que esta 

fase coincida temporalmente pois tratam-se de projectos de promotores diferentes, desenvolvidos em 

tempos e fase distintas. 

Em relação, à fase de exploração, não se prevê um incremento dos níveis sonoros devido à 

presença dos dois parques eólicos, visto que a partir da distância de 400 m o ruído produzido pelos 

aerogeradores é inaudível, conforme já referido anteriormente em capítulo próprio. 
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8. EVOLUÇÃO DO ESTADO ACTUAL DO AMBIENTE SEM PROJECTO (OPÇÃO 0) 

Prevê-se que sem a implementação do projecto do parque eólico de Mendoiro/Bustavade 

(“opção 0”) a situação actual do ambiente que se observa actualmente na respectiva área de 

implementação e que se descreve no capítulo 6 irá manter-se. 

De facto, para além de não haver conhecimento de qualquer outro tipo de interesse na zona 

prevista para implantação do parque eólico de Mendoiro/Bustavade, o que aliás se confirma com o 

estabelecimento dos contratos de arrendamento dos terrenos afectos ao parque eólico com as 

respectivas juntas de freguesia, e uma vez que a zona onde se prevê a instalação do parque eólico de 

Mendoiro/Bustavade está ambientalmente estabilizada, sem pressões visíveis, nomeadamente do 

ponto de vista de ocupação do solo, considera-se que irá manter-se o estado actual do ambiente. 

A nível nacional, irão ser acentuadas, ainda que ligeiramente, as dificuldades no cumprimento dos 

compromissos assumidos pelo governo no que diz respeito à produção de energia a partir de fontes 

renováveis. 
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9. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

9.1. Considerações Gerais 

Após a identificação e avaliação dos impactes ambientais, são propostas medidas correctivas que 

visam reduzir a sua intensidade e/ou alterar e compensar os efeitos negativos e potenciar os efeitos 

positivos. A redução da intensidade consiste no controlo da agressividade dos diversos elementos do 

projecto. A alteração das condições consiste na criação de factores que favoreçam os processos de 

regeneração natural e a redução da duração dos impactes. A compensação dos efeitos negativos visa 

criar condições de substituição dos efeitos gerados pelo empreendimento. 

Algumas das medidas propostas são do tipo estrutural, podendo envolver a construção de obras 

complementares, enquanto que outras são do tipo não estrutural, envolvendo apenas regras que 

devem ser observadas durante a construção e/ou exploração do parque eólico de 

Mendoiro/Bustavade. 

9.2. Medidas a Considerar na Concepção do Projecto de Execução 

De um modo geral, as medidas que envolvem aspectos construtivos deverão ser consideradas no 

projecto de execução. Neste caso, deverão ser consideradas as seguintes medidas na fase seguinte 

de desenvolvimento do projecto de execução: 

1. A implantação do projecto de execução terá que respeitar os condicionamentos indicados no 

Desenho 12; 

2. Execução de uma sondagem manual na posição correspondente aos aerogeradores 2 

(Bustavade) e 7 (Mendoiro) para determinar a existência, ou não, de vestígios arqueológicos 

correspondentes a ocupações antigas (ocorrências A e B); 

9.3. Medidas a considerar na fase de construção 

Com o objectivo de minimizar os impactes negativos que possam ocorrer na zona de implantação 

do parque eólico, durante a execução das obras, apresentam-se em seguida um conjunto de normas 

que o empreiteiro deverá cumprir, e que deverão constar nos cadernos de encargos do processo de 

concurso da obra. 

3. Programação das obras para que a fase de limpeza e movimentação geral de terras para a 

execução das obras, onde se verificam acções que envolvem a exposição do solo a nu 

(desmatação, limpeza de resíduos e decapagem de terra vegetal) ocorra preferencialmente no 

período seco. A programação das obras de modo a não coincidir com a época de chuvas 

permite evitar, com razoável eficiência, os riscos de erosão, transporte de sólidos e 
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sedimentação. Caso contrário, deverá o empreiteiro adoptar as necessárias providências para o 

controle dos caudais nas zonas de obras, com vista à diminuição da sua capacidade erosiva; 

4. Os trabalhadores e encarregados devem ser informados das possíveis consequências de uma 

atitude negligente em relação às medidas mitigadoras e das sanções a aplicar no caso do não 

cumprimento da legislação sobre Segurança e Higiene no Trabalho, e devem receber 

instruções sobre os procedimentos ambientalmente adequados a ter em obra (sensibilização 

ambiental), para que desta forma se possam limitar acções nefastas que são levadas a cabo 

por simples desconhecimento de regras elementares de conduta perante os valores naturais; 

5. Implantação do estaleiro e zonas de apoio ao mesmo nas áreas recomendadas na planta de 

condicionamentos. Antes de se proceder à sua instalação, terá que ser feito o seu balizamento 

e só após parecer favorável por parte da fiscalização ambiental, se poderá proceder à sua 

montagem; 

6. As instalações sanitárias do estaleiro deverão drenar para uma fossa séptica estanque, a qual 

terá que ser removida no final das obras; 

7. Assinalar e vedar todos os elementos e áreas identificadas nos estudos ambientais que exigem 

estatuto de protecção antes do início das obras, de acordo com a planta de condicionamentos, 

de forma a serem preservados durante a execução das obras; 

8. Executar uma fiscalização rigorosa durante a fase de movimentação de terras, nomeadamente 

durante a execução de caminhos, fundações das torres dos aerogeradores e plataformas para 

montagem dos aerogeradores, no sentido de serem cumpridas com rigor as especificações 

impostas no projecto; 

9. Assegurar um adequado Acompanhamento Arqueológico da Obra para salvaguardar eventuais 

vestígios arqueológicos ocultos no solo ou sob densa vegetação arbustiva, durante as acções 

relacionadas com a remoção e revolvimento do solo (desmatação e decapagens superficiais em 

acções de preparação e regularização do terreno) e escavações no solo e subsolo (abertura 

dos caboucos para as fundações dos aerogeradores e valas para instalação dos cabos 

eléctricos); 

10. Limitar às áreas estritamente necessárias determinado tipo de acções, tais como, destruição do 

coberto vegetal, movimentação de terras, circulação e parqueamento de máquinas e veículos, 

através do balizamento das zonas sujeitas a intervenções; 

11. Não é permitido o abate de espécies arbóreas e arbustivas com estatuto de protecção, durante 

a implantação do parque; 

