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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, 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 de Pena Suar”, em fase de projeto e execução, cujo 
proponente é a empresa EDP Renováveis Portugal, S.A. 

O presente projeto refere-se a um sobreequipamento do Parque Eólico de Pena Suar que se enquadra 
no ponto 13, do Anexo II do diploma mencionado, por se tratar de um sobreequipamento de um projeto 
já sujeito a AIA. 

A APA, como Autoridade de AIA, ao abrigo do Artigo 9.º do referido diploma, nomeou a respetiva 
Comissão de Avaliação (CA), a qual é constituída pelas seguintes entidades e seus representantes:  

 APA – Eng.ª Catarina Fialho (preside a CA); 

 APA – Dr.ª Rita Cardoso (Consulta Pública); 

 Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) – Dr. João Pargana; 

 Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) – Dr.ª Alexandra Estorninho; 

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR–Norte) – Eng. José 
Freire; 

 Centro de Ecologia Aplicada “Prof. Baeta Neves” - Arqt.º João Jorge; 

 APA/DACAR – Eng.ª Maria João Leite. 

 

2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

O procedimento de avaliação contemplou o seguinte: 

1. Instrução do processo de Avaliação de Impacte Ambiental, e nomeação da Comissão de 
Avaliação. 

2. Análise técnica do EIA e documentação adicional, consulta do Projeto de Execução do 
“Sobreequipamento do Parque Eólico de Pena Suar”. 

 No decurso da análise da conformidade do EIA, a CA considerou necessário a solicitação de 
elementos adicionais, ao abrigo do n.º 5, do Artigo 13º, 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.  

 O proponente entregou elementos adicionais, tendo sido considerado que a informação contida 
no Aditamento dava resposta às questões levantadas pela CA, pelo que foi declarada a 
conformidade do EIA. 

3. Solicitação de pareceres específicos às seguintes entidades externas: Laboratório Nacional de 
Energia e Geologia (LNEG), Direção Regional de Cultura do Norte (DRC-Norte) e Direção-Geral de 
Energia e Geologia (DGEG). Os pareceres recebidos encontram-se em anexo e foram analisados 
e integrados no presente parecer. 

4. Visita de reconhecimento ao local de implantação do projeto, no dia 4 de fevereiro de 2013, 
onde estiveram presentes alguns representantes da CA (APA, CCDR-Norte e ICNF), do 
proponente, e da equipa que elaborou o EIA.  

5. Análise dos resultados da Consulta Pública, que decorreu durante 25 dias úteis, de 31 de 
dezembro de 2012 a 4 de fevereiro de 2013.  

6. Análise técnica do EIA e elaboração de pareceres sectoriais. 

7. Elaboração do parecer final. 
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O EIA, objeto da presente avaliação, foi elaborado entre os meses de novembro de 2011 e março de 
2012. 

 

3. ENQUADRAMENTO 

O projeto em análise é o Sobreequipamento do Parque Eólico de Pena Suar. O Parque Eólico de Pena 
Suar encontra-se em funcionamento desde 1997, tendo inicialmente sido constituído por 20 
aerogeradores com uma potência unitária de 500 KW. Posteriormente, em 2005, foi ampliado com a 
instalação de 3 novos aerogeradores com uma potência unitária de 2000 KW. O atual parque é assim 
constituído por 23 aerogeradores que totalizam uma potência instalada de 16 MW. 

Apenas a Ampliação do Parque Eólico de Pena Suar foi sujeito a procedimento de Avaliação de Impacte 
Ambiental (Processo de AIA n.º 991), apesar do número de aerogeradores a instalar (3) ser inferior a 10, 
a existência de outros projetos desta natureza, nomeadamente do próprio Parque Eólico de Pena Suar, 
num raio inferior a 2 km conduziu a essa obrigatoriedade. Assim, em 13 de maio de 2004 foi emitida 
uma Declaração de Impacte Ambiental favorável condicionada para o projeto de Ampliação do Parque 
Eólico de Pena Suar. 

O Parque Eólico de Pena Suar localiza-se no concelho de Amarante e abrange as freguesias de Aboadela 
e Canadelo. 

A Nordeste do Parque Eólico de Pena Suar, na mesma cumeada, está previsto o Parque Eólico de Vila 
Cova com 20 aerogeradores. 

 

4. O PROJETO 

OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

O objetivo do projeto é a produção de energia elétrica a partir de uma fonte de energia renovável e não 
poluente contribuindo para a diversificação das fontes energéticas do país e para o cumprimento do 
Protocolo de Quioto.  

O projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pena Suar tem como objetivo reforçar a 
capacidade de produção de energia elétrica do Parque Eólico de Pena Suar. O Parque Eólico de Pena 
Suar é constituído por 23 aerogeradores, 20 com uma potência unitária de 500 KW e 3 com uma 
potência unitária de 2000 KW, totalizando uma potência instalada de 16 MW, com que produz 
anualmente 40,8 GWh. 

Após a instalação do Sobreequipamento (um aerogerador de 2 MW), o Parque Eólico de Pena Suar 
passará a ter 24 aerogeradores, com uma potência total instalada de 13,9 MW, com a qual se estima um 
aumento da produção média anual de 4,59GWh. Assim, prevê-se que o Parque Eólico de Pena Suar terá 
uma produção média anual de 45,39 GWh. 

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 

O Sobreequipamento do Parque Eólico de Pena Suar consiste na implantação de 1 aerogerador, de 
2 MW de potência unitária, a nordeste do aerogerador AG23 do Parque Eólico de Pena Suar, atualmente 
constituído por 23 aerogeradores. 

O projeto será implantado na região Norte, no distrito e concelho de Vila Real, na freguesia de Campeã.  

A área de implantação do projeto insere-se em toda a sua extensão no Sítio de Interesse Comunitário 
(SIC) Alvão / Marão (PTCON0003), e a cerca de 7 km do Parque Natural do Alvão.  

Importa ainda referir que a área de estudo está classificada como Important Bird Area (IBA), uma 
classificação da Sociedade Europeia para o Estudo das Aves que, embora sem estatuto legal, evidencia a 
sua importância para as aves. 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA N.º 2601                                                                                                                                                                            Pág. 3 
Sobreequipamento do Parque Eólico de Pena Suar 

O projeto contempla a implantação de um aerogerador na proximidade de uma das linhas de cumeada 
da Serra do Marão, mais precisamente na vertente voltada para o vale da Campeã. 

O novo aerogerador a instalar irá utilizar toda a infraestrutura elétrica do parque eólico existente, 
nomeadamente, a rede de cabos, o edifício de comando e a linha elétrica aérea, não sendo necessária 
qualquer intervenção a este nível, com exceção da ligação entre o novo aerogerador (AG24) e o 
aerogerador mais próximo (AG23).  

Assim, o projeto em avaliação contempla a instalação de um aerogerador, a construção de um acesso 
com cerca de 145 m e de uma vala de cabos que será implantada mais a norte, mas sensivelmente 
paralela ao acesso, com um comprimento de cerca de 240 m. O quadro seguinte apresenta as principais 
características do projeto em avaliação. 

Potência Instalada 2 MW 

Produção média prevista 4,59 GWh/ano 

Aerogeradores 

Número 1 
Potência unitária 2 MW 
Altura 85 m 
Diâmetro do rotor 82 m 
Posto de transformação Interno 

Plataforma de montagem 1 200 m2 

Número de pás 3 

Velocidade de rotação 6  – 19,5 rpm 

Velocidade do 
Vento 

Início de funcionamento 2,5 m/s 

Máxima de serviço 25 m/s 

Extensão 240 m 

Acesso 145 m 

 

O acesso ao local do projeto será efetuado a partir do caminho municipal CM 1205, utilizado para 
acesso ao atual parque eólico e que constitui a principal via de acesso aos aglomerados populacionais de 
Campanhó e Tijão. Como referido, será necessário construir um acesso com cerca de 145 m de extensão 
que terá origem no AG23. 

O EIA propõe que o estaleiro fique localizado numa área já utilizada aquando da construção da 
Ampliação do Parque Eólico de Pena Suar, junto à plataforma do aerogerador AG22. A área destinada ao 
estaleiro, com cerca de 500 m2, é uma zona praticamente plana e despida de vegetação, sendo que esta 
localização não implicará a criação de acessos adicionais e movimentação de terras. 
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Vista para a área de estudo a partir do AG22. 
 

