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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de 

Impacte Ambiental (EIA) referente ao Estudo Prévio do Parque Eólico (PE) do 

Sobrado (Serra de Montemuro), cujo objectivo principal é o aproveitamento da 

energia do vento, para produção de electricidade. 

Este empreendimento, assim como, o próprio projecto é da responsabilidade da 

Energiekontor Sobrado (sucursal em Portugal), tendo o EIA sido realizado pela 

empresa ECOMIND Consultores em Ambiente, Lda, o qual decorreu entre Outubro 

de 2005 e Maio de 2006.  

A entidade licenciadora ou competente pela autorização deste empreendimento é a 

Direcção Geral de Geologia e Energia (DGGE).  

O presente EIA foi elaborado de acordo com a legislação portuguesa em vigor, 

nomeadamente, com o disposto no Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com a 

nova redacção que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei nº 197/2005 de 8 de 

Novembro, que estabelece o regime jurídico da avaliação de impacte ambiental dos 

projectos públicos e privados, susceptíveis de produzirem efeitos significativos no 

ambiente, e na Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, que estabelece as normas 

técnicas para a elaboração do EIA. 

Neste sentido, foram identificados e avaliados os efeitos, positivos e negativos, 

associados à implementação do PE do Sobrado, atendendo às características do 

projecto, relativamente, às fases de construção, exploração e desactivação, e à 

situação actual da área de intervenção, em diversos aspectos ambientais. Foram, 

igualmente, avaliados os impactes cumulativos que resultam do facto de nas 

imediações do presente PE, estarem implantados vários parques: Aproveitamento 

Eólico Arada/Montemuro (Sub-Parques Aveloso, Carvalhosa e Picão), Parque Eólico 

de Casais, PE de Tendais, PE de S. Pedro, PE de Alto do Couto, PE da Lameira, PE 

de Fonte de Quelha, PE do Alto do Talefe, PE do Pinheiro e PE do Cabril. 

Como resultado da avaliação efectuada, anteriormente, foram propostas, sempre 

que possível, diversas medidas/acções que permitam evitar e/ou anular os impactes 

negativos no ambiente e nas populações abrangidas. Foram, igualmente, propostas 
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um conjunto de recomendações, no sentido de valorizar os impactes positivos 

resultantes. 

 

2. QUAL O OBJECTIVO DESTE NOVO PE E QUAIS SÃO AS SUAS 
CARACTERÍSTICAS? 

 

O projecto do PE do Sobrado insere-se numa estratégia de desenvolvimento 

económico, baseada no aproveitamento das energias renováveis, que está na 

ordem do dia das políticas energética e ambiental, não só da União Europeia mas, 

também, do próprio Governo Português. 

Este PE será constituído por uma fiada de cinco aerogeradores edificados ao longo 

da linha de cumeada, próxima do sítio do Sobrado, no limite do concelho de Castro 

Daire com o concelho de Cinfães. Inclui-se, ainda, no presente trabalho o estudo do 

corredor afecto à Linha de Interligação de Alta Tensão do PE, à subestação do 

Carrapatelo, a qual será efectuada a partir da subestação, junto ao aerogerador 2.  

Antes de se passar à descrição dos vários componentes que fazem parte deste 

projecto, considera-se relevante referir o conjunto de aspectos que levaram à 

escolha do local de implantação do mesmo. 

Na selecção de um local para instalar um projecto desta natureza, surgem alguns 

requisitos que terão de ser cumpridos, antes mesmo da escolha exacta de 

localização de cada aerogerador. Entre estes destacam-se: 

• A necessidade de assegurar terrenos disponíveis; 

• A aprovação prévia da Câmara Municipal referente à viabilidade da 

localização do projecto; 

• Autorização para que o projecto se possa ligar à rede de alta tensão e possa 

ser escoada e vendida a energia produzida. Para tal é necessária a prévia 

atribuição de um ponto de interligação pela entidade gestora da rede e pela 

Direcção Geral de Geologia e Energia; 

• Existência de valores de intensidade de vento que garantam a viabilidade 

económica do empreendimento. 
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Assim, a Energiekontor tem vindo, progressivamente, a dar resposta aos requisitos 

necessários para proceder ao licenciamento do projecto, por parte da DGGE. 

Com o objectivo de caracterizar o regime de ventos no Sobrado e verificar a 

viabilidade da instalação do PE, foi planeada e iniciada uma campanha de 

medições, efectuada pelo Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial 

(INEGI). Para além dos dados relativos ao regime de ventos atestarem a viabilidade 

económica do projecto, a existência de acessos possíveis ao futuro PE, surge como 

um factor que minimiza custos financeiros, assim como, todos os impactes 

ambientais decorrentes da construção de novos acessos, por vezes, com extensões 

consideráveis. 

O PE do Sobrado contempla, assim, uma fiada de 5 aerogeradores, ao longo de 

uma linha secundária de cumeada da Serra de Montemuro, estendendo-se no 

sentido Sul/Norte, a norte do PE da Lameira do qual é uma extensão natural. 