12. Delimitar todos os caminhos a abrir ou reabilitar, com uma margem de manobra de 3 m, fora da 

qual não será permitida qualquer intervenção, incluindo a circulação de veículos e pessoas; 
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13. Caso se justifique, deverá ser criado um sistema de drenagem nas zonas de obra incluindo ou 

não revestimento das respectivas valas e construção de bacias de retenção de sedimentos 

(dependente dos declives e caudais em jogo); 

14. Não interromper, em caso nenhum, o fluxo das linhas de água, sendo que, no caso dos acessos 

que as atravessem, têm de ser colocadas passagens hidráulicas de dimensão apropriada ao 

caudal do curso de água; 

15. Não utilizar os recursos naturais existentes no local de implantação do parque eólico. Exceptua-

se o material sobrante das escavações necessárias à execução da obra; 

16. Fazer o armazenamento temporário de materiais inertes, necessários para os diversos aterros 

na obra em zonas adequadas, a indicar pela entidade responsável pela fiscalização ambiental, 

e devidamente balizadas, para garantir que a área afectada se restringe à área predefinida, e 

não é ampliada de acordo com conveniências pontuais; 

17. O solo removido dos locais de escavação não poderá ser misturado com o entulho produzido; 

18. O armazenamento temporário de resíduos não pode localizar-se em áreas condicionadas ou 

não aconselhadas, definidas na planta de condicionamentos; 

19. Fazer a remoção e armazenamento temporário dos resíduos resultantes de escavações, em 

locais adequados, a indicar pela entidade responsável pela fiscalização ambiental. Os produtos 

sobrantes da escavação deverão ser armazenados/removidos de acordo com as seguintes 

indicações: 

- os materiais sobrantes devem ser transportados para fora da área de implementação do 

empreendimento, e não devem em hipótese alguma ser depositados dentro ou próximo 

das linhas de água, zonas de regeneração de floresta autóctone ou depressões húmidas, 

mesmo que estas se situem fora da área de implementação do empreendimento; 

- a terra vegetal proveniente da decapagem dos solos deve ser armazenada em zona plana 

e bem drenada, a indicar pela entidade responsável pela fiscalização ambiental, para 

posterior utilização na recuperação paisagística das zonas afectadas; 

- as escombreiras generalizadas (materiais inertes) – devem ser colocadas na plataforma 

adjacente ao aerogerador ou em locais planos, afastados de zonas sensíveis, para 

posterior utilização, em aterros diversos. O excedente deve ser transportado para local a 

definir pela entidade responsável pela fiscalização ambiental, fora da zona a 

intervencionar, e deve o empreiteiro no final da obra proceder à recuperação desse local 

tendo em atenção as características do mesmo; 
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20. Fazer o armazenamento temporário de todo o tipo de resíduos resultantes das diversas obras 

de construção (embalagens plásticas e metálicas, armações, cofragens, entre outros) em locais 

e condições adequadas a indicar pela entidade responsável pela fiscalização ambiental, para 

posterior transporte para local de armazenamento autorizado, nomeadamente encaminhamento 

para os operadores de gestão de resíduos indicados pelo Instituto de Resíduos – Ministério do 

Ambiente e Ordenamento do Território; 

21. Deve ser assegurada a remoção controlada de todos os despojos de acções de decapagem e 

desmatação necessárias à implantação do projecto. Os resíduos vegetais não poderão ser 

enterrados ou depositados próximo de cursos de água, em zonas onde possam vir a provocar a 

degradação da qualidade da água. Poderão ser aproveitados na fertilização dos solos por 

compostagem; 

22. As operações de manutenção dos equipamentos, a ocorrer in situ, devem ser efectuadas dentro 

do estaleiro, em local próprio, devidamente impermeabilizado e contemplando um sistema de 

recolha e/ou tratamento de efluentes decorrentes de eventuais derrames ou lavagens; 

23. Substâncias poluentes como tintas, óleos, combustíveis, cimentos e outros produtos agressivos 

para o ambiente devem ser armazenadas em recipientes adequados, acondicionados dentro do 

estaleiro em zona devidamente impermeabilizada, para posterior remoção e transporte por uma 

empresa devidamente creditada pelo Instituto de Resíduos – Ministério do Ambiente e 

Ordenamento do Território. Esta zona deverá estar dotada de um sistema de drenagem para 

um depósito estanque, a fim de serem colectados eventuais efluentes decorrentes de derrames 

acidentais; 

24. Caso, acidentalmente, ocorra algum derrame fora das zonas que estão devidamente 

preparadas, deve o empreiteiro providenciar a remoção dos solos afectados para locais 

adequados a indicar pela entidade responsável pela fiscalização ambiental, onde não causem 

danos ambientais adicionais; 

25. Proteger os armazenamentos de detritos e de materiais finos da acção dos ventos e das chuvas 

e, eventualmente, utilização de sistemas de aspersão de água sobre as vias não pavimentadas 

e sobre todas as áreas significativas do solo que fiquem a descoberto, especialmente em dias 

secos e ventosos; 

26. A descarga das águas resultantes da limpeza das autobetoneiras deve ser feita em locais a 

indicar pela entidade responsável pela fiscalização ambiental, e nunca em locais próximos de 

linhas de água. Em alternativa e dependendo do local em consideração, deve ser indicado a 

abertura de uma bacia de retenção, de preferência num local de passagem obrigatória para 

todas as autobetoneiras. A bacia de retenção deve ter uma camada de brita no fundo, que ao 

fim de algumas lavagens tem que ser removida e utilizada na execução de aterros, procedendo-

se de imediato à sua reposição dentro da bacia de retenção; 
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27. Não se deve circular com gruas de lagartas durante a montagem dos aerogeradores. Caso seja 

utilizado este tipo de equipamento, cuja circulação danifica as zonas que atravessam e obrigam 

a uma largura excessiva nos acessos, a grua deve ser transportada em camiões até ao local de 

montagem de cada aerogerador; 

28. Insonorização e isolamento adequado das principais fontes de emissão de ruídos 

(equipamentos electromecânicos). Deverão ser feitas revisões periódicas aos veículos e à 

maquinaria de forma a verificar as suas condições de funcionamento e, consequentemente, 

evitar que os seus níveis de potência sonora admissíveis sejam violados; 

29. Devem ser utilizadas as redes de protecção nos tubos de escape das viaturas em obra, de 

modo a que se evite a emissão de fagulhas e, consequentemente, se reduza o risco de 

incêndios; 