Segundo o aditamento ao EIA, estima-se que a área a afetar durante a construção do projeto será de 
cerca 2 545 m2, e na fase de exploração seja reduzida para cerca e de 925 m2. 

Relativamente à movimentação de terras estima-se que o volume de escavação envolvido na obra de 
construção seja de 1 337 m3 e o de aterro de 1 284 m3. Segundo o EIA, o volume de terras sobrante será 
acondicionado e integrado paisagisticamente na envolvente. 

A implantação do sobreequipamento implica a instalação/execução dos seguintes trabalhos: 

- Arrendamento dos terrenos; 

- Instalação e utilização do estaleiro; 

- Limpeza dos terrenos / desmatação, escavação / aterros / compactação; 

- Construção da plataforma de apoio à montagem do aerogerador; 

- Montagem do aerogerador; 

- Abertura da vala para instalação da rede de cabos; 

- Movimentação de máquinas, veículos e pessoas afetas à obra; 

- Depósito temporário de terras e materiais; 

- Produção de resíduos e efluentes; 

- Desativação do estaleiro e recuperação paisagística das zonas intervencionadas. 

O EIA perspetiva uma duração aproximada de 3 meses para a construção do Sobreequipamento do 
Parque Eólico de Pena Suar. 

Para a fase de exploração realçam-se as seguintes atividades: 

- Arrendamento dos terrenos; 

- Presença e funcionamento do aerogerador; 

AG23 
Localização do AG24 

Localização do estaleiro 
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- Manutenção e reparação de equipamento; 

- Presença e utilização dos acessos; 

- Produção de energia elétrica. 

Das visitas a alguns parques eólicos que se encontravam em manutenção, mais concretamente em 
mudança das pás dos aerogeradores, verificou-se 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 além destas atividades previstas poderão ocorrer outras com 
impactes semelhantes aos da fase de construção.  

A fase de exploração (vida útil) prevista para um parque eólico é de 20 anos. 

 

5. APRECIAÇÃO DO PROJETO 

A CA entende que na globalidade, com base no EIA, nos elementos adicionais e nos pareceres recebidos 
foi reunida a informação necessária para a compreensão e avaliação do projeto. 

No âmbito da avaliação e dadas as características e dimensão do projeto e do seu local de implantação 
considerou-se a análise de alguns fatores ambientais tais como: Geologia, geomorfologia e 
hidrogeologia, Sistemas ecológicos, Paisagem, Solos e ocupação do solo, Recursos hídricos superficiais, 
Ambiente sonoro, Património, Socioeconomia e Instrumentos de ordenamento do território. 

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Geologia, geomorfologia e hidrogeologia 

A região em estudo encontra-se inserida na Zona Centro Ibérica, mais concretamente na cumeada da 
Serra do Marão. Esta região atinge altitudes superiores a 1 100 m, mas apesar das altitudes atingidas as 
vertentes abruptas ou escarpas adquirem pouca representatividade, facto que deriva da estrutura 
geológica da região, onde dominam os xistos. A zona é caracterizada por relevos acentuados, com uma 
sucessão de vales muito encaixados. 

De acordo com o parecer do LNEG, o projeto será implantado em litologias do Ordovícico. O LNEG refere 
ainda que relativamente ao “Interesse Geológico de Interesse Económico e Conservacionista”, o EIA não 
faz referência a possíveis locais com interesse geológico que possam ser evidenciados pelos trabalhos de 
acesso e da construção da plataforma, como sejam: jazidas fossilíferas (interesse paleontológico); 
taludes onde se possa diretamente observar falhas como a de Pena Suar (interesse tectónico) ou 
estudar a sequência litoestratigráfica local (interesse estratigráfico), pelo que propõe uma medida para 
colmatar esta falha e que se encontra no presente parecer. 

Relativamente a Recursos Minerais, o LNEGE refere que não tem conhecimento da sua existência na 
área deste projeto, que pelas suas características vai ocupar uma área de implantação relativamente 
reduzida. 

De acordo com o EIA, sob o ponto de vista de comportamento hidrogeológico o terreno do local 
pertence ao Complexo Xisto – Grauváquico. A produtividade aquífera é limitada devido não só à 
diminuta capacidade de armazenamento como à dificuldade em a restabelecer em virtude da água 
circular apenas nas fissuras e fraturas, normalmente pouco abertas e colmatadas por material argiloso 
(por alteração da rocha mãe), que lhe proporciona uma reduzida transmissividade. 

Sistemas ecológicos 

A área de implantação do projeto insere-se em toda a sua extensão no Sítio de Interesse Comunitário 
(SIC) Alvão / Marão (PTCON0003), e a cerca de 7 km do Parque Natural do Alvão.  

Importa ainda referir que a área de estudo está classificada como Important Bird Area (IBA), uma 
classificação da Sociedade Europeia para o Estudo das Aves que, embora sem estatuto legal, evidencia a 
sua importância para as aves. 
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No que refere à flora e vegetação, o EIA refere que dos levantamentos de campo efetuados foi possível 
identificar a presença dos seguintes biótopos para a área de estudo: 

 Matos: correspondem a comunidades de matos baixos dominados por urzes e carquejas; 

 Floresta de produção – Pinhal: corresponde a povoamentos extremos de Pinus Slvestris. Estas 
formações apresentam um subcoberto variável, desde formações herbáceas até matos; 

 Carvalhais: diz respeito á áreas dominadas por carvalho-negral e bidoeiro, ocorrendo 
principalmente em áreas mais aplanadas de vale estendendo-se ao longo de pequenas áreas de 
encosta mais protegidas e hidricamente compensadas. 

No que refere aos habitats naturais com estatuto de proteção legal (Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de 
Abril, com a nova redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro) o EIA identifica os 
seguintes para a área de estudo: 

 4030 Charnecas secas europeias: correspondem a áreas de matos baixos, de elevado grau de 
cobertura e dominados por nanofanerófitos. A área de estudo apresenta uma dominância ou 
codominância das espécies Calluna vulgaris e Pterospartum tridentatum. 

 9230 Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica: Correspondem a 
mesobosques acidófilos constituídos por árvores de crescimento lento tolerantes à sombra 
nomeadamente, Quercus robur, Quercus pyrenaica e Betula celtiberica. No caso concreto da área 
de estudo, surgem em áreas limítrofes de fim de encosta, carvalhais dominados por Quercus 
Pyrenaica com presença muito frequente de Betula celtiberica e Castanea sativa. 

No que diz respeito à fauna, é apontada para a área de estudo a ocorrência de algumas espécies com 
interesse conservacionista, designadamente ao nível das aves e dos mamíferos. Os trabalhos de campo 
permitiram identificar, na classe das aves, a Águia-cobreira (Circaetus gallicus), Tartaranhão-caçador 
(Circus pygargus), Falcão-peregrino (Falco peregrinus), Noitibó-cinzento (Caprimulgus europaeus) e 
Melro-das-rochas (Monticola saxatilis). 

Em relação aos mamíferos, destacam-se alguns quirópteros e o Lobo-ibérico (Canis lupus signatus). 

Paisagem 

Em termos paisagísticos e de acordo com o Estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da 
Paisagem em Portugal Continental” de Cancela d'Abreu et al. (2004), a área de estudo a uma escala 
regional (macroescala) insere-se nos Grupos de Unidades de Paisagem (macroestrutura): Grupo B – 
Montes entre Larouco e Marão. Dentro deste grupo, insere-se na Unidade de Paisagem “Serras do 
Marão e Alvão” (n.º 15). Transversalmente às Unidades de Paisagem foram ainda definidas 4 
Subunidades com base em critérios de ocupação do solo: Área Social, Área Agrícola, Área Florestal e 
Área de Matos. 

