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1. INTRODUÇÃO
Dando cumprimento à legislação sobre o procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA),
Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de
8 de Novembro, a Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG), na qualidade de entidade licenciadora,
apresentou à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao
projeto “Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I”, em fase de estudo prévio, cujo proponente
é a empresa Ventominho – Energias Renováveis, SA.
O presente projeto refere-se à ampliação de um empreendimento, já existente, que incluí vários subparques eólicos, dos quais alguns foram sujeitos a procedimento de AIA.
O Sub-Parque Eólico do Alto do Corisco foi sujeito a procedimento de AIA, considerando-se assim que o
presente sobreequipamento se enquadra no ponto 13, do Anexo II do diploma mencionado, por constituir
uma ampliação de um projeto inserido no referido Anexo II.
Por outro lado, o Sub-Parque Eólico de Cárdio, também um sobreequipamento do Parque Eólico do Alto
Minho I em análise, constitui um novo sub-parque, que se enquadra no ponto 3 i), do Anexo II do diploma
mencionado, por não constituir uma ampliação de um projeto inserido no referido Anexo II.
O Parque Eólico do Alto Minho I é ainda constituído pelos Sub-Parques Eólicos de Picos,
Mendoiro/Bustavade, Santo António e Picoto-S. Silvestre (Anexo I).
A APA, como Autoridade de AIA, ao abrigo do artigo 9º dos referidos diplomas, nomeou a respectiva
Comissão de Avaliação (CA), constituída pelas seguintes entidades e seus representantes:
-

APA (entidade que preside) – Dr.ª Rita Fernandes;
APA – Dr.ª Clara Sintrão;
Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB) – Eng. Armando Almeida;
Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR) – Dr.ª Maria Ramalho;
Direcção Regional de Cultura do Norte (DRC N) – Dr.ª Anabela Lebre;
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR N) – Eng.ª Rosário
Sottomayor;
Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves (CEABN) – Arq. João Jorge;
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) – Eng.ª Margarida Marques;
APA – Eng.ª Catarina Fialho.

O EIA, objecto da presente avaliação, foi elaborado entre os meses de Março de 2010 e Março de 2011 e
é composto pelo Relatório, Anexos e Resumo Não Técnico (RNT). Foram também analisados o
Aditamento, Elementos Adicionais e Adenda.
Em 2011/11/08, o EIA e respectivo Aditamento foram considerados conformes. Contudo, verificou-se a
necessidade de serem apresentados elementos adicionais relativos às componentes Paisagem, Ambiente
Sonoro, Instrumentos de Planeamento e Património Arqueológico, Arquitectónico e Etnográfico, tendo
sido dada, no geral, resposta ao solicitado.
Durante o procedimento de AIA foi efectuada pela CA uma visita ao local do Projecto (Anexo II) e
solicitado parecer às seguintes entidades externas:
-

Autoridade Florestal Nacional (AFN);
Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG).

Os pareceres recebidos (presentes no Anexo III) foram analisados e tidos em consideração no presente
parecer.
O período de consulta pública decorreu entre os dias 23 de Novembro e 29 de Dezembro de 2011, tendo
sido elaborado um relatório com base nos contributos recebidos.
O presente parecer visa analisar os impactes induzidos pelo projeto em avaliação, com base na
informação contida no EIA e documentos adicionais, nos pareceres emitidos, no âmbito dos trabalhos da
CA e da consulta às entidades externas, e no resultado da consulta pública, contribuindo para a
deliberação final sobre o procedimento de AIA.
2. DESCRIÇÃO DO PROJETO
Objetivo
O objetivo do Projeto é a produção de energia elétrica a partir de uma fonte renovável e não poluente (o
vento), contribuindo para a diversificação das fontes energéticas do país e para o cumprimento do
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Protocolo de Quioto. Esta produção contribuirá ainda para o cumprimento das metas estabelecidas em
termos de consumo interno bruto de energia e para a diminuição da dependência da produção de
energia através de combustíveis fósseis.
Prevê-se que a presente ampliação (sobreequipamento) produza, em média, cerca de 96 GWh por ano.
Localização
O Parque Eólico do Alto Minho localiza-se no distrito de Viana do Castelo, nos concelhos Valença,
Paredes de Coura, Monção, Melgaço e Arcos de Valdevez. O presente sobreequipamento abrange os
concelhos de Valença (freguesias de Taião, Sanfins e Boivão), Monção (freguesias de Pias, Abedim e
Portela) e Arcos de Valdevez (freguesia da Gavieira).
Embora o Projeto não se insira em área sensível, encontra-se a cerca de 300 m do Parque Nacional da
Peneda-Gerês e do Sítio de Importância Comunitária (SIC) PTCON0001 – Serras da Peneda e Gerês,
bem como a 2,5 km do SIC PTCON0040 – Corno do Bico.
Para além dos Sub-Parques Eólicos já existentes, pertencentes ao Parque Eólico do Alto Minho I, dos
quais se realçam Picoto-S. Silvestre (com 19 aerogeradores) e Mendoiro/Bustavade (com 26
aerogeradores), a cerca de 300 m e 7 km, respetivamente, e Alto do Corisco (com 33 aerogeradores),
Santo António (com 16 aerogeradores) e Picos (com 21 aerogeradores), a cerca de 300 m, 3,5 km e 6
km, respetivamente, existe ainda o Parque Eólico de Lagoa de Cima (com 8 aerogeradores), a cerca de
3 km. Importa ainda realçar a presença da Autoestrada A3, a poente da área de estudo, e de algumas
pedreiras a Norte do Sub-Parque Eólico do Cárdio.
Características do Projeto
O Parque Eólico do Alto Minho I encontra-se em funcionamento desde 2007 e é atualmente composto
por 115 aerogeradores de 2 MW de potência unitária, sendo que 33 destes pertencem ao Sub-Parque
Eólico de Alto do Corisco, presentemente em ampliação, e 19 do Sub-Parque Eólico de Picoto-S.
Silvestre, muito próximo das áreas em estudo para o Sub-Parque de Cárdio.
O presente projeto de sobreequipamento é composto pelos seguintes elementos, cuja localização é
apresentada no Anexo I:
Elementos do Projecto

Principais Características
Potência instalada – 48 MW
Potência unitária – 2–2,5 MW

23 Aerogeradores (21 no Sub-Parque
Eólico de Cárdio e 2 no Sub-Parque
Eólico do Alto do Corisco)

Torre – 65-85 m de altura; diâmetro na base – 4-4,5 m
Diâmetro do rotor – 70-80 m
Maciço de fundação – cerca de 254,50 m

2

Plataforma de montagem – cerca de 1888,50 m

2

Edifício de Comando e Subestação
(Sub-Parque Eólico de Cárdio)

Área - 315 m

Rede de Cabos Subterrânea

20 kV; Largura da vala – 1 m; Extensão – 14,2 km

2

Acesso ao Sub-Parque de Cárdio a partir da EM509 e do acesso existente
ao Sub-Parque Eólico de Picoto-S. Silvestre
Acesso à ampliação do Sub-Parque do Alto do Corisco a partir da EN202 e
do acesso já existente para este Sub-Parque
Acessos

Acessos a beneficiar – 10,9 km
Acessos a construir – 2,4 km
Plataforma de acesso – 5,5 m de largura, mais 0,5 m, no caso de talude de
aterro, e 1 m, no caso de talude de escavação

Estaleiro

1000 m

2

A área total arrendada para a implantação do Sobreequipamento ronda os 240 ha. Contudo, segundo o
Aditamento ao EIA, estima-se que a área a afectar durante a construção deste sobreequipamento será
2
2
de cerca de 111077 m e, na fase de exploração, seja reduzida para cerca de 51654 m .
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Relativamente à movimentação de terras na obra, prevê-se a produção de terras sobrantes com a
construção dos aerogeradores, considerando-se, no entanto, que estas poderão ser utilizadas nas
restantes construções/beneficiações (acessos e plataformas), os quais se desconhecem, nesta fase, os
volumes envolvidos.
Atividades do Projeto
A fase de construção terá uma duração de 12 meses, estimando-se para esta fase que o número de
trabalhadores seja na ordem dos 100 postos de trabalho.
Na fase de construção desta ampliação estão previstas as seguintes acções:
-

instalação dos estaleiros;
beneficiação e construção de acessos – desmatação e terraplenagem, e colocação de brita;
construção da plataforma de montagem dos aerogeradores – desmatação e terraplenagem;
implantação das redes de cabos – desmatação, escavação e colocação de cabos;
montagem dos aerogeradores – escavação, betonagem e montagem;
construção do edifício de comando e subestação – desmatação, terraplenagem e betonagem;
depósito temporário de terras e materiais;
movimentação de máquinas, veículos e pessoas afetas à obra;
produção de resíduos e efluentes;
desactivação do estaleiro e recuperação das áreas intervencionadas.

O Sobreequipamento apresenta um tempo de vida útil de 20 anos e funcionará em “sistema de
orientação automática”, prevendo-se que as equipas de gestão, operação e manutenção tenham cerca
de 20 trabalhadores. Para a fase de exploração realçam-se as seguintes atividades:
-

presença e funcionamento dos aerogeradores;
manutenção do Parque;
presença e utilização dos acessos do Parque.

Todavia, na visita ao local verificou-se que o Sub-Parque Eólico do Alto do Corisco encontrava-se em
manutenção, mais concretamente em mudança das pás dos aerogeradores, existindo uma
movimentação significativa de máquinas e veículos afetos à mesma e a destruição do coberto vegetal
das plataformas de montagem em recuperação. Assim, considera-se que deverão ser esclarecidas as
ações de manutenção previstas (mesmo que menos prováveis) para a fase de exploração.
Segundo o EIA, após o término da sua vida útil, o Projeto será desativado, procedendo-se à desativação
e remoção dos equipamentos.
3. CONSULTA PÚBLICA
Dado que o Projeto se integra no Anexo II do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a consulta pública, nos termos do seu
artigo 14.º, n.º 2, decorreu durante 25 dias úteis, de 23 de Novembro a 29 de Dezembro de 2011.
Durante o período de consulta pública foi recebido um parecer proveniente da Câmara Municipal de
Monção.
Esta entidade considera que o Projeto se reveste de grande importância, uma vez que reforça a
capacidade de produção de energia elétrica através de uma fonte de energia renovável e contribui para a
redução das emissões de gases com efeito estufa. No entanto, refere que a implantação do Projeto
também induz impactes negativos, significativos e alguns irreversíveis, mormente, na ocupação dos
solos, na alteração do normal funcionamento das linhas de água, no ambiente sonoro, na fauna, na flora
e na paisagem, pelo que as medidas de minimização, o acompanhamento ambiental da obra e os planos
de monitorização propostos serão fundamentais para a salvaguarda da qualidade ambiental da região.
Informa ainda esta entidade que as intervenções que obriguem ao atravessamento de linhas de água
deverão ser, previamente, objeto de parecer junto da Administração da Região Hidrográfica do Norte
(ARH N).
Por último, alerta para o facto de não estarem previstas medidas mitigadoras e/ou compensatórias para
o impacte negativo e irreversível produzido pela impermeabilização dos solos, apesar de a maioria das
infraestruturas do Projeto se localizarem em cabeceiras de linhas de água.
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4. AVALIAÇÃO DOS IMPACTES AMBIENTAIS DO PROJETO
4.1 Considerações Gerais
A CA entende que na globalidade, com base no EIA e respectivos Aditamento e Elementos Adicionais,
nos pareceres recebidos, nos resultados da Consulta Pública e, tendo ainda em conta, a visita de
reconhecimento ao local de implantação (Anexo II), foi reunida a informação necessária para a
compreensão e avaliação do Projeto.
No âmbito da presente avaliação, e dadas as características do Projeto e do local de implantação
proposto, foram considerados como fatores ambientais preponderantes para a tomada de decisão:
-

Paisagem – atendendo a que está prevista a implantação de estruturas de grande dimensão e
intrusão visual, numa zona com sensibilidade paisagística;

-

Sistemas Ecológicos – atendendo a que o Projeto se insere na proximidade de áreas sensíveis do
ponto de vista da conservação da natureza, designadamente do Parque Nacional da PenedaGerês, e que foi identificada a ocorrências de várias espécies florísticas e faunísticas protegidas;

-

Ambiente sonoro – dada a existência de recetores sensíveis na envolvente;

-

Socio economia - devido aos impactes positivos intrínsecos aos objetivos do Projeto e às
contrapartidas económicas locais;

-

Instrumentos de Planeamento – uma vez que o Projeto se localiza em áreas pertencentes à
Reserva Ecológica Nacional e que se inserem em Perímetro Florestal;

-

Património Arqueológico, Arquitectónico e Etnológico – tendo em conta a extrema sensibilidade e
riqueza arqueológica da área de implantação do Projeto.

Outros fatores, tais como geologia e geomorfologia, solos e capacidade de uso do solo, ocupação do
solo e recursos hídricos são também objecto de análise neste parecer.
4.2 Situação de Referência
Paisagem
A paisagem desta zona serrana caracteriza-se pela sequência de vales mais ou menos largos, que se
contrapõem a zonas mais alta de cumeada. Com exceção de algumas áreas, cuja presença de
afloramentos rochosos graníticos, matos e/ou matas é dominante, os usos do solo são diversificados,
manifestando-se pelos diferentes sistemas culturais, alguns intensivos, e pela compartimentação dos
campos, onde por vezes as funções se sobrepõem. Nos vales, assim como em pequenas áreas
aplanadas (chãs ou currais) tem lugar, para além da agricultura, a pastorícia. Nas áreas regadas
predomina o milho (Primavera-Verão) e os prados de lima (Inverno). O pastoreio (caprino e bovino)
marca ainda presença nos lameiros regados e nas chãs (arrelvados naturais de altitude) de montanha
(Maio a Setembro). Às áreas de policultura intensiva de regadio, sucedem-se extensas manchas
florestais monoespecíficas e áreas de mato. É um território que apresenta elevada densidade
populacional que, neste caso, se expressa pela dispersão do povoamento, com casais mais ou menos
isolados em pequenos lugares. Nas zonas serranas, surgem aglomerados em aldeias, rodeadas pelos
campos de cultivo e pastagens, configurando um mosaico agro-pastoril. São ainda de referir alguns
aglomerados urbanos existentes na envolvente do Sub-Parque do Cárdio (Áreas A, B, C e D): Melim,
Quebrada, Ozão, Taião, Taião de Cima e Mó (Área A); Gandrachão (Área C); e Mangueiro, Coutada de
Cima, Coutada de Baixo e Extremo (Área D). Na envolvente do Sub-Parque de Alto Corisco (Área E),
regista-se a Bouça dos Homens.
A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela
identificação e caracterização das Unidades Homogéneas que a compõem. Em termos paisagísticos e
de acordo com Cancela d'Abreu (2004), o território insere-se dentro do grande Grupo de Unidades de
Paisagem A – Entre Douro e Minho, que se subdivide em Unidades Homogéneas de Paisagem (UHP),
das quais se destacam duas, nas quais se insere o Projeto: Entre Minho e Lima e Serras da PenedaGerês. Estas, por sua vez, foram divididas em quatro subunidades (SUB-UHP), tendo em consideração a
Paisagem local e a escala de Projeto, com base em critérios transversais às mesmas:
-

SUB-UHP 1 – Sistema Montanhoso - Zonas de Matos com Afloramentos Rochosos - estas zonas
surgem nas áreas de altitude mais elevada, geralmente em zonas de cumeada e nas encostas
adjacentes, sendo os matos de baixo porte.
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-

SUB-UHP 2 – Sistema Montanhoso - Zonas de Mata - áreas predominantemente ocupadas por
eucalipto e pinheiro, por vezes pinheiro manso, e que ocorrem geralmente em situação de encosta
e, por vezes, em cabeços.

-

SUB-UHP 3 – Sistema Montanhoso - Zonas Mistas - corresponde a situações de mosaico onde
alternam áreas de matos, mata em zonas de escarpa e afloramentos rochosos.

-

SUB-UHP 4 – Sistema Montanhoso - Zonas Agrícolas associadas a pastagens - corresponde a
situações de prática agrícola em socalcos e aos lameiros (cotas mais baixas e vales) associados à
pastorícia, destacando-se a integração nesta unidade da várzea do rio Minho.

As áreas A, B, C e D do Sobreequipamento inserem-se na e nas seguintes UHP e SUB-UHP:
Entre Minho e Lima
-

As Áreas A e B integram território pertencente a “Zonas de Matos com Afloramentos Rochosos” e
“Zonas de Mata” (aerogeradores 3 a 5).

-

As áreas C (que inclui a subestação) e D localizam-se em “Zonas de Matos com Afloramentos
Rochosos”.

Serras da Peneda-Gerês
-

A área E localiza-se integralmente no interior da subunidade “Zonas de Matos com Afloramentos
Rochosos”.

O EIA apresenta também uma avaliação cénica da Paisagem, dentro de um buffer de 5 km, com base
em três parâmetros: Qualidade Visual, Capacidade de Absorção Visual e Sensibilidade da Paisagem.
Após a integração de todos estes parâmetros, verifica-se o seguinte:
-

Qualidade Visual: Genericamente, a área de estudo considerada revela ter Elevada Qualidade
Visual. As áreas de Muito Elevada Qualidade surgem associadas a afloramentos rochosos ou
áreas de vegetação natural

-

As áreas com Média surgem associadas às zonas mais humanizadas e com povoamentos
florestais monoespecíficos. As áreas de Baixa encontram-se associadas a áreas de exploração de
inertes e áreas ardidas. Desta análise ressalta que, a área de estudo envolvente ao Sub-Parque
do Cárdio (Áreas A, B, C e D) revela maior perturbação e apresenta, consequentemente, o
território mais fragmentado, com alternância de áreas de diferentes classes. Este carácter não se
regista, de forma tão expressiva, na área de estudo do Sub-Parque do Alto do Corisco (Área E),
pese embora a menor área abrangida.

-

Capacidade de Absorção: Globalmente, o território em análise apresenta Elevada a Muito Elevada
Capacidade de Absorção, como resultado da presença humana no território não ser expressiva e
das povoações se localizarem, frequentemente, em zonas depressionárias, vales ou meia encosta,
o que reduz o campo visual das mesmas. As cumeadas de forma genérica, e em particular onde
se inserem os aerogeradores, por serem mais visíveis de um maior número de povoações,
apresentam menor capacidade de absorção. Destacam-se as Áreas A, D e E, realçando que estas
áreas, em geral, absorvem o impacte visual, de alterações que ocorram ao nível do solo e
eventualmente de estruturas como a subestação, mas que o mesmo não se verificará para
estruturas com o desenvolvimento vertical e a escala apresentados pelos aerogeradores.