30. Sinalizar os aerogeradores de acordo com o exposto na Circular Aeronáutica 10/03, de 6 de 

Maio, após a sua instalação; 

31. Reparação do pavimento danificado nas estradas utilizadas nos percursos de acesso ao parque 

eólico pela circulação de veículos pesados durante a construção; 

32. Após conclusão dos trabalhos de construção, o local do estaleiro e zonas de trabalho deverão 

ser meticulosamente limpos devido à possibilidade de permanência de materiais (óleos, 

resinas, etc.) que, mesmo em baixas concentrações, podem comprometer, a longo prazo, a  

qualidade de recursos hídricos superficiais e subterrâneos; 

33. Nas zonas a recuperar, proceder à descompactação do solo e recuperação do coberto vegetal, 

utilizando espécies autóctones, bem adaptadas às condições edafo-climáticas da região, por 

forma a evitar a aplicação de fertilizantes e fito-fármacos, devendo ainda ser feita a selecção 

das espécies em função das características ecológicas e atendendo às comunidades vegetais 

envolventes. Estas espécies devem, após a recuperação, constituir espaços naturais 

subarbustivos e herbáceos abertos, de forma a não interferir com o funcionamento do parque 

eólico; 

34. Naturalização dos troços de caminhos existentes que por razões técnicas tenham sido sujeitos 

a desvios pontuais. Para isso, os troços de caminho que devido à execução do referido desvio 

não serão utilizados, deverão ser cobertos com terra vegetal e proceder-se à 

plantação/hidrosementeira de espécies autóctones, tendo em atenção as características do 

cenário actual, procurando estabelecer uma continuidade visual na paisagem; 

35. Naturalização dos taludes dos caminhos de acesso através da sua cobertura com terra vegetal 

e posterior plantação/hidrosementeira com espécies autóctones; 
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36. Naturalização das bermas dos caminhos de acesso definitivos para a exploração do parque 

eólico, caso estes venham a ser alargados provisoriamente na fase de construção, devido à 

movimentação da grua para a instalação dos aerogeradores; 

37. Naturalização das valas para instalação dos cabos eléctricos de ligação entre os aerogeradores 

e a subestação/edifício de comando, através da sua cobertura com terra vegetal e posterior 

plantação com espécies autóctones, quando em alguma situação esporádica estas, por razões 

técnicas não se desenvolverem ao longo dos caminhos; 

9.4. Medidas a aplicar na fase de exploração 

38. Implementar um programa de manutenção de balizagem, comunicando à ANA qualquer 

alteração verificada e assegurar uma manutenção adequada na fase de exploração do parque 

eólico para que o sistema de sinalização funcione nas devidas condições; 

39. Fazer o acompanhamento da recuperação ambiental das zonas intervencionadas e envolvente 

próxima durante o primeiro ano de funcionamento do parque eólico, tendo o empreiteiro que 

proceder à recuperação do revestimento vegetal mal sucedido; 

40. Encaminhamento dos diversos tipos de resíduos resultantes das operações de manutenção e 

reparação de equipamentos para os operadores de gestão de resíduos indicados pelo Instituto 

de Resíduos – Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território; 

41. Implementação dos planos de monitorização indicados no presente EIA com o objectivo de 

avaliar os impactes efectivamente decorrentes do empreendimento permitindo uma constante 

reavaliação das medidas propostas, e a eventual sugestão de outras mais ajustadas; 

42. Fazer revisões periódicas com vista à manutenção dos níveis sonoros de funcionamento dos 

aerogeradores; 

9.5. Medidas a considerar na fase de desactivação 

43. Remoção integral dos diversos tipos de infra-estruturas instaladas no parque eólico pelo dono 

da obra, no prazo de um ano; 

44. Recuperação paisagística imediata das zonas afectadas. 

9.6. Medidas compensatórias recomendadas 

Indicam-se em seguida algumas medidas que contribuem para a preservação dos elementos 

patrimoniais mas que não devem ser encaradas como carácter obrigatório: 
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- apoio ao estudo e valorização das principais ocorrências de interesse patrimonial situadas 

na área de incidência do parque eólico, em moldes a definir (em especial as ocorrências 

12 e 14); 

- monitorização periódica do estado de conservação das principais ocorrências patrimoniais 

situadas na área de estudo do parque eólico (em especial as ocorrências 3 e 12 a 14). 

9.7. Síntese de Impactes e Medidas Mitigadoras 

O Quadro 15 apresenta de uma forma sintetizada, os previsíveis impactes decorrentes das fases de 

construção e exploração, assim como as principais medidas mitigadoras consideradas adequadas 

para a prevenção e minimização dos impactes negativos. 

Desta forma pretende-se apresentar de uma forma geral os principais impactes que foram 

identificados e caracterizados por descritor, assim como as principais medidas mitigadoras para cada 

um deles. 

Para assinalar as ocorrências dos impactes negativos utilizou-se a cor vermelha, e a cor verde para 

assinalar as ocorrências dos impactes positivos. As mesmas cores são também utilizadas para 

assinalar os qualificadores mais negativos ou mais positivos, de acordo com os vários critérios 

utilizados na avaliação dos impactes. Desta forma, os impactes identificados terão tanto mais 

aspectos negativos ou positivos, consoante a intensidade de cor atribuída nas colunas da 

caracterização dos impactes. 
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Quadro 15 – Síntese dos principais impactes e correspondentes medidas mitigadoras. 
CARACTERIZAÇÃO DO IMPACTE 

DESCRITOR IMPACTE FASE DE 
OCORRÊNCIA 

Si
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e 
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lid

ad
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MEDIDAS 
MITIGADORAS 

 
Alteração da morfologia decorrente 

das movimentações de terras e 

desmonte de rocha. 
CONSTRUÇÃO negativo reduzida certo imediato permanente irreversível 5/7/8/10/12/154 

Geologia e 

Geomorfologia Alteração da morfologia decorrente 

da erosão resultante da destruição do 

coberto vegetal. 
CONSTRUÇÃO negativo média certo provável temporário reversível 3/10/12/15 

Ocupação definitiva das zonas de 

implantação das torres dos 

aerogeradores e plataformas 

adjacentes, subestação/edifício de 

comando e caminhos. 

CONSTRUÇÃO 

e 

EXPLORAÇÃO 

negativo reduzida certo imediato permanente reversível 12 

Solos e Ocupação 

do Solo 

Ocupação temporária das zonas de 

implantação do estaleiro, de 

armazenamento de terra vegetal e 

outros materiais inertes e plataformas 

provisórias dos aerogeradores onde 

se procede à destruição do coberto 

vegetal e sujeitas a compactação do 

solo. 