A UHP Serras do Marão e Alvão (n.º 15) abrange as serras do Marão e Alvão, sendo fortemente marcada 
pelo relevo muito vigoroso, expresso nas formas arredondadas dos granitos e pelas escarpas dos xistos, 
apresentando uma rede hidrográfica densa e encaixada. Nas cumeadas e na parte superior das encostas 
da serra do Marão, frequentemente ocorrem à superfície grandes blocos aguçados de xisto. As encostas 
por vezes fortes pendentes estão maioritariamente ocupadas por matos rasteiros. Constitui-se assim, 
como uma paisagem com fortes contrastes, no que se refere ao clima, altitude e relevo, determinando 
uma certa diversidade de culturas e atividades, quer espacialmente quer temporalmente ao longo do 
ano. Nas zonas de vale, devido ao menor rigor do Inverno e ao rigor do Verão, ocorrem as culturas 
mediterrânicas e nas zonas mais altas, de planalto e de serra, (solos de menor fertilidade, delgados e 
ácidos) ocorrem os lameiros (vale do Azevinheiro) com a criação de gado (bovino) associada, a par 
também da presença de matos rasteiros e matas. As áreas agrícolas persistem nos vales e em terrenos 
construídos em socalcos (suportados por muros de xisto), em particular nas encostas mais próximas das 
aldeias, de onde se destaca o vale da Campeã. As aldeias e as edificações caracterizam-se ainda por uma 
estética tradicional, construídas com recurso a materiais locais – granito e nalguns casos com coberturas 
de colmo – rodeadas por campos agrícolas. Surgem por vezes os pombais a meia encosta e espigueiros, 
associados aos terrenos agrícolas. 

As Subunidades em que se subdivide a área de estudo são: 
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 Área de Matos: é dominante na área de estudo e caracteriza-se por uma relativa 
homogeneidade. Caracteriza-se por apresentar comunidades vegetais de estrato arbustivo, 
composta por espécies como a urze, a carqueja e o sargaço. A continuidade deste coberto é 
pontualmente interrompido por afloramentos de xisto. Ocorrem por vezes, de forma dispersa, 
exemplares de pinheiro-silvestre (Pinus sylvestris), isolados/individualizados ou em pequenos 
maciços. 

 Área Florestal: corresponde a áreas florestais, com povoamentos extreme/puro de pinheiro-
silvestre (Pinus sylvestris), orientados para a produção. O subcoberto varia entre formações 
herbáceas a arbustivas/matos, dependendo da maior ou menor intensidade/frequência das 
práticas silvícolas. No vale de Campeã, ocorrem ainda áreas significativas de souto e de carvalhal, 
distribuídos de forma marginal ao longo dos terrenos agrícolas, assim como em zonas de sopé de 
encosta e de maior declive.  

 Área Agrícola: corresponde a áreas de cultivo e ocorrem de forma dispersa na área de estudo. 
Destaca-se no entanto o vale onde se localizam as povoações de Campeã, de Aveção, de 
Aveçãozinho, de Mascoselo e de Campanhó pela maior expressão em termos de área, que se faz 
de forma contínua. Este vale corresponde a uma das áreas mais produtivas da região, cultivando 
e produzindo-se em abundância a batata e o milho. 

 Área Social: corresponde às parcelas do território afetas às povoações. Destacam-se as 
povoações ou aglomerados populacionais de Campeã, Aveção, Aveção do Meio, Aveção do Cabo, 
Aveçãozinho, Pêpe e Mascoselos. 

O aerogerador do Sobreequipamento, a plataforma, o estaleiro e o acesso inserem-se hierarquicamente 
no Grupo B de Unidades de Paisagem – Montes entre Larouco e Marão, na Unidade de Paisagem “Serras 
do Marão e Alvão” (n.º 15) e na Subunidade de Paisagem “Matos”. 

O EIA apresenta também uma avaliação cénica da Paisagem, 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 – a área de estudo caracteriza-se genericamente por apresentar Qualidade 
Visual Média. As áreas com Elevada surgem com alguma expressão: associadas aos terrenos 
agrícolas dos vales e do sopé de encosta associadas aos socalcos assim como às áreas de 
carvalhal e de souto, com destaque particular para o vale de Campeã. A maior altitude, surgem 
ainda os lameiros, de que se faz referência ao vale do Azevinheiro.  

 Capacidade de Absorção – Globalmente, o território em análise, tende para apresentar 
Capacidade de Absorção Média a Elevada. As áreas de Elevada ocorrem a maior altitude ou em 
vertentes menos expostas ou outras como o vale de Azevinheiro. As áreas de Média surgem 
frequentemente associadas às zonas de encosta ou já próximas das cumeadas e na envolvente 
das povoações e das vias que as ligam. As zonas de Baixa ocorrem particularmente na envolvente 
das povoações, de que se destaca Pêpe. Importa contudo referir, que as áreas que apresentam 
maior capacidade de absorção visual, absorvem o impacte visual, de alterações que possam 
ocorrer ao nível do solo, não se podendo inferir o mesmo, para perturbações que decorram 
acima da superfície do solo e consequentemente para estruturas com o desenvolvimento vertical 
e escala que os aerogeradores apresentam. Igualmente não significa que não há impacte visual 
ou que não há exposição a observadores ou povoações. No cômputo geral são áreas expostas a 
uma presença humana menos representativa. 

 Sensibilidade Visual - A área de estudo, caracteriza-se maioritariamente por apresentar Média 
Sensibilidade. As zonas de vale e as encostas apresentam maior sensibilidade visual entre Média 
a Elevada. 

Os aerogeradores, subestação, estaleiro e acessos, localizam-se em área considerada como 
apresentando Qualidade Visual Média (com afetação física e visual da mesma), Capacidade de Absorção 
Visual Média (área da plataforma) a Elevada (acesso e estaleiro) e Sensibilidade Paisagística Baixa (área 
da plataforma) a Média (acesso e estaleiro). 
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Solos e ocupação do solo 

De acordo com EIA, verifica-se que na área abrangida pelo projeto os solos dominantes correspondem a 
leptossolos úmbricos de xistos e rochas afins (Iux), a pararregossolos úmbricos de xistos e rochas afins 
(R’ux2) e a leptossolos líticos de granitos e rochas afins (Isq).  

Os leptossolos apresentam um solo de espessura relativamente reduzida, resultado da meteorização 
pouco intensa devido a uma baixa proporção de água de infiltração e uma erosão acentuada em 
consequência da elevada escorrência superficial 

Verifica-se ainda que os solos na área de implantação do projeto têm fraca aptidão agrícola e grandes 
limitações para as atividades agro-pastoris, sendo as suas áreas ocupadas essencialmente por matos 
baixos com pinhal disperso e por zonas florestadas de pinhal.  

Relativamente ao uso e ocupação do solo, área de implantação do aerogerador corresponde a uma área 
onde predominam os matos baixos com pinhal disperso e zonas florestadas de pinhal. A localização 
prevista para o estaleiro, na proximidade do aerogerador AG22, correspondendo a uma área já 
intervencionada, aquando da Ampliação do Parque Eólico de Pena Suar, e ocupada atualmente por 
comunidades herbáceas pioneiras e alguns matos rasteiros. 

Recursos hídricos superficiais 

Em termos de recursos hídricos superficiais, as linhas de água com origem na cumeada de implantação 
do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pena Suar pertencem todas à Bacia Hidrográfica do Rio 
Douro, inserindo-se numa zona de festo de separação das sub-bacias dos rios Tâmega (a Sul) e Corgo (a 
Este). 

Para a proximidade da área de estudo, o EIA refere a presença de algumas linhas de água, entre elas, o 
ribeiro de Azevinheiro e o regato de Paredes, contudo pouco significativas e de carácter essencialmente 
torrencial. Estas linhas de água com origem na área prevista para a implantação do projeto apresentam 
um percurso que as conduz, respetivamente, ao rio Corgo e ao rio Tâmega. 

Ambiente sonoro 

Como recetor sensível potencialmente mais exposto ao impacte sonoro do projeto, foi selecionado o 
edifício habitacional mais próximo do sobreequipamento, localizado a cerca de 1500 m e para Sudeste 
deste, na povoação de Aveçãozinho do Meio, atendendo às frequências dos ventos de Oeste (22%) e 
Noroeste (14%) (registados à altura de 30 m no local de implantação do Parque Eólico de Pena Suar, na 
estação da Fraga Gorda). Maior frequência de vento é registada com direção Sudeste (27%), no entanto, 
atendendo à orografia e à distância (cerca de 2000 m) do recetor sensível mais próximo do projeto 
(freguesia de Campanhó) naquela direção, o EIA considerou-o como menos exposto. Estas 
considerações afiguram-se corretas face aos dados disponibilizados pelo proponente.  