-

Sensibilidade Visual: A área de estudo apresenta, maioritariamente, áreas classificadas com Média
Sensibilidade. A área de estudo envolvente ao Sub-Parque do Alto do Corisco (Área E) tende para
se situar entre Média e Elevada, sendo que ambos os aerogeradores se situam em área de
Elevada Sensibilidade. A zona de implantação da Área C apresenta Baixa Sensibilidade.

Sistemas Ecológicos
Entre os valores naturais presentes na área de implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico do
Alto Minho I, importa salientar os habitats naturais e prioritários, as espécies da flora com interesse para
a conservação, as espécies de aves e morcegos com estatuto de ameaça elevado, o lobo-ibérico e
outros mamíferos com estatuto de ameaça elevado, e as espécies da herpetofauna com estatuto de
ameaça.
Habitats naturais e prioritários
A Área A é composta por um mosaico de 3 habitats naturais, incluídos no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º
49/2005, de 24 de Fevereiro:
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-

4030 – Charnecas secas europeias – Tojais e urzais-tojais galaico-portugueses não litorais,
8220 – Vertentes rochosas siliciosas com vegetação casmofítica – Afloramentos rochosos
siliciosos com comunidades casmofíticas,
8230 – Rochas siliciosas com vegetação pioneira de Sedo-Scleranthion ou de Sedo albiVeronicion dillenii – Comunidades derivadas de Sedum sediforme ou de Sedum album,

formando manchas homogéneas ou associações de 4030 + Povoamento de Pinheiro-bravo (15,03%),
4030 + 8220 + 8230 (15%) e 8220 + 8230 (6,16%). Os locais previstos para a implantação dos
aerogeradores 1, 2 e 3 localizam-se em manchas de habitat 4030 e o local previsto para o aerogerador 4
em mosaico de habitats 4030 + 8220 + 8230. O traçado do acesso a construir localiza-se em toda a sua
extensão em manchas do habitat 4030 e, numa pequena parte, da associação 4030 + 8220 + 8230. O
acesso a beneficiar e a rede de cabos localizam-se em manchas do habitat 4030 e da associação 4030
+ Povoamento Florestal de Pinheiro-bravo.
O acesso a beneficiar entre a Área A e o Sub-Parque Eólico de Picoto-S. Silvestre, bem como a
respetiva rede de cabos, situa-se em mancha da associação 4030 + Pinheiro-bravo disperso.
A Área B é ocupada, cerca de 65%, por habitat 4030, encontrando-se os locais previstos para os
aerogeradores 5, 6 e 7 inseridos nesse habitat. O traçado do acesso a construir, o acesso a beneficiar e
a rede de cabos prevista situam-se, igualmente, em manchas do habitat 4030.
O acesso a beneficiar entre as Áreas B e C, e respetiva rede de cabos, localiza-se, em metade da sua
extensão, em mancha do habitat 4030.
Na Área C, cerca de 45% são ocupados com a associação 4030 + Povoamento Florestal de Resinosas,
cerca de 45% com habitat 4030 e cerca da 10% com mosaico constituído por associação 4030 +
Povoamento Florestal de Pinheiro-bravo e pelo habitat 6510 - Prados de fenos pobres de baixa altitude
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis). A presença do habitat 3260 – Cursos de água dos pisos
basal a montano com vegetação da Ranunculion fluitantis e da Callitricho-Batrachion correspondente ao
curso de água que atravessa esta área, com ocorrência residual de salgueiros. Contudo, os locais
previstos para a implantação dos aerogeradores 11 a 17 estão localizados em mancha com associação
4030 + Povoamento Florestal de Resinosas. O acesso a beneficiar, bem como a respetiva rede de
cabos, localiza-se, em cerca de 70% da sua extensão, em mancha da associação 4030 + Povoamento
Florestal de Resinosas. O local previsto para a implantação da subestação e edifício de comando
encontra-se em habitat 4030.
O acesso a beneficiar entre as Áreas C e D, e a respetiva rede de cabos, localiza-se, em cerca de 50%
da sua extensão, em manchas dos habitats 9230 e 4030.
A Área D apresenta um mosaico composto, em cerca de 92%, pelo habitat 4030 e, na área restante, pela
associação 4030 + 8220 + 8230. Os locais previstos para os aerogeradores 18 a 21 encontram-se em
mancha de habitat 4030. Os traçados dos acessos a construir e os acessos a beneficiar, bem como a
respetiva rede de cabos, situam-se em mancha do habitat 4030.
Por último, a Área E apresenta a maior diversidade de habitats naturais. Cerca de 84% da área ocupada
com habitat 4030 e a restante com associação 6160 – Prados oro-ibéricos de festuca indigesta – Matos
rasteiros, acidófilos temperados e mediterrânicos + 8220. Estão também presentes pequenas manchas
da associação 8220 + 8230, do habitat 7140 – Turfeiras de transição e turfeiras ondulantes – Turfeiras
atlânticas (montanhas do Noroeste), dos habitats prioritários 4020* - Charnecas húmidas atlânticas
temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix – Urzais-tojais orófilos e 6230* - Formações herbáceas de
Nardus, ricas em espécies, em substratos siliciosos das zonas de montanas (e das zonas submontanas
da Europa continental), e do habitat 3260, correspondente às linhas de água existentes. O local do
aerogerador 22 está localizado em mancha com associação 6160 + 8220 e o aerogerador 23 está
previsto para uma mancha de habitat 4030. O traçado do acesso a construir e a respetiva rede de cabos
localizam-se em manchas do habitat 4030 e da associação 6160 + 8220.
Flora
Na área de implantação do Projeto estão presentes alguns povoamentos florestais de Pinheiro-bravo e
um carvalhal bem conservado de Quercus pyrenaica (habitat 9230) que será atravessado,
longitudinalmente, pelo acesso a beneficiar entre as Áreas C e D. Quanto às espécies de flora com
interesse para a conservação, foram identificadas as seguintes:
-

Silene acutifolia – em afloramentos rochosos na Área A;
Narcissus bulbocodium – em mancha de dimensão considerável na Área C;
Narcissus cyclamineus – nas margens de uma linha de água na Área C;
Narcissus triandrus – em fendas de afloramentos rochosos na Área A.
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Avifauna
Da avifauna que, potencialmente, ocorre na área do Sobreequipamento, 9 espécies, residentes e/ou
nidificantes no Verão, apresentam estatuto de ameaça elevado: Tartaranhão-caçador (Em Perigo), e
Falcão-abelheiro, Açor, Ógea, Falcão-peregrino, Noitibó-cinzento, Cartaxo-nortenho, Felosa-dasfigueiras e Escrevedeira-amarela (Vulnerável).
Realçam-se ainda as espécies Águia-cobreira, Águia-calçada, Bufo-real, Petinha-das-árvores, Tordomúsico, Picanço-de-dorso-vermelho e Corvo, com estatuto Quase Ameaçado.
De acordo com os relatórios de monitorização da avifauna (2006 e 2009) na área dos Sub-Parques
Eólicos de Alto do Corisco, Picos e Santo António, foram ainda identificados, na Linha Elétrica a
Nordeste do Sub-Parque Eólico do Alto do Corisco, Gralha-de-bico-vermelho (Em Perigo), Águia-sapeira
(Vulnerável) e Cruza-bico-comum (Vulnerável).
Os resultados desta monitorização podem ser utilizados para a caracterização e análise da Área E do
projeto de Sobreequipamento, uma vez que essa área é adjacente aos referidos Sub-Parques. Assim,
considera-se de salientar os seguintes aspetos:
-

A abundância relativa, densidade e riqueza específica têm os valores mais baixos nas áreas dos
Sub-Parques, comparativamente com a área utilizada como controlo e com os valores obtidos para
a Linha Elétrica;

-

A zona sudeste do Sub-Parque do Alto do Corisco (junto à Branda da Aveleira) foi um dos locais
onde se verificou maior utilização por aves de rapina e outras planadoras, sendo os voos circulares
os mais comuns.

Não foram identificadas as áreas sensíveis para estas espécies na área de implantação do
Sobreequipamento, informação que poderia auxiliar na construção do layout e na análise de impactes.
Quirópteros
Das espécies potencialmente presentes na zona em estudo, 5 têm estatuto de ameaça elevado:
Morcego-rato-pequeno (Criticamente em Perigo); Morcego-de-ferradura-grande, Morcego-de-ferradurapequeno, Morcego-rato-grande e Morcego-de-peluche (Vulnerável).
De acordo com os relatórios de monitorização dos Sub-Parques Eólicos de Picos, Santo António e Alto
do Corisco (2006-2009), acrescem às espécies referidas a potencial ocorrência das seguintes (dado que
são confirmadas/prováveis para a área do Sub-Parque do Alto do Corisco e/ou área de controlo
adjacente): Morcego-de-ferradura-mourisco (Criticamente em Perigo), Morcego de Bechstein (Em
Perigo) e Morcego-de-franja (Vulnerável). Acresce que foi verificada uma maior atividade de morcegos
no período entre o final da Primavera e Verão.
Não há qualquer informação relativa à existência de abrigos na área de estudo. Todavia, de acordo com
os resultados da monitorização dos Sub-Parques anteriormente mencionados, a prospeção de abrigos
foi abandonada por não terem sido detetados no Ano 0 dos trabalhos de monitorização. No que
concerne à monitorização do Sub-Parque Eólico de Mendoiro/Bustavade, cuja prospeção de abrigos,
num raio de 10 km, inclui as Áreas B (em parte), C e D em análise, e contrariamente ao mencionado no
Aditamento ao EIA, existem abrigos de morcegos a cerca de 5 km, a Nordeste da Área D, que foram
monitorizados no âmbito do plano em curso.
À semelhança do referido para a avifauna, deveriam ter sido identificadas as potenciais áreas sensíveis
para estas espécies na área de implantação do Projeto, informação que poderia auxiliar na construção
do layout e na análise de impactes.
Lobo ibérico
De acordo com o censo do Lobo de 2005 (Pimenta et al 2005), a área do Sobreequipamento está
inserida no território de 3 alcateias: Boulhosa (Áreas A, B, C e D), e Vez e Peneda (Área E).
Da análise do relatório correspondente ao Ano III do Plano de Monitorização do Lobo na área de
implementação do Parque Eólico do Alto Minho I, realça-se o seguinte:
-

Alcateia da Boulhosa (Sub-Parque Eólico de Picoto-S. Silvestre) - alcateia sem evidências da
ocorrência de reprodução desde 2007.

-

Alcateia do Vez (Sub-Parques Eólicos de Alto do Corisco e Santo António) - confirmada a
ocorrência de reprodução na alcateia em 2007 (em Travassos, a Nordeste do Sub-Parque Eólico
do Alto do Corisco e do respetivo sobreequipamento) e 2009 (em Corsos, a Norte do Sub-Parque
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Eólico de Santo António); sem evidências de ocorrência de reprodução em 2008, situação que se
verificou pela primeira vez em 14 anos
-

Alcateia da Peneda (Sub-Parque Eólico de Picos) - manifesta alguma instabilidade ao longo dos 3
anos do Plano, com ocorrência de reprodução provável em 2007, confirmada em 2008 (em Tieras,
próximo do Sub-Parque Eólico de Picos) e sem evidências de ocorrência em 2009.

De acordo com o Aditamento, a presença de lobo nas Áreas A-D, território da alcateia da Boulhosa, é
muito irregular. A Área C é considerada como zona predominante, não tendo sido detetados vestígios de
lobo na Área A (somente um parte muito pequena está inserida na área de estudo em monitorização),
em nenhum dos períodos, nem na Área D no último ano de amostragem (2009). Na Área B a presença
de vestígios foi irregular, verificando-se a sua ausência em 2007 (construção do Sub-Parque de PicotoS. Silvestre).
No que respeita à Área E, que se insere no território da alcateia do Vez, foram encontrados vários
indícios de lobo na sua envolvente.
Outros mamíferos
Igualmente com estatuto de ameaça elevado, estão potencialmente presentes na área do Projeto as
espécies Toupeira-de-água e Gato-bravo (Vulnerável) e Coelho-bravo (Quase Ameaçado).
Relativamente à Toupeira-de-água a sua ocorrência deverá estar restrita aos cursos de água existentes
nas Áreas C e E.
Herpetofauna
Relativamente a répteis e anfíbios, ocorrem potencialmente nesta zona, atravessada por diversas linhas
de água, algumas espécies com estatuto de ameaça: Salamandra-lusitânica e Tritão-palmado
(Vulnerável), Rã-de-focinho-pontiagudo (Quase Ameaçado) e Víbora de Seoane (Em Perigo), e Cobralisa-europeia e Víbora-cornuda (Vulnerável).
Ambiente Sonoro
Os potenciais recetores sensíveis do ruído gerado pelo Sobreequipamento situam-se nas localidades
existentes na envolvente da área de implantação dos aerogeradores e dos seus acessos. Segundo o
Aditamento, os pontos selecionados correspondem aos recetores sensíveis potencialmente mais
afetados pelo ruído e são os seguintes:
Pontos
Ponto P1
Ponto P2
Ponto P3
Ponto P4
Ponto P5
Ponto P6

Ponto P7

Localização
Na proximidade da Casa da Cultura em Taião de Cima, Concelho de Valença do Minho, a cerca de
860 m do local previsto para o aerogerador 3
Na proximidade de habitação, em Quebrada, concelho de Valença, a cerca de 570 m do local
previsto para o aerogerador 1
Na proximidade de habitação, em Gandrachão, Concelho de Monção, a cerca de 989 m do local
previsto para o aerogerador 12
Na proximidade de habitação, em Mangoeiro, Concelho de Monção, a cerca de 765 m do local
previsto para o aerogerador 21
Na proximidade da Cooperativa Agrícola de Boulhosa, em Boulhosa, Concelho de Monção, a cerca
de 240 m do local previsto para o aerogerador 17
Na proximidade de habitação, em Mourim, Concelho de Melgaço, a cerca de 704 m do aerogerador
12 do Sub-Parque Eólico do Alto do Corisco (já existente) e a cerca de 1823 m do local previsto para
o aerogerador 22
Na proximidade de habitação, em Bouça dos Homens, Concelho de Arcos de Valdevez, a cerca de
577 m aerogerador 2 do Sub-Parque Eólico do Alto do Corisco (já existente) e a cerca de 1488 m do
local previsto para o aerogerador 23