CONSTRUÇÃO negativo reduzida certo imediato temporário reversível 
5/10/12/18/19/20/

21 
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Quadro 15 – Síntese dos principais impactes e correspondentes medidas mitigadoras. (continuação). 

CARACTERIZAÇÃO DO IMPACTE 

DESCRITOR IMPACTE FASE DE 
OCORRÊNCIA 

Si
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MEDIDAS 
MITIGADORAS 

 

Mov. de terras nec. à execução de 

diversas acções na fase de obra. 
CONSTRUÇÃO negativo reduzida certo imediato permanente irreversível 10/12 

Exp. do solo aos fenómenos erosivos. CONSTRUÇÃO negativo reduzida provável imediato temporário reversível 3/12/13 

Afectação de usos dos solos na área 

do projecto. 

CONSTRUÇÃO   

E 

 EXPLORAÇÃO 

negativo reduzida improvável imediato permanente irreversível 10/12 

Solos e Ocupação 

do Solo 

Derrames de óleos, combustíveis e 

produtos afins e rejeição de diversos 

tipos de resíduos sólidos. 

CONSTRUÇÃO negativo reduzida provável imediato temporário reversível 22/23/24 

Alteração da morfologia original do 

terreno e destruição de coberto 

vegetal e afloramentos rochosos. 

CONSTRUÇÃO negativo média certo imediato permanente irreversível 7/10/12/15 

Paisagem Perda gradual de identidade estética 

resultante da desordem visual 

característica de qualquer obra de 

construção civil. 

CONSTRUÇÃO negativo média certo imediato temporário reversível 

7/10/11/12/15/16/

17/18/19/20/21/32/

33/34/35/36/37 
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Quadro 15 – Síntese dos principais impactes e correspondentes medidas mitigadoras. (continuação). 

CARACTERÍSTICAS DO IMPACTE 

DESCRITOR IMPACTE FASE DE 
OCORRÊNCIA 

Si
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l 
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e 

C
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MEDIDAS 
MITIGADORAS 

 

Perda de valor cénico natural devido 

à presença do parque eólico. 
EXPLORAÇÃO negativo médio certo imediato permanente reversível --------- 

Visibilidade do parque eólico a partir 

da envolvente, nomeadamente 

povoações e vias de comunicação. 

EXPLORAÇÃO negativo médio certo imediato permanente reversível --------- 

Paisagem 

Encobrimento de ângulos de 

visibilidade pela interposição de 

aerogeradores entre pontos 

estratégicos para contemplar a 

paisagem (mirantes). 

EXPLORAÇÃO negativo reduzida certo imediato permanente reversível --------- 

Destruição e eliminação do coberto 

vegetal, sendo os habitats mais 

afectados os matos rasteiros. 

CONSTRUÇÃO negativo reduzida certo imediato temporário irreversível 
5/7/10/11/12/18/1

9/20/27 
Flora e Vegetação 

Regeneração da vegetação. EXPLORAÇÃO positivo reduzido provável médio prazo permanente reversível 39 

Fauna e Habitats 
Esmagamento ou concussão de 

vertebrados. 
CONSTRUÇÃO negativo médio provável imediato temporário reversível 4 
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Quadro 15 – Síntese dos principais impactes e correspondentes medidas mitigadoras. (continuação). 

CARACTERÍSTICAS DO IMPACTE 

DESCRITOR IMPACTE FASE DE 
OCORRÊNCIA 

Si
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MEDIDAS 
MITIGADORAS 

 

CONSTRUÇÃO negativo média provável imediato temporário reversível 7/10/11/15/16/18/19/
20/32/33/37 

Perturbação dos locais de repouso, 

alimentação e reprodução de várias 

espécies, devido ao aumento dos níveis 

sonoros e presença humana no alto da 

serra. 
EXPLORAÇÃO negativo média certo imediato esporádico reversível --------- Fauna e Habitats 

Risco de colisão de aves e morcegos. EXPLORAÇÃO negativo média certo médio prazo permanente reversível --------- 

Obstrução de linhas de água. CONSTRUÇÃO negativo média provável imediato permanente reversível 8/14/16/18/26 

Arrastamento de sedimentos para as 

linhas de água quando ocorrem chuvas 

intensas. 

CONSTRUÇÃO negativo reduzida provável imediato temporário reversível 3/13 Recursos 

Hídricos 

Contaminação de linhas de água nas 

actividades de estaleiro (instalações 

sanitárias, operações de betonagem, 

pavimentação e construção civil). 

CONSTRUÇÃO negativo média provável imediato permanente reversível 7/22/23/26 

 



 

T23852-RELATORIO-R1.DOC 148 
 

EMPREENDIMENTOS EÓLICOS DO VALE DO MINHO, S.A. 
PARQUE EÓLICO DE MENDOIRO/BUSTAVADE 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 – RELATÓRIO 

Quadro 15 – Síntese dos principais impactes e correspondentes medidas mitigadoras. (continuação). 

CARACTERÍSTICAS DO IMPACTE 

DESCRITOR IMPACTE FASE DE 
OCORRÊNCIA 

Si
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MEDIDAS 
MITIGADORAS 

 

Emissão de gases e poeiras. CONSTRUÇÃO negativo reduzida certo imediato temporário reversível 25 

Ar Evitar a emissão de poluentes 

atmosféricos pela produção de 

energia eléctrica a partir de uma 

fonte renovável. 

EXPLORAÇÃO positivo média certo imediato permanente reversível --------- 

Aumentos dos níveis sonoros 

contínuos e pontuais nas zonas 

envolventes às áreas directamente 

afectas às obras, estaleiros e ao 

longo dos caminhos de acesso a 

utilizar. 

CONSTRUÇÃO negativo média certo imediato temporário reversível 28 

Ambiente Sonoro 

Funcionamento dos aerogeradores 

e subestação. 
EXPLORAÇÃO negativo reduzida certo imediato permanente reversível 42 

Socio-economia 

Benefício económico decorrente do 

arrendamento dos terrenos baldios 

afectos ao parque eólico e da 

exploração do parque eólico.  

CONSTRUÇÃO 

e 

EXPLORAÇÃO 

positivo média certo imediato permanente reversível --------- 



 

T23852-RELATORIO-R1.DOC 149 
 

EMPREENDIMENTOS EÓLICOS DO VALE DO MINHO, S.A. 
PARQUE EÓLICO DE MENDOIRO/BUSTAVADE 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 – RELATÓRIO 

Quadro 15 – Síntese dos principais impactes e correspondentes medidas mitigadoras. (continuação). 