De acordo com o EIA, o ambiente sonoro naquele recetor de Aveçãozinho do Meio não é influenciado 
pelo ruído emitido pelo Parque Eólico de Pena Suar já instalado, sendo a fonte sonora dominante o 
tráfego rodoviário local, embora escasso. Durante as medições, a direção do vento registada à altura das 
pás dos aerogeradores existentes (todos em funcionamento) foi predominantemente de Sudeste, 
contrária, portanto, à localização do recetor estudado; no entanto, registos sonoros obtidos com ventos 
favoráveis à propagação do ruído (direção de Noroeste) não se revelaram superiores. Os valores obtidos 
são Ld=50dB(A), Le=38dB(A) e Ln=36dB(A). 

Socioeconomia 

O EIA efetua o enquadramento administrativo e histórico da região em que se incide o projeto – 
freguesia de Campeã, concelho de Vila Real, no limite com os concelhos de Mondim de Basto e de 
Amarante. O estudo efetua a caraterização demográfica, das atividades económicas e das 
infraestruturas existente. 

A freguesia registou no período, entre 2001e 2011 perda de população a uma taxa média anual negativa 
de 1,55%, contrariando o crescimento populacional, a uma taxa média anual de 0,38%, registado no 
concelho. 
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Quer ao nível da NUT III, quer do concelho e da freguesia, a população ativa é o grupo etário maioritário, 
correspondendo a mais de 60% da respetiva população residente, Entre 1991, 2001 e 2011, registou-se 
uma diminuição dos jovens com idade até aos 15 anos e um aumento da população com idade superior 
a 65 anos, em todas as unidades administrativas 

A taxa de atividade, entre 1991 e 2001 evoluiu de forma positiva, quer ao nível da sub-região em 
estudo, quer a nível do concelho, verificando-se, no entanto, uma redução da taxa de atividade ao nível 
da freguesia de 34,9 % para 31,4 %,  

Relativamente à taxa de desemprego, registou-se na sub-região Douro e do concelho de Vila Real um 
decréscimo, tendo-se verificado um acréscimo de cerca de 5,5 % na freguesia de Campeã. 

No setor secundário, há uma predominância de empregados na construção, sendo que na indústria 
transformadora apenas se encontra um número mais elevado de pessoas na indústria alimentar e de 
bebidas e indústria metalúrgica. O setor terciário caracteriza-se por serviços de natureza social - 
educação, serviços sociais, saúde - e ligados à atividade económica - comércio, restauração e hotelaria, 
transportes, comunicações, bancos, atividades financeiras e seguradoras. 

O setor primário é o menos representativo, embora assuma algum significado pelo número de pessoas 
consideradas domésticas, ou em regime de, que se dedicam a uma agricultura de subsistência. 

Património 

O EIA considera a área de projeto como correspondendo à zona de implantação do aerogerador, acesso 
ao mesmo e vala de cabos. A área de impacte direto consiste na zona de implantação das componentes 
de projeto, como a plataforma de instalação do aerogerador, alargamento do acesso e a escavação da 
vala de cabos. A área de impacte indireto corresponde à restante zona abrangida pela área de projeto. 

Foi efetuado o levantamento da informação de natureza patrimonial e arqueológica que incidiu na 
consulta de várias bases de dados institucionais bem como de processos existentes no Arquivo de 
Arqueologia do ex-GESPAR, IP. e na prospeção sistemática da área do projeto. Considera-se esta 
metodologia adequada ao tipo de projeto e à fase em que este foi apresentado em sede de Avaliação de 
Impacte Ambiental. 

Não foram identificadas ocorrências patrimoniais na área de implantação do aerogerador AG24, de 
natureza arqueológica, arquitetónica ou etnográfica. No corredor das valas de cabos e acessos não 
foram igualmente identificadas ocorrências.  

AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Relativamente aos impactes positivos induzidos pela implantação do projeto destacam-se os 
relacionados com o fator ambiental Socioeconomia. 

Para os restantes fatores ambientais os impactes induzidos pelo projeto são negativos e essencialmente 
durante a fase de construção, o que os torna na sua maioria temporários e pouco significativos. 

Geologia, geomorfologia e hidrogeologia 

Os impactes negativos deste tipo de projetos relativamente à geologia e geomorfologia ocorrerão 
durante a fase de construção e estão essencialmente relacionados com as movimentações de terras 
necessárias na construção das plataformas de montagem dos aerogeradores, da abertura das valas para 
colocação dos cabos elétricos, e da construção e beneficiação dos acessos, que irão alterar a morfologia 
do terreno e poderão afetar formações geológicas existentes. 

Atendendo a que apenas será implantado um aerogerador ao parque eólico existente, não se preveem 
movimentações de terras significativas, sendo que cerca de 1 337 m3 corresponde a volume de 
escavação e cerca de 1 284 m3 a volume de aterro. Segundo o EIA, o volume de terras sobrante será 
acondicionado e integrado paisagisticamente na envolvente. 

Atendendo a que não se prevê movimentações de terras significativas, e que após a conclusão das obras 
se deverá proceder à recuperação paisagística, repondo, dentro do possível, a morfologia do terreno, 
considera-se, de uma maneira geral, que os impactes sobre a geomorfologia são negativos, pouco 
significativos, permanentes e de âmbito local. 
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O parecer do LNEG refere que no que se refere aos fatores ambientais geologia, geomorfologia e 
hidrogeologia, dadas as características do projeto, nada têm a opor à concretização do mesmo. Refere 
ainda que, relativamente aos Recursos Minerais, não têm conhecimento da sua existência na área de 
estudo, que pelas suas características vai ocupar uma área de implantação relativamente reduzida. 

No que se refere aos recursos geológicos, a DGEG refere que não existe sobreposição da área de estudo 
com áreas afetas a recursos geológicos, pelo que não prevê que sejam gerados impactes negativos 
significativos com a implantação do projeto. 

Sistemas ecológicos 

A construção do acesso ao aerogerador, a preparação da plataforma e a abertura da fundação para a 
implantação do aerogerador e do estaleiro da obra, e a abertura da vala para instalação dos cabos 
elétricos são ações que implicam a destruição do coberto vegetal, com impacte negativo, direto, 
permanente e irreversível (no caso da construção do acesso e das fundações do aerogerador) ou 
temporário e reversível (no caso da preparação da plataforma e da abertura da vala de cabos) sobre o 
habitat 4030 – Charnecas secas europeias. Esse impacte pode ser considerado reduzido, pela extensão 
de habitat afetado. 

Durante a realização das obras é previsível que seja necessário circular e manobrar máquinas e viaturas 
para além da zona direta de implantação das construções, o que se traduzirá também num impacte 
negativo sobre a flora e vegetação, o qual será direto, temporário, reversível e reduzido. 

Na fase de exploração os impactes esperados sobre a flora e vegetação estão relacionados com a 
manutenção de um espaço livre nas bermas e valetas e de espécies arbóreas e arbustivas em torno do 
aerogerador e com o pisoteio por parte das equipas de manutenção. Esses impactes podem classificar-
se como negativos, permanentes (no caso da manutenção do espaço livre) e temporários (no caso das 
equipas de manutenção) e reversíveis. 

Quanto à fauna, na fase de construção os principais impactes resultam da destruição de poisos e 
esconderijos resultante da mobilização superficial do solo (negativo, direto, permanente e irreversível, 
de magnitude reduzida) e do distúrbio gerado pela movimentação de pessoas e máquinas (negativo, 
direto, temporário e reversível, de magnitude reduzida). A destruição de poisos e esconderijos afetará 
principalmente aves, enquanto a perturbação afetará geralmente toda a fauna, com eventuais 
repercussões principalmente ao nível do Lobo-ibérico. 