 

2.1. EXISTÊNCIA DE PROJECTOS SIMILARES NA ENVOLVENTE DO PE DO 
SOBRADO 

 

Tendo em conta que, actualmente, cerca de 85% das zonas com boas capacidades 

para produzir energia a partir do vento, existentes em Portugal ocorre em zonas de 

cumeada, a probabilidade de existirem projectos similares na envolvente do PE do 

Sobrado, afigura-se como elevada.  

Assim, no que respeita a projectos similares, verificou-se a existência dos seguintes; 

Aproveitamento Eólico Arada/Montemuro (Sub-Parques Aveloso, Carvalhosa e 

Picão), Parque Eólico de Casais, PE de Tendais, PE de S. Pedro, PE de Alto do 

Couto, PE da Lameira, PE de Fonte de Quelha, PE do Alto do Talefe, PE do 

Pinheiro e PE do Cabril. 

Na Figura 1 apresenta-se a localização destes projectos similares e do futuro PE do 

Sobrado. 
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2.2. PRINCIPAIS COMPONENTES DO PROJECTO 

 

O PE da Sobrado será constituído por 5 aerogeradores com uma prestação eólica 

de 2000 kW. Cada aerogerador será equipado com um Posto de Transformação 

(PT) elevador 690 V/20 KV em princípio a localizar no interior da torre metálica de 

suporte do aerogerador. A interligação entre os cinco PT e a Subestação será feita 

por intermédio de cabos enterrados em vala aberta para o efeito. 

Para além dos componentes mencionados anteriormente está, igualmente, 

projectada a construção de um pequeno Edifício de Comando e controlo que 

integrará a Subestação. Este edifício será construído junto ao aerogerador 2, 

ocupando uma área de cerca de 112 m2.  
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2.3. PRINCIPAIS ACÇÕES DE PROJECTO 

 

2.3.1. Fase de Construção 

Esta fase terá uma duração aproximada de 6 meses, descrevendo-se de seguida as 

principais acções que a caracterizam. 

Montagem do estaleiro 

A área necessária para o estaleiro de apoio à obra de construção do PE do Sobrado 

na Serra de Montemuro é de cerca de 70 m x 60 m, o que corresponde a uma área 

de ocupação de 4 200 m2. Para a sua futura localização são apresentadas duas 

alternativas (Figura 2): 

• Alternativa 1: no acesso ao PE do Sobrado; 

• Alternativa 2: nas imediações das Portas de Montemuro. 

O estaleiro destina-se a depósito de materiais e manutenção de maquinaria de apoio 

à obra. As principais operações a serem efectuadas pelos veículos no interior da 

área de estaleiro serão o transporte, a carga e descarga de inertes e outros 

materiais na zona de “stock“ de materiais, bem como, a circulação de veículos 

ligeiros pertencentes ao empreiteiro, fiscalização e visitantes.  

Construção e beneficiação dos acessos viários 

Para efectuar o acesso ao PE recorrer-se-á maioritariamente, aos caminhos já 

existentes evitando-se, assim, um acréscimo nos custos de construção, bem como 

os impactes associados à abertura de novos caminhos. 

Neste sentido, o acesso principal ao PE, será o já existente para acesso ao PE da 

Lameira, construindo-se apenas um caminho de interligação entre aerogeradores. 
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O troço que liga os aerogeradores, será construído de raiz, em “toutvenant” batido, 

com material inerte e permeável. Este caminho será construído, sempre que 

possível, paralelamente, às curvas de nível, minimizando desta forma as perdas de 

solo por erosão. Salienta-se que este acesso terá uma largura de 4,5 m, sendo a 

sua drenagem assegurada por valetas de drenagem e, nos casos de intercepção de 

linhas de água, estas serão, devidamente, restabelecidas recorrendo a passagens 

hidráulicas.  

Junto ao local de cada aerogeradores serão construídas plataformas provisórias que 

irão auxiliar na sua montagem, e que distarão 20 m de cada aerogerador. 

Escavações para fundação das torres 

A fundação de cada torre será em betão armado, constituída por duas secções 

octogonais. No que se refere ao volume de terras escavado para a colocação de 

cada fundação, estima-se que este seja de, aproximadamente, 470 m3, o que perfaz 

um total de 2350 m3 de solo escavado para a implantação das fundações. Do 

volume total escavado, serão utilizados, para recobrimento das fundações, cerca de 

54 m3 por fundação, o que perfaz um total de 270 m3. 

Do total de terras escavado para a implantação das fundações, estima-se poder 

aproveitar cerca de 25 m3 de terra vegetal. Esta terra vegetal será armazenada para 

ser, posteriormente, espalhado, na sua totalidade, em redor dos aerogeradores. 