CARACTERÍSTICAS DO IMPACTE 

DESCRITOR IMPACTE FASE DE 
OCORRÊNCIA 

Si
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C
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MEDIDAS 
MITIGADORAS 

 

Utilização de mão-de-obra local 

para a generalidade das obras de 

construção civil. 

CONSTRUÇÃO positivo reduzida certo imediato temporário reversível --------- 

Incentivo ao comércio das 

localidades vizinhas ao nível das 

actividades hoteleiras, restauração e 

comércio de víveres pela presença 

de pessoas estranhas à região. 

CONSTRUÇÃO positivo reduzida certo imediato temporário reversível --------- 

Degradação de algumas vias de 

comunicação. 
CONSTRUÇÃO negativo média provável 

médio 

prazo 
temporário reversível 31 

Incomodidade das populações 

locais devido à intensificação do 

tráfego de veículos pesados e 

consequente aumento de ruído. 

CONSTRUÇÃO negativo média certo imediato temporário reversível --------- 

Socio-economia 

Produção de energia eléctrica a 

partir de uma fonte de energia 

renovável, contribuindo para a 

redução da utilização de 

combustíveis fósseis. 

EXPLORAÇÃO positivo reduzida certo 
médio 

prazo 
permanente reversível --------- 
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Quadro 15 – Síntese dos principais impactes e correspondentes medidas mitigadoras. (continuação). 

CARACTERÍSTICAS DO IMPACTE 

DESCRITOR IMPACTE FASE DE 
OCORRÊNCIA 

Si
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MEDIDAS 
MITIGADORAS 

 

Contributo para a diminuição da 

emissão de poluentes atmosféricos 

responsáveis pelo efeito de estufa, 

alterações climáticas e chuvas 

ácidas seguindo a actual política 

energética. 

EXPLORAÇÃO positivo média certo longo prazo permanente reversível --------- 

Criação de postos de trabalho. EXPLORAÇÃO positivo reduzida provável médio prazo temporário reversível --------- 

Socio-economia 

Afectação de usos existentes. EXPLORAÇÃO negativo reduzido Provável  imediato permanente Reversível --------- 

Intervenções em zonas 

classificadas como REN. 
CONSTRUÇÃO negativo média certo imediato permanente reversível 10/12 

Ordenamento do 

Território Presença do parque eólico em 

zonas de REN. 
EXPLORAÇÃO negativo média certo imediato permanente reversível 10/12 

Património 

Arqueológico, 

Arquitectónico e 

Etnológico 

Afectação de eventuais vestígios 

arqueológicos (e.g. cavidades 

cársicas) ocultos no solo ou sob 

densa vegetação arbustiva. 

CONSTRUÇÃO negativo reduzida provável imediato permanente irreversível 1/2/9 
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Quadro 15 – Síntese dos principais impactes e correspondentes medidas mitigadoras. (continuação). 

CARACTERÍSTICAS DO IMPACTE 

DESCRITOR IMPACTE FASE DE 
OCORRÊNCIA 
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C
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R
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e MEDIDAS 

MITIGADORAS 

 

Afectação de eventuais vestígios 

arqueológicos (e.g. cavidades 

cársicas) ocultos no solo ou sob 

densa vegetação arbustiva. 

CONSTRUÇÃO negativo reduzida provável imediato permanente irreversível 5/6/7/15 

Afectação de ocorrências 

patrimoniais identificadas devido à 

proximidade destas e as zonas 

sujeitas a intervenções na fase de 

obras. 

CONSTRUÇÃO negativo reduzida provável imediato permanente irreversível 9 

Património 

Arqueológico, 

Arquitectónico e 

Etnológico 

Eventuais danos por vandalismo, 

pilhagem ou simples curiosidade 

sobre os elementos patrimoniais 

EXPLORAÇÃO negativo elevado provável imediato permanente irreversível --------- 
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10. MONITORIZAÇÃO 

De acordo com o novo regime jurídico de AIA, disposto no Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, o 

EIA, deve incluir, um programa de monitorização do ambiente. Esta monitorização consiste num 

processo de observação e recolha sistemática de dados sobre o estado do ambiente ou sobre os 

efeitos ambientais do projecto, e a respectiva descrição periódica desses efeitos através de relatórios 

da responsabilidade do proponente, com o objectivo de permitir a avaliação da eficácia das medidas 

previstas no procedimento de AIA para evitar, minimizar ou compensar os impactes ambientais 

significativos decorrentes do projecto. 

Os relatórios de monitorização a implementar deverão apresentar uma estrutura de acordo com a 

legislação em vigor, nomeadamente a estrutura constante no Anexo V da Portaria n.º 330/2001, de 2 

de Abril. 

De facto, há domínios onde a aquisição de informação de um modo sistemático e controlado, 

através de acções de monitorização específicas, assume especial importância num controlo 

permanente que deverá ser mantido no âmbito de um plano de vigilância ambiental com vista à 

identificação de potenciais impactes decorrentes da fase de exploração, no sentido de proceder à 

implementação de adequadas medidas minimizadoras de forma progressiva e ajustada à realidade de 

acordo com a magnitude desses impactes. 

A obtenção de conhecimentos no âmbito de planos de vigilância ambiental de aproveitamentos 

deste tipo, pode ainda contribuir para a adopção de técnicas e metodologias de análise de descritores 

ambientais mais ajustados. 

Conforme já referido, um dos maiores impactes de um parque eólico gerado na fase de exploração 

incide na avifauna. A avaliação deste impacte tem sido efectuada depois dos parques eólicos estarem 

construídos, incidindo principalmente na questão da perturbação e da mortalidade directa causada 

pela colisão das aves com o aerogerador. No entanto, os planos de monitorização deverão não só 

avaliar o comportamento isolado de determinada espécie mas abranger os vários habitats presentes 

na zona. 

Para além do objectivo principal do programa de monitorização que é a avaliação dos impactes e 

eficácia das medidas de minimização, há a considerar o grande contributo que estes estudos podem 

dar a médio/longo prazo para a realização de estudos/publicações a nível nacional/internacional. De 

facto, muitas vezes os parques eólicos localizam-se em zonas consideradas de elevado valor 

ambiental e para os quais os estudos existentes são muito vagos. Por outro lado, os estudos de 

monitorização efectuados em outros países com características biofísicas diferentes do nosso não 

permitem extrapolar conclusões de acordo com a nossa realidade. 



 

T23852-RELATORIO-R1.DOC 153 
 

EMPREENDIMENTOS EÓLICOS DO VALE DO MINHO, S.A. 
PARQUE EÓLICO DE MENDOIRO/BUSTAVADE 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 – RELATÓRIO 

A execução de planos de monitorização irá permitir que em futuros projectos a implementar, em 

zonas com características similares, haja um conhecimento mais aprofundado dos potenciais impactes 

decorrentes da construção e exploração deste tipo de aproveitamentos. 

10.1. Fauna e Habitats 

O objectivo da definição de Planos de Monitorização para controlo de impactes ambientais, 

nomeadamente sobre a fauna, é o de proporcionar dados de base para o conhecimento dos 

potenciais impactes dos parques eólicos, servindo assim como estudo de referência para futuros 

projectos a implantar em zonas de características semelhantes. 

A informação disponível sobre o risco de colisão de aves e morcegos com os aerogeradores de 

parques eólicos e sobre a tolerância de espécies sensíveis a estes empreendimentos, além de 

manifestamente insuficiente, não é de modo algum concludente. 

Assim, propõe-se uma monitorização da situação das espécies de aves e morcegos existentes na 

área e uma monitorização da mortalidade e dispersão provocada pela existência do parque eólico 

(durante as fases de construção e de exploração). 

O projecto de monitorização delinear-se-ia, da seguinte forma: 

Avifauna e Morcegos 

OBJECTIVOS E 

METODOLOGIA 
- Monitorização e estudo de parâmetros ecológicos (e.g., 

reprodução durante Março-Julho e hibernação durante 

Dezembro-Janeiro) das espécies de morcegos detectadas, 

um dos métodos a utilizar será a realização de percursos com 

detector de ultra-sons, o que permite avaliar a diversidade 

específica deste grupo por tornar possível a identificação de 

espécies de morcegos não cavernícolas, de outra forma 

dificilmente detectáveis; 

- Determinação da utilização e abundâncias (através de Índices 

Kilométricos de Abundância ou outros métodos utilizados em 

Ornitologia) de aves na zona de edificação dos 

aerogeradores; 

- Monitorização da mortalidade provocada pelos 

aerogeradores, em morcegos e aves, durante a fase de 

utilização. A metodologia utilizada seria uma adaptação de 

OSBORN et al. (1996). Para tal seria pesquisado o chão num 

raio de 46m em torno de cada aerogerador (ou 15m além do 
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diâmetro das pás dos aerogeradores), para localização de 

carcaças de morcegos e aves. Esta pesquisa seria efectuada 

durante o período de dois ou mais anos, com uma 

periodicidade mensal e um mínimo de cinco dias consecutivos 

por cada visita. Essa periodicidade de prospecção de 

cadáveres seria posteriormente ajustada de acordo com 

vários factores (taxa de necrofagia, abundância de aves, etc.). 

 

Lobo 

O Lobo tem por si só um valor conservacionista indiscutível, já que se trata de uma espécie Em 

perigo de extinção (SNPRCN, 1990) e consta nos Anexo II e IV da Directiva Habitats, com o estatuto 

de prioritária, mas outros factores conduzem a que seja considerado de forma excepcional nesta área. 

A importância da Serra da Anta para o lobo deve-se ao facto de esta região funcionar como um 

corredor ecológico imprescindível à sobrevivência do núcleo lupino de ARGA-PAREDES DE COURA, 

uma vez que é dos poucos locais que assegura a passagem para Oeste de lobos dispersantes 

provenientes do Parque Nacional Peneda-Gerês. Assim, é pertinente efectuar a monitorização do lobo 

na área de implementação do parque eólico de Mendoiro/Bustavade, de forma a verificar se a sua 

construção não põe em causa a livre e regular passagem e ocorrência de lobo na zona. Como será 

óbvio, no caso de um animal de tão grande mobilidade não faria qualquer sentido restringir o 

acompanhamento da evolução da sua população, ao longo das várias fases deste projecto, à área da 

sua implementação, devendo alargar-se a monitorização a uma área mais vasta. Assim, propõe-se: 

 

OBJECTIVOS E 

METODOLOGIA 
- Definir a intensidade e o tipo de utilização da área de 

implementação do parque eólico e zona circundante através 

de: inquéritos orais aos habitantes locais (em particular 

pastores e guardas florestais), percursos para detecção de 

indícios de presença (dejectos, pegadas e rastos, restos de 

presas), uivos simulados para indução de respostas durante a 

implementação do parque eólico (durante as obras e na fase 

de exploração); 

- Determinação e comparação de índices quilométricos de 

abundância (IKA) de indícios de presença durante a fase de 

construção e de exploração. Serão definidos transectos fixos, 

com uma extensão média de cerca de 3km, um por cada 

quadrícula Gauss 1x1km na área de estudo, que deverão ser 
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percorridos sazonalmente (Inverno, Primavera, Verão e 

Outono), em todas as fases de execução da obra. Desta 

forma poder-se-á avaliar alterações na intensidade de 

utilização da área; 

- Avaliação do estatuto reprodutor da alcateia e detecção do 

local de criação, durante a fase de construção e na fase de 

exploração. Os métodos a utilizar serão inquéritos orais, 

procura de indícios de presença e simulação de uivos, nos 

meses de Julho a Outubro; 

- Análise da taxa de mortalidade (recolha de lobos mortos e 

realização de autópsia) para determinar a ocorrência, ou não, 

de possíveis efeitos de incremento em consequência da 

acessibilidade facilitada pelos melhoramentos efectuados no 

âmbito do projecto. 

 

10.2. Flora e Vegetação 

Com base na análise preliminar efectuada na caracterização da situação de referência e com base 

na experiência obtida em acompanhamento de obras similares, ressaltam distintas tipologias de 

intervenção, consoante as situações, em termos de estrutura e composição da vegetação a instalar, 

nomeadamente as seguintes: zona de taludes dos acessos, das plataformas dos aerogeradores; zona 

envolvente da subestação/edifício de comando; zona do estaleiro; zona de armazenamento 

temporário de inertes; zona adjacente aos acessos e zona de abertura das valas. 

Pretende-se que as estruturas vegetais a introduzir, quer por hidrosementeira e/ou por plantação, 

tenham sempre composição adequada para a maior estratificação de coberto, maximizando desta 

forma as funções ecológicas dos habitats. 