Na fase de exploração são expectáveis impactes ao nível da mortalidade de aves e quirópteros por 
colisão com as pás do aerogerador, sendo de particular relevância o caso do Tartaranhão-caçador, não 
só pelo seu estatuto de conservação desfavorável mas também pela sua sensibilidade a este tipo de 
infraestruturas. Este impacte é negativo, direto, permanente e irreversível. Podem ainda verificar-se 
fenómenos de alteração do comportamento dos vertebrados voadores, em virtude da presença do novo 
aerogerador. 
A manutenção do aerogerador implica a presença humana na área, sendo que essa presença é sempre 
causadora de perturbação. No entanto, tratando-se de um novo aerogerador num parque eólico já 
existente, é presumível que estes trabalhos sejam feitos no âmbito da manutenção do parque eólico, 
não suscitando impactes significativos acrescidos. 

Paisagem 

De uma forma geral, a implantação de um parque eólico induz necessariamente a ocorrência de 
impactes negativos na paisagem. Os mesmos devem-se, em particular, ao facto dos aerogeradores que 
lhes estão associados, se constituírem como estruturas de grande desenvolvimento vertical e de escala 
desmesurada, potenciando a projeção do impacte visual muito para além da área da sua implantação 
local. Porém, a alteração direta e definitiva do uso e da morfologia do solo, é em si mesmo geradora 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 negativamente a leitura da paisagem. 

É durante a fase de construção que ocorrerão alguns dos impactes mais significativos sobre a paisagem, 
local. Os mesmos são decorrentes da desorganização associada às diversas ações necessárias à fase de 
construção e à presença de entidades artificiais – impactes visuais - como ao nível das alterações da 
morfologia do relevo e do uso do solo – impactes estruturais e funcionais - que têm sempre associadas, 
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inevitavelmente impactes de natureza visual. Os impactes introduzidos vão afetar, não apenas a área de 
implantação do aerogerador e da respetiva plataforma, mas também as áreas temporariamente afetas à 
obra – estaleiro, depósito de materiais, valas, zonas de armazenamento -, em particular nas zonas onde 
se realizem movimentos de terra mais significativos como na abertura do novo acesso. 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 obra: o estaleiro, a circulação de 
veículos e de outra maquinaria pesada envolvidos quer no transporte de equipamento e materiais quer 
na execução das escavações e montagem do equipamento e emissão de poeiras. No seu conjunto 
contribuem temporariamente para a perda de qualidade cénica do local. Impacte negativo, directo, 
certo, imediato, local, temporário, reversível, reduzida (estaleiro e vala de cabos) a média (acesso a 
construir e plataforma) magnitude e pouco significativo (vala de cabos e estaleiro) a significativo (acesso 
e plataforma). 

- Destruição do coberto vegetal: impactes associados a ações de desmatação que ocorrerão na 
área de implantação do aerogerador e das infraestruturas. Impacte negativo, direto, certo, 
imediato, local, permanente, irreversível (acesso e plataforma) a reversível (vala de cabos), 
reduzida magnitude e pouco significativo. 

- Alteração da morfologia original do terreno: impactes associados a ações de modelação do 
terreno devido à abertura os novos acessos, plataformas, implantação do estaleiro e vala de 
cabos elétricos. Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, permanente, reversível (vala de 
cabos e estaleiro) a irreversível (plataforma e acesso), reduzida (vala de cabos e estaleiro) a 
média (acesso e plataforma) magnitude e pouco significativo. 

- Montagem do aerogerador: montagem da estrutura na vertical com auxílio de grua. Impacte 
negativo, direto, certo, temporário, regional, irreversível, média magnitude e significativo. 

Durante a fase de exploração, os impactes decorrem fundamentalmente do carácter visual intrusivo e 
permanente que estas estruturas artificiais – aerogeradores – assumem na paisagem. Os impactes serão 
tanto mais significativos quanto mais visível for a área do parque eólico e os elementos que o 
constituem, quer localmente, na área direta da sua implantação, quer à distância. Como principais 
alterações, que contribuem para a perda de valor cénico natural da paisagem, identifica-se a seguinte 
situação:  

- Presença do aerogerador: Impacte negativo, certo, imediato, permanente, irreversível, local a 
regional, média magnitude e significativo. 

O impacte visual negativo, de acordo com a bacia visual simulada, far-se-á sentir de forma permanente 
nas povoações, em parte da sua área ou em toda, consideradas no estudo e dentro da área de estudo. O 
impacte visual negativo será mais intenso nas povoações mais próximas, das quais se destacam as 
povoações: Campeã, Aveção, Aveção do Meio, Aveção do Cabo, Pereiro, Aveçãozinho, Pêpe e 
Mascoselos. No que se refere a observadores com carácter temporário, referem-se ainda as vias sobre 
as quais o impacte visual se faz sentir, e que consequentemente pode ser potencialmente percecionado 
pelos observadores temporários sobretudo nas vias mais importantes: IP4, EN15, EN304, CM1205 e 
acesso ao Parque. No IP4 e EN15, que se desenvolvem paralelas, o impacte visual faz-se sentir ao longo 
de cerca de 5 km. Relativamente à EN304, o impacte visual será sentido ao longo de uma extensão com 
cerca de 4,5 km, compreendida sensivelmente entre a povoação de Aveção do Meio e a ligação como a 
EN15. O impacte visual far-se-á ainda sentir potencialmente sobre o CM1205, ao longo de uma extensão 
com cerca de 2 km, mais próxima da localização do aerogerador e a Norte do mesmo.  

No que se refere aos impactes cumulativos, com outros projetos, destacam-se os existentes de igual 
tipologia: Vila Cova (18 aerogeradores) e Pena Suar (23 aerogeradores). O impacte visual negativo 
gerado pelos 41 aerogeradores existentes pode atualmente considerar-se como muito significativo, pelo 
que, face ao acréscimo de 1 aerogerador do sobreequipamento, o impacte visual negativo resultante 
em termos cumulativos, considera-se como pouco significativo.  
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Solos e ocupação do solo 

De uma forma geral a afetação dos solos e uso do solo pela implantação do projeto está relacionada 
com os processos de escavação e regularização dos terrenos necessários à instalação dos elementos 
definitivos.  

A área afetada pela fase de construção corresponde a um total de 2545 m2, da qual, cerca de 797,5 m2 

ao acesso a construir, 47,5m2 à vala de cabos, 1200 m2 à plataforma e aerogerador e 500m2 ao estaleiro. 

Na fase de exploração a área da vala de cabos e a zona de estaleiro serão totalmente recuperadas, bem 
como a plataforma de montagem do aerogerador, ficando as áreas de solo afetadas apenas por 925m2. 

Conclui-se assim, que os impactes espectáveis para o descritor solo e uso do solo apenas são negativos 
na fase de construção, e inexistentes na fase de exploração respetivamente para o uso do solo e solo.  

Recursos hídricos superficiais 

Para os recursos hídricos superficiais prevêem-se impactes relacionados com a fase de construção, 
nomeadamente com a desmatação e decapagem, necessárias à limpeza do terreno na área de 
implantação do aerogerador e da abertura das valas, movimentação de terras, implantação e 
funcionamento do estaleiro, e implantação dos elementos definitivos.  

Outros impactes que poderão ocorrer devem-se aos eventuais derrames de óleos e de combustíveis e à 
produção de efluentes resultantes das atividades do estaleiro, que serão menosprezáveis  

Uma vez que o projeto não interfere diretamente com nenhuma linha de água relevante, verificando-se 
apenas pequenos escoamentos torrenciais, não se preveem impactes negativos significativos a nível 
hidrológico. 

Ambiente sonoro 

Relativamente à fase de construção considera-se que a mesma não é relevante em termos de impacte 
no ambiente sonoro dos recetores sensíveis potencialmente mais expostos. 

A avaliação dos impactes decorrentes da fase de exploração do projeto baseou-se na previsão dos níveis 
sonoros produzidos pelo sobreequipamento (aerogerador de 2MW) e elaboração dos respetivos mapas 
de ruído particular em termos dos indicadores Lden e Ln. De acordo com os dados disponibilizados, a 
metodologia de previsão não apresenta desvios aos requisitos gerais recomendados para simulação de 
fontes sonoras pontuais. Os níveis sonoros obtidos de ruído particular junto do ponto recetor são, para 
todos os períodos de referência, cerca de 18dB(A), o que revela impacte nulo do projeto. Portanto, não 
se consideram necessárias medidas de minimização, não se justificando também a monitorização deste 
fator ambiental. 