Realça-se que deveriam ter sido efetuadas, igualmente, medições no recetor sensível, potencialmente
mais afetado pelo Projeto, na povoação de Mó, dado que o local previsto para o aerogerador 4 se
localiza a cerca de 650 m. Relativamente às medições efetuadas, não estão indicadas as condições
meteorológicas da totalidade das mesmas, e algumas das condições registadas podem não ser
representativas das condições médias ou críticas do local em estudo, designadamente no que se refere
à velocidade e direção do vento.
Os valores de ruído obtidos encontram-se dentro dos limites legais estabelecidos, considerando que não
classificação acústica e assumindo-se os limites dispostos no artigo 11º, n.º 3 do Regulamento Geral do
Ruído, ou seja Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A).
As principais fontes de ruído existentes são a natureza, a atividade humana e o tráfego rodoviário.
Deveria ter sido efetuada referência à perceção (ou não) do ruído provocado pelos aerogeradores já
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existentes, principalmente no caso dos pontos de medição 6 e 7, localizados a cerca de 600 e 700 m dos
aerogeradores.
Socio economia
Parte do Projeto está localizada em terrenos baldios da freguesia de Pias, que serão arrendados.
Na Área A, as povoações que se situam numa envolvente de 1 km à área de estudo pertencem todas ao
concelho de Valença do Minho e são: Melim e Quebrada, Ozão e Taião e Taião de Cima e Mó. Com
exceção de uma exploração que faz criação de visons para a indústria de peles, situada junto à EN 508,
na freguesia de Sanfins a sudoeste de Melim, não foi detetada mais nenhuma atividade económica, para
além de pequenas hortas familiares. Salienta-se também a existência de algumas pedreiras a Nordeste
de Quebrada, mas que já se encontram a mais de 2 km da área de estudo. Em Taião de Cima, junto à
capela de Sta. Marinha, encontra-se a Casa da Cultura e Museu Etnográfico de Sta. Marinha e o
Miradouro de Taião de Cima, com um pequeno parque de merendas. Salienta-se também a existência
de pequenos locais de culto e capelas, entre as quais se destacam a capela de Sr.ª do Socorro, a Igreja
de Sta. Marinha e a capela da Sra. da Boa Morte. Fora da zona buffer de 1 km à área de estudo, situa-se
a capela da Nossa Senhora dos Remédios.
Na Área B não existem povoações na envolvente próxima de 1 km.
Na Área C, a única povoação que se situa na envolvente de 1 km é Gandrachão, na freguesia de
Abedim, onde existem apenas pequenos quintais. Nesta área salienta-se também a existência da
Cooperativa Agrícola da Boulhosa, com criação de gado bovino, e o parque de pesca e restaurante Casa
do Xisto, cuja atividade principal é o turismo, pesca desportiva e restauração, situados na freguesia de
Insalde, concelho de Paredes de Coura.
Na Área D as povoações na envolvente de 1 km à área de estudo pertencem ao concelho de Monção e
Arcos de Valdevez. No concelho de Arcos de Valdevez situam-se as povoações de Mangueiro, Coutada
de Cima, Coutada de Baixo e Extremo, tendo sido identificadas atividades de cultivo de terras, pastorícia,
a empresa de materiais de construção Rocha e Brito Lda. e um pequeno estabelecimento comercial.
A única povoação existente num raio de 1 km da Área E é a povoação Bouça dos Homens, cuja
atividade está relacionada, maioritariamente, com a agricultura de subsistência. A Igreja de Nossa Sra.
de Fátima e o elevado número de habitações que sofreram recentemente intervenções de melhoramento
são o único ponto a salientar.
Relativamente às atividades recreativas, foram identificadas, no local de implantação do Projeto, a
utilização da zona por veículos de Todo-o-Terreno alugados a empresa sedeada em Insalde, a atividade
de caça, o pastoreio e a floresta.
Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnológico
A Área de Estudo (AE) definida abrange cada uma das Áreas de Incidência (AI) do Projeto associandose ainda uma Zona Envolvente (ZE). A caracterização efetuada baseou-se na pesquisa documental e
bibliográfica da AE, bem como numa análise toponímica. Uma das principais fontes para a elaboração
deste EIA foram os relatórios produzidos no âmbito do projeto “Parque Eólico do Alto Minho I”. Foram
igualmente consultadas diversas bases de dados, destacando-se a do IGESPAR IP.
Com base na pesquisa documental, foram referenciadas 35 ocorrências na AE, evidenciando-se os
seguintes grupos: monumentos megalíticos; gravuras rupestres, sepulturas; elementos de arquitetura
vernacular, marcos de propriedade; edifícios religiosos e povoados.
Importa destacar que na área do Sub-Parque de Cárdio, que abrange áreas na vizinhança do SubParque de Picoto-S. Silvestre, foi referenciado um sítio com arte rupestre – Monte dos Fortes,
classificado como Imóvel de Interesse Público (IIP), Decreto n.º 29/84, DR n.º 145, de 25-06-1984. No
entanto, segundo o EIA, as fontes consultadas (Base de Dados do IGESPAR IP e PDM de Valença)
divergem relativamente à localização deste sítio, acrescentando-se ainda que quando foram executados
os trabalhos de campo também não foi possível detetá-lo. Importa salientar que os dados mais
atualizados que o IGESPAR IP possui datam de 2005 e têm origem na Carta Arqueológica de Valença.
Estes dados apontam para uma localização fora da AE. Nos elementos adicionais, mais recentemente
apresentados e resultantes de uma nova visita de campo à AE, acompanhados por elementos da Junta
de Freguesia de Taião, é apresentada uma nova localização para as gravuras do Monte dos Fortes e a
respetiva ficha de sítio, que apontam, igualmente, para uma localização fora da AE.
Para a fase de trabalho de campo, o EIA refere que foi efetuada a prospeção arqueológica sistemática
das áreas de implantação do Projeto tendo, nessa fase, sido detetadas três ocorrências de interesse
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cultural: n.º 36 – Gravura; n.º 37 - possível atalaia; e n.º 38 - conjunto de muros de divisão de
propriedade.
Para a caracterização da situação de referência foi ainda elaborado um inventário dos elementos
identificados na pesquisa documental utilizando-se, para tal, uma tabela, enquanto relativamente aos
elementos detetados em trabalho de campo efetuou-se uma ficha descritiva. Todos os elementos foram,
posteriormente, referenciados em cartografia à escala 1:25000.
Conclui-se, pela avaliação efetuada ao EIA, que a área de estudo do Sobreequipamento é muito rica do
ponto de vista patrimonial, destacando-se os sítios de época pré-histórica. Apesar disso, dadas as
características do terreno, em algumas zonas densamente arborizado, não possível alcançar um
conhecimento mais profundo da área em termos patrimoniais.
Importa ter em atenção que este território é conhecido pela importante presença de Mamoas
(monumentos megalíticos), cuja função seria funerária, embora o seu significado simbólico
transcendesse largamente essa função, e de diversos testemunhos de arte rupestre. Assim, apesar de
muitos dos vestígios ainda não terem sido estudados de modo profundo, revelam desde já uma enorme
importância patrimonial, não só pela sua antiguidade, como por serem testemunhos da vivência de
comunidades que ocuparam a região durante milhares de anos. A escolha dos locais mais elevados para
a implantação deste tipo de estruturas não surpreende dado serem locais dominantes e emblemáticos no
território, podendo ainda ser considerados sagrados, tanto pela sua altitude como pela visibilidade
alcançada a partir dos mesmos.
Um outro tipo de património presente neste local é o conjunto de testemunhos de arquitetura vernacular,
reveladores de um modo de construir tradicional, apontamentos na paisagem que, para além da sua
componente estética, são também sinais de vivências humanas que importa salvaguardar em
consonância com a preservação dos recursos naturais.
Outros fatores ambientais
Relativamente à área de implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico, importa ainda realçar os
seguintes aspectos relativos à situação de referência:
-

Situa-se na Zona Centro Ibérica, Sub-Zona Galiza Trás-os-Montes, numa região onde existem
formações xistentas atravessadas por intrusões graníticas. A Área A do Sub-Parque de Cárdio
localiza-se entre as cotas 450-573 m, numa zona granítica, e apresenta declives acentuados,
destacando-se duas elevações coincidentes com os locais previstos para a implantação dos
aerogeradores 1 e 2 (topónimo Fortes) e dos aerogeradores 3 e 4 (topónimo Alto de Teares). As
Áreas B, C e D do Sub-Parque de Cárdio desenvolvem-se na serra da Boulhosa, entre as cotas
600-747 m, numa zona xistenta, relativamente plana e de declives pouco acentuados. A Área E,
relativa ao Sub-Parque Eólico do Alto do Corisco, insere-se na serra da Peneda, entre as cotas
1100-1290 m, numa zona aplanada de terrenos graníticos e declives pouco acentuados. Nas
Áreas A e E são visíveis afloramentos rochosos dimensão significativa, sendo que a Área A
apresenta blocos graníticos de maior dimensão, principalmente nas zonas de maior altitude (local
previsto para os aerogeradores 1, 2, 3 e 4), e a Área E uma extensão considerável de rocha plana
tipo lage (local previsto para o aerogerador 22 e respetivo acesso). Estas áreas de maior
importância encontram-se delimitadas na planta de condicionamentos.
Todavia, segundo o LNEG (parecer no Anexo III), o EIA não aborda o tema “Recursos Geológicos
e Geomorfológicos de Interesse Conservacionista”, correspondente ao “Património Geológico”.
Considera que a proteção dos afloramentos rochosos de grandes dimensões tem um reduzido
significado em termos de preservação deste património e que, de acordo com o EIA, é possível
inferir a existência de aspetos geológicos passíveis de constituírem “Locais de Interesse
Geológico”. Acrescenta ainda que nos locais mais elevados das montanhas, linhas de cumeada e
relevos em forma de crista, são muito frequentes ocorrências de interesse geomorfológico,
paleontológico, estratigráfico, tectónico, entre outros, devendo por isso ser avaliada a existência de
Património Geológico na área de estudo.

-

Segundo o LNEG (parecer no Anexo III), importa salientar a existência da Falha da Peneda na
proximidade da Área E (Sub-Parque Eólico do Alto do Corisco), que se encontra ativa e apresenta
uma direção aproximadamente Norte-Sul.

-

Nas Áreas A, B, C e D ocorrem Cambissolos Húmicos, solos delgados associados aos
afloramentos rochosos, e na Área E dominam os Litossolos, sujeitos a erosão acelerada.
Predominam as áreas com capacidade de uso da classe F (utilização não agrícola, com aptidão
florestal), sendo que numa zona de reduzida dimensão nas Áreas A e C (nas quais não estão
previstas infraestruturas do Projeto) existem solos de classe C (agrícola condicionada).
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-

O Sub-Parque Eólico do Cárdio abrange uma área constituída, essencialmente, por zonas de
cumeada onde predominam matos e afloramentos rochosos, realidade que caracteriza
especialmente a Área A. As Áreas B, C e D e a sua envolvente apresentam alguma florestação,
com densidade e espécies importantes, principalmente na transição entre estas duas últimas áreas
e nas encostas orientadas para o concelho de Monção. Observa-se uma realidade distinta das
áreas que se inserem no concelho de Paredes de Coura (a Sul), que se caracterizam pela
presença de espaços agrícolas ou de pastoreio. A ligação entre as diversas áreas varia entre
caminhos existentes e percursos incipientes, realçando-se a passagem entre as Áreas C e D, por
se tratar de uma zona com arborização densa, com elevado número de carvalhos e topografia
adversa. No Sub-Parque do Alto do Corisco a área de implantação prevista para os aerogeradores
constitui uma realidade distinta, mais próxima de um planalto, com vegetação herbácea muito
escassa e apresentando alguns afloramentos rasos expostos, mas cuja acessibilidade é
praticamente assegurada pelos caminhos existentes deste sub-parque.

-

As áreas do Sobreequipamento inserem-se na bacia hidrográfica do rio Minho, sendo que, parte
Sul da Área E, sobrepõe-se à bacia hidrográfica do rio Lima. Dos cursos de água principais
existentes na envolvente destacam-se o rio da Gadanha e o rio Mouro, afluentes diretos do rio
Minho. Na área de implantação do Projeto salienta-se a presença de cabeceiras de linhas de água,
nomeadamente dos ribeiros de Fervença (Área B) e Cortelhos (Área C), e rio Gadanha (Áreas C e
D). Na Área E encontram-se as cabeceiras de linhas de água afluentes do rio Milharas e do ribeiro
de Moadeira. Destaca-se a interferência de algumas linhas de água incipientes, pelos elementos
do Projeto, designadamente, o acesso entre os aerogeradores 11-12 e 19-20, e o acesso entre as
Áreas C e D.

-

Os recursos aquíferos subterrâneos na área de estudo são pobres, predominando a escorrência
superficial relativamente à infiltração. Segundo o EIA, não foram identificadas captações de água
nas áreas de implantação do Sobreequipamento. Contudo, foi solicitada a pesquisa de outras
fontes de informação, não tendo sido recebida, até à presente data, mais informação adicional.

4.3 Instrumentos de Planeamento
No que respeita à compatibilidade com os Planos Diretores Municipais (PDM) de Valença, Paredes de
Coura, Monção e Arcos de Valdevez sobre os quais o Projeto incide, concluiu-se que o empreendimento
é compatível com os mesmos e que foram mencionadas de forma exaustiva, as servidões e restrições
de utilidade pública presentes no território em causa, e indicados os pareceres e declarações a obter.
Assim, decorrente da análise efetuada, considera-se ainda necessária a obtenção, em fase de RECAPE,
dos pareceres da Administração da Região Hidrográfica do Norte (ARH N), relativo a intervenção nos
concelhos de Valença, Monção, Arcos de Valdevez e Paredes de Coura, da Direcção Regional de
Agricultura e Pescas do Norte (DRAP N), relativo a afetação de solo inserido em Reserva Agrícola
Nacional (RAN) no concelho de Monção, da EDP, relativo a intervenção em área de rede de média
tensão no concelho de Monção, e do IGP, sobre a eventual afetação de marco geodésico em Arcos de
Valdevez.
Deverá ser ainda apresentado o reconhecimento de interesse municipal para as infraestruturas a
construir no concelho de Valença.
No que respeita à incidência na Reserva Ecológica Nacional (REN), verificou-se que apresenta
condições para vir a merecer a autorização de solo da REN e indicadas as alterações e correções que
ainda será necessário realizar ao documento original.
Assim, no âmbito do Ordenamento do território, existe compatibilidade entre os instrumentos de gestão
do território em causa e o regime jurídico da REN.
De acordo com o EIA, os impactes ambientais no solo mais significativos na fase de construção e
exploração são:
-

Movimentação de solo e desmonte de rocha, e consequente destruição do coberto vegetal,
necessários à preparação dos locais de estaleiro, reabilitação de caminhos existentes, abertura de
caminhos e dos trabalhos necessários à implantação e montagem de aerogeradores, abertura de
valas para instalação de cabos elétricos e construção do edifício de comando/subestação.

-

Destruição de área florestada na Área C para implantação de aerogeradores e alargamento de
acesso existente.

Todavia, o EIA apresenta medidas de minimização com as quais se concordam.
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No que respeita à REN salienta-se que os impactes incidirão em cabeceiras de linhas de água (com
função de apanhamento de águas pluviais e promoção da máxima infiltração dessas águas, reduzindo o
escoamento superficial e a erosão do solo), linhas de água e áreas com risco de erosão. Estas últimas
estão sujeitas à perda de solo, deslizamentos ou quebra de blocos, pelas características do solo e
subsolo, declive e dimensão de vertente, e outros fatores suscetíveis de serem alterados como o coberto
do solo, devendo ser privilegiada a infiltração de água em detrimento do escoamento superficial e
prevenir a ocorrência de situações de risco e perda e deslizamentos de solos.
No Quadro 1 do Volume 6 – Adenda, relativo à afetação da REN a referência às áreas afetadas
encontra-se incorreta, uma vez que, de acordo com o indicado no Volume I – Relatório, os caminhos a
construir terão uma largura de 5,5 m. Este quadro deveria ainda incluir o sistema da REN leitos de
cursos de água, não carecendo de individualizar a respetiva quantificação de área, que estará integrada
nos dois outros sistemas de REN, que foram devidamente assinalados na Carta nº 10 do Volume 6 –
Adenda, que integra as cartas em vigor desta servidão e restrição de utilidade pública para cada
concelho em causa. Aquando da eventual reanálise dos impactes, em fase de RECAPE, deverão ser
tidos em consideração estes aspetos.
Não foram apresentadas medidas minimizadoras específicas para os impactes sobre as funções que a
REN visa proteger, mas as medidas de mitigação gerais podem ser consideradas adequadas. Contudo,
entende-se necessário indicar medidas minimizadoras de reforço à proteção dessas funções,
nomeadamente a minimização de compactação de solo, a não impermeabilização de caminhos,
evitando-se a colocação de valetas e passagens hidráulicas, a estruturação dos taludes de
escavação/aterro em forma de “pescoço de cavalo”, com pendentes não superiores a IV:2H, a adaptação
dos acessos a construir à topografia do local, a promoção da drenagem natural, a não afetação de
espécies arbóreas relevantes e a ponderação de uma melhor solução de ligação entre as áreas C e D.
Todas as áreas de implantação do Projeto localizam-se em terrenos submetidos a regime florestal
parcial dos Perímetros Florestais (PF) da Boalhosa (Área A, B, C e D) e das Serras do Soajo e Peneda
(Área E). Segundo a AFN (parecer no Anexo III), as Unidades de Baldios de Taião, Sanfins, Boivão e
Pias, afetadas no PF da Boalhosa, são geridas em regime de exclusividade pelos compartes,
encontrando-se as restantes sob gestão dessa Autoridade. No entanto, tratando-se de terrenos baldios,
deverão ser obtidas as necessárias autorizações junto das respetivas Assembleias de Compartes, não
perdendo as áreas ocupadas a sua natureza de baldios submetidos a regime florestal parcial.
Acrescenta ainda que, nas Unidades de Baldio sob gestão da AFN, o planeamento e execução das
obras devem ter a participação do respetivo serviço regional e deverão ser previstas medidas
compensatórias nas áreas de PF afetadas.
Esta entidade chama ainda a atenção para os seguintes aspetos:
-

Todas as áreas do projeto foram percorridas por vários incêndios florestais nos últimos dez anos e
estão classificadas de Alto a Muito Alto risco espacial de incêndio, nos termos do Decreto-Lei n.º
124/2006, de 28 de Junho, tendo implicações na edificação dessas zonas, devendo ser obtida a
respetiva autorização.

-

O Sub-Parque Eólico de Cárdio atravessa áreas do Regime Ordenado de Caça da Zona de Caça
Municipal de Cerdal e Taião, e da Zona de Caça Associativa de Penha da Rainha, devendo,
sempre que possível, respeitar os limites das áreas de Regime Ordenado de Caça.

4.4 Impactes Ambientais
Relativamente aos impactes positivos, induzidos pelo aluguer dos terrenos, desenvolvimento do
Projecto e produção de energia, destacam-se os seguintes:
-

Obtenção de receitas, a nível local, por parte das freguesias afetas à área em questão, decorrente
do arrendamento de terrenos baldios - impacte certo, imediato, permanente, reversível e de
magnitude média.

-

Criação de postos de trabalho para a obra, podendo, segundo o EIA, vir a ser utilizada mão-deobra local - impacte provável, imediato, temporário, reversível e de magnitude reduzida.

-

Efeitos positivos no desenvolvimento de outras atividades, nomeadamente as atividades de
comércio, devido à presença de trabalhadores, é um fator que repercutirá favoravelmente para a
socio economia da região – impacte certo, imediato, temporário, reversível e de magnitude
reduzida.

-

Obtenção, por parte das Câmaras Municipais de Monção, Valença e Arcos de Valdevez, de 2,5%
da faturação obtida pelo promotor do Projeto, contudo, as populações locais não beneficiam
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diretamente da energia produzida – impacte certo, imediato, permanente, reversível e de
magnitude média.
-

Criação de um posto de trabalho de vigilante, com o recurso a um residente local, de modo a
condicionar a circulação e veículos não relacionados com a exploração – impacte provável, médio
prazo, temporário, reversível e de magnitude reduzida.