Cablagem interna do PE  

A interligação entre os PT e a Subestação será feita por intermédio de cabos 

enterrados no solo em vala aberta para o efeito, interligando dois grupos de 

aerogeradores entre si com a Subestação. As valas serão escavadas até uma 

profundidade de 1,10 m, sendo, posteriormente, recobertas com o material 

escavado. 

Construção da subestação/edifício de comando 

Este edifício terá uma área de 112 m2 e localizar-se-á junto ao aerogerador n.º 2. Os 

materiais a utilizar na construção deste edifício terão em conta as características dos 

edifícios da região, minimizando, desta forma, o factor de intrusão visual.  

Implantação dos aerogeradores 



 
Consultadoria Ambiental Lda 

 

Página 9  

Resumo Não Técnico do EIA do Parque Eólico do Sobrado – Estudo Prévio 

 Agosto de 2006 

A distância entre os aerogeradores respeita um mínimo de afastamento, para 

minimizar possíveis interferências aerodinâmicas. A implantação dos aerogeradores 

será feita com o auxílio de uma grua que elevará as duas peças que constituem a 

torre tubular e, finalmente, a turbina do aerogerador a qual foi, previamente, 

montada em terra com todos os seus componentes mecânicos.  

Desmantelamento do estaleiro 

Após a conclusão da obra o estaleiro será, totalmente, removido e a área afecta ao 

mesmo será recuperada, de forma a readquirir as suas características iniciais.  

 

2.3.2. Fase de Exploração 

Após a construção e montagem de todo o equipamento referido, o PE entrará, 

imediatamente, em funcionamento, introduzindo desde logo energia eléctrica na 

rede.  

Assim, durante a fase de exploração, serão levadas a cabo as seguintes acções: 

• Funcionamento dos aerogeradores; 

• Produção de energia eléctrica e introdução desta na rede; 

• Controlo de operacionalidade do sistema, supervisão e manutenção do 

parque eólico. 

Prevê-se que o PE em estudo possa manter-se em funcionamento, pelo menos, 

cerca de 20 anos. 

 

2.3.3 Fase de Desactivação 

A esta fase corresponde o desmantelamento de todo o PE, assim como, as infra-

estruturas que lhe estejam associadas, de que é exemplo, a linha de ligação à rede 

eléctrica. 
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3. COMO SE CARACTERIZA A ÁREA DE INTERVENÇÃO? 

 

A área em estudo localiza-se em plena Serra de Montemuro, na zona limite entre as 

regiões Centro e Norte. Apresenta-se na Figura 3, a localização do projecto à escala 

nacional, regional e local. 

Como se pode verificar, pela observação da referida figura, os aerogeradores serão, 

na sua totalidade, edificados no concelho de Castro Daire, freguesia de Parada de 

Ester. A linha de interligação com 15 km de extensão, (Figura 4), inicia-se no 

concelho de Castro Daire, prossegue o seu traçado pelo concelho de Cinfães 

terminando no concelho de Marco de Canaveses. 
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Figura 3 - Localização do projecto à escala nacional, regional e local 
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Figura 4 – Ligação da Subestação do PE do Sobrado à REN junto da barragem do 
Carrapatelo 

 

Refira-se, em termos de enquadramento regional do projecto, que o município de 

Castro Daire se inclui na Região Centro (NUT II), inserindo-se, por sua vez, na sub-

região (NUT III) de Dão e Lafões, enquanto o município de Cinfães faz parte da sub-

região do Tâmega (NUT III), a qual se integra na Região Norte (NUT II). 

Os núcleos populacionais mais próximos situam-se nas zonas de vale e constituem 

maioritariamente aglomerados rurais. À semelhança do que acontece com a 

ocupação humana, também a rede viária da área de implantação do projecto se 

encontra fortemente, condicionada pelo relevo, apresentando um traçado difícil e, 

regra geral, um mau estado de conservação.  

Em termos geomorfológicos, a área em estudo, é caracterizada, por uma paisagem 

onde predominam os afloramentos graníticos, destacando-se os declives 

acentuados (montanhas), vales de fractura, zonas de rochas alteradas e grandes 

depressões. Enquadra-se, assim, numa região que apresenta um relevo acentuado 

e complexo, com numerosas elevações de morfologia tipo cónica, formado por vales 

profundos e estreitos, alguns deles de percurso rectilíneo, morfologia típica de 

formações graníticas muito erodidas.  
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Por seu lado, a hidrografia local é fortemente condicionada pelos factores 

topográficos, geológicos e climáticos. O relevo desta região está marcado por 

depressões alinhadas, onde se instalaram as linhas de água existentes. A área em 

análise insere-se na bacia hidrográfica do rio Paiva, afluente de primeira ordem da 

bacia hidrográfica do rio Douro.  

As linhas de água existentes na envolvente do PE, nomeadamente, as ribeiras do 

Tenente, de Meã e de Sousa, apresentam orientações preferenciais Nordeste-

Sudoeste. Por sua vez, os seus cursos de água tributários, aparentemente 

inadaptados relativamente à estrutura geológica regional, apresentam uma direcção 

em função da morfologia local.  