Socioeconomia 

Tendo em conta as várias ações que decorrem em fase de construção - preparação do terreno com 
operações de decapagem, regularização do terreno e escavação do solo, instalação do estaleiro, 
preparação da fundação do aerogerador, abertura da vala de cabos, criação do acesso ao aerogerador, 
transporte dos materiais de construção e dos vários componentes do aerogerador – é estimada a 
necessidade de 8 trabalhadores diretos, em fase de pico, bem como o fornecimento de alojamento, 
alimentação, limpeza, serralharia, carpintaria, manutenção, abastecimento e reparação automóvel. 

Identificam-se assim impactes: 

Na fase de construção: 

i) na demografia, impactes positivos, de magnitude muito reduzida, diretos, temporários e reversíveis; ii) 
no emprego e atividades económicas, impactes positivos, de magnitude muito reduzida, diretos, 
temporários e reversíveis; iii) na qualidade de vida (ruido provocado pelas obras), impactes negativos, 
pouco significativos, de magnitude muito reduzida, diretos, temporários e reversíveis; iv) na qualidade 
de vida (circulação de veículos pesados), impactes negativos, temporários, reversíveis e de magnitude 
reduzida; v) na qualidade de vida (degradação das estradas), impactes negativos, de magnitude muito 
reduzida, diretos, permanentes e reversíveis;  

Na fase de exploração: 
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i) na demografia, sem impactes; ii) no emprego e atividades económicas, impactes positivos, de 
magnitude muito reduzida, diretos, temporários e reversíveis; iii) qualidade de vida (ruido provocado 
pelos aerogeradores), impactes negativos, pouco significativos, de magnitude muito reduzida, diretos, 
permanentes e reversíveis; iv) na qualidade de vida. (reversão de receitas para os proprietários dos 
terrenos e benefício a favor do município - 2,5% da faturação obtida pelo promotor na exploração do 
projeto), impactes positivos, de magnitude reduzida a moderada, diretos, permanentes e irreversíveis; 
v) Cumprimento de Metas (Protocolo de Quioto): impactes positivos, de magnitude reduzida, diretos, 
temporários e reversíveis. 

Património 

Verifica-se que a execução do projeto implica ações durante a fase de construção relacionadas com a 
implantação das infraestruturas que constituem o projeto que são potencialmente geradoras de 
impactes negativos a nível patrimonial como a implantação da plataforma de instalação do aerogerador, 
a desmatação, abertura de acessos e circulação de máquinas. 

Os dados recolhidos pelos trabalhos não permitiram identificar quaisquer impactes diretos para a fase 
de construção. No entanto poderão encontrar-se ocultos no solo contextos ou estruturas arqueológicas 
que poderão vir a ser identificadas no decorrer das movimentações de terras durante a fase de 
construção, Na fase de exploração não são expectáveis quaisquer impactes negativos. 

INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO (ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES, SERVIDÕES E 

RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA) 

Foi efetuada uma análise correta dos Instrumentos de Gestão Territorial que abrangem a área em 
estudo. Foram elaboradas cartas com a implantação do projeto nas Plantas de Ordenamento e de 
Condicionantes dos concelhos abrangidos pela área de estudo, nomeadamente, Vila Real, Mondim de 
Basto e Amarante, e outra com a implantação do projeto sobre a Carta de Reserva Ecológica Nacional 
dos municípios referidos. Foi feito, ainda, uma Planta de Condicionamentos, que integra os principais 
condicionamentos à implementação do aerogerador em questão bem como outras infraestruturas 
associadas. 

Assim, verificou-se que os instrumentos de gestão territorial em vigor na área de implantação do 
projeto são os seguintes: 

Âmbito Regional 

 Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte (PROT-Norte) (em 
elaboração); 

 Plano Regional de Ordenamento Florestal do Douro (PROF do Douro) - 
aprovado pelo Decreto Regulamentar nº 4/2007, de 22 de janeiro; 

 Plano da Bacia Hidrográfica do rio Douro (PBH do Douro) – aprovado em 9 de 
agosto de 2001 pelo Decreto Regulamentar n.º 19/2001, publicado no Diário 
da República nº 284, 1ª Série – B (encontra-se em processo de revisão). 

Âmbito Municipal 

 Plano Diretor Municipal de Vila Real – aprovado pelo Aviso n.º 7317/2011, de 
22 de março; 

 Plano Diretor Municipal de Mondim de Basto – aprovado pela Resolução do 
Concelho de Ministros n.º36/95, de 21 de abril; 

 Plano Diretor Municipal de Amarante – aprovado pela Resolução do Concelho 
de Ministros n.º165/97, de 29 de setembro. 

Condicionantes, servidões e 
restrições de utilidade 

pública, salientando-se: 

 Reserva Ecológica Nacional (REN); 

 Perímetros Florestais; 

 Regime Florestal; 

 Sítios de Interesse Comunitário – SIC Alvão/Marão (PTCON0003). 

 

Efetuado o enquadramento do traçado proposto na Planta de Ordenamento do PDM de Vila Real, 
concelho em que será feita a implantação do projeto, constatou-se que o projeto em análise interfere 
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com as categorias de espaço: Solo Rural – Espaços Florestais, e posteriormente, no Aditamento 
identifica a Estrutura Ecológica Municipal em Solo Rural.  

De acordo com o Regulamento daquele plano, no n.º 2 do Artigo 27.º os Espaços Florestais “…não 
podem ser objeto de quaisquer ações que diminuam ou destruam as suas potencialidades, salvo as 
enquadradas nas exceções estabelecidas na lei geral e as previstas no presente Regulamento, 
consideradas compatíveis com o uso dominante, bem como as definidas no Plano Regional de 
Ordenamento Florestal do Douro”. Segundo o Art.º 28.º (Exceções ao uso dominante) são consideradas 
exceções, na sua alínea e): “(…) Instalações especiais nomeadamente as afetas à exploração de recursos 
geológicos, parques eólicos, aproveitamentos hidroelétricos ou hidroagrícolas (…)” 

No que diz respeito à Estrutura Ecológica Municipal em Solo Rural, cujo regulamento do PDM, refere 
que “engloba as áreas que desempenham um papel determinante na proteção e valorização ambiental 
e na garantia da salvaguarda dos ecossistemas e da intensificação dos processos biofísicos em solo 
rural”, são admitidas “… instalações adstritas a aproveitamentos hidroagrícolas, hidroeléctricos ou 
eólicos, condicionadas à elaboração de estudo de incidências ambientais que garanta a salvaguarda dos 
sistemas ecológicos em presença”, 

Assim, conclui-se que o projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico de Pena Suar não contraria o 
disposto no Regulamento do Plano Diretor Municipal de Vila Real. 

No que se refere à interferência com restrições e servidões de utilidade pública, constatou-se que o 
projeto prevê afetação de áreas integrantes da REN, nomeadamente nos sistemas “áreas com risco de 
erosão” e “cabeceiras de linhas de água”, que, de acordo com o Anexo IV do Decreto-Lei n.º 166/2008, 
de 22 de agosto, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, corresponde 
respetivamente a “Áreas de elevada erosão hídrica do solo” e “Áreas estratégicas de proteção e recarga 
de aquíferos”, pressupondo a obtenção do parecer da CCDR. 

O projeto interfere igualmente com áreas integrantes da Rede Natura 2000, concretamente com o Sítio 
de Interesse Comunitário Alvão/Marão e por áreas abrangidas por Perímetros Florestais, pelo que 
carece de parecer do ICNF (entidade que integra a Comissão de Avaliação). 

Da visita ao terreno foi possível verificar que o local de implantação do novo aerogerador, bem como a 
abertura do respetivo acesso, afetarão uma mancha de pinhal. Esta mancha é necessariamente afetada, 
em virtude daquele ser o único local disponível para colocação do aerogerador, face aos 
empreendimentos projetados para o entorno, e o acesso ter de seguir a linha de cota. Assim, no que 
respeita a esta afetação, e porque a referida mancha se encontra integrada no regime florestal, deverão 
ser respeitadas as disposições do decreto-lei nº 173/88, de 17 de maio.  