No que concerne aos impactes negativos, realçam-se, durante a fase de construção, os decorrentes
das acções de desmatação e movimentação de terras, associadas à implantação do estaleiro,
construção e beneficiação de acessos, construção da rede de cabos, instalação dos aerogeradores, e
movimentação de máquinas e veículos afectos à obra, bem como das acções inerentes ao
funcionamento da obra em geral. Na fase de exploração, os impactes negativos resultam,
essencialmente, da presença e funcionamento dos aerogeradores e linha eléctrica, manutenção das
infraestruturas e utilização dos acessos ao Sobreequipamento. Deste modo, destacam-se os seguintes
impactes negativos do Projeto:
Alteração da morfologia do terreno – impacte pouco significativo a significativo
A movimentação de terras e, principalmente, o desmonte de rocha inerentes à abertura e beneficiação
de acessos, escavação das fundações e execução da plataforma de montagem, são os principais
responsáveis por este impacte. Da análise efetuada verifica-se que este impacte será, no geral, certo,
imediato, permanente, irreversível e de intensidade reduzida.
Contudo, atendendo ao declive e à presença de afloramentos rochosos, na Área A, principalmente
devido à construção dos aerogeradores 3 e 4 (plataformas com maiores taludes) e respetivos acessos
(taludes e pendentes consideráveis) e à necessidade de afetar afloramentos rochosos de dimensão
considerável, este impacte irá apresentar intensidade média. Nesta área foram ainda identificados
afloramentos rochosos, entre os locais previstos para os aerogeradores 1-2 e 2-3 (ver Anexo II), que
importam salvaguardar de qualquer afetação.
Na visita ao local tentou-se analisar a existência de um acesso alternativo ao apresentado para a ligação
entre a cumeada prevista para os aerogeradores 1 e 2 e o local do aerogerador 3, no sentido de reduzir
a área afetada, dado que o acesso a beneficiar se localizar numa zona de declive acentuado e de grande
exposição. Verificou-se a existência de um caminho entre os locais previstos para os aerogeradores 2 e
3 (ver Anexo II), que necessita de beneficiação mas apresenta uma menor extensão. Assim, considerase que, aquando da elaboração do projeto de execução, deverão ser analisadas ambas as alternativas e
os respetivos impactes.
A ligação entre as Áreas C e D também irá induzir impactes de maior intensidade, principalmente na
metade mais próxima da Área D, de maior declive, dada a necessidade de beneficiar um acesso muito
estrito e com curvas acentuadas, prevendo-se uma movimentação de terras significativa. Assim, na visita
ao local tentou-se analisar a existência de uma solução alternativa menos impactante. Tendo-se
verificado a existência de vários caminhos agrícolas, considera-se que deverão ser analisadas
alternativas de acesso entre estas duas áreas.
Na Área D a situação mais preocupante diz respeito à construção dos aerogeradores 18 e 19, dado se
localizarem em áreas com afloramentos rochosos (embora dispersos) e de maior declive. Embora o
impacte não atinja uma intensidade semelhante ao anterior cenário, considera-se que deverá ser
utilizada uma solução de acesso e plataforma a estes aerogeradores que minimize a afetação dos
afloramentos rochosos e a movimentação de terras.
Na Área E, o traçado de acesso e o aerogerador 22 estão previstos para uma zona de afloramentos
rochosos tipo laje, devendo ser encontrada uma solução que minimize a afetação dos mesmos, podendo
ser ponderada a construção do acesso e plataforma em aterro, dadas as características aplanadas da
zona em causa.
Por outro lado, a exposição de superfícies nuas, por ação da desmatação, aos agentes erosivos poderá
contribuir, igualmente, para a alteração da morfologia original do terreno, prevendo-se que este impacte
seja, no geral, provável, imediato, temporário, parcialmente reversível e de intensidade reduzida.
Realçando-se os casos da Área A, com declives mais acentuados, e da Área E, mais exposta à erosão,
nos quais a intensidade deste impacte poderá ser média. As medidas referidas e a implementação de
uma correta recuperação do coberto vegetal contribuirão para a minimização deste impacte.
Alteração/afetação do Solo e do Uso do Solo – impacte pouco significativo a significativo
De acordo com o tipo de solos presente, na sua maioria com capacidade não agrícola e com aptidão
florestal, a destruição da vegetação, compactação do solo e aumento do transporte de sólidos terão um
impacte, no geral, certo, imediato, temporário, parcialmente reversível e de intensidade reduzida. No
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entanto, importa salientar a afetação, na Área C, de uma exploração florestal, com destruição parcial da
mesma, que irá induzir um impacte de intensidade média, face à dimensão da área florestada.
A ocorrência do eventual derrame de substâncias poluentes, durante a obra e nas ações de
manutenção, poderá induzir, igualmente, impacte sobre o solo, considerando-se o mesmo provável,
imediato, temporário, reversível, de intensidade reduzida e minimizável.
De acordo com o uso proposto pelo Projeto, a implantação de aerogeradores irá amplificar
significativamente a afetação já induzida pelo Parque Eólico do Alto Minho I, principalmente o SubParque Eólico do Cárdio (junto ao Sub-Parque Eólico de Picoto-S. Silvestre), não sendo muito
significativa a sua ocupação de solo, considerando-se as implantações previstas adequadas. A área
escolhida para o edifício de comando/subestação e as suas características construtivas permitem ainda
uma boa inserção no local.
Assim, nas Áreas A, B, D e E, onde serão afetados maioritariamente matos, o impacte será, no geral,
certo, imediato, parcialmente temporário e reversível, e de intensidade reduzida, não impedindo as
atividades existentes (nomeadamente o pastoreio).
Na Área C, dada a afetação de uma mancha de floresta e a necessidade de efetuar o corte de árvores
para a construção das plataformas de montagem e beneficiação do acesso, considera-se que este
impacte terá uma intensidade média, uma vez que não será inviabilizada a exploração existente.
Contudo, deverá reduzir-se ao indispensável o corte de exemplares arbóreos, efetuando, sempre que
possível, a beneficiação do acesso na margem oposta à mancha florestal. Esta medida aplica-se ainda à
situação de beneficiação do acesso entre a Área A e o Sub-Parque de Picoto-S. Silvestre, que apresenta
algumas manchas florestais no seu traçado.
Na área C foi ainda sugerida a deslocação da área de estaleiro prevista para a localização apresentada
no Volume V – Elementos Adicionais, que embora inserido em REN, será suscetível de constituir uma
implantação menos gravosa.
A ligação entre as diversas áreas varia entre caminhos existentes e percursos incipientes, nos quais será
necessário fazer uma abertura problemática entre as Áreas C e D, por se tratar de uma zona com
arborização densa, um elevado número de carvalhos e topografia adversa. Assim, considera-se que esta
ligação deverá ser cuidadosamente ponderada, uma vez que esta afetação desfavorável irá prolongar-se
pela fase de exploração. Reforça-se assim a necessidade de encontrar alternativas viáveis à situação
apresentada.
Afetação da Paisagem – impacte significativo
De uma forma geral, a implantação de um parque eólico induz necessariamente a ocorrência de
impactes negativos na paisagem, que se devem, em particular, ao facto dos aerogeradores constituírem
estruturas de grande desenvolvimento vertical e escala desmesurada, que projetam o impacte visual
muito para além da área da sua implantação. Também a alteração e o uso definitivo do solo, resultante
da afetação por implantação dos aerogeradores, subestação e acessos, são igualmente geradores de
impactes visuais. Genericamente, os efeitos refletem-se em alterações diretas sobre o território e
indiretas, em termos visuais, com consequência na dinâmica e escala de referência desses locais,
condicionando assim a leitura da paisagem.
Assim, foram detetados impactes estruturais, que ocorrerão durante a fase de construção, pela alteração
do uso e da ocupação do solo, com as consequentes alterações paisagísticas, e impactes cénicos,
gerados durante a fase de construção e mantidos durante a fase de exploração, que se farão sentir com
maior intensidade nas povoações próximas e sobre as vias de comunicação.
Os impactes far-se-ão sentir de forma distinta nas diferentes fases do Projeto.
É durante a fase de construção que ocorrerão alguns dos impactes mais significativos sobre a paisagem
local, tanto ao nível da alteração na morfologia do relevo como dos usos do solo, e ainda associados a
uma desorganização espacial e funcional do território. Os impactes introduzidos vão afetar não apenas a
área de implantação dos aerogeradores, respetivos acessos e plataformas, e da subestação e edifício de
comando, mas também as áreas temporariamente afetas à obra (estaleiro, depósitos de materiais, valas
de cabos), em particular as zonas onde se vão realizar movimentos de terra mais significativos. Assim,
como principais alterações na paisagem identificam-se as seguintes situações:
-

Desordem visual - decorrente das ações de movimento/construção e presença em obra do conjunto
dos elementos fixos ou móveis necessários ao desenvolvimento da mesma (estaleiro, depósitos,
veículos e maquinaria pesada), que no seu conjunto contribuem, temporariamente, para a perda de
qualidade cénica do local - impacte direto, local, certo, imediato, temporário, reversível, de média
magnitude e significativo.
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-

Destruição do coberto vegetal - impacte associado às ações de desmatação, que ocorrerá na área
de implantação das infraestruturas e acessos - impacte direto, local, certo, imediato, permanente,
irreversível, de magnitude reduzida e significativo.

-

Alteração da morfologia original do terreno - impacte associado às ações de modelação do terreno,
devido à reabilitação e abertura de acessos, implantação do estaleiro, execução das plataformas e
abertura da vala de cabos - impacte direto, local, certo, imediato, permanente e irreversível (acessos
e plataformas) ou temporário e reversível (vala de cabos e estaleiro), de magnitude reduzida e
significativo.

-

Construção da subestação e edifício de comando na Área C do parque eólico - impacte direto, local,
imediato, certo, permanente, irreversível, de reduzida magnitude e significativo.

-

Montagem dos aerogeradores - ocorrerá nas cumeadas das diferentes áreas do Sobreequipamento
- impacte direto, regional, certo, temporário, irreversível, de média magnitude e significativo.

Durante a fase de exploração, os impactes decorrem fundamentalmente do carácter visual intrusivo e
permanente que as estruturas do Projeto (aerogeradores, edifício de comando, subestação e vias de
acesso) assumem na paisagem. Os impactes serão tanto mais significativos quanto mais visível for a
área do Sobreequipamento e dos elementos que o constituem, quer localmente, na área direta da sua
implantação, quer à distância, dada a exposição das cumeadas onde se pretendem implementar. Como
principais alterações, que contribuem para a perda de valor cénico natural da paisagem, identificam-se
as seguintes situações:
-

Presença de acessos - áreas pavimentadas e taludes dissonantes do ambiente visual local e da
morfologia - impacte direto, local, certo, permanente, irreversível, de reduzida (taludes) a média
(área pavimentada) magnitude e significativo.

-

Presença da subestação e edifício de comando - impacte direto, local, imediato, certo, permanente,
irreversível, de reduzida magnitude e significativo.

-

Presença dos aerogeradores - impacte local a regional, certo, imediato, permanente, irreversível, de
média magnitude e significativo.

Relativamente às povoações sobre as quais os impactes visuais se farão sentir, decorrentes em
particular da presença dos aerogeradores, dado que a subestação apenas revela ser potencialmente
visível localmente, verifica-se que na área de estudo todos os aerogeradores são potencialmente
visíveis, parcial ou totalmente, em maior ou menor número de povoações.
Assim, identificaram-se as povoações sobre as quais se fará sentir o impacte visual decorrente de um
maior número de aerogeradores potencialmente visíveis.
Impacte Visual Significativo
Povoações

Sub-Parque Eólico do Cárdio
Número de Aerogeradores

Aerogeradores a menos de 3 km

Insalde

17

8

Boivão

15

-

Barrocas e Taias

15

-

Porreiras

14

-

Abedim

8

5

Rio Bom

9

2

Foram ainda identificados quais os aerogeradores que apresentam maior impacte visual, devido à maior
proximidade com as povoações.
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Sub-Parque Eólico

Aerogerador

Impacte Visual Significativo

AG 1

Gandra; Taião e Vilar

AG 2

Gandra e Taião

AG 3

Gandra e Taião

AG 4

Taião

AG 10

Abedim e Insalde

AG 11

Abedim e Insalde

AG 12

Abedim e Insalde

AG 13

Insalde

AG 14

Insalde

AG 15

Insalde

AG 16

Insalde

AG 17

Abedim e Insalde

AG 18

Portela

AG 19

Extremo e Portela

AG 20

Abedim; Extremo; Portela e Rio Bom

AG 21

Rio Bom

AG 22

Bouça de Homens

Cárdio

Alto do Corisco

Por fim identificam-se os aerogeradores que apresentam cumulativamente maior impacte visual, devido
à maior proximidade com as povoações e ao maior número de povoações sobre as quais o impacte se
faz sentir dentro do buffer de 5km.
Sub-Parque Eólico

Impacte Visual Significativo
Aerogerador

Cárdio

Número de Povoações

Povoações a menos de 3km

AG 20

8

4

AG 1

10

3

AG 2

9

2

AG 17

8

2

AG 19

7

2

AG 18

8

1

Os aerogeradores 20, 1, 2, 17, 19 e 18 (Sub-Parque Eólico do Cárdio) serão, espetavelmente, os que
apresentarão impacte visual de magnitude mais elevada e mais significativo.
Na envolvente da área de estudo, existem outros projetos de igual e diferente tipologia com os quais
poderão ser induzidos impactes cumulativos. O impacte sobre a Paisagem prende-se,
fundamentalmente, com as alterações da qualidade cénica, principalmente em zonas visualmente mais
expostas. Em particular, e apesar de já existirem 53 aerogeradores, a implantação de mais 22
aerogeradores referentes ao Sub-Parque de Cárdio irá acentuar fortemente a dominância da presença
física destas estruturas na paisagem. De acordo com as bacias visuais, e em relação ao território
envolvente, é expectável que o impacte visual do conjunto se faça sentir em todo o território,
genericamente com uma visualização na ordem dos 30 aerogeradores. Este impacte será mais intenso
para Norte, entre NO-N-E, onde será frequente a visibilidade de mais de 50 aerogeradores, num território
que, pese uma relativa distância, regista maior ocupação humana. Importa também realçar que o efeito
cumulativo se fará sentir sobre a área da Paisagem Protegida do Corno do Bico, onde é expectável que
haja uma aumento significativo da visualização de um maior número de aerogeradores, porém a
distância de cerca de 7 km contribuirá para atenuar esse impacte.
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No que se refere à envolvente do Sobreequipamento do Sub-Parque de Alto Corisco, verifica-se
genericamente a mesma situação, porém a área potencialmente afetada com a visualização de um
número de aerogeradores acima de 50 manifesta-se menor e também com menor presença humana,
sendo que neste caso, o impacte visual projeta-se de forma mais acentuada para o território
compreendido entre SO-N-NE. Importa também realçar que o efeito cumulativo se fará sentir sobre a
área do Parque Nacional da Peneda-Gerês, apesar de não se considerar que os dois novos
aerogeradores previstos constituam um acréscimo significativo, pesa no entanto, o atual elevado impacte
visual sobre as áreas deste parque, gerado pela presença dos aerogeradores existentes (a menos de 1
km), comprometedor da qualidade cénica e da sua integridade visual.
No que se refere a outra tipologia de projeto, surge o futuro traçado de Alta Velocidade do Lote 1B-troço
Braga-Valença-Subtroço 3 – Alternativa A3 e B3, bem como a Autoestrada A3 e as pedreiras existentes,
em particular na área envolvente ao Sub-Parque Eólico do Cárdio.
No seu conjunto os impactes são desqualificadores da Paisagem, sendo expectável produzir-se um
impacte cumulativo negativo, certo, imediato, permanente, irreversível, de média magnitude e
significativo.
Destruição/afetação da vegetação – impacte pouco significativos a significativos
Relativamente às áreas de habitat natural afetadas pelos elementos do Projeto, considera-se de salientar
o seguinte:
-

Em dimensão, os habitats naturais mais afetados pela instalação do Projeto são 4030 (4,94 ha),
4030 + Povoamento Florestal de Resinosas (2,97 ha) e 4030 + Pinheiro-bravo disperso (1,03 ha).

-

O habitat 9230, presente ao longo do acesso a beneficiar entre as Áreas C e D e em bom estado de
conservação, tem uma dimensão reduzida. Contudo, embora a área deste habitat afetada pelo
Projeto (0,17 ha) possa não ser elevada, poderão ser induzidos impactos significativos.

Assim, considera-se que o presente layout produz, no geral, um impacte sobre os habitats certo,
imediato, parcialmente permanente e irreversível e de magnitude média. De facto verifica-se que o
Projeto foi adaptado aos valores existentes, evitando desde logo a afetação de habitats prioritários e de
manchas de espécies protegidas, bem como uma minimização da afetação de afloramentos rochosos
associados a habitats naturais e a espécies florísticas com interesse de conservação, devendo essas
áreas ser devidamente sinalizadas no sentido de evitar qualquer tipo de afetação. Realça-se, no entanto,
o impacte específico sobre o habitat 9230 que será de magnitude elevada, devendo por isso ser
estudada uma alternativa de acesso entre as Áreas C e D.
Destruição/alteração do habitat, perturbação e efeito de exclusão da fauna – impacte significativo a muito
significativo
O aumento da perturbação humana decorrente da obra (presença de trabalhadores e veículos), bem
como a destruição ou alteração do seu habitat preferencial, irá induzir impactes sobre a fauna em geral,
podendo conduzir ao seu afastamento para áreas de menor qualidade. Este impacte será, no geral,
provável, imediato, temporário, reversível e de magnitude média.
Todavia, existem situações em que este impacte poderá ser mais significativo, designadamente quando
a obra colide com abrigos, áreas de alimentação e locais de reprodução. Salientam-se assim as zonas
de afloramentos rochosos (Áreas A, D e E), importantes para as aves rupícolas e répteis, as manchas
florestais (Área C e acessos entre as Áreas A-B e C-D), local de espécies arborícolas, e os habitats
aquáticos/ripícolas (Áreas C e E), onde ocorrem espécies de aves, mamíferos, anfíbios e répteis. A
afetação significativa destas áreas provocará um impacte de magnitude média a elevada, se estiverem
associadas espécies de elevado valor conservacionista.
Das espécies que potencialmente ocorrem na área de estudo, realçam-se os potenciais impactes sobre
as espécies com estatuto de ameaça e mais sensíveis, tais como as aves de rapina, morcegos e o lobo,
bem como outras espécies que se reproduzam na área de implantação do Projeto.
De acordo com os resultados da monitorização dos Sub-Parques Eólicos de Picos, Santo António e Alto
do Corisco (2006-2009), considera-se de destacar os seguintes aspetos:
-

Os parâmetros de abundância relativa, densidade e riqueza específica para as aves em geral
tiveram variações semelhantes nas áreas do Parque Eólico, Linha Elétrica e Controlo.

-

Os valores da diversidade específica da avifauna em geral sofreram uma redução generalizada a
partir de 2007 (início das obras), sendo este decréscimo especialmente visível nas áreas dos SubParques Eólicos.
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-

Não foi possível observar um padrão de variação da abundância e riqueza específica das aves de
rapina e outras planadoras que permita uma comparação entre as áreas amostradas (Parque, Linha
e Controlo).

-

Verificou-se um decréscimo no número de passagens de morcegos de 2006 para 2008 (construção
e início da exploração do Parque) nas áreas amostradas (Parque e Controlo), tendo-se observado
um aumento em 2009.