Não se identificaram, para a zona em estudo, ocorrências litológicas, 

paleontológicas ou geomorfológicas com especial interesse, dignas de preservação, 

susceptíveis de vir a ser afectadas pelo projecto.  

Do ponto de vista mineiro, a área não é, actualmente, produtiva quer em recursos 

metálicos, quer em não metálicos. Não existe referência de águas minerais na 

envolvente directa do projecto em estudo. 

Em termos climáticos, o local em estudo, situado em plena Serra de Montemuro, 

insere-se numa região de clima de transição, submetida, simultaneamente, à 

influência das massas de ar, continentais e marítimas, onde a penetração das 

massa de ar marítimo se fazem através dos corredores das Bacias Hidrográficas dos 

rios Vouga e Douro e dos seus afluentes Arda e Paiva (Plano Director Municipal de 

Castro Daire). 

Os contrastes térmicos não são muito acentuados, sendo os Verões frescos e os 

Invernos frios, apresentando, o clima, características húmidas (Daveau, 1985). 

O fenómeno da ocorrência de nevoeiro nesta região é designado por baixas 

continentais (nevoeiro de irradiação), sendo mais frequente nas noites límpidas e 

frias e de manhã cedo, que ocorrem no Outono, Inverno e Primavera. É causado 

quer pelo deslize de ar frio em direcção ao fundo dos vales, quer pelas perdas 

radiativas nocturnas, o que acontece frequentemente nesta região. Este nevoeiro é, 

particularmente, frequente e espesso nos fundos dos vales de planície aluvionares 

ou, em bacias limitadas por obstáculos orográficos significativos, como é o caso dos 

vales encaixados da Serra de Montemuro (Daveau, 1985).  
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No que se refere aos solos, na área em estudo, são pouco evoluídos, de uso 

limitado, em geral, não susceptíveis de utilização agrícola, salvo em casos muito 

especiais. Os riscos de erosão são elevados a muito elevados e tratam-se de solos 

com poucas ou moderadas limitações para pastagem, exploração de matos e 

exploração florestal. No que se refere ao uso do solo, predominam, essencialmente, 

os matos rasteiros e/ou mais raramente de porte arbustivo, ocorrendo, 

esporadicamente, algumas manchas florestais de pinhal e eucaliptal. A acompanhar 

as linhas de água (zonas de vale) surge uma agricultura intensiva, essencialmente, 

de minifúndio (subsistência), associada a pequenos aglomerados populacionais de 

baixa densidade, os quais evidenciam uma elevada ruralidade. 

Relativamente à componente ecológica, importa referir que, a totalidade da área em 

estudo, encontra-se incluída no Sítio “Serra de Montemuro”, da lista nacional de 

sítios com interesse para a conservação da natureza (Resolução de Conselho de 

Ministros n.º 142/97, de 28 de Agosto). As motivações são diversificadas mas, entre 

elas, assumem particular importância a diversidade de habitats naturais 

encontrados. 

A Serra de Montemuro apresenta, ainda, numerosos elementos da vegetação clímax 

potencial - os carvalhais, essencialmente, compostos por carvalho-negral, 

acompanhados por outras espécies arbóreas, ocorrendo, por exemplo o azevinho, o 

amieiro e o salgueiro-negro. Embora ocorrendo, actualmente, a média altitude, por 

vezes, associados a lameiros, a sua extensão original deveria ser muito grande, 

atingindo os cumes, onde ainda os encontrámos de forma vestigial.  

Nestas zonas mais elevadas, o pastoreio, o abate e, sobretudo, as queimadas 

devem ter modelado a paisagem vegetal de forma que apenas em locais 

inacessíveis aos fogos encontramos carvalhos ou azevinhos. A vegetação natural 

evoluiu para uma vegetação arbustiva baixa, mantida, desta forma, pelo pastoreio ou 

pelas queimadas. No que se refere aos animais, a área do Sítio ”Serra de 

Montemuro”, caracteriza-se pela presença de vários biótopos de elevada 

naturalidade aliada a uma reduzida perturbação, o que possibilita a existência de 

uma comunidade razoavelmente diversificada. 

De entre as espécies atribuídas a esta área, é de realçar a presença do lobo. De 

facto, na Serra de Montemuro conhecem-se duas alcateias, a de Cinfães, que vive 

na zona Noroeste da Serra, e a de Montemuro, que ocupa a região Este da Serra 
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(ICN, 1997). A área onde se localiza o empreendimento poderá ser ocupada por 

elementos das duas alcateias.  

Relativamente às aves, as cumeadas de montanha possuem uma avifauna 

constituída por um número não muito grande de espécies, neste caso 21, incluindo, 

no entanto, algumas espécies com estatuto de conservação elevado, quer ao nível 

nacional, quer ao nível da União Europeia.  