Face ao exposto, salienta-se que, de acordo com o regime jurídico da REN, publicado pelo Decreto-Lei 
n.º166/2008, de 22 de agosto, na redação dada no Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, a 
ocupação dos solos integrantes da REN para a instalação de parques eólicos, está prevista na alínea f) 
Produção e distribuição de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis, do ponto II - 
Infraestruturas, do anexo II, relativo aos “usos e ações compatíveis com os objetivos de proteção 
ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas na REN” do 
referido Diploma, devendo ser sujeitas à aprovação da respetiva CCDR. No entanto, o Decreto-Lei n.º 
225/2007, de 31 de maio, que concretiza um conjunto de medidas ligadas às energias renováveis 
previstas na estratégia nacional para a energia, considera, no n.º3 do art.º8 “Nos casos de projetos a 
localizar em áreas delimitadas como REN, a emissão de DIncA ou DIA favorável ou condicionalmente 
favorável determina a dispensa de emissão da autorização prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 4.º do 
Decreto-Lei n.º 93/90, de 19de Março, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 180/2006, de 6 de 
Setembro.”  

Foram ainda identificados outros condicionalismos, nomeadamente a existência na área de estudo de 
dois Vértices Geodésicos, tendo sido solicitado a pronúncia do Instituto Geográfico Português, tendo 
esta referido que o projeto não constitui impedimento para as atividades geodésicas. 

Foram, ainda, identificados os principais impactes decorrentes da implantação do projeto (fase de 
construção), destacando-se os seguintes: 

 Em termos de ordenamento, prevê-se que o projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico de 
Pena Suar terá um impacte negativo, permanente, direto mas de magnitude muito reduzida.  
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 De realçar que da análise efetuada aos diversos IGT’s consultados, não foi verificada qualquer 
incompatibilidade à implantação do projeto. 

 No que diz respeito às condicionantes, os impactes prevêem-se como negativos, permanentes e 
diretos, mas de magnitude reduzida, tendo em conta a dimensão reduzida da área afetada 
relativamente à já ocupada pelo parque eólico existente, e as medidas de minimização 
preconizadas. 

Na fase de exploração não se preveem impactes sobre o ordenamento do território e sobre as 
condicionantes, pelo que se classificam como inexistentes. 

 

6. 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 2 de Março a 5 de Abril de 2012. 

Durante este período não foram recebidos quaisquer comentários relativos ao projeto e/ou ao estudo 
de impacte ambiental. 

 

7. CONCLUSÕES 

O Parque Eólico de Pena Suar encontra-se em funcionamento desde 1997, tendo inicialmente sido 
constituído por 20 aerogeradores com uma potência unitária de 500 KW. Posteriormente, em 2005, foi 
ampliado com a instalação de 3 novos aerogeradores com uma potência unitária de 2000 KW. O atual 
parque é assim constituído por 23 aerogeradores que totalizam uma potência instalada de 16 MW. 

O projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pena Suar tem como objetivo reforçar a 
capacidade de produção de energia elétrica do Parque Eólico de Pena Suar. O Parque Eólico de Pena 
Suar é constituído por 23 aerogeradores, 20 com uma potência unitária de 500 KW e 3 com uma 
potência unitária de 2000 KW, totalizando uma potência instalada de 16 MW, com que produz 
anualmente 40,8 GWh. 

Após a instalação do Sobreequipamento (um aerogerador de 2 MW), o Parque Eólico de Pena Suar 
passará a ter 24 aerogeradores, com uma potência total instalada de 13,9 MW, com a qual se estima um 
aumento da produção média anual de 4,59GWh. Assim, prevê-se que o Parque Eólico de Pena Suar terá 
uma produção média anual de 45,39 GWh. 

O Sobreequipamento do Parque Eólico de Pena Suar situa-se no distrito e concelho de Vila Real, na 
freguesia de Campeã e consiste na implantação de 1 aerogerador, de 2 MW de potência unitária, a 
nordeste do aerogerador AG23 do Parque Eólico de Pena Suar. 

O novo aerogerador a instalar irá utilizar toda a infraestrutura elétrica do parque eólico existente, 
nomeadamente, a rede de cabos, o edifício de comando e a linha elétrica aérea, não sendo necessária 
qualquer intervenção a este nível, com exceção da ligação entre o novo aerogerador (AG24) e o 
aerogerador mais próximo (AG23).  

Assim, o projeto em avaliação contempla a instalação de um aerogerador, a construção de um acesso 
com cerca de 145 m e de uma vala de cabos que será implantada mais a norte, mas sensivelmente 
paralela ao acesso, com um comprimento de cerca de 240 m. 

Relativamente aos impactes ambientais previstos com a implantação do projeto, dada a tipologia, a 
dimensão do projeto – a implantação de um aerogerador, e a localização do mesmo – uma área com um 
total 41 aerogeradores entre os existentes e previstos, prevê-se que os impactes derivados da 
implantação do projeto não sejam significativos. 

Como impactes positivos, identificaram-se os relacionados com o aumento das fontes municipais de 
rendimento, já que a exploração do projeto gera um rendimento fixo em benefício do município (2,5% 
da faturação obtida pelo promotor, decorrente da exploração do projeto) e dos proprietários dos 
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terrenos envolvidos (rendas). Estes impactes, apesar de positivos, são considerados de magnitude 
reduzida a moderada dada a dimensão do projeto. 

No que se refere aos impactes negativos salientam-se os relacionados com a fase de construção que se 
prevê que, devido à dimensão do projeto e à área afetada, sejam pouco significativos e temporários. 

Na fase de exploração foram identificados impactes negativos relacionados com os sistemas ecológicos 
e paisagem (impactes cumulativos). Para os sistemas ecológicos são expectáveis impactes ao nível da 
mortalidade de aves e quirópteros por colisão com as pás do aerogerador. Na paisagem destacam-se os 
impactes cumulativos com os outros parques eólicos existentes: Vila Cova (18 aerogeradores) e Pena 
Suar (23 aerogeradores). Tendo em conta os impactes negativos gerados pelos 41 aerogeradores, entre 
os existentes e os previstos, considerou-se que o acréscimo de um aerogerador do projeto em avaliação, 
não irá aumentar significativamente os impactes que se fazem sentir atualmente. 

Face ao exposto, ponderando os impactes positivos e os impactes negativos do projeto, considera-se 
possível propor a emissão de parecer favorável ao projeto “Sobreequipamento do Parque Eólico de 
Pena Suar” condicionado ao cumprimento das condicionantes, das medidas de minimização, dos planos 
de acompanhamento ambiental da obra, das áreas intervencionadas e de monitorização, a seguir 
apresentados. 

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

CONDICIONANTES 

1. Deve ser garantida a compatibilidade de todas as ações do projeto com os Instrumentos de Gestão 
Territorial em vigor. 

ELEMENTOS A APRESENTAR À AUTORIDADE DE AIA ANTES DO LICENCIAMENTO 

2. Plano de Monitorização de Quirópteros e Avifauna. 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

As medidas previstas para a fase de projeto deverão ser integradas 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 Construção 

Planeamento dos trabalhos, estaleiros e áreas a intervencionar 

3. Deverá ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos. 

4. Sempre que se venham a identificar elementos que justifiquem a sua salvaguarda, a planta de 
condicionamentos deverá ser atualizada. 

5. Todos os elementos de especial interesse geológico, geomorfológico ou paleontológico que sejam 
postos a descoberto durante os trabalhos relacionados com este projeto, deverão ser sujeitos a 
uma avaliação geológica para a qual o LNEG deve ser contactado. 
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6. Na conceção dos taludes – aterro e escavação – procurar estabelecer uma modelação mais natural e 
suave, segundo um perfil em S ou “pescoço de cavalo”, nas zonas de transição com o terreno 
existente conferindo-lhes assim maior continuidade.  

7. Os taludes a intervencionar ao longo do acesso a construir deverão ter um declive máximo de 1/3 
(vertical/horizontal). 

8. A conceção dos órgãos de drenagem, caixas de visita ou valetas, deverá prever o revestimento 
exterior com a 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. 

9. Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior perturbação. 

10. A calendarização das obras de construção do projeto deve respeitar os períodos de maior 
sensibilidade do Lobo-ibérico, correspondentes às épocas de reprodução e dependência das crias. 
Nesse sentido, não poderão ser realizadas quaisquer obras de construção deste sobreequipamento 
no período que decorre entre os meses de abril e setembro, inclusive. 

11. Só poderão ser realizados trabalhos no período que decorre desde uma hora depois do nascer do 
sol até uma hora antes do pôr do sol. 

12. 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. 

13. Assegurar o escoamento natural em todas as fases de desenvolvimento da obra. 

14. 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). 

15. 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 Proteção 
Civil, e entidades normalmente envolvidas na prevenção e combate a incêndios florestais, bem 
como as entidades com jurisdição na área de implantação do projeto. 

16. 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. 

17. As populações mais próximas deverão ser informadas acerca das ações de construção e respetiva 
calendarização, divulgando esta informação em locais públicos, nomeadamente na junta de 
freguesia e câmara municipal. 

18. O estaleiro e as áreas de apoio à obra deverão localizar-se fora das manchas de habitats prioritários 
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; 

- 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. 

19. A área dos estaleiros não deverá ser impermeabilizada, com exceção dos locais de manuseamento e 
armazenamento de substâncias poluentes. 
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20. 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. 

21. 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. 

22. 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.  

23. Em condições climatéricas adversas, nomeadamente dias secos e ventosos, deverão ser utilizados 
sistemas de aspersão nas áreas de circulação. 

24. 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. 

- Aerogerador e plataforma: deverá ser limitada uma área máxima de 2 m para cada lado da área 
a ocupar pela fundação e plataforma. 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. 

25. Sinalizar 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 50 m das áreas a intervencionar/utilizar.  

26. Os serviços interrompidos, resultantes de afetações planeadas ou acidentais, deverão ser 
restabelecidos o mais brevemente possível. 

27. Efetuar o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem 
movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de 
inertes), desde a fase preparatória da obra, como a instalação do estaleiro, abertura de caminhos, 
de valas de cabos 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 se garantir o 
acompanhamento de todas as frentes. Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico 
poderão determinar também a adoção de medidas de minimização complementares. 

28. As ocorrências arqueológicas que vierem a ser reconhecidas no decurso do acompanhamento 
arqueológico da obra deverão, tanto quanto possível e em função do valor do seu valor patrimonial 
ser conservadas in situ, de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação atual, ou 
serem salvaguardadas pelo registo. No caso de elementos arquitetónicos e etnográficos, através de 
registo gráfico, fotográfico e de elaboração de memória descritiva; no caso de sítios arqueológicos, 
através da sua escavação integral. 

29. Os achados móveis efetuados no decurso destas medidas deverão ser colocados em depósito 
credenciado pelo organismo de tutela do património cultural. 

30. As ocorrências passíveis de afetação (indireta e provável) em consequência da execução do projeto, 
e por proximidade da frente de obra, têm de ser registadas, para memória futura, mediante 
representação gráfica, fotográfica e textual. 

Desmatação e Movimentação de Terras 

31. 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. 

32. Deverão ser salvaguardadas todas as espécies arbóreas e arbustivas, procedendo-se à sua 
sinalização.  
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33. Durante as ações de escavação, a camada superficial de solo (terra vegetal) deverá ser 
cuidadosamente removida e depositada em pargas. 

34. 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. 

35. Efetuar a prospeção arqueológica sistemática das áreas de incidência, de reduzida visibilidade, de 
forma a colmatar as lacunas de conhecimento, bem como das áreas de apoio à obra, depósitos 
temporários e empréstimos de inertes, caso se situem fora das áreas já prospetadas. 

36. Efetuar a prospeção arqueológica sistemática, após a desmatação, das áreas de incidência do 
projeto (aerogerador e acesso) de forma a colmatar as lacunas de conhecimento, incluindo ainda 
áreas de estaleiro e depósitos temporários. 

37. 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 

38. Não poderão ser instaladas centrais de betão na área de implantação do projeto.  

39. No caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo, deverá ser dada atenção especial à sua 
origem, por forma a que as mesmas não alterarem a ecologia local e introduzam plantas invasoras. 

40. Não utilizar recursos naturais existentes no local de implantação do projeto. Excetua-se o material 
sobrante das escavações necessárias à execução da obra. 

41. Implementar um plano de gestão de resíduos que permita um adequado armazenamento e 
encaminhamento dos resíduos resultantes da obra. 

42. 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. 

43. 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. 

44. 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. 

45. 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. 

46. 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. 

47. 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. 

48. 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). 

49. 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. 

50. Proteger os depósitos de materiais finos da ação dos ventos e das chuvas. 
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51. 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. 

52. 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.  

53. 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. 

54. 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 à 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. 

55. 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 

56. Limitar a circulação de veículos motorizados, por parte do público em geral, às zonas de obra. 

57. 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 

58. A substituição de grandes componentes do parque eólico, entendida como toda a atividade que 
requeira intervenção de grua, deverá respeitar medidas de minimização semelhantes às que uma 
atividade equivalente tem durante a fase de construção do projeto e que se encontram vertidas no 
presente parecer. A Autoridade de AIA deverá ser avisada previamente da necessidade desse tipo 
de intervenção, bem como do período em que ocorrerá. No final da intervenção deverá ser enviado 
à Autoridade de AIA um relatório circunstanciado, incluindo um registo fotográfico detalhado, onde 
se demonstre o cumprimento das medidas de minimização e a reposição das condições tão 
próximas quanto possível das anteriores à própria intervenção. 

59. Sempre que ocorram trabalhos de manutenção que obriguem a revolvimentos do subsolo, à 
circulação de maquinaria e pessoal afeto, deverá efetuar-se o acompanhamento arqueológico dos 
trabalhos. As ações relativas à exploração e manutenção devem restringir-se às áreas já ocupadas. 

60. Sempre que se desenvolvam ações de manutenção, reparação ou de obra, deverá ser fornecida 
para consulta a planta de condicionamentos atualizada aos responsáveis. 

61. 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. 

62. 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. 

63. Encaminhar os diversos tipos de resíduos resultantes das operações de manutenção e reparação de 
equipamentos para os operadores de gestão de resíduos. 

64. 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. 

65. Fazer revisões periódicas com vista à manutenção dos níveis sonoros de funcionamento dos 
aerogeradores. 

66. 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. 

67. Se surgir alguma conflitualidade com o funcionamento dos equipamentos de feixes hertzianos da 
força aérea, deverão ser efetuadas as correções necessárias. 

Fase de Desativação 

68. 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. 

PLANO DE RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS INTERVENCIONADAS 

Deverá ser implementado o Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI), tendo 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: 
local de estaleiro e apoio à obra, acessos, envolvente do aerogerador (base da fundação e 
plataforma de montagem), vala 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.  

- Estaleiro 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. 

- Plataforma de montagem do aerogerador: 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 do 
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aerogerador, 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 da vala aberta, 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. 

- 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. 

3. 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. 

- 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. 
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PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE AMBIENTAL DA OBRA 

Deverá ser implementado o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO), tendo 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. Todas as medidas aplicadas à fase de construção deverão ser incluídas no PAAO, e este deverá ser 
obrigatoriamente incluído no caderno de encargos e nos contratos de adjudicação da obra, para 
efeitos da sua aplicação na fase de construção. 

3. Antes da construção deverão ser efetuados os últimos ajustes ao projeto, decorrentes dos 
requisitos ambientais requeridos na DIA, 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). 

4. 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. 

5. 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. 

6. A Equipa de Acompanhamento Ambiental (EAA) deverá ser composta por um ou mais técnicos com 
formação na área de Ambiente ou afim. Para além dos técnicos afetos ao Acompanhamento 
Ambiental da Obra, esta equipa poderá integrar a Equipa de Acompanhamento Arqueológico. 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 Relatórios de Acompanhamento 
Ambiental da Obra (RAAO). 

7. O PAAO deverá apresentar, nomeadamente, