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O que é o Resumo Não Técnico?
O Resumo Não Técnico (RNT) é um documento que faz parte do Estudo de Impacte Ambiental
(EIA), mas que é apresentado separadamente, por forma a facilitar uma divulgação mais
alargada, em particular durante a consulta pública. O RNT resume, em linguagem corrente, as
principais informações constantes do EIA.
Quem pretender aprofundar algum dos aspectos relativos ao estudo dos efeitos do Parque Eólico
de Torre de Moncorvo poderá consultar o EIA que estará disponível, durante o período de
consulta pública, na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN)1, na Câmara Municipal de Torre de Moncorvo2 e na Agência Portuguesa do Ambiente (APA)3.
1 - Sítio na Internet: www.ccdr-n.pt Endereço electrónico: geral@ccdr-n.pt Telefone: 226 086 335
2 - Sítio na Internet: www.cm-moncorvo.pt Endereço electrónico: geral@cm-moncorvo.pt Telefone: 279 200 220
3 - Sítio na Internet: www.apambiente.pt Telefone: 214 728 200

O que é o Estudo de Impacte Ambiental? E o que é o procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental?
E a Declaração de Impacte Ambiental?
Certos tipos de projectos estão sujeitos ao procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental
(AIA), antes de ser autorizada a sua concretização.
A AIA tem como objectivos avaliar os potenciais efeitos (impactes), positivos e negativos,
identificar as medidas para evitar, reduzir ou compensar os efeitos negativos significativos e
indicar as medidas de controlo (monitorização) a adoptar, antes de uma decisão ser tomada. A
AIA também permite que as entidades e o público interessado se possam pronunciar, contribuindo
para essa decisão sobre o projecto.
Assim, o promotor de um projecto sujeito a AIA deve preparar um documento, designado como
Estudo de Impacte Ambiental (EIA), contendo as informações sobre os potenciais efeitos do
projecto e as medidas que se propõe adoptar para evitar, reduzir ou compensar os efeitos
negativos mais importantes, bem como as medidas que aumentem os efeitos positivos.
O regime legal da AIA foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio (alterado pelo
Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, que o republica)4.
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O procedimento de AIA é da responsabilidade de uma entidade da Administração, designada
como Autoridade de AIA. No presente caso, a Autoridade de AIA é a APA.
O procedimento de AIA termina com a emissão, pelo Ministro do Ambiente e do Ordenamento do
Território (ou pelo Secretário de Estado), de uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA), que
pode ser favorável, favorável condicionada ou desfavorável. A DIA deve ter em conta a análise
dos impactes do projecto realizada por uma comissão (a Comissão de Avaliação), nomeada para
o efeito, bem como os resultados da consulta pública realizada. O projecto apenas pode ser
licenciado após a emissão de uma DIA favorável ou favorável condicionada.
4 - A legislação nacional pode ser consultada gratuitamente em: www.dre.pt

Qual o projecto objecto de AIA? Quem é o promotor do projecto? Qual é o seu objectivo?
O projecto analisado no EIA corresponde ao Parque Eólico de Torre de Moncorvo (PETM).
O seu promotor é a empresa EUFER - Enel Unión Fenosa Renovables, S.A.5
O objectivo do PETM é a produção de energia eléctrica a partir da energia eólica.
Apesar de este ser um projecto comercial, ao utilizar uma fonte de energia renovável (que não se
esgota) e não poluente, ele irá contribuir para economizar fontes de energia não renováveis, como
o petróleo e o carvão, e reduzir a emissão de poluentes atmosféricos, nomeadamente de gases
com efeito de estufa (dióxido de carbono, por exemplo).
5 - Esta empresa está sedeada em Espanha, não tendo actualmente delegação em Portugal. Sítio na Internet: www.eufer.es

Quem é a entidade licenciadora do projecto? E porque está este sujeito a AIA? Quando foi realizado o
EIA?
Este projecto é licenciado pela Direcção-Geral de Energia e Geologia6.
Está sujeito a AIA porque é constituído por mais de 20 aerogeradores (“moinhos de vento”).
O EIA foi realizado entre Maio e Dezembro de 2009.
6 - Sítio na Internet: www.dgge.pt
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Onde se localiza o projecto?
O PETM localiza-se no concelho de Torre de Moncorvo (nordeste de Portugal continental), nas
freguesias de Torre de Moncorvo, Felgueiras, Maçores e Açoreira7.
A localização do PETM na divisão administrativa está representada no Desenho 1, no fim deste
documento.
7 - A área de implantação do projecto pode ser visualizada no programa Google Earth (http://earth.google.com/intl/pt/). Coordenadas
do ponto central da área: 41° 9'36.22"N 7° 1'25.91"W