Relativamente à qualidade do ar, verificou-se que não existiam fontes fixas 

emissoras de poluição atmosférica na envolvente da área de implantação do PE, 

para além das potenciais fontes de origem antropogénica relacionadas com a 

eventual passagem de veículos na via de tráfego adjacente ao local de projecto. 

Tendo em conta que os locais existentes na envolvente são de cariz, 

marcadamente, rural e isolados, o ruído ambiente é, na maioria dos casos, função, 

essencialmente, de condições naturais. 

Em termos paisagísticos, podem ser identificadas duas Unidades de Paisagem, 

designadamente, “Complexo Serrano de Montemuro” e “Paisagem de Vale”. A 

primeira constitui um espaço que permite grandes planos visuais a partir dos pontos 

mais elevados, em especial, das zonas de cumeada, revelando uma paisagem 

pouco humanizada e de elevada qualidade visual. A segunda, apresenta um relevo 

ondulado a pouco acentuado, predominantemente, ocupado por um diversificado 

mosaico cultural que geometriza e estrutura a paisagem, quer nas baixas 

aluvionares, adjacentes aos cursos de água, quer nas encostas mais suaves.  

No que concerne ao Património Arqueológico, não foram identificados, na área em 

estudo, quaisquer vestígios móveis ou imóveis. Esta ausência poderá dever-se ao 

facto de predominarem, em grande parte da área estudada, os solos esqueléticos, 

aflorando o granito à superfície. 

No que se refere à existência de condicionantes, salienta-se que grande parte da 

área em estudo, se encontra classificada como Reserva Ecológica Nacional (REN), 

nomeadamente, áreas com risco de erosão e cabeceiras de linhas de água. Refira-

se, ainda, que esta área constitui, na sua maioria, terrenos baldios. 
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4. QUE IMPACTES NEGATIVOS PODERÃO OCORRER E QUE MEDIDAS DE 
MINIMIZAÇÃO PODEM SER APLICADAS? 

 

Os impactes negativos estão, na generalidade dos casos, associados à fase de 

construção do presente PE, assumindo, na sua maioria, pouco significado (caso 

sejam adoptadas as medidas de minimização propostas no EIA), caracterizando-se 

como directos e temporários (Quadro 1). 

É sobre a vertente natural do ambiente, nomeadamente, sobre os descritores 

biofísicos, que incidem grande parte dos impactes negativos, como consequência 

das acções que decorrem durante a sua construção, das quais se destacam o 

normal funcionamento do estaleiro, com a circulação de maquinaria e veículos 

afectos à obra, as operações de desmatação do terreno e de movimentações de 

terra, para o melhoramento ou construção dos acessos, e as escavações para 

colocação das fundações dos aerogeradores e dos postes de alta tensão. 

Assim, os impactes considerados mais importantes durante esta fase, referem-se, 

nomeadamente, aos aspectos Qualidade do Ar, Ruído, Solo e suas Tipologias de 

Uso e Paisagem, com a ocorrência, respectivamente, de um possível aumento da 

concentração de partículas em suspensão e da emissão de outros gases poluentes, 

de um acréscimo de ruído provocado pelos trabalhos de laboração, de possíveis 

perdas de solo por erosão e a sua compactação. 

Relativamente aos impactes na Paisagem, estes estão, principalmente, relacionados 

com a introdução de elementos estranhos na área de inserção do projecto, de difícil 

integração visual, como sejam, a presença de maquinaria pesada e de materiais de 

construção. 

No que se refere aos impactes na Flora e Vegetação, estes advêm das operações 

de desmatação, escavação e perfuração para a colocação das fundações, sendo, 

por conseguinte, expectável a afectação pontual de habitats prioritários já referidos 

neste estudo. No entanto, como está previsto que as sapatas de suporte sejam 

enterradas este impacte considera-se reversível através da progressiva colonização 

do solo que as recobrirá. 
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Quadro 1 - Matriz de Avaliação de Impactes - Acções de Projecto versus 
Descritores Ambientais 

 

Descritor Impacte Fase de 
ocorrência 

Características do 
impacte 

Alteração da morfologia resultante da 
realização de obras de 
terraplenagem e das diversas 
escavações necessárias para a 
implantação dos aerogeradores, 
postes de alta tensão e edifícios de 
apoio. 

Durante a fase de 
construção. 

Negativo, directo, irreversível, 
localizado, permanente, de baixa 
magnitude e pouco significativo 

Geologia, 
Geomorfologia 
e Hidrogeologia 

Aumento da vulnerabilidade à 
poluição no caso das águas 
subterrâneas devido a derrames 
acidentais de óleos, combustível e 
substâncias afins. 

Durante a fase de 
construção. 

Negativo, directo, localizado, 
temporário, baixa magnitude, 

reversível e pouco significativo. 