Deverão ser utilizadas apenas espécies autóctones ou tradicionais da paisagem vegetal regional, 

bem adaptadas ao contexto edafo-climático. Contudo a existência das espécies propostas em 

mercado será factor determinante para a sua selecção. 
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O plano de monitorização delinear-se-á, da seguinte forma: 

FLORA E 

VEGETAÇÃO: 

PRINCIPAIS 

DIRECTRIZES 

PARA A 

MONITORIZAÇÃO 

- Apreciação do Plano de Recuperação e Integração 

Paisagística proposto; 

- Controlo das actividades relativas à recuperação paisagística 

que deverá desenrolar-se em simultâneo com o plano de 

acompanhamento de obra, prolongando-se para o início da 

fase de exploração do parque eólico; 

- Verificação da regeneração do coberto vegetal nas áreas 

afectadas. 

Em fase de RECAPE será definida qual a periodicidade de entrega dos relatórios de monitorização. 
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11. ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS 

11.1. Ambiental 

Para além da monitorização, cuja implementação será igualmente da responsabilidade do 

proponente, é fundamental que durante a execução das obras haja um acompanhamento ambiental 

da obra de construção do parque eólico com o objectivo de garantir que as medidas mitigadoras 

indicadas na Declaração de Impacte Ambiental estão a ser cumpridas pelo empreiteiro. 

Este acompanhamento deverá ser realizado com uma periodicidade em função das diferentes fases 

da obra, ajustado pormenorizadamente ao cronograma de obra numa fase posterior de adjudicação da 

empreitada, e sempre que se verifiquem actualizações no decorrer da mesma. 

Considera-se que na fase inicial, bem como na fase final, as deslocações à obra para fiscalização 

deverão ser feitas com maior frequência. 

A realização na fase de arranque da obra de uma reunião com o responsável da obra e a equipa de 

acompanhamento ambiental da obra, reveste-se de extrema importância no sentido de se esclarecer 

com o empreiteiro todas as cláusulas técnicas ambientais constantes no caderno de encargos que 

terão de ser cumpridas e devidamente implementadas. 

Numa fase inicial é fundamental verificar se as áreas ambientalmente sensíveis e o património a 

preservar, que se localizam próximo das frentes de obra, encontram-se devidamente balizados para 

impedir qualquer tipo de afectação. 

No acompanhamento dos trabalhos seguintes é necessário verificar se as medidas relacionadas 

com a movimentação geral de terras e com a desmatação estão a ser cumpridas. Salienta-se que 

deverá ser dada especial atenção à desmatação, quer no que diz respeito ao arranque da vegetação 

propriamente dito (restringindo-se apenas às áreas estritamente necessárias), quer no que diz 

respeito ao destino final a dar à vegetação retirada. 

Deverá, igualmente, ser verificado se os materiais inertes são armazenados em locais adequados 

(zonas que não afectem património e valores naturais, e ainda zonas afastadas de linhas de água e de 

preferência com declive suave), assim como os materiais resultantes da execução das obras, e se a 

terra vegetal está a ser separada e devidamente acondicionada, para posterior utilização na 

recuperação paisagística das áreas sujeitas a intervenções. 

Na fase final, a fiscalização ambiental da obra também se acentua pelo necessário 

acompanhamento da recuperação final de todas as zonas afectadas pelas obras. O acompanhamento 

deverá ser efectuado para que se possa verificar se os taludes e quaisquer “feridas” provocadas na 
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paisagem estão a ser devidamente recuperados, e se a zona afectada pelas obras fica totalmente 

limpa. 

De referir por último que o programa de acompanhamento ambiental das obras deverá ser 

encarado como um complemento do programa de monitorização a implementar, não o substituindo de 

forma alguma, devendo mesmo estes decorrerem em simultâneo durante a execução das obras. 

O programa de acompanhamento ambiental tem por objectivo garantir o cumprimento das medidas 

constantes na Declaração de Impacte Ambiental. Por outro lado, o programa de monitorização 

ambiental a implementar na fase de obras, tem por objectivo verificar os efeitos gerados nos 

descritores ambientais afectados pelas acções decorrentes da execução da obra. 

11.2. Arqueológico 

O acompanhamento da fase de construção por um arqueólogo, é fundamental durante a execução 

de operações de desmatação, revolvimento superficial e escavações, nomeadamente em 

consequência das escavações do cabouco para as fundações dos aerogeradores e 

subestação/edifício de comando, abertura de caminhos e valas para instalação dos cabos eléctricos, e 

montagem do estaleiro, para detecção de eventuais vestígios arqueológicos e minimização dos 

impactes associados. 

Assim, considera-se pertinente recomendar o acompanhamento arqueológico da obra, com os 

seguintes objectivos: 

- sinalização das ocorrências de interesse patrimonial identificadas em campo, passíveis de 

afectação, mesmo que indirecta, na fase de construção (nomeadamente devido à 

circulação de equipamento, áreas de armazenamento ou outras). Pretende-se, desta 

forma, minorar ou evitar danos involuntários. Estas ocorrências deverão ser delimitadas 

com fita sinalizadora. Além dessa acção, o empreiteiro deverá receber um inventário das 

ocorrências de interesse patrimonial situadas na área de estudo, incluindo identificação, 

fotografia e localização em escala apropriada; 

- observar as operações de escavação (acessos, plataformas, fundações e valas) ou outras 

que impliquem revolvimento do solo de forma a prevenir a destruição de vestígios 

arqueológicos ocultos no solo ou sob o coberto vegetal. 

O acompanhamento da obra poderá eventualmente determinar a execução de outras sondagens ou 

escavações arqueológicas. Estes trabalhos deverão ser divulgados sob a forma de monografia 

devidamente ilustrada, e/ou em suporte digital, no caso de produzirem resultados de relevante 

interesse científico e/ou patrimonial. 
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12. LACUNAS DE INFORMAÇÃO 

Sobre a área de implantação do parque eólico de Mendoiro/Bustavade existem escassos estudos 

de inventariação dos valores naturais e patrimoniais. Este aspecto faz-se sentir com maior intensidade 

ao nível da fauna onde a bibliografia existente é bastante reduzida ou possui falhas graves: existem 

estudos à escala nacional com cartografia com uma escala pequena (e.g. ICN/CBA, 1999); muitos dos 

estudos remontam a mais de uma década, como seja o Atlas de Aves Nidificantes (RUFINO, 1989) – 

não existem ainda dados disponíveis da actualização a decorrer presentemente; não existe 

informação publicada sobre a comunidade de aves migradoras em passagem ou aves invernantes, a 

nível nacional ou regional, com única excepção do atlas do Parque Nacional Peneda-Gerês ao qual se 

recorreu apesar dos erros inerentes a este tipo de extrapolação. 