Em que consiste o projecto? Em que fase se encontra? Quais as alternativas consideradas? Qual é a
sua programação temporal?
O PETM é composto pelos seguintes elementos: aerogeradores, subestação, linhas eléctricas a
20 kV enterradas, uma linha eléctrica áerea a 60 kV (LAT) e caminhos. Estas componentes são
apresentadas no Desenho 2.
Os aerogeradores (“moinhos de vento”) são compostos por uma torre com 80 metros de altura e,
no topo desta, um rotor, que é um conjunto de três pás (ver Figura 1). Cada uma destas pás tem
44 metros de comprimento, tendo o rotor 90 metros de diâmetro. O rotor está fixado a uma cabine,
a nacelle, onde se encontra o gerador que transforma a energia do movimento do rotor em
energia eléctrica.
Da base de cada aerogerador parte um cabo eléctrico que transporta a energia produzida, à
tensão de 20 kV, até à subestação do parque. Neste percurso, entre aerogeradores e subestação,
os cabos estão enterrados e acompanham os caminhos.
A subestação consiste, essencialmente, num equipamento eléctrico localizado ao ar livre, com um
pequeno edifício associado, que eleva a tensão eléctrica. Neste caso, eleva a tensão de 20 kV
para 60 kV.
A partir da subestação, a energia eléctrica produzida no PETM é conduzida para a subestação do
Pocinho, localizada junto da barragem do Pocinho, no rio Douro, através de uma linha eléctrica
aérea com a tensão de 60 kV.
Na subestação do Pocinho, uma infra-estrutura integrante da Rede Nacional de Transporte de
Energia Eléctrica em Muito Alta Tensão (RNTEEMAT), a energia é lançada na rede. A
RNTEEMAT está concessionada à empresa Rede Eléctrica Nacional, S.A..
O acesso ao PETM irá, provavelmente, ser feito junto dos aerogeradores A18 e A21, a partir da
estrada EM613: por sul, passando a norte da povoação de Maçores, ou por norte, passando pela
povoação de Felgueiras. É possível que seja necessário melhorar as estradas para que seja
possível a passagens dos veículos de transporte dos componentes dos aerogeradores, em
concreto: no entroncamento da EM613 na EN220, na localidade de Carvalhal; na EM613, no
atravessamento da localidade de Felgueiras, e na EM613, nas curvas a norte de Maçores.
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Na área do PETM já existe a maioria dos caminhos necessários, e com as dimensões adequadas
à passagem de veículos de grandes dimensões, pelo que não serão necessárias intervenções
relevantes.
O projecto do PETM encontra-se em fase de estudo prévio. Nesta fase são definidos apenas os
aspectos gerais do projecto, como a localização das suas várias componentes.
Esta é a fase mais adequada para serem incluídas na idealização dos projectos as questões
ambientais, pois as opções ainda estão em aberto. Tal foi o caso do projecto do PETM: foram
identificados os principais valores e restrições ambientais, na sua área de implantação, e
procurou-se evitar a sua afectação.
Foram definidas duas alternativas de projecto, que diferem no número e localização dos
aerogeradores: a Alternativa 1, composta pelos aerogeradores A1 a A29, num total de 29, e a
Alternativa 2, composta pelos aerogeradores B1 a B6 e A9 a A29, num total de 27. Estas
alternativas estão representadas no Desenho 2.
A construção do PETM está previsa para o ano 2011, devendo durar um ano. No início de 2012
entrará em funcionamento, estando estimado o seu tempo de vida em 20 anos. Portanto, a sua
descativação deverá ocorrer no ano 2032.

Figura 1 - Exemplo de um aerogerador
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Quais as principais características da área de implantação do Parque Eólico de Torre de Moncorvo?
A área de implantação do PETM localiza-se na serra do Reboredo. Esta serra, com orientação
geral este-oeste, apresenta um relevo acentuado e é composta por xisto e quartzito. A sua altitude
máxima é de 911 m, atingida dentro da área do projecto. Não foram identificados locais de
particular interesse geológico, nas perspectivas científica e educativa.
Os aerogeradores distribuem-se por duas linhas de cumeada: uma, a norte, onde se localizam os
aerogeradores A1 a A8, com orientação aproximada este-oeste, e outra, a sul, onde se localizam
os aerogeradores B1 a A29, com orientação aproximada noroeste-sudeste. Esta última é
interrompida por duas portelas, uma localiza-se no local de implantação do aerogerador B5, a
outra no local do cruzamento do caminho do PETM que liga os aerogeradores A18 a A21 com a
estrada EM613.
Os tipos de vegetação mais abundantes são o mato, que é composto sobretudo por carqueja,
giesta, esteva e rosmaninho; o pinhal de pinheiro-bravo e o carvalhal de carvalho-negral. O
carvalhal, habitat9 com elevado valor biológico, existe praticamente apenas na mata do Reboredo,
que ocupa a vertente virada a norte da cumeada norte acima indicada. Ocupando uma área
menor, mas também com elevado valor biológico, existem afloramentos rochosos, em cujas
fendas crescem espécies de plantas características deste tipo de habitat. Junto de alguns destes
afloramentos existem pequenas manchas de azinheira de pequeno porte.
As únicas plantas com protecção legal detectadas são o sobreiro e a azinheira, que na área de
implantação do PETM não formam florestas, existindo apenas indivíduos de pequeno tamanho
que, na maioria dos casos, se encontram isolados.

Figura 2 - Vista de parte da área de implantação do PETM. Podem observar-se zonas cultivadas (à direita, pequenos
grupos de pinheiros (ao fundo) e mato (em primeiro plano)
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A serra do Reboredo corresponde a uma área onde nascem linhas de água, não havendo
nenhuma com dimensões dignas de nota. Não existem na área estudada águas termais,
concessões de água mineral ou de água de nascente. As principais fontes poluentes das águas
são as águas residuais urbanas, a poluição de origem agrícola e a proveniente da escorrência das
estradas.
Os solos existentes na área do projecto são, em geral, pobres e pouco profundos, estando
sujeitos a erosão.
A qualidade do ar é globalmente boa, não existindo fontes importantes de poluição atmosférica. A
principal fonte poluente identificada, o tráfego rodoviário, localiza-se na envolvente da área do
projecto.
As direcções mais frequentes do vento, um factor crucial para o projecto, são NNO e NO na
cumeada mais a norte e, nas cumeadas a sul desta, são ENE e O. Os ventos mais fortes são, na
cumeada norte, os de NO, NNO, SSWO e S e, na cumeadas a sul, os de SO, SSO, N e ENE. A
velocidade média registada mais elevada foi de 7,6 m/s.
Em termos de ambiente sonoro, os resultados das medições acústicas realizadas nas
povoações em redor do PETM permitem concluir que, na generalidade dos casos, este se
apresenta pouco perturbado.

Figura 3 - Vista geral da área de implantação da LAT
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Relativamente à fauna, a área do projecto tem alguma importância para os morcegos e para as
aves. No caso dos morcegos, a importância deve-se ao facto de existirem na proximidade vários
abrigos subterrâneos de importância nacional (na sua maioria minas abandonadas), onde se
abrigam quantidades elevadas de morcegos e/ou espécies protegidas e ameaçadas de extinção
em Portugal, sobretudo no Inverno. Por outro lado, existe na área do PETM um abrigo que,
embora não esteja classificado como de importância nacional, foi nele observado um número
relativamente elevado de morcegos, na época de reprodução. Foram, ainda, identificadas zonas
onde a quantidade e diversidade de morcegos em actividade (a voar) é intensa, sendo uma delas
a mata do Reboredo.
Quanto às aves, foram observadas várias espécies protegidas e/ou ameaçadas, destacando-se
as aves de rapina. A área do PETM encontra-se praticamente rodeada de áreas classificadas
para protecção da natureza, correspondentes aos rios Sabor, Côa e Douro (no seu troço
internacional). Nestas áreas, os vales destes rios são escarpados, sendo muito adequados para
várias espécies de aves. Assim, é de esperar que a sua presença regular na área do parque, seja
em passagem ou para aí obterem alimento.
Uma das aves de rapina observadas com maior frequência na área do PETM foi o tartaranhãocaçador (Circus pygargus), ave ameaçada que, possivelmente, aí nidifica.
Na perspectiva social, o concelho de Torre de Moncorvo tem características acentuadamente
rurais e uma população que está a diminuir e a envelhecer. Nas últimas décadas a população tem
vindo a decrescer, não podendo atribuir-se directamente este decréscimo demográfico ao
abandono da exploração mineira, ainda que certamente essa seja uma das causas desse
fenómeno.
O povoamento tradicional nesta região é do tipo concentrado. Na área do PETM não há qualquer
edifício de habitação permanente nem de equipamentos sociais. Os escassos edifícios aqui
localizados são edifícios de apoio às actividades agrícolas e florestais ou de abrigo de montanha.
Parte da área do PETM, onde estão incluidos os aerogeradores A1 a A8, B2, B3 e A11, encontrase concessionada para prospecção de minério de ferro. Este recurso pode, eventualmente, vir a
ser explorado.
Relativamente ao património cultural, identificaram-se na área do PETM quatro locais com valor
patrimonial, todos na proximidade dos acessos do parque eólico. Estes locais correspondem a
uma casa agrícola10 e um cruzeiro11 contemporâneos e a achados isolados da pré-história. Na
área da LAT identificou-se um sítio arqueológico com interesse patrimonial, que corresponde a
uma mancha de ocupação12.
O Plano Director Municipal (PDM) de Torre de Moncorvo13 não apresenta disposições relativas à
instalação de parques eólicos, ou a linhas aéreas de alta tensão, não definindo condições
específicas para a sua localização ou interdição. Não se verificam disposições ou classificações
do solo que indiciem, por si, situações de não conformidade com o PDM.
Ambas as alternativas do PETM abrangem áreas de Reserva Ecológica Nacional (REN)14. No
entanto, o regime jurídico da REN permite a instalação de parques eólicos nestas áreas.
No caso da Alternativa 1 verifica-se também a interferência dos aerogeradores com o Perímetro
Florestal da Serra do Reboredo e com a prática desportiva de voo livre, actividade que será
afectada, ou mesmo impedida, pela presença dos aerogeradores.
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O corredor delimitado para estudo da LAT integra solos classificados como Reserva Agrícola
Nacional (RAN) no concelho de Torre de Moncorvo.
9 – Habitat corresponde ao conjunto do espaço físico e das características físicas, químicas (temperatura, luz, salinidade, etc.) e
biológicas que tornam possível o desenvolvimento de determinada espécie.

10 - Pormenor de uma parede
da casa agrícola

11 - Vista geral da implantação do cruzeiro
(coberto, quase na totalidade, por matagal)

12 - Pormenor dos materiais arqueológicos
identificados na mancha de ocupação

13 – O PDM corresponde a um instrumento de gestão territorial de âmbito municipal (abrange a área de um concelho), onde estão
definidas as utilizações possíveis para uma determinada área. Estas utilizações são definidas de acordo com as suas características,
potencialidades e ameaças e com os objectivos que se pretendem para o concelho.O PDM do concelho de Torre de Moncorvo foi
ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 24/95, de 23 de Março.
14 - A delimitação da REN de Torre de Moncorvo foi aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/96, de 24 de Abril.

Qual será a evolução do ambiente na ausência do projecto?
Na ausência do projecto existe a possibilidade de que, num horizonte previsível entre cerca de
dois a cinco anos, possa ser iniciada exploração mineira a céu aberto de minério de ferro na
serra do Reboredo, retomando-se, numa maior escala, uma actividade económica que teve
desenvolvimento no passado. A concretizar-se, esta actividade terá influência na grande maioria
dos factores ambientais.
A área do projecto apresenta condições bastante favoráveis à dispersão de poluentes
atmosféricos, não sendo, assim, de esperar alterações na qualidade do ar.
Também para o ambiente sonoro e para a paisagem não se prevêm expectáveis alterações,
excepto no caso de se concretizar a exploração mineira já referida.
Quanto à biodiversidade, na ausência de fogos e da concretização da exploração mineira, prevêse a manutenção das condições actuais.
Independentemente da concretização, ou não, do parque eólico, é de esperar algum aumento do
dinamismo demográfico e económico no concelho, relacionado com a construção da barragem
do Baixo Sabor. A uma escala mais reduzida, da área do projecto, prevê-se a manutenção das
condições actuais, salientando-se a potencialidade turística e cénica da serra do Reboredo.
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A não execução do projecto em estudo significará, em relação aos elementos patrimoniais
inventariados, a manutenção das suas condições de existência actuais.

Quais os principais efeitos (impactes) do projecto?
Os principais efeitos ambientais, positivos e negativos, do projecto são os seguintes:
− Contribuição para o cumprimento das metas estabelecidas para a emissão de gases com
efeito de estufa e para a produção de electricidade a partir de fontes de energia
renováveis;
− Melhoria da qualidade do ar, consequência do facto de a produção de energia eléctrica a
partir de energia eólica contribuir para reduzir as emissões poluentes;
− Localização de alguns dos aerogeradores do PETM (A1 a A8, na Alternativa 1) numa área
concessionada para prospecção e pesquisa de recursos minerais (ferro). A instalação de
aerogeradores nesta área poderá inviabilizar a exploração desses recursos, caso esta se
verifique se venha a revelar economicamente viável, o que constitui um efeito negativo;
− Geração de receitas a nível local, devido ao pagamento de contrapartidas à autarquia de
Torre de Moncorvo pela instalação do PETM no seu território e ao arrendamento dos
terrenos onde se localizam os aerogeradores;
− Perturbação, mortalidade e impedimento dos movimentos da fauna, com destaque para as
aves e morcegos, devido à presença e funcionamento dos aerogeradores, assumindo
relevância a nível regional devido à proximidade do PETM a várias áreas classificadas
para protecção da natureza;
− Diminuição da qualidade da paisagem devido à presença dos aerogeradores.
Como principal impacte cumulativo15 identificou-se a afectação da fauna (aves e morcegos)
devido à presença de outros projectos, nomeadamente outro parque eólico, linhas eléctricas
aéreas e a barragem do Sabor.
15 - Impacte cumulativo corresponde ao efeito que se faz sentir num determinado recurso (água, ar, biodiversidade, socio-economia,
etc.) devido ao projecto em análise e a outros projectos ou acções que afectam o mesmo recurso e se localizam na mesma zona.

Qual a alternativa ambientalmente mais favorável?
Das duas alternativas de configuração do PETM consideradas, a Alternativa 2 corresponde à
ambientalmente mais favorável. Embora a exploração mineira não seja certa e a Alternativa 1
apresente um maior potencial de produção de energia eólica, e portanto, de maior rentabilização
dos investimentos e de maior geração de receitas locais, a Alternativa 2 apresenta-se mais
favorável relativamente aos impactes ambientais de diversos outros factores, em concreto:
Geologia, Geomorfologia e Solos, Ambiente Sonoro, Biodiversidade, Paisagem, Património
Cultural e Ordenamento do Território e Condicionantes.
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Quais as principais medidas de mitigação dos impactes negativos? E foi proposta monitorização?
É proposto um conjunto de medidas que permitirá evitar e reduzir os efeitos negativos do
projecto. De entre estas podem referir-se o ajuste da calendarização dos trabalhos de construção
por forma a reduzir a perturbação dos animais; a verificação da reprodução do tartaranhãocaçador na área do projecto; a escolha criteriosa dos acessos à obra, de modo a evitar o
incómodos para as pessoas; a compatibilização do funcionamento do PETM com a realização
ocasional de provas de voo livre e o acompanhamento arqueológico das intervenções no solo.
São propostos planos de monitorização16 do ambiente sonoro e da fauna (aves e morcegos).
Em consequência dos resultados obtidos no âmbito desta monitorização, poderão ser adoptadas
novas medidas de gestão ambiental.
Na sequência da emissão de uma DIA favorável condicionada, a legislação sobre o procedimento
de AIA prevê, na fase seguinte de projecto, a elaboração de um Relatório de Conformidade
Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE), onde serão pormenorizadas as medidas de
mitigação e os programas de monitorização.
16 - Monitorização corresponde à avaliação da evolução de determinado parâmetro, o que permite o seu controlo periódico.

Linda-a-Velha, Dezembro de 2009

Júlio de Jesus, eng.º do ambiente (OE 19972), membro profissional da APAI n.º 1
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