Diminuição e/ou destruição 
irreversível de solos e respectiva 
capacidade de uso 

Durante a fase de 
construção, que se 
estende para a fase 

de exploração 

Negativo, directo, permanente, 
localizado, baixa magnitude e 

pouco significativo. 

Desenvolvimento de processos 
erosivos e consequente perda de 
solo 

Durante a fase de 
construção 

Negativo, directo, temporário, 
magnitude moderada e pouco 
significado (dependendo, no 

entanto do tempo de exposição do 
solo desnudado). 

Solos e 
Ocupação 

Actual do Solo 

Alteração dos usos actuais do solo 

Durante a fase de 
construção, 

estendendo-se à fase 
de exploração 

Negativo, directo, pontual e 
permanente, baixa magnitude e 

pouco significado. 

Degradação da qualidade da água 
(turvação) devido à emissão e 
consequente deposição de poeiras 
causadas pelas acções 
desenvolvidas 

Durante a fase de 
construção 

Negativo, indirecto, temporário, 
baixa magnitude e reduzido 

significado 
Recursos 
Hídricos 

Superficiais Contaminação acidental da 
qualidade da água dos recursos 
hídricos superficiais, devido a 
derrames acidentais de óleos e 
lubrificantes 

Durante a construção 

Negativo, directo, temporário, 
magnitude e significado, 

dependentes da expressão do 
eventual derrame e do produto 

derramado 

Danos e destruição do coberto 
vegetal devido à desmatação e 
compactação dos solos 

Durante a fase de 
construção, 

estendendo-se alguns 
destes impactes à 
fase de exploração 

(caminhos de acesso) 

Negativo, directo, 
temporário/permanente nas zonas 
a ocupar pelo caminho de acesso  

A presença de visitantes na área do 
PE, devido aos efeitos negativos 
sobre a flora e o lobo (ver texto) 

Durante a fase de 
construção, mas com 
maior expressão na 
fase de exploração 

Negativo, directo/indirecto/sazonal 
de magnitude variável. 

Componente 
Ecológica 

A instalação dos aerogeradores, 
permite evitar a progressão de 
incêndios 

Fase de construção e 
exploração 

Positivo, directo, magnitude 
moderada, pouco significativo 
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Quadro 1 (cont.) - Matriz de Avaliação de Impactes - Acções de Projecto versus 
Descritores Ambientais 

 

Descritor Impacte Fase de 
ocorrência 

Características do 
impacte 

Alteração da estrutura e organização 
da paisagem 

Com início na fase de 
construção 

mantendo-se na fase 
de exploração da via 

Negativo, directo, 
temporário/permanente, 

magnitude moderada e significado 
variável 

Paisagem 

Introdução de elementos estranhos 
na paisagem envolvente 

Fase de construção, 
mas com maior 

significado na fase de 
exploração 

Negativo, directo, permanente, 
magnitude moderada, significado 

variável dependendo da 
sensibilidade dos potenciais 

observadores 

Qualidade do 
Ar 

Alteração da qualidade do ar devido 
às emissões difusas de poeiras 
decorrentes dos trabalhos de 
construção 

Durante a fase de 
construção 

Negativo, directo, temporário, com 
magnitude e significativos 

Ruído  

 
Aumento do ruído na envolvente Durante a fase de 

construção  
Negativo, directo, temporário, e 

pouco significativo 

Aumento dos rendimentos dos 
estabelecimentos – restauração e 
hotelaria 

Durante a fase de 
construção 

Positivo, directo, temporário, 
pouco significativo 

Arrendamento de terras 

Na fase de 
construção, 

estendendo-se à fase 
de exploração 

Positivo, directo, permanente e 
significativo 

Sócio-economia 

Produção de energia não poluente Fase de exploração Positivo, directo/indirecto, 
magnitude elevada, significativo 

 

Legenda: 

 Sofrem de impactes cumulativos 
positivos 

 Sofrem de impactes cumulativos 
negativos 

 

Durante a fase de exploração, a ocorrência de impactes negativos é reduzida, 

exceptuando-se os impactes verificados no Lobo e na Paisagem considerados 

negativos e significativos. 

A avifauna constitui, habitualmente, um forte pólo de apreensão, devido à 

importância dos impactes potenciais deste tipo de projectos sobre este grupo. No 

presente caso não são expectáveis impactes negativos significativos sobre as aves, 
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atendendo ao número e tipo de espécies inventariadas e respectivos períodos de 

ocorrência. Pelo contrário, relativamente, ao Lobo, verifica-se que são expectáveis 

impactes negativos, decorrentes das alterações de habitat e, também, de ser 

facilitado o acesso de pessoas a este local, contribuindo, desta forma, para 

aumentar os níveis de perturbação deste grupo faunístico. 