Ainda dentro do grupo dos Vertebrados é, também, de referir a ausência de estudos regionais de 

inventariação e distribuição de micromamíferos (Insectívoros e Roedores) e quirópteros, o que fez 

com que o elenco de espécies destes grupos realizado neste estudo pudesse estar incompleto. Assim, 

foi inquestionável a importância de execução de trabalho de campo para um melhor conhecimento do 

elenco faunístico existente, o que aliás resultou na detecção de espécies que não estavam dados para 

este local (Cobra-de-água e Cegonha-branca). 

Apesar da existência de algumas lacunas no conhecimento do património faunístico de Vertebrados 

na área de estudo, em relação à fauna de Invertebrados existe um total desconhecimento, tendo sido 

essa a principal lacuna deste estudo. 

No entanto, face à natureza do projecto, considera-se que de acordo com a análise efectuada, os 

objectivos primordiais do EIA foram atingidos, não tendo sido registadas lacunas de conhecimento que 

possam interferir de forma relevante com a validade das conclusões alcançadas, pelo que assume-se 

o presente estudo como um instrumento válido de apoio à tomada de decisão sobre o projecto do 

parque eólico de Mendoiro/Bustavade. 
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13. CONCLUSÕES 

Na globalidade, é expectável que o impacte ambiental provocado pela construção e exploração do 

parque eólico de Mendoiro/Bustavade seja reduzido, podendo ser convenientemente minimizado. Para 

isso, é fundamental proceder-se à sinalização prévia de todos os elementos naturais e patrimoniais 

identificados, de modo a que estes não sejam afectados durante as obras. Neste âmbito, o 

levantamento efectuado e transposto para a planta de condicionamentos (Desenho 12) foi 

fundamental para a definição do traçado dos acessos e da implantação dos aerogeradores e da 

subestação/edifício de comando. 

A fase de maior impacte é a da construção, devido à necessidade de movimentação geral de terras 

para a construção das fundações, dos caminhos de acesso, das valas para instalação da rede 

eléctrica, das plataformas para montagem dos aerogeradores e da subestação/edifício de comando, 

bem como o incómodo causado pelo movimento de máquinas e veículos pesados. 

Face ao eventual risco de contaminação das linhas de água com origem na zona afecta ao parque 

eólico e alteração da sua drenagem natural, especialmente a Área com Interesse Ecológico n.º 6, 

foram indicadas algumas medidas mitigadoras relativas à manutenção do escoamento superficial dos 

recursos hídricos, bem como às descargas de águas residuais e ao controlo de sedimentos, de modo 

a prevenir possíveis contaminações. 

Apesar de não nos encontrarmos num local classificado de acordo com o Decreto-Lei n.º 69/2000 

como área sensível, salienta-se a importância da preservação da zona definida como Área com 

Interesse Ecológico n.º 6 que corresponde a uma linha de água associada a uma considerável 

mancha florestal dominada por Bétulas, Carvalhos, entre outros, de tal forma que o acesso aos locais 

de implantação dos aerogeradores na zona sul do núcleo de Mendoiro não atravessa esta área, como 

forma de garantir a sua total conservação. 

O impacte causado pela construção do parque eólico sobre a flora e vegetação é pequeno uma vez 

que a zona de implantação dos aerogeradores e da subestação é ocupada por matos rasteiros, e as 

zonas existentes com vegetação arbórea densa foram preservadas, nomeadamente toda a zona norte 

do núcleo de Bustavade, não tendo sido projectado para esses locais a implantação de qualquer tipo 

de infra-estrutura constituinte do parque eólico. 

De referir, ainda, que o período de construção é muito curto e a recuperação da cobertura do solo 

faz-se geralmente depressa, podendo ser ajudada pela realização de trabalhos complementares, 

nomeadamente pela execução de hidrosementeiras com espécies autóctones representadas no local, 

conforme proposto nas medidas de minimização. 

A importância dos efeitos positivos encontra-se reflectida na justificação do projecto, bem como na 

própria identificação e avaliação destes mesmos efeitos. 
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Na fase de exploração os impactes gerados são negativos e positivos e resultam fundamentalmente 

de: 

Impactes negativos 

- perturbação que se faz sentir sobre a avifauna e morcegos existentes na zona, pela 

presença e funcionamento dos aerogeradores. De um modo geral o impacte é mais 

elevado sobre as aves migradoras. Neste âmbito é de referir que não é conhecido nenhum 

corredor migratório sobre a área prevista para instalação do parque eólico, apesar de 

durante o trabalho de campo se ter presenciado uma possível migração pré-nupcial tardia 

de Cegonha-branca. Os restantes animais, segundo mostra a experiência, adaptam-se, 

acostumando-se ao ruído e presença dos aerogeradores. Relativamente aos acidentes de 

colisão com os aerogeradores, estes, segundo os vários estudos que se têm feito sobre 

parques eólicos relativamente às aves e morcegos, são em número muito reduzido; 

- produção de ruído, que no entanto pouco efeito repercutirá uma vez que a zona é isolada. 

As povoações mais próximas, encontram-se a pelo menos 1 km de distância dos 

aerogeradores. Junto às torres constatou-se que o barulho da natureza chega mesmo a 

sobrepor-se ao ruído produzido pelos aerogeradores; e 

- presença dos aerogeradores, sendo no entanto uma questão subjectiva. 

Impactes positivos 

- exploração do parque eólico como aproveitamento de um recurso energético natural, 

renovável e consequentemente a contribuição para a diminuição da emissão de poluentes 

responsáveis por situações como o efeito de estufa, alterações climáticas e chuvas ácidas; 

- benefícios económicos para as juntas de freguesia de Longos Vales, Merufe, Lordelo e 

Anhões, decorrentes do arrendamento dos terrenos onde se situa o parque eólico e 

benefícios económicos para a Câmara Municipal de Monção conforme legislação em vigor. 

Conclui-se assim, que a maioria dos impactes negativos fazem-se sentir somente durante a fase de 

construção e que se forem aplicadas correctamente as medidas mitigadoras indicadas, estes impactes 

identificados serão em grande parte reduzidos. 
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