De acordo com os dados apenas se pode concluir que poderá ter existido um efeito de exclusão nos
morcegos, durante a obra e início da exploração.
Tal como já mencionado, deveriam ter sido identificadas eventuais áreas mais sensíveis para as
espécies de aves e morcegos, dentro das áreas previstas para a implantação do Projeto, para ser
possível classificar, mais detalhadamente, os impactes previstos.
O EIA apresenta propostas de Plano de Monitorização da Avifauna e dos Quirópteros a implementar na
área do Sobreequipamento, com os quais se concorda. No entanto, importa salientar que foram
desenvolvidos planos de monitorização para o Parque Eólico do Alto Minho I que não tiveram resultados
fiáveis e conclusivos. Assim, caso estes planos se venham a prolongar, a área agora em estudo poderá
ser incluída nos mesmos. De qualquer forma, deveria ser efetuada uma tentativa de ajuste da
metodologia para que os resultados fossem mais conclusivos, principalmente no caso das rapinas. Os
trabalhos de monitorização deverão ser iniciados com a maior brevidade possível, de forma a obter
dados para o Ano 0, devendo as metodologias ser revistas e acertadas com o ICNB, tendo em
consideração que as alterações às mesmas não devem inviabilizar a comparação com os dados já
obtidos.
No que concerne ao lobo ibérico, admite-se que a perturbação causada pela obra influencie o
comportamento das alcateias, nomeadamente na seleção dos locais de reprodução. Tanto na fase de
construção como durante a exploração, realça-se o aumento da circulação nos acessos, novos e atuais
que sofrerão uma beneficiação significativa (mais fácil a passagem de veículos ligeiros), principalmente
nas Áreas A, B, C e D, e ligação entre as mesmas. Estes aspetos atribuem a este impacte uma
magnitude média a elevada e um carácter permanente na fase de exploração. Para a minimização deste
efeito, é proposta a colocação de cancelas que, no entanto, não se têm demonstrado eficazes noutros
parques eólicos.
De acordo com os resultados da monitorização do Parque Eólico do Alto Minho I (2006-2010), considerase de destacar os seguintes aspetos:
Alcateia da Boulhosa (Sub-Parque Eólico de Picoto-S. Silvestre)
-

Verifica-se algum efeito de exclusão na fase de construção, embora se registe na fase de
exploração uma tendência de recuperação face à situação de referência.

-

A alcateia não apresenta evidências da ocorrência de reprodução desde 2007.

Alcateia do Vez (Sub-Parques Eólicos de Alto do Corisco e Santo António)
-

Não se verificou qualquer efeito de exclusão na área de implantação do Sub-Parque do Alto do
Corisco, mas verifica-se algum efeito de exclusão na fase de construção do Sub-Parque de Santo
António, embora se registe na fase de exploração uma tendência de recuperação face à situação de
referência.

-

Foi confirmada a ocorrência de reprodução na alcateia em 2007 e 2009, sem evidências de
ocorrência de reprodução em 2008 (construção e início da exploração), situação que se verificou
pela primeira vez em 14 anos.

-

Os Sub-Parques de Santo António e Alto do Corisco podem ter induzido alterações no uso do
espaço pelo lobo e provocado instabilidade no padrão reprodutor da alcateia, traduzidas pelo
abandono desde 2007 do centro de atividade do Corisco (utilizado em 8 dos 11 anos anteriores ao
Plano de Monitorização) e pela utilização de 2 novos centros de atividade (Travassos e Corsos),
onde ocorreu a reprodução em 2007 e 2009.

Alcateia da Peneda (Sub-Parque Eólico de Picos)
-

Verifica-se um marcado efeito de exclusão, não havendo evidências de qualquer recuperação face à
situação inicial.

-

Esta alcateia manifesta alguma instabilidade ao longo dos 3 anos do Plano, com ocorrência de
reprodução provável em 2007, confirmada em 2008 e sem evidências de ocorrência em 2009.
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De acordo com os resultados, destaca-se o potencial efeito de exclusão do lobo na fase de construção e
início da exploração, com o eventual retorno. Dada a localização e extensão das Áreas B, C e D e a sua
inclusão na área da alcateia da Boulhosa, considera-se os impactes decorrentes da construção do
Sobreequipamento serão, potencialmente, mais significativos nestas áreas.
Considera-se de destacar que a construção dos aerogeradores 8 a 21 (Áreas C e D) criará, juntamente
com o Sub-Parque Eólico de Picoto-S. Silvestre, um cordão de aerogeradores ao longo da linha de
cumeada localizada a nascente do eixo Valença/Paredes de Coura e que se estende na direção
Noroeste-Sudeste, sendo expectáveis impactos negativos, tais como efeito de exclusão, maior
confinamento e instabilidade, sobre a alcateia da Boulhosa e, consequentemente, sobre a população
lupina presente no Alto Minho. Estes impactes serão cumulativos com os impactos negativos
decorrentes quer da existência da A28 e da A3, quer dos parques eólicos já instalados na região.
Refere-se, a propósito, o Relatório Técnico “Situação Populacional da Alcateia da Cruz Vermelha”
(Nakamura, M. & Álvares, F., 2010), elaborado a partir dos resultados de prospeção obtidos no âmbito
do “Plano de Monitorização do Lobo na Área de Implantação do Parque Eólico do Alto Minho I”, que
afirma que o núcleo populacional de Lobo situado na região Ocidental do Alto Minho, onde se inclui a
alcateia da Cruz Vermelha e as alcateias adjacentes de Arga e Boulhosa, tem vindo a apresentar nas
últimas duas décadas uma crescente redução e instabilidade em termos de intensidade de presença de
lobo e de ocorrência de reprodução, sendo por isso considerada uma das regiões com maior risco de
extinção de lobo em Portugal.
O mesmo relatório refere que (…) adicionalmente, recentes estudos (GODINHO et al., 2007), permitiram
detectar uma marcada diferenciação genética na população de lobo do Alto Minho, situada entre os
vales dos rios Minho e Lima, o que constitui um facto surpreendente numa espécie com grande
capacidade de dispersão e com uma distribuição aparentemente contínua, e possui importantes
implicações na viabilidade e dinâmica da população de lobo no Noroeste de Portugal. Com efeito, tal
reflecte uma restrição ao livre fluxo de animais dispersantes e um aparente isolamento geográfico deste
núcleo populacional (…).
Mortalidade da fauna – impacte pouco significativo a significativo
Decorrente do funcionamento dos aerogeradores, prevê-se um potencial aumento do risco de
mortalidade de aves e morcegos, por colisão com as pás e torre do aerogerador, ou pela pressão
produzida pela rotação das pás. Este impacte será, no geral, provável, imediato, permanente, irreversível
e de magnitude reduzida a média, ou pontualmente elevada.
De acordo com os resultados da monitorização dos Sub-Parques Eólicos de Picos, Santo António e Alto
do Corisco (2006-2009), considera-se de destacar os seguintes aspetos:
-

De acordo com o mapeamento dos voos, o Sub-Parque Eólico do Alto do Corisco foi um dos que
apresentou risco de colisão mais elevado.

-

A prospeção de cadáveres de aves decorreu ao longo de 14 meses, tendo sido estimada a morte de
250 indivíduos (dos quais 16 de grande porte) por colisão com os aerogeradores nos primeiros 10
meses de prospeção e, nos restantes 4 meses, foi estimada a morte de 397 indivíduos. Os SubParques de Santo António e Alto do Corisco (próximos da Área E) apresentaram os valores mais
elevados de mortalidade.

-

Foram detetados 18 cadáveres de morcegos, 4 e 5, respetivamente, no Sub-Parque do Alto do
Corisco e Santo António, entre os meses de Julho-Outubro, tendo sido considerado que a
mortalidade associada ao Parque Eólico é relativamente elevada.

Acresce ainda que, no Sub-Parque Eólico de Mendoiro/Bustavade foram detetados 45 cadáveres de
morcegos (prospeção semanal), no primeiro ano de exploração, e 7 cadáveres (prospeção mensal), no
segundo ano, com maior incidência nos meses de Setembro e Outubro, bem como 6 cadáveres de aves
(5 no primeiro ano da exploração e 1 no segundo).
Para além da identificação das eventuais áreas mais sensíveis para as espécies de aves e morcegos,
deveriam ter sido analisadas as posições agora propostas para os aerogeradores no que diz respeito ao
potencial risco de colisão, tendo sido, no entanto, referido no EIA que não foram identificadas áreas mais
suscetíveis.
Contudo, o EIA afirma que as Áreas A e D, pela sua localização em zona de cumeada com maior
declive, suscitam uma maior taxa de mortalidade para a avifauna. Por outro lado, as Áreas B e E
poderão apresentar maior risco dada a proximidade aos Sub-Parques já existentes (impacte cumulativo).
De acordo com os resultados da monitorização, conclui-se, no entanto, que o Sub-Parque Eólico do Alto
do Corisco parece ser mais sensível para as aves, podendo a Área E ser igualmente sensível. O EIA
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realça ainda, como mais suscetíveis de serem afetadas, as aves de rapina e corvídeos (pela altura de
voo) e os passeriformes em migração (pelo desconhecimento).
No que concerne aos morcegos, os dados recolhidos (EIA e monitorização) não permitem prever, mais
detalhadamente, os impactes do Projeto. Todavia, considera-se existir um risco de mortalidade não
desprezável, dadas as espécies potencialmente presentes na área de estudo e os resultados obtidos na
monitorização já desenvolvida.
Assim, considera-se importante a realização de monitorização da avifauna e dos quirópteros, com vista
ao conhecimento das áreas mais sensíveis e, posteriormente, dos reais impactes do Projeto, no sentido
de serem previstas medidas de minimização/compensação adequadas.
Por último, importa salientar o impacte cumulativo provocado pelo corredor eólico que será criado com a
construção deste Sobreequipamento (Áreas A, B, C e D) e o Sub-Parque Eólico de Picoto-S. Silvestre,
que potenciará o risco de colisão das aves e morcegos. Este impacte será menos significativo no caso
da Área E, dado que somente estão previstos mais dois aerogeradores.
Afetação das linhas de água – impacte pouco significativo
Este impacte decorre da construção e beneficiação dos acessos, que pode obstruir circulação na linha
de água, e do funcionamento da obra em geral, através do arrastamento de sedimentos e ou de
substâncias poluentes (derrames acidentais) para os cursos de água. Considera-se que este impacte
será provável, imediato, temporário, reversível e de magnitude reduzida, caso sejam implementadas as
medidas adequadas. Destacam-se as Áreas C e D, bem como o acesso entre as mesmas, e E como as
situações suscetíveis de induzir impactes de maior magnitude.
Relativamente à interceção de linhas de água, realçam-se as situações de acesso entre os
aerogeradores 11 e 12, e do acesso entre as Áreas C e D, como as mais impactantes.
Afetação de captações de água subterrânea – impacte de significado desconhecido
Importa realçar a compactação do solo e o aumento do grau de impermeabilidade, decorrente da
implantação dos aerogeradores, subestação e edifício de comando, e da construção/beneficiação dos
acessos, que promove a circulação superficial das águas. No entanto, de acordo com a área a
impermeabilizar, estes efeitos não serão significativos e apresentam-se muito localizados.
Por outro lado, realça-se a potencial afectação de captações de água. Contudo, dado o ainda
desconhecimento da sua existência e localização, este aspeto deverá ser analisado e avaliado em
RECAPE, acrescentando às medidas previstas, outras que se considerem pertinentes.
Aumento do nível de ruído ambiente – impacte pouco significativo
Relativamente à fase de construção, a previsão da quantificação do aumento dos níveis sonoros
possíveis de se verificarem nos recetores sensíveis foi feita em função das distâncias de cada um dos
destes às frentes de obra, considerando que se trata de fontes pontuais e de um meio de propagação
homogéneo. Não será de esperar que haja impactes negativos no que se refere à fase de construção,
tendo em consideração as distâncias consideráveis existentes entre os recetores sensíveis e os locais
de implantação dos aerogeradores.
Os impactes associados à fase de exploração foram avaliados com a ajuda de software de modelação
acústica para elaboração de mapas de ruído, considerando velocidades do vento a 10 m do solo de
8 m/s e 9 m/s. Segundo o Aditamento foi simulado o pior caso possível. O ruído particular provocado
pelos novos aerogerador a implementar manifesta-se para os três períodos de referência.
Considerando que não existe informação acerca da classificação acústica da envolvente, os valores
limite de ruído ambiente devem observar o disposto no artigo 11º, n.º 3, do Regulamento Geral do Ruído,
ou seja Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A).
Da análise dos resultados pode concluir-se que os valores de exposição máxima e o critério da
incomodidade são cumpridos em todos os pontos, para os três períodos. Conclui-se assim que, do ponto
de vista do ruído ambiente, os impactes negativos decorrentes do Sobreequipamento serão pouco
significativos.
Relativamente às fases de construção e exploração deve ser aplicado o conjunto de medidas propostas
no EIA. Não é proposto um programa de monitorização do ambiente sonoro, devido ao significativo
afastamento dos recetores sensíveis da envolvente, no entanto, no caso de haverem queixas relativas
aos trabalhos em fase de construção ou ao funcionamento dos aerogeradores em fase de exploração,
deverão ser realizadas medições nos pontos de interesse e estudadas as possíveis medidas de
minimização.
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Perturbação da qualidade de vida das povoações vizinhas – impacte pouco significativo a significativo
Este impacte prende-se, maioritariamente, com a fase de construção do Projeto, devido ao aumento de
tráfego de veículos afetos à obra, e consequente degradação de vias de circulação e aumento de ruído e
incomodidade para as povoações locais, sendo certo, imediato, temporário, reversível e de magnitude
média. As povoações de Quebrada, Taião, Gandachão, Coutada de Cima e Bouca dos Homens serão as
mais afetadas.
Por outro lado, as atividades recreativas identificadas poderão continuar a ocorrer, não se prevendo
qualquer interferência com a exploração do Projeto.
Afetação de ocorrências patrimoniais – impacte significativo
No EIA considerou-se a zona de implantação dos aerogeradores, vala de cabos, acessos e local da
subestação e zonas de empréstimo ou depósito como áreas onde poderão ocorrer impactes diretos.
Nesta avaliação foram tidas em consideração as seguintes áreas:
-

Área A: Foram detetadas 3 ocorrências, uma delas classificada como Imóvel de Interesse Público –
n.º 3 - Monte dos Fortes (arte rupestre). Refira-se que esta ocorrência foi cartografada em dois
locais distintos, um na zona prevista para o aerogerador 1 e outro já fora da AE, não tendo sido
detetada durante o trabalho de campo. Apesar disso o EIA considerou conveniente afastar os
acessos e aerogeradores do local cartografado na AE, assumindo-se assim que não existirão
impactes, apesar de se colocar a hipótese de existirem no local outros vestígios arqueológicos não
identificados.
Dada a distância a que se encontram as ocorrências n.º 36 – Gravura em afloramento e nº 37 –
estrutura em pedra, possível atalaia (mais de 50 m), considerou-se não existirem impactes apesar
de se colocar a hipótese de existirem no local outros vestígios arqueológicos não identificados.

-

Área B e D: Não foram detetadas ocorrências não se prevendo, por essa razão, a existência de
impactes.

-

Área C: Nesta área não foram identificados elementos patrimoniais, apesar de diversas referências
documentais (nomeadamente no PDM) apontarem para a existência de um importante conjunto de
Mamoas, sendo por isso muito provável que possam estar de momento ocultas pela vegetação.

-

Área E: Nesta área foram detetados conjuntos de muros de construção ciclópica que se encontram
afastados das zonas de implantação do Projeto não se prevendo, por essa razão, a ocorrência de
impactes.

Apesar de se considerar que, na sua generalidade, as medidas preconizadas no EIA estão corretas,
deverão antes ser adotadas as que constam deste parecer.

No que concerne à fase de desactivação, os impactes são, no geral, semelhantes aos da fase de
construção. Contudo, considera-se que estes aspetos deverão ser analisados no final do tempo de vida
útil do Projeto, prevendo-se medidas de minimização consoante as ações a desenvolver.
Estes impactes resultarão, fundamentalmente, da perturbação causada pela circulação de pessoas,
veículos e máquinas, e da remoção de todo o tipo de elementos artificiais A ação de desativação, no final
de vida útil do Projeto, com remoção de todos os equipamentos e posterior recuperação paisagística, é
expectável que seja geradora de um impacte positivo.
4.5 Síntese dos Aspetos Relevantes
Destacam-se, de seguida, os aspectos mais relevantes considerados na presente avaliação:
-

O Projeto localiza-se a cerca de 300 m do Parque Nacional da Peneda-Gerês e do SIC PTCON0001
– Serras da Peneda e Gerês, bem como a 2,5 km do SIC PTCON0040 – Corno do Bico.

-

O Parque Eólico do Alto Minho I tem, atualmente, 115 aerogeradores distribuídos por cinco subparques eólicos, dois destes muito próximo do presente sobreequipamento.

-

Não será necessária a construção de linha elétrica aérea, mas necessitam de ser abertos 2,4 km e
beneficiados 10,9 km de acesso e de construir uma rede de cabos com cerca de 14,2 km de
extensão. Adicionando a área afeta aos 23 aerogeradores, subestação e área de apoio à obra, será
2
afetada, no total, uma área na ordem dos 111000 m , na fase de construção, que será reduzida
2
para uma área na ordem dos 51000 m .
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-

O Projeto é compatível com os PDM dos municípios afetados, sendo no entanto necessária a
obtenção de algumas declarações/pareceres adicionais, e respeitar as servidões e restrições de
utilidade pública existentes.

-

Foram identificados impactes positivos do Projeto, de âmbito local e nacional, tais como as receitas
para as freguesias e câmaras municipais e a contribuição para o desenvolvimento do comércio
local, bem como os impactes associados ao objetivo do Projeto, como a contribuição para o
cumprimento das metas estabelecidas por Portugal em termos energéticos.

-

A implementação do Sobreequipamento implicará impactes negativos na Paisagem, sendo os de
maior significância decorrentes da presença física e permanente dos aerogeradores, que se
sentirão não só na área de implantação do Projeto, mas em toda a sua envolvente, num raio que se
considera teoricamente como de 5 km, ou superior em dias de céu limpo e boas condições de
visibilidade, em virtude da sua desmesurada escala e do seu forte carácter artificial e permanente.
Toda a envolvente do Projeto revela ter Média a Elevada Sensibilidade Paisagística, em particular
na área Norte relativamente ao Sub-Parque de Cárdio, resultante da ocupação humana, pelo que,
pese embora a distância, o impacte visual far-se-á sentir. Este impacte será mais intenso nas
povoações próximas, onde atualmente já são visíveis 53 aerogeradores e aos quais irão acrescer
mais 21. No que se refere aos dois novos aerogeradores previstos para o Sub-Parque do Alto
Corisco, contribuirão para o aumento do impacte visual cumulativo, embora esse acréscimo não se
considere significativo, mas reforçará o efeito intrusivo sobre a área do Parque Nacional da PenedaGerês, contribuindo para a desqualificação cénica da Paisagem. Os impactes provocados pelos
aerogeradores sobre a paisagem são de difícil minimização, prevendo-se contudo um conjunto de
medidas no sentido de integrar o melhor possível os elementos do Projeto na paisagem e efetuar
uma recuperação eficaz das áreas afetadas pela obra.