Os impactes na Paisagem resultantes da presença dos aerogeradores e de outras 

infra-estruturas, como seja os postes de alta tensão, resumem-se, 

fundamentalmente, às alterações das características cénicas da paisagem. No 

entanto, estes impactes assumirão uma importância relativa uma vez que a 

magnitude deste impacte, para além de poder ser atenuada pela distribuição das 

várias estruturas no terreno e pela sua colorimetria, dependerá dos interesses e 

sensibilidades do observador, o que implica que uma atitude positiva face a este tipo 

de empreendimentos atenua a percepção do efeito invasor provocado na paisagem. 

O facto de na envolvente do presente projecto se encontrarem vários PE’s, já 

mencionados, permite desde logo antever a possibilidade de ocorrerem impactes 

cumulativos, os quais poderão ter um carácter negativo. Assim, no que se refere aos 

impactes cumulativos negativos, estes terão, predominantemente, reflexos ao nível 

paisagístico, dado o elevado número de elementos descaracterizadores, numa 

paisagem com identidade própria como é a Serra de Montemuro. 

À fase de desactivação, poderão estar associados impactes negativos, em termos 

económicos, nomeadamente, pelo término da produção de uma forma de energia 

renovável e, também, pelo facto de cessarem as rendas relativas, à ocupação dos 

terrenos afectos ao PE do Sobrado. 

Após a identificação dos impactes negativos considerados mais relevantes propôs-

se, no âmbito do EIA, um leque de Medidas de Prevenção e Minimização, das quais 

se realçam as seguintes: 

• Todas as acções a efectuar durante a fase de construção, nomeadamente, a 

implantação de estaleiros, a circulação de maquinaria e pessoal afecto à 

obra, a preparação e desmatação do terreno, a abertura de valas, entre 

outras, deverão restringir-se, o mais possível, no tempo e no espaço, ao 

estritamente necessário. Assim, o local de implantação do estaleiro deverá 

estar integrado, se possível, na área a afectar ao PE, numa zona 

previamente definida evitando, assim, a destruição de áreas marginais. 
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• Durante a fase de construção, deverá ser evitada a exposição de solo a nú, 

assim como a movimentação de terras nos períodos de maior pluviosidade, 

de modo a evitar perdas de solo por erosão hídrica, ou nos períodos muito 

secos, por erosão eólica. 

• Após terminada a fase de construção, todas as áreas intervencionadas 

deverão ser alvo de recuperação, de modo a repor a situação o mais próximo 

da situação de referência actual, adoptando-se medidas de recuperação 

paisagística das áreas a intervencionadas. 

• Os volumes de terras resultantes dos trabalhos de escavação e aterro das 

valas deverão ser repostos no local, nomeadamente, junto à base de cada 

aerogerador de uma forma homogénea. Caso resultem excedentes de terras 

e não seja possível a sua reposição, dever-se-á dar-lhe um destino final 

adequado, não devendo ser permitida a criação de zonas de escombros.  

• As movimentações de maquinaria pesada devem ser limitadas ao 

estritamente necessário para evitar maiores perturbações da flora, vegetação 

e fauna presentes no local, e deve ser planeada a recuperação paisagística 

das possíveis áreas afectadas.  

• Como medida de protecção das características ecológicas deverão ser 

limitados os acessos ao PE de pessoas e veículos. 

• No âmbito da integração do PE na sua zona de inserção deverá promover-se 

a integração paisagística das edificações de apoio afectas ao mesmo, 

nomeadamente, da casa de comando, atendendo à tipologia urbana 

praticada na região.  

 

5. QUE IMPACTES POSITIVOS SE PODERÃO ESPERAR? 

 

Os impactes relacionados com a diversificação das fontes energéticas renováveis e 

a diminuição de utilização de outras formas de energia poluentes e não renováveis, 

assumem, neste caso, um carácter positivo e muito significativo, com efeitos 

indirectos na melhoria da qualidade do ar e, consequentemente, na melhoria da 

qualidade de vida das populações. 
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Localmente, a exploração do PE será vantajosa, uma vez que será necessário 

proceder ao arrendamento de terras, o que terá implicações económicas positivas, 

como mais-valias. 

À fase de desactivação, para o presente caso estarão, igualmente, associados 

impactes positivos, uma vez que o desmantelamento do PE permitirá a reabilitação 

natural da área.  

 

6. QUAIS AS MELHORES ALTERNATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE 
ESTALEIROS? 

 

Para a instalação do estaleiro, o projecto considera a possibilidade de existência de 

dois locais de implantação alternativos. Este necessitará, em qualquer dos casos, de 

uma área de ocupação que ronda os 4 200 m2 (70 m x 60 m). Na alternativa 1 o 

estaleiro localizar-se-á no acesso principal ao PE do Sobrado. Já na alternativa 2, 

localizar-se-á junto às Portas de Montemuro. 

O estaleiro destina-se, principalmente, a depósito de materiais e manutenção de 

maquinaria de apoio à obra. As principais operações a serem efectuadas pelos 

veículos no interior da área de estaleiro serão o transporte, a carga e descarga de 

inertes e outros materiais, na zona de “stock“ de materiais, bem como a circulação 

de veículos ligeiros pertencentes ao empreiteiro e fiscalização e aos visitantes.  