-

Os habitats prioritários foram delimitados e salvaguardados pelo presente layout, situação que
deverá ser mantida no projeto de execução. Prevê-se, com o atual layout, a afetação de habitat
9230, devendo o projeto de execução ser ajustado à salvaguarda do mesmo.

-

Relativamente à avifauna e aos quirópteros, são esperados impactes negativos, mas de difícil
quantificação, dado que os dados da monitorização já realizada para o Parque Eólico do Alto Minho
I, embora apresentem mortalidade e potencial efeito de exclusão, não são conclusivos, devendo
assim ser iniciado, com a maior brevidade possível, a monitorização das áreas a afetar pelo
presente projeto, preferencialmente em conjunto com os planos de monitorização em curso, para
que seja possível identificar eventuais áreas sensíveis para estas espécies e definir medidas de
minimização/compensação a implementar, tanto ainda na fase de pré-construção, como na
construção ou mesmo na exploração.

-

A construção dos aerogeradores 8 a 21 (Áreas C e D) irá criar, juntamente com o Sub-Parque de
Picoto-S. Silvestre, um cordão de aerogeradores ao longo da linha de cumeada, sendo expectável
um efeito de exclusão, um maior confinamento e uma maior instabilidade sobre a alcateia da
Boulhosa e, consequentemente, sobre a população lupina presente no Alto Minho, cumulativamente
com os impactes negativos decorrentes, quer da existência da A28 e da A3, quer dos parques
eólicos já instalados na região.

-

Prevê-se que o funcionamento do Projeto venha a cumprir os critérios legais estabelecidos no
Regulamento Geral de Ruído. Realça-se, contudo, que será induzida uma incomodidade para as
povoações locais, durante a obra, decorrente do aumento do ruído e da circulação de veículos
pesados nas vias envolventes. Contudo, caso venham a ser apresentadas queixas relativas aos
trabalhos em fase de construção ou ao funcionamento dos aerogeradores em fase de exploração,
devem ser realizadas medições nos pontos de interesse e estudadas as possíveis medidas de
minimização.

-

A área de implantação do Projeto é rica em termos patrimoniais, com destaque para as zonas A e
C. Importa salientar as dificuldades colocadas no reconhecimento da área devido à falta de
visibilidade do solo em grande parte ocupado por denso coberto vegetal prevendo-se, assim, a
possibilidade de ocorrerem impactes negativos no património que não foram ainda devidamente
avaliados. De notar que, em termos patrimoniais, importa considerar, não só os impactes diretos
(destruição de ocorrências), mas também o impacte negativo na envolvente direta das ocorrências e
num espaço cultural mais lato e de grande sensibilidade paisagística. A minimização destes
impactes deverá ser efetuada através da implementação de medidas adequadas e de estudos
adicionais.
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-

São ainda identificados potenciais impactes negativos sobre os valores geológicos existentes
(nomeadamente zonas de afloramentos rochosos), uma área de carvalhal e algumas linhas de água
existentes, devendo estas áreas ser salvaguardadas no projeto de execução.

5. CONCLUSÕES
O projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I localiza-se no distrito de Viana do
Castelo, nos concelhos Valença, Paredes de Coura, Monção, Melgaço e Arcos de Valdevez, na
proximidade do Parque Nacional da Peneda-Gerês e dos SIC PTCON0001 – Serras da Peneda e Gerês
e SIC PTCON0040 – Corno do Bico.
O projeto apresentado prevê a instalação de 23 aerogeradores, estimando-se uma produção de cerca de
96 GWh/ano.
Da análise efetuada pela CA, considera-se de salientar os impactes positivos, alguns significativos,
induzidos pelo Projeto, ao nível socioeconómico, decorrentes, principalmente, da mais-valia económica
para a região, quer no referente à valorização dos terrenos pelos rendimentos gerados pelo seu aluguer,
quer pelas compensações devidas ao município.
Para além dos impactes positivos ao nível local/regional, este sobreequipamento, cumulativamente com
o projeto já existente e outros projetos da mesma natureza, irá contribuir para a redução da dependência
externa nas necessidades de consumo elétrico e para o cumprimento das metas nacionais de produção
de energias renováveis, aspetos positivos inerentes aos objetivos do Projeto.
Relativamente aos impactes negativos, considera-se que estes decorrem, principalmente, das ações
de movimentação de terras e desmatação necessárias para a construção das infraestruturas do Projeto,
bem como da presença e funcionamento do mesmo, destacando-se os impactes:
-

sobre a paisagem, dada a escala e o forte carácter artificial dos aerogeradores e o seu efeito
intrusivo na paisagem, realçando-se o impacte cumulativo e a proximidade do Parque Nacional da
Peneda-Gerês;

-

sobre a avifauna e quirópteros, decorrente do eventual efeito de exclusão e mortalidade provocados
pela presença dos aerogeradores;

-

sobre o lobo, atendendo ao efeito de exclusão, confinamento e instabilidade da alcateia da
Boulhosa, expectáveis com a afetação de uma extensão significativa da linha de cumeada, em parte
já ocupada pelo Sub-Parque Eólico de Picoto-S. Silvestre, e ao efeito cumulativo com os projetos
existentes na região;

-

sobre as ocorrências patrimoniais, diretos e indiretos, principalmente na Área A e C;

-

sobre os afloramentos rochosos e sobre a área de carvalhal (habitat 9230), que poderá, no entanto,
ser minimizado/eliminado.

Acresce ainda a afetação de áreas de Reserva Ecológica Nacional e de Perímetro Florestal que devem
ser alvo de medidas de minimização adequadas.
Face ao exposto, e ponderados os impactes positivos e negativos do Projeto, considera-se possível
propor a emissão de parecer favorável ao projeto do “Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto
Minho I” condicionado à não construção dos aerogeradores 8 a 21, previstos para as Áreas C e D. Nas
restantes áreas em análise (A, B e E), considera-se possível compatibilizar a construção dos
aerogeradores e os restantes elementos do Projeto com a salvaguarda dos valores existentes, desde
que seja cumprido um conjunto de condicionantes e medidas que minimizem os impactes identificados.
Assim, o projeto de execução deverá ter em consideração os elementos complementares, as
condicionantes e as medidas de minimização e compensação, a seguir mencionadas, bem como
previstos os planos de recuperação das áreas intervencionadas, acompanhamento ambiental da obra e
monitorização referidos.
Acrescenta-se, desde já, que a Autoridade de AIA deverá ser informada do início da fase de construção,
com 15 dias de antecedência em relação à data prevista, de forma a possibilitar o desempenho das suas
competências na Pós-Avaliação do Projeto.
Os relatórios de acompanhamento ambiental da obra e da recuperação das áreas intervencionadas, e de
monitorização deverão ser entregues à Autoridade de AIA com a periodicidade proposta nos respetivos
planos.
Após a conclusão da fase de construção do Projeto e antes da entrada em funcionamento do mesmo, o
proponente deverá solicitar à Autoridade de AIA uma reunião de obra com a CA, a fim de verificar a
Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 2468
Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I
Fevereiro 2012

24

Parecer da Comissão de Avaliação

execução de todas as medidas contempladas na Declaração de Impacte Ambiental relativas à fase de
construção.

Elementos a Apresentar no RECAPE
1.

Esclarecimento sobre as ações manutenção previstas para a fase de exploração e proposta de
medidas de minimização.

2.

Análise de alternativas de acesso na Área A e de soluções de acesso na Área E, de acordo com o
parecer da CA.

3.

Análise das novas localizações dos dispositivos a instalar para condicionar a livre circulação de
veículos motorizados não afetos ao Projeto, bem como o tipo e número de dispositivos a colocar.

4.

Resultados preliminares da monitorização do Ano 0 da avifauna, quirópteros, lobo e flora e
vegetação, com identificação das áreas sensíveis a salvaguardar e das posições de aerogeradores
com maior risco de colisão para aves e morcegos, e proposta de medidas de minimização
adicionais.

5.

Avaliação da existência de Locais de Interesse Geológico na área de implantação do Projeto e
envolvente, avaliação da sua afetação pelo Projeto e proposta de medidas de minimização.

6.

Informação sobre a presença de captações de água subterrânea na área de implantação do Projeto
e envolvente, de acordo com a pesquisa de várias fontes de informação, avaliação da sua afetação
pelo Projeto e proposta de medidas de minimização.

7.

Reanálise dos impactes do Projeto à luz do novo layout do projeto de execução e tendo em
consideração o mencionado ao longo do parecer da CA, nomeadamente as questões relacionadas
com a Reserva Ecológica Nacional.

8.

Proposta de um roteiro de visita patrimonial, em formato digital, cujos conteúdos e formato tenham
merecido prévia aprovação das Tutelas.

9.

Análise mais aprofundada da bibliografia e dos dados cartográficos disponíveis, tendo em
consideração a consulta a investigadores com trabalho efetuado sobre o local, seguida de uma
reprospeção arqueológica sistemática de toda a Área A e da prospeção na zona de incidência direta
dos aerogeradores 1 e 2, respetivo acesso e vala de cabos. A equipa no terreno deverá contar com
a participação de um especialista em arte rupestre. Caso seja detetada a ocorrência n.º 3 - Monte
dos Fortes (rochas com arte rupestre), classificada como Imóvel de Interesse Público, proceder à
alteração/ajuste do layout do Projeto, de modo a respeitar a área de proteção de 50 m deste
arqueossítio. Este afastamento deverá ser contabilizado a partir do perímetro exterior do imóvel
classificado. Os resultados destes trabalhos deverão ser apresentados, à tutela do património para
emissão de parecer, previamente à elaboração do projeto de execução.

10. Resultados da prospeção arqueológica de todas as áreas a afetar, nomeadamente caminhos de
acesso, áreas de estaleiro, depósitos temporários e empréstimos de inertes, e outras que se situem
fora das áreas já prospetadas. A equipa no terreno deverá contar com a participação de um
especialista em arte rupestre.
11. Cartografia à escala 1:25000 e à escala de projeto de todos os elementos patrimoniais (mantendo a
numeração), tanto os que constam do EIA como os que forem detetados durante a fase de
prospeção mais aprofundada. Estes elementos devem estar individualmente identificados e
georeferenciados (em polígono – área de dispersão/concentração dos vestígios e/ou dos imóveis).
12. Fichas de caracterização dos elementos detetados, tanto no EIA como nos trabalhos posteriores
(mantendo a numeração das ocorrências), avaliação de impactes e proposta das respetivas
medidas de minimização. Incluem-se, neste caso, todas as ocorrências que se localizem a menos
de 100 m da área de afetação, incluindo as que se situam junto aos acessos já existentes e que
serão utilizados na fase de construção.
13. Pareceres da Administração da Região Hidrográfica do Norte (ARH N) e do Instituto Geográfico
Português (IGP), sobre a eventual afetação de marcos geodésicos.
14. Reconhecimento de interesse municipal para as infraestruturas a realizar em Valença.
15. Autorização das respetivas Assembleias de Compartes para a construção do Projeto.
16. Autorização para utilização das áreas percorridas por incêndios florestais.
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Condicionantes ao Projeto de Execução
1.

Não construir qualquer elemento do Projeto nas Áreas C e D, podendo ser ponderada a
relocalização de alguns dos aerogeradores nas Áreas B e E, desde que sejam salvaguardados os
condicionamentos identificados e não sejam induzidos impactes adicionais, de acordo com a
reanálise dos impactes ambientais.

2.

Relocalizar os aerogeradores 22 e 23, por forma a reduzir a extensão do acesso previsto e a
aumentar a distância à encosta existente e à cumeada adjacente do Parque Nacional da PenedaGerês.

3.

De acordo com os estudos complementares solicitados, caso venha a ser detetado, na área do
Projeto, o Imóvel de Interesse Público - Monte dos Fortes (rochas com arte rupestre), proceder ao
ajuste do layout do Projeto, de modo a respeitar a área de proteção de 50 m deste arqueossítio.
Este afastamento deverá ser contabilizado a partir do perímetro exterior do imóvel classificado.

Medidas de Minimização
As medidas previstas para a fase de projeto deverão ser contempladas no projeto de execução. Todas
as medidas de minimização, relativas à fase de construção, deverão ser transpostas para o caderno de
encargos do Projeto.
Fase de Projeto
1.

Deverá ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos.

2.

Não poderão ser afetadas pelas obras de construção as áreas dos habitats prioritários 4020* e
6230* e do habitat 7140, e as áreas onde se localizam as populações das espécies Narcissus
bulbocodium, Narcissus cyclamineus, Narcissus triandrus e Silene acutifólia, devendo estas áreas
ser devidamente sinalizadas antes do início das obras de construção.

3.

Evitar, ao máximo, a afetação de afloramentos rochosos.

4.

Garantir um afastamento de 50 m dos aerogeradores e acessos às ocorrências patrimoniais
identificadas no EIA na Área A, bem como para todas as que vierem a ser identificadas no âmbito
da prospeção e avaliação arqueológica solicitada nos Elementos a Apresentar em RECAPE.

5.

Garantir um afastamento de 50 m dos aerogeradores e acessos às ocorrências arqueológicas que
vierem a ser identificadas no âmbito da prospeção e avaliação arqueológica a realizar para a Áreas
B e E.

6.

Respeitar os limites das áreas de Regime Ordenado de Caça da Zona de Caça Municipal de Cerdal
e Taião, e da Zona de Caça Associativa de Penha da Rainha.

7.

A beneficiação de acessos deverá ser efetuada na margem oposta às manchas florestais
existentes, nomeadamente entre a Área A e o Sub-Parque de Picoto-S. Silvestre

8.

Nos acessos a construir, ou a melhorar, e nas plataformas de montagem deverá ser minimizada a
compactação do solo e não deverão ser utilizados materiais impermeabilizantes, nem saibros com
origem na Área Classificada, devendo contudo ser semelhantes aos do local. Procurar a utilização
de materiais que permitam uma coloração/tonalidade próxima da envolvente, para aplicação, no
mínimo, à camada de desgaste dos acessos, não utilizando materiais brancos e refletores de luz,
com maior impacte visual.

9.

Colocar dispositivos que condicionem a livre circulação de veículos na área de implantação do
Projeto.

10. Os acessos a construir deverão adaptar-se à topografia do local, minimizando os movimentos de
terra, promovendo a drenagem natural e evitando a afetação de espécies arbóreas relevantes da
envolvente e do seu enquadramento ambiental e paisagístico.
11. Os taludes de escavação/aterro, considerados na construção/reabilitação dos acessos e
plataformas, deverão ser estruturados em forma de “pescoço de cavalo”, com pendentes não
superiores a IV:2H.
12. Prever um sistema de drenagem que assegure a manutenção do escoamento natural (passagens
hidráulicas e valetas).
13. As valetas de drenagem não deverão ser em betão, exceto nas zonas de maior declive, ou em
outras desde que devidamente justificado.
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14. Revestir exteriormente as estruturas de drenagem, caixas de visita ou valetas com pedra
local/região. No que se refere à eventual utilização de argamassas, as mesmas devem recorrer à
utilização de uma pigmentação mais próxima da cor do terreno ou através de utilização de cimento
branco.
15. A rede de cabos subterrânea deverá ser desenvolvida, preferencialmente, ao longo dos caminhos
de acesso, devendo, sempre que tal não aconteça, ser devidamente justificado.
16. A escolha do local de implantação do edifício de comando/subestação deverá ter em consideração
a necessidade do seu bom enquadramento paisagístico. Os materiais a utilizar no revestimento
exterior (tipo, técnica, cor, textura e dimensões) e as volumetrias deverão ser adequados às
características locais.
17. Prever a colocação de balizagem aeronáutica diurna e noturna de acordo com a Circular
Aeronáutica 10/03, de 6 de Maio.
Fase de Construção
Planeamento dos trabalhos, estaleiros e áreas a intervencionar
18. Deverá ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos.
19. Sempre que se venham a identificar elementos que justifiquem a sua salvaguarda, a planta de
condicionamentos deverá ser atualizada.
20. Todos os trabalhos de construção do Projeto (aerogeradores, acessos, vala de cabos e edifício de
comando/subestação) são interditos no período compreendido entre 1 hora antes do pôr-do-sol e 1
hora após o nascer do sol, inclusive.
21. Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior perturbação.
22. Os trabalhos de limpeza e movimentação geral de terras deverão ser programados de forma a
minimizar o período de tempo em que os solos ficam descobertos e ocorram, preferencialmente, no
período seco. Caso contrário, deverão adotar-se as necessárias providências para o controle dos
caudais nas zonas de obras, com vista à diminuição da sua capacidade erosiva.
23. Assegurar o escoamento natural em todas as fases de desenvolvimento da obra.
24. Nas Unidades de Baldio sob gestão da Autoridade Florestal Nacional, o planeamento e execução
das obras deverão ter a participação da Direcção Regional das Florestas do Centro e ser previstas
medidas compensatórias nas áreas de Perímetro Florestal afetadas.
25. Informar os trabalhadores e encarregados das possíveis consequências de uma atitude negligente
em relação às medidas minimizadoras identificadas, através da instrução sobre os procedimentos
ambientalmente adequados a ter em obra (sensibilização ambiental).
26. Informar sobre a construção e instalação do Projeto as entidades utilizadoras do espaço aéreo na
zona envolvente do mesmo, nomeadamente o SNBPC - Serviço Nacional de Bombeiros e
Protecção Civil, e entidades normalmente envolvidas na prevenção e combate a incêndios
florestais, bem como as entidades com jurisdição na área de implantação do Projeto.
27. Para efeitos de publicação prévia de Avisos à Navegação Aérea, deverá ser comunicado à Força
Aérea e à ANA – Aeroportos de Portugal, S.A. o início da instalação dos aerogeradores, devendo
incluir-se nessa comunicação todas as exigências que constem nos pareceres emitidos por estas
entidades.
28. As populações mais próximas deverão ser informadas acerca das ações de construção e respetiva
calendarização, divulgando esta informação em locais públicos, nomeadamente nas juntas de
freguesia e câmaras municipais.
29. Os estaleiros e as áreas de apoio à obra deverão localizar-se fora das manchas de habitats
prioritários, de Domínio Hídrico e de REN (se possível), e deverão ser organizados nas seguintes
áreas:
-

Áreas sociais (contentores de apoio às equipas técnicas presentes na obra);

-

Deposição de resíduos: deverão ser colocadas duas tipologias de contentores - contentores
destinados a Resíduos Sólidos Urbanos e equiparados e contentor destinado a resíduos de obra;
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-

Armazenamento de materiais poluentes (óleos, lubrificantes, combustíveis): esta zona deverá ser
impermeabilizada e coberta e dimensionada, de forma a que, em caso de derrame acidental, não
ocorra contaminação das áreas adjacentes;

-

Parqueamento de viaturas e equipamentos;

-

Deposição de materiais de construção.