No que se refere a construções, está prevista a instalação de quatro contentores de 

escritórios e dois de WC. Estes serão de pequenas dimensões, aproximadamente, 5 

m2 cada, e todos de material pré-fabricado e amovíveis, sendo retirados no final da 

obra. 

Perspectiva-se a duração de cerca de duas semanas para a montagem do estaleiro. 

Após a conclusão da obra o estaleiro será, totalmente, removido e a área afecta ao 

mesmo será recuperada, de forma a readquirir as suas características iniciais. 

Perspectiva-se cerca de duas semanas para remoção e recuperação da área afecta 

ao estaleiro.  

Saliente-se o facto da alternativa 1 se localizar numa zona não intervencionada, em 

pleno Sítio “Serra de Montemuro”, enquanto que a alternativa de estaleiro 2 se 
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localiza numa área anteriormente utilizada para localização do estaleiro de apoio à 

construção do PE da Lameira, junto ao entroncamento da EN 321 e a cerca de 200 

m da Estação de Serviço das Portas de Montemuro. Este local, além de apresentar 

a vantagem de se localizar nas imediações da futura obra, o que evita acréscimos 

significativos de custos de deslocações, pelo facto de se encontrar já artificializado 

minimizará grandemente os impactes sobre o meio natural, o que considerando que 

a alternativa 1 que se insere no Sítio da Lista Nacional da Directiva Habitats se 

revela de extrema importância. 

 

7. PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

 

Atendendo ao conjunto de impactes ambientais resultantes da implantação do PE do 

Sobrado e as infra-estruturas a ele associadas, salientam-se os impactes ao nível da 

flora e vegetação, fauna e ruído, como os mais relevantes, pelo que se procedeu à 

elaboração de planos de monitorização referentes a estes descritores. 

Dado o deficiente conhecimento que, ainda, subsiste no nosso país, sobre a 

evolução das comunidades naturais, após a instalação de PE’s recomenda-se um 

estudo de monitorização das comunidades vegetais (flora e vegetação) duas vezes 

durante a fase de construção e anualmente após a instalação do PE durante um 

período mínimo de três anos. O referido estudo deverá identificar os impactes, os 

respectivos efeitos e o grau de degradação e/ou recuperação da vegetação natural a 

incidir sobre três estruturas distintas: os aerogeradores, a via de acesso e sobre a 

linha de transporte de energia. 

Considera-se igualmente importante monitorizar as comunidades de aves da área de 

afectação directa do PE, em simultâneo, com a recuperação da vegetação. Para 

tanto deverá ser implementado um programa de monitorização que preveja a 

realização de censos durante a época de reprodução a realizar ao longo de um 

período de 3 anos, sendo a primeira série realizada antes da instalação do PE. 

O programa de monitorização deverá, ainda, prever a visita regular ao local para 

recolha de cadáveres de aves (e morcegos) vítimas de colisão, visitas essas que 

deverão ser mensais e efectuadas ao longo do primeiro anos de operação do PE.  
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Relativamente ao lobo, tendo em atenção o facto dos territórios das alcateias 

possuírem dimensões muito maiores do que a da área a afectar por este 

empreendimento, um programa de monitorização limitado a esta área não teria 

qualquer eficácia. As populações de lobo que, ainda, ocorrem na Serra de 

Montemuro só serão monitorizadas com eficácia se o programa de monitorização 

abarcar toda a sua área de distribuição nesta região.  

Por sua vez, o programa de monitorização do ruído tem como principal objectivo o 

acompanhamento da evolução dos níveis sonoros na envolvente das intervenções a 

realizar no âmbito do PE do Sobrado, durante as fases de construção e exploração. 

A escolha dos locais de monitorização deverá atender as ocupações sensíveis 

existentes na envolvente das áreas onde serão realizadas intervenções, 

nomeadamente, os locais mais sensíveis com ocupação humana. As medições de 

cada ponto escolhido deverão ser realizadas durante o período diurno, das 7 às 18 

h. Se as actividades ligadas às fases de construção de algumas intervenções se 

prolongarem para além deste período devem-se efectuar, também, medições das 18 

às 22 h e durante o período nocturno, das 22 às 7 h. Durante a fase de exploração 

as campanhas de monitorização devem ser realizadas no período diurno (das 7 às 

22 horas) e no período nocturno (das 22 às 7 horas). A frequência associada ao 

programa de monitorização deve ser de uma campanha de monitorização, no início 

das fases de construção e de exploração. Na eventualidade de se detectarem 

incumprimentos ao RLPS, pode-se proceder a monitorizações posteriores, sendo 

que a sua periodicidade deve ser estabelecida, tendo em conta os valores obtidos 

nas campanhas anteriores. 
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