30. A área dos estaleiros não deverá ser impermeabilizada, com exceção dos locais de manuseamento
e armazenamento de substâncias poluentes.
31. Os estaleiros deverão possuir instalações sanitárias amovíveis. Em alternativa, caso os contentores
que servirão as equipas técnicas possuam instalações sanitárias, as águas residuais deverão
drenar para uma fossa séptica estanque, a qual terá de ser removida no final da obra.
32. Não deverão ser efetuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas no local
do Projeto. Caso seja imprescindível, deverão ser criadas condições que assegurem a não
contaminação dos solos, não sendo autorizada, para este efeito, a abertura e impermeabilização do
solo de qualquer área do estaleiro ou outro local.
33. Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra, para abastecimento de energia
elétrica do estaleiro, nas ações de testes dos aerogeradores ou para outros fins, estes deverão
estar devidamente acondicionados de forma a evitar contaminações do solo.
34. Em condições climatéricas adversas, nomeadamente dias secos e ventosos, deverão ser utilizados
sistemas de aspersão nas áreas de circulação.
35. A fase de construção deverá restringir-se às áreas estritamente necessárias, devendo proceder-se à
balizagem prévia das áreas a intervencionar. Para o efeito, deverão ser delimitadas as seguintes
áreas:
-

Estaleiro: o estaleiro deverá ser vedado em toda a sua extensão.

-

Acessos: deverá ser delimitada uma faixa de no máximo 2 m para cada lado do limite dos
acessos a construir. Nas situações em que a vala de cabos acompanha o traçado dos acessos,
a faixa a balizar será de 2 m, contados a partir do limite exterior da área a intervencionar pela
vala.

-

Aerogeradores e plataformas: deverá ser limitada uma área máxima de 2 m para cada lado da
área a ocupar pelas fundações e plataformas. As ações construtivas, a deposição de materiais e
a circulação de pessoas e maquinaria deverão restringir-se às áreas balizadas para o efeito.

-

Locais de depósitos de terras.

-

Outras zonas de armazenamento de materiais e equipamentos.

36. Assinalar e vedar as áreas a salvaguardar identificadas na Planta de Condicionamentos, ou outras
que vierem a ser identificadas pela Equipa de Acompanhamento Ambiental e/ou Arqueológico, caso
se localizem a menos de 100 m das áreas a intervencionar/utilizar.
37. Os serviços interrompidos, resultantes de afetações planeadas ou acidentais, deverão ser
restabelecidos o mais brevemente possível, devendo ser apresentadas evidências de articulação
com as respetivas entidades gestoras.
38. Efetuar o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem
movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de
inertes), não apenas na fase de construção, mas desde as suas fases preparatórias, como a
instalação de estaleiros, abertura de acessos e desmatação. O acompanhamento deverá ser
continuado e efetivo, pelo que se houver mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo
terá de ser garantido o acompanhamento de todas as frentes. O início de qualquer trabalho deverá
ser comunicado, atempadamente, à equipa de arqueologia.
39. Os resultados obtidos no Acompanhamento Arqueológico podem determinar a adoção de medidas
de minimização específicas (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre
outras). Se, na fase de construção ou na fase preparatória, forem encontrados vestígios
arqueológicos, as obras serão suspensas nesse local, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar
de imediato à tutela as ocorrências acompanhadas de uma proposta de medidas de minimização a
implementar. No entanto, antes da aplicação de quaisquer medidas de minimização equacionar, em
primeiro lugar, um afastamento mínimo de 50 m dos componentes do Projeto (contados a partir dos
limites das ocorrências).
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40. As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da
obra devem, tanto quanto possível, e em função do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ,
de acordo com o parecer prévio da Tutela. Os achados móveis deverão ser colocados em depósito
credenciado pelo organismo de tutela do património cultural.
41. Caso sejam detetadas vias antigas, o seu atravessamento ou sobreposição deverá fazer-se em
aterro, utilizando, para tal, uma tela de geotêxtil e garantido o seu registo documental prévio.
Desmatação e Movimentação de Terras
42. Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos deverão ser limitados às áreas estritamente
necessárias. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo Projeto, ainda que possam ser
utilizadas como zonas de apoios, não devem ser desmatadas ou decapadas.
43. Deverão ser salvaguardadas todas as espécies arbóreas e arbustivas, procedendo-se à sua
sinalização. Caso, em situações devidamente justificadas, seja necessário efetuar o corte ou abate
destas espécies, deverá ser plantado, em áreas idênticas a indicar pelo ICNB/DGACN, um número
de exemplares de cada espécie igual ao cortado/abatido.
44. Durante as ações de escavação a camada superficial de solo (terra vegetal) deverá ser
cuidadosamente removida e depositada em pargas.
45. As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não deverão ultrapassar
os 2 m de altura e deverão localizar-se na vizinhança dos locais de onde foi removida a terra
vegetal, em zonas planas e bem drenadas, para posterior utilização nas ações de recuperação.
46. Efetuar a prospeção arqueológica sistemática, após desmatação, das áreas de incidência do
Projeto, de forma a colmatar as lacunas de conhecimento, incluindo as áreas de estaleiro, depósitos
temporários e empréstimos de inertes.
47. Caso se revele necessária a utilização de explosivos, deverá recorrer-se a técnicas de pré-corte e
ao uso de microrretardadores, atenuando desta forma a intensidade das vibrações produzidas.
Gestão de materiais, resíduos e efluentes
48. Não poderão ser instaladas centrais de betão na área de implantação do Projeto.
49. No caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo, deverá ser dada atenção especial à sua
origem, por forma a que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras.
50. Não utilizar recursos naturais existentes no local de implantação do Projeto. Excetua-se o material
sobrante das escavações necessárias à execução da obra.
51. Implementar um plano de gestão de resíduos que permita um adequado armazenamento e
encaminhamento dos resíduos resultantes da obra.
52. Deverá ser designado, por parte do Empreiteiro, o Gestor de Resíduos. Este será o responsável
pela gestão dos resíduos segregados na obra, quer ao nível da recolha e acondicionamento
temporário no estaleiro, quer ao nível do transporte e destino final, recorrendo para o efeito a
operadores licenciados.
53. O Gestor de Resíduos deverá arquivar e manter atualizada toda a documentação referente às
operações de gestão de resíduos. Deverá assegurar a entrega de cópia de toda esta documentação
à EAA para que a mesma seja arquivada no Dossier de Ambiente da empreitada.
54. É proibido efetuar qualquer descarga ou depósito de resíduos ou qualquer outra substância
poluente, direta ou indiretamente, sobre os solos ou linhas de água, ou em qualquer local que não
tenha sido previamente autorizado.
55. Deverá proceder-se, diariamente, à recolha dos resíduos segregados nas frentes de obra e ao seu
armazenamento temporário no estaleiro, devidamente acondicionados e em locais especificamente
preparados para o efeito.
56. Os resíduos resultantes das diversas obras de construção (embalagens de cartão, plásticas e
metálicas, armações, cofragens, entre outros) deverão ser armazenados temporariamente num
contentor na zona de estaleiro, para posterior transporte para local autorizado.
57. Os resíduos sólidos urbanos e os equiparáveis deverão ser triados de acordo com as seguintes
categorias: vidro, papel/cartão, embalagens e resíduos orgânicos. Estes resíduos poderão ser
encaminhados e recolhidos pelo circuito normal de recolha de RSU do município ou por uma
empresa designada para o efeito.
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58. O material inerte proveniente das ações de escavação, deverá ser depositado na envolvente dos
locais de onde foi removido, para posteriormente ser utilizado nas ações de aterro (aterro das
fundações ou execução das plataformas de montagem).
59. O material inerte que não venha a ser utilizado (excedente) deverá ser, preferencialmente, utilizado
na recuperação de zonas degradadas ou, em alternativa, transportado para vazadouro autorizado.
60. Proteger os depósitos de materiais finos da ação dos ventos e das chuvas.
61. Deverá ser assegurada a remoção controlada de todos os despojos de ações de decapagem,
desmatação e desflorestação necessárias à implantação do Projeto, podendo ser aproveitados na
fertilização dos solos.
62. O armazenamento de combustíveis e/ou outras substâncias poluentes apenas é permitido em
recipientes estanques, devidamente acondicionados e dentro da zona de estaleiro preparada para
esse fim. Os recipientes deverão estar claramente identificados e possuir rótulos que indiquem o
seu conteúdo.
63. Caso, acidentalmente, ocorra algum derrame fora das zonas destinadas ao armazenamento de
substâncias poluentes, deverá ser imediatamente aplicada uma camada de material absorvente e o
empreiteiro providenciar a remoção dos solos afetados para locais adequados a indicar pela
entidade responsável pela fiscalização ambiental, onde não causem danos ambientais adicionais.
64. Durante as betonagens, deverá proceder-se à lavagem das caleiras das betoneiras para bacias de
retenção estanques colocadas nas zonas a intervencionar, preferencialmente, junto aos locais a
betonar, respeitando os condicionamentos identificados. A capacidade das bacias de lavagem de
betoneiras deverá ser a mínima indispensável a execução da operação. Finalizadas as betonagens,
as bacias de retenção deverão ser removidas. Não deverá ser autorizada a descarga dessas águas
sobre brita a utilizar noutros trabalhos da obra, nem a abertura de bacias de retenção no solo.
65. O transporte de materiais suscetíveis de serem arrastados pelo vento deverá ser efetuado em
viatura fechada ou devidamente acondicionados e cobertos, caso a viatura não seja fechada.
Acessos, plataformas e fundações
66. Limitar a circulação de veículos motorizados, por parte das pessoas em geral, às zonas de obra.
67. O tráfego de viaturas pesadas deverá ser efetuado em trajetos que evitem ao máximo o incómodo
para as populações. Caso seja inevitável o atravessamento de localidades, o trajeto deverá ser o
mais curto possível, ser efetuado a velocidade reduzida e com os faróis médios ligados. Para o
efeito deverá ser previsto um plano de sinalética, que inclua os aspetos mencionados.
Fase de Exploração
68. As ações relativas à exploração e manutenção deverão restringir-se às áreas já ocupadas, devendo
ser compatibilizada a presença do Projeto com as outras atividades presentes.
69. Sempre que se desenvolvam ações de manutenção, reparação ou de obra, deverá ser fornecida
para consulta a planta de condicionamentos atualizada aos responsáveis e cumpridas as medidas
de minimização, previstas para a fase de construção, aplicáveis.
70. Sempre que ocorram trabalhos de manutenção que obriguem a revolvimentos do subsolo,
circulação de maquinaria e pessoal afeto, deverá efetuar-se o acompanhamento arqueológico dos
trabalhos.
71. Garantir o adequado funcionamento dos dispositivos de limitação da acessibilidade.
72. A iluminação do Sobreequipamento e das suas estruturas de apoio deverá ser reduzida ao mínimo
recomendado para segurança aeronáutica, de modo a não constituir motivo de atração para aves ou
morcegos.
73. Implementar um programa de manutenção de balizagem, comunicando à ANA qualquer alteração
verificada e assegurar uma manutenção adequada na fase de exploração do Sobreequipamento
para que o sistema de sinalização funcione nas devidas condições.
74. Encaminhar os diversos tipos de resíduos resultantes das operações de manutenção e reparação
de equipamentos para os operadores de gestão de resíduos.
75. Os óleos usados nas operações de manutenção periódica dos equipamentos deverão ser recolhidos
e armazenados em recipientes adequados e de perfeita estanquicidade, sendo posteriormente
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transportados e enviados a destino final apropriado, recebendo o tratamento adequado a resíduos
perigosos.
76. Fazer revisões periódicas com vista à manutenção dos níveis sonoros de funcionamento dos
aerogeradores.
77. Caso o funcionamento do Sobreequipamento venha a provocará interferência/perturbações na
receção radioelétrica em geral e, de modo particular, na receção de emissões de radiodifusão
televisiva, deverão ser tomadas todas as medidas para a resolução do problema.
78. Se surgir alguma conflitualidade com o funcionamento dos equipamentos de feixes hertzianos da
força aérea, deverão ser efetuadas as correções necessárias.
Fase de Desativação
79. Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil do Projeto, de 20 anos, e a dificuldade de prever
as condições ambientais locais e instrumentos de gestão territorial e legais então em vigor, deverá o
promotor, no último ano de exploração do Projeto, apresentar a solução futura de ocupação da área
de implantação do Projeto. Assim, deverá ser apresentado um plano de desativação pormenorizado
contemplando nomeadamente:
-

solução final de requalificação da área de implantação do Projeto, a qual deverá ser compatível
com o direito de propriedade, os instrumentos de gestão territorial e com o quadro legal então
em vigor;

-

ações de desmantelamento e obra a ter lugar;

-

destino a dar a todos os elementos retirados;

-

definição das soluções de acessos ou outros elementos a permanecer no terreno;

-

plano de recuperação final de todas as áreas afetadas.

De forma geral, todas as ações deverão obedecer às diretrizes e condições identificadas no
momento da aprovação do Projeto, sendo complementadas com o conhecimento e imperativos
legais que forem aplicáveis no momento da sua elaboração.
Medidas de Compensação
Atendendo a que as áreas abrangidas pelo Sobreequipamento são sensíveis do ponto de vista
patrimonial, estando identificadas várias ocorrências na área de estudo, uma das quais classificada
como Imóvel de Interesse Público, destacando-se os monumentos megalíticos, rochas com gravuras
rupestres, sepulturas, elementos de arquitetura vernacular, marcos de propriedade, edifícios religiosos e
povoados, deverá ser elaborado um roteiro de visita em formato digital, para estar disponível nas
páginas de internet dos municípios abrangidos pelo empreendimento e nos Organismos que tutelam o
património cultural. A proposta que vier a ser apresentada deverá conter informação atualizada e
relevante em conformidade com os resultados plasmados neste processo de AIA. A proposta deverá ser
submetida às Tutelas para apreciação e validação de conteúdos. A elaboração deste roteiro deverá ter,
obrigatoriamente, a participação e aprovação do ICNB.
Plano de Recuperação das Áreas Afetadas
No RECAPE deverá ser apresentado o Plano de Recuperação das Áreas Afetadas (PRAI). A
recuperação das áreas afetadas deverá ter em consideração os aspetos a seguir mencionados:
1.

O Plano deverá identificar os locais onde serão concretizadas as ações de recuperação. Estas
ações deverão incidir sobre todas as áreas que venham a ser intervencionadas durante a obra, tais
como: locais de estaleiro e apoio à obra, acessos, envolvente dos aerogeradores (base da fundação
e plataforma de montagem), valas da rede de cabos e taludes de escavação e aterro.

2.

Considerar as seguintes ações de recuperação a concretizar após finalizados os trabalhos de
construção:
-

Limpeza das Frentes de Obra: Após concluídos os trabalhos de construção civil e de montagem
de equipamento, deverá o empreiteiro proceder à limpeza de todas as frentes de obra. Esta
compreenderá, entre outras, ações como desmantelamento dos estaleiros, remoção de
eventuais resíduos, remoção de materiais de construção, bem como de equipamentos não
necessários às ações de recuperação.
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3.

-

Acessos: Deverão ser encerrados todos os acessos que não sirvam a fase de exploração. No
final dos trabalhos, deverão ainda ser reparados todos os acessos (existentes anteriormente à
obra) danificados pela circulação de veículos afetos à obra.

-

Estaleiros e outras áreas de apoio à obra: Todas as áreas de apoio à obra em que o terreno se
encontre compactado deverão ser mobilizadas até cerca de 0,20 a 0,30 m de profundidade.
Deverão ser, previamente, removidos os materiais externos que tenham sido utilizados para
cobrir o terreno natural, tais como tout-venant e brita.

-

Plataformas de montagem dos aerogeradores: Finalizados os trabalhos de montagem de
equipamento, as plataformas deverão ser parcialmente destruídas, ficando apenas a área
indispensável às ações de manutenção e substituição de equipamento em caso de avaria.
Deverá ser mantida em tout-venant uma área de cerca de 6 m de largura em redor dos
aerogeradores, de forma a assegurar a circulação de veículos das equipas de manutenção. Na
restante área da plataforma deverá ser aplicada uma camada de terra vegetal, de forma a
assegurar a recolonização natural destas áreas pela vegetação autóctone.

-

Valas abertas para a instalação da rede de cabos: Após o aterro das valas abertas, com a terra
proveniente da sua escavação, deverá ser colocada terra vegetal para potenciar a recuperação
do coberto vegetal.

-

Modelação do Terreno: Todas as áreas sujeitas a intervenção durante a empreitada de
construção deverão ser modeladas antes de se iniciarem os trabalhos de preparação do terreno
propriamente ditos. O terreno deverá ser colocado às cotas definitivas de projeto, removendo
toda a terra sobrante ou colocando a terra própria necessária, de modo a serem respeitadas as
cotas e a modelação expressas no projeto, ou indicadas no decorrer dos trabalhos, no sentido de
estabelecer a concordância entre os planos definidos no projeto mediante superfícies regradas e
harmónicas, numa perfeita ligação com o terreno natural.

-

Taludes: Os taludes existentes ao longo dos caminhos de acesso, que não sejam em rocha,
deverão ter um declive máximo de 1/3 (V/H). Sobre estes, bem como em toda a área envolvente
que tenha sofrido decapagem do solo, deve ser aplicada uma camada de terra vegetal.

-

Espalhamento de Terra Vegetal: A modelação deverá ter em conta o sistema de drenagem
superficial dos terrenos marginais e da plataforma dos acessos. A superfície do terreno deverá
apresentar-se, imediatamente antes da distribuição da terra vegetal, com o grau de rugosidade
indispensável para permitir uma boa aderência à camada de terra vegetal de cobertura e não
apresentar indícios de erosão superficial. Nos casos em que haja indícios de erosão deverá
proceder-se a uma ligeira mobilização superficial do terreno para colmatar os sulcos e ravinas
em pontos já erodidos. Apenas é autorizada a aplicação de terra vegetal proveniente da própria
obra. Não deverá ser utilizada terra vegetal proveniente do exterior, salvo expressa autorização
prévia da Autoridade de AIA. O revestimento deverá ter uma espessura aproximada 0,20 m. O
espalhamento deverá ser feito manual ou mecanicamente, com auxílio de maquinaria dotada de
pá frontal.

-

Coberto vegetal: Deverá ser dada prioridade à recolonização natural, sem recorrer à realização
de sementeiras. Todavia, caso se venha a verificar a não recuperação de determinada área,
pode ser proposta à Autoridade de AIA uma solução alternativa que vise o restabelecimento do
coberto vegetal.

-

Medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária (vedações, paliçadas): Aplicar nos locais a
recuperar e mais sensíveis, de forma a permitir a recuperação e a instalação da vegetação
natural.

-

Património: Os muros rústicos que vierem a ser, eventualmente, desmontados terão que ser
reconstruídos após a conclusão das obras, utilizando, para tal, a técnica de construção original.

De forma a verificar a eficácia das medidas implementadas nas áreas intervencionadas, deverá ser
efetuado o acompanhamento da recuperação.
-

Para o efeito deverão ser realizadas visitas aos locais afetados pelas obras de construção
durante um período de dois anos, após a concretização das ações de recuperação. Estas visitas
visam verificar a evolução da vegetação nos locais afetados, e envolvente direta, bem como
identificar não recuperações ou recuperações deficientes, cuja razão deverá ser compreendida.

-

Estas campanhas de verificação deverão ser realizadas em época adequada à comunidade
florística existente.
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-

Se ao fim do período de monitorização se observar a não recuperação de alguma área e, caso
se venha a justificar, deverá proceder-se à implementação de medidas adicionais. Estas ações
deverão ser, igualmente, alvo de uma campanha de verificação da recuperação durante um ano,
após a sua concretização.

-

Na sequência de cada visita deverá ser elaborado um relatório, a entregar à Autoridade de AIA,
onde seja descrita a evolução da vegetação nas áreas afetadas e envolvente, identificadas as
áreas não recuperadas e as respetivas razões, e propostas medidas de minimização e novas
campanhas de verificação, caso necessário. Para uma melhor apreensão da evolução da
vegetação, os relatórios deverão apresentar um bom registo fotográfico, comparando os cenários
existentes antes da obra, após a conclusão da obra e após cada ação de recuperação.

Plano de Acompanhamento de Ambiental da Obra
No RECAPE deverá ser apresentado o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO). O
Acompanhamento Ambiental da Obra (AAO) deverá ter em consideração os aspetos a seguir
mencionados:
1.

O acompanhamento ambiental da obra deverá iniciar-se na fase que antecede a obra, aquando do
planeamento desta, e estender-se até à conclusão da construção.

2.

Antes da construção deverão ser efetuados os últimos ajustes ao Projeto, decorrentes dos
requisitos ambientais requeridos na DIA e no parecer sobre o RECAPE, bem como decorrentes da
visita conjunta da equipa de fiscalização ambiental, do projetista e do empreiteiro ao local de
implantação do Projeto, após este ter sido devidamente piquetado (identificação dos elementos do
Projeto no terreno, com estacas e/ou balizagens).

3.

Caso haja necessidade de efetuar ajustamentos ao Projeto, submetido a processo de AIA, ou às
atividades de construção previstas, deverá o promotor submeter essas alterações à prévia
apreciação da Autoridade de AIA.

4.

Os objetivos deste plano, na fase de construção, deverão basear-se nos seguintes aspetos:
-

Verificar o cumprimento da aplicação das condicionantes e medidas de minimização, bem como
da legislação ambiental aplicável às ações desenvolvidas na obra;

-

Aplicar adequadamente as medidas de minimização de potenciais impactes ambientais
negativos;

-

Adaptar as medidas de minimização a situações concretas da obra, a ajustes de Projeto e a
situações imprevistas, resultantes ou não de reclamações.

5.

A Equipa de Acompanhamento Ambiental (EAA) deverá ser composta por um ou mais técnicos com
formação na área de Ambiente ou afim. A Equipa de Acompanhamento Arqueológico deverá
integrar especialistas em pré-história e arte rupestre. A EEA deverá, nomeadamente, assegurar e
verificar a implementação do exposto no PAAO, efetuar visitas periódicas à obra (ajustada às
necessidades da obra) e proceder, sempre que aplicável, ao registo de Constatações Ambientais
(identificação de situações que constituam Não Conformidades com a legislação ambiental em
vigor, com a DIA ou com o PAAO, ou situações que ainda que não constituam Não Conformidade
mas carecem da tomada de medidas de minimização adicionais com vista à sua correção/melhoria)
e elaborar RAAO.

6.

O PAAO deverá apresentar, nomeadamente, um cronograma atualizado da obra, a metodologia a
adotar no AAO, as medidas de minimização aplicáveis à obra, uma listagem da legislação aplicável
à obra, a periodicidade dos Relatórios de Acompanhamento Ambiental da Obra (RAAO), a enviar à
Autoridade de AIA, e a planta de condicionamento.

7.

A Planta de Condicionamentos deverá ser efetuada para o Sobreequipamento, à escala 1:5000 ou
superior. Esta planta deverá apresentar todos os elementos do projeto, áreas dos estaleiros e todas
as áreas que sejam afetas à obra (mesmo que provisórias), e todos os condicionamentos
(consoante os níveis de salvaguarda necessária – zonas exclusão, áreas interditas a determinada
ação, áreas a evitar, etc.).

8.

Relativamente aos RAAO, deverá ser elaborado um Relatório Preliminar, com base na visita ao
local do Projeto a realizar pela EEA, projetista e empreiteiro, após este ter sido devidamente
piquetado, dando informação, nomeadamente, de qualquer alteração/adaptação do Projeto ou
medidas de minimização. Durante a fase de construção, deverão ser apresentados Relatórios
Parcelares do AAO que deverão retratar, nomeadamente, a evolução da obra, a verificação da
implementação do PAAO, as visitas efetuadas, eventuais dificuldades e reclamações, as ações de
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sensibilização, eventuais Constatações Ambientais e verificação do cumprimento das medidas de
minimização, apoiado num adequado registo fotográfico. Salienta-se que, quando constam destes
relatórios propostas de alterações ao Projeto ou às ações de obra, os mesmos deverão ser
destacados na carta que acompanha o RAAO, para que a Autoridade de AIA proceda às devidas
diligências.
9.

Deverá ser elaborado um relatório circunstanciado, com periodicidade anual, a contar da data de
início da obra, que contenha as reclamações e pedidos de informação registados no livro de registo
a disponibilizar nas Junta de Freguesia diretamente afetadas e no local, bem como o seguimento
que lhes foi dado. Este serviço de atendimento deverá manter-se durante o período de exploração.
Deverá ainda ser indicada a forma de publicitação da existência do Livro de reclamações nas Juntas
de Freguesia diretamente afetadas. O relatório em causa deverá ainda conter informação relativa
aos postos de trabalho criados, com indicação da freguesia e concelho de residência das pessoas
recrutadas, e o meio de transporte utilizado na deslocação casa-trabalho.

Planos de Monitorização
Os Planos de Monitorização deverão ser desenvolvidos e apresentados no RECAPE, considerando os
aspectos a seguir mencionados. Os primeiros resultados dos trabalhos a realizar no âmbito destes
planos, relativos à fase de pré-construção, deverão ser entregues com o RECAPE e propostas eventuais
medidas de minimização face aos resultados obtidos.
Caso os planos de monitorização para o Parque Eólico do Alto Minho I se venham a prolongar, a área
agora em estudo poderá ser incluída nos mesmos. Deverá, no entanto, ser efetuada uma tentativa de
ajuste da metodologia para que os resultados sejam mais fiáveis e conclusivos. Os trabalhos de
monitorização deverão ser iniciados com a maior brevidade possível, de forma a obter dados para o Ano
0, devendo as metodologias ser revistas e acertadas com o ICNB, tendo em consideração que as
alterações às mesmas não devem inviabilizar a comparação com os dados já obtidos.
Os Programas de Monitorização deverão considerar a análise dos impactes cumulativos.
A avaliação dos resultados dos planos de monitorização deverá ser devidamente ponderada entre o
proponente, o ICNB e a APA, no final de cada um dos períodos de monitorização, de forma a poderem
ser aplicadas as medidas adequadas à salvaguarda das espécies-alvo e à minimização dos impactes.
Plano de Monitorização da Flora e Vegetação
Concorda-se com as diretrizes do plano de monitorização apresentado no EIA.
Plano de Monitorização da Avifauna
Concorda-se com as diretrizes propostas no EIA para o plano de monitorização, devendo o mesmo ter
uma duração mínima de 4 anos - fase anterior à obra e 3 anos na fase de exploração - para
determinação da abundância relativa, riqueza específica, densidade, diversidade e taxa de mortalidade.
Atendendo à proximidade dos Sub-Parques Eólicos de Picoto-S. Silvestre, Mendoiro/Bustavade, Picos,
Santo António e Alto do Corisco, os resultados da monitorização da avifauna obtidos na área de
implantação do Sobreequipamento deverão ser analisados não só em função deste projeto, mas
igualmente integrados no conjunto de resultados da monitorização em curso nos referidos sub-parques,
por forma a permitir uma visão mais abrangente dos eventuais impactes causados sobre a avifauna pelo
conjunto dos parques eólicos instalados.
Plano de Monitorização dos Quirópteros
Deverão ser seguidas as diretrizes do ICNB para o desenvolvimento deste tipo de planos.
Este plano deverá ter uma duração de 4 anos - fase anterior à construção e 3 anos na fase de
exploração - para a determinação da abundância e riqueza específica, utilização espacial da área do
Projeto pelos morcegos e taxa de mortalidade.
Deverá ser feita a inventariação de abrigos num raio de 10 km em redor da área de implantação do
Projeto, concordando-se com o plano de visitas aos abrigos detetados que possuam morcegos ou
vestígios da sua presença.
Os resultados da monitorização na área de implantação do Sobreequipamento deverão ser analisados
não só em função deste projeto, mas igualmente integrados no conjunto de resultados da monitorização
em curso nos Sub-Parques Eólicos de Picoto-S. Silvestre, Mendoiro/Bustavade, Picos, Santo António e
Alto do Corisco, por forma a permitir uma visão mais abrangente dos eventuais impactos causados sobre
os quirópteros pelo conjunto dos parques eólicos instalados.
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Plano de Monitorização do Lobo
As alterações mais significativas na ecologia do lobo e com maiores consequências na sua conservação
são: i) o efeito de exclusão, ou seja a diminuição da frequência de utilização da área de implementação
do empreendimento em causa por parte da espécie, e ii) o efeito de barreira, ou seja a criação de um
impedimento à dispersão de indivíduos da mesma. Assim, a monitorização a efetuar deve visar,
sobretudo, a determinação da ocorrência ou não destes efeitos e qual a sua magnitude. Os resultados
obtidos deverão igualmente ser analisados em conjunto com os resultados obtidos com a monitorização
do lobo na área de implantação do Parque Eólico do Alto Minho I.
Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro
Caso venham a existir queixas relativas aos trabalhos em fase de construção ou ao funcionamento dos
aerogeradores em fase de exploração, deverão ser realizadas medições nos pontos de interesse e
estudadas as respetivas possíveis medidas de minimização.
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ANEXO I

ANEXO II

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
Visita da Comissão de Avaliação ao local de implantação do projeto “Sobreequipamento do Parque Eólico do
Alto Minho I”
6 de Dezembro de 2011

Foto 1 – Cumeada prevista para a implantação dos
aerogeradores 1 e 2 e respetivo acesso

Foto 2 – Local previsto para a implantação do
aerogerador 1

Foto 3 – Local da ocorrência patrimonial 3 – Imóvel de
Interesse Público, entre os locais previstos para os
aerogeradores 1 e 2

Foto 4 – Local previsto para a implantação do
aerogerador 2 e respetivo acesso

1

Foto 5 – Zona a Sudeste do local previsto para a
implantação do aerogerador 2

Foto 6 – Povoação de Quebrada, vista da cumeada
prevista para a implantação dos aerogeradores 1 e 2

Foto 7 – Povoação de Melim, vista da cumeada prevista
para a implantação dos aerogeradores 1 e 2

Foto 8 – Acesso, a beneficiar, à cumeada prevista para
a implantação dos aerogeradores 1 e 2

Foto 9 – Acesso ao cabeço previsto para a implantação
do aerogerador 3

Foto 10 – Cabeço previsto para a implantação do
aerogerador 3

2

Foto 11 – Povoação de Cima, vista do acesso à
cumeada
prevista
para
a
implantação
dos
aerogeradores 1 e 2

Foto 12 – Povoação de Mó, vista do acesso à cumeada
prevista para a implantação dos aerogeradores 1 e 2

Fotos 13 e 14 – Acesso existente entre a cumeada prevista para a implantação dos aerogeradores 1 e 2 e o local
previsto para a implantação do aerogerador 3, que poderá constituir alternativa de acesso, entre estes dois locais

Foto 15 – Zona do acesso ao local previsto para a
implantação do aerogerador 3

Foto 16 – Local previsto para a implantação do
aerogerador 3 e respetivo acesso

3

Foto 17 – Acesso a beneficiar e local da rede de cabos
entre as Áreas A e B do Sub-Parque Eólico do Cárdio
(ao fundo o Sub-Parque Eólico de Picoto-S. Silvestre),
vista da cumeada previstas para os aerogeradores 1 e
2

Foto 18 – Cumeada prevista para a implantação do
aerogerador 4 e respetivo acesso e rede de cabos, e
acesso entre as Áreas A e B do Sub-Parque Eólico de
Cárdio, vista do vale existente entre as Áreas A e B do
Sub-Parque Eólico de Cárdio

Foto 19 – Local previsto para a implantação do
aerogerador 5

Foto 20 – Acesso entre os locais previstos para a
implantação dos aerogeradores 5 e 6 (ao fundo a linha
elétrica existente paralela ao acesso e locais previstos
para os aerogeradores 6 a 8)

Foto 21 – Local previsto para a implantação do
aerogerador 6

Foto 22 – Acesso existente ao local previsto para a
implantação do aerogerador 6, que poderá 4
constituir numa alternativa ao acesso proposto

Foto 23 – Acesso existente entre os locais previstos
para a implantação dos aerogeradores 6 e 7, que
poderá constituir uma alternativa ao acesso proposto

Foto 24 – Acesso entre os locais previstos para a
implantação dos aerogeradores 8 e 7

Foto 25 – Local previsto para a implantação do
aerogerador 8

Foto 26 – Zona entre os locais previstos para a
implantação do aerogerador 8 e da subestação e
edifício de comando, onde poderá, segundo o
proponente, ser instalado o estaleiro da obra

Foto 27 – Local previsto para a implantação da
subestação e edifício de comando

Foto 28 – Acesso entre os locais previstos para a
implantação da subestação e edifício de comando, e
dos aerogeradores 10 e 9
5

Foto 29 – Local previsto para a implantação do
aerogerador 9

Foto 30 – Acesso entre os locais previstos para a
implantação dos aerogeradores 9 e 10

Foto 31 – Acesso aos locais previstos para a
implantação dos aerogeradores 11, 12, 13, 14 e 15

Foto 32 – Local previsto para a implantação do
aerogerador 11

Foto 33 – Acesso entre os locais previstos para a
implantação dos aerogeradores 15 e 14

Foto 34 – Local previsto para a implantação do
aerogerador 5 e acesso entre este e o local previsto
para o aerogerador 16
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Foto 35 – Local previsto para a implantação do
aerogerador 5 e acesso entre as Áreas C e D do SubParque Eólico de Cárdio

Foto 36 – Local previsto para a implantação do
aerogerador 17 e acesso entre este e o local previsto
para o aerogerador 16

Foto 37 – Zona da Cooperativa Agrícola próximo do
local previsto para a implantação do aerogerador 17

Foto 38 – Caminho existente entre o acesso entre as
Áreas C e D e a rede de cabos do aerogerador 7, onde
se encontra prevista a colocação de uma cancela

Foto 39 – Cumeada prevista para a implantação dos
aerogeradores 18 e 19 e respetivo acesso, pelo vale

Foto 40 – Zona do acesso entre as Áreas D e C do
Sub-Parque Eólico de Cárdio
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Fotos 41 e 42 – Zona do acesso entre as Áreas D e C do Sub-Parque Eólico de Cárdio

Fotos 43 e 44 – Zona do acesso ao local previsto para a implantação do aerogerador 8, onde deverão ser estudadas
alternativas de menor impacte

Fotos 45 e 46 – Zona prevista para a implantação do aerogerador 18 e respetivo acesso
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Foto 47 – Acesso existente entre os locais previstos
para a implantação dos aerogeradores 19-20-21 (?)

Foto 48 – Local previsto para a implantação do
aerogerador 21

Foto 49 – Sub-Parque Eólico do Alto do Corisco, vista
da povoação (?)

Foto 50 – Zona do acesso e local previsto para a
implantação do aerogerador 22

Foto 51 – Local previsto para a implantação do
aerogerador 23

Foto 52 – Povoação da Bouça dos Homens, vista do
local previsto para a implantação do aerogerador 23
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Fotos 53 e 54 – Zona do acesso entre os locais previstos para a implantação dos aerogeradores 23 e 22

Foto 56 – Aerogeradores do Sub-Parque Eólico do Alto
do Corisco nos quais foram modificadas as pás
(plataforma de montagem já recuperada foi novamente
utilizada)
Foto 55 – Aerogerador do Sub-Parque
Eólico do Alto do Corisco em
manutenção (mudança de pás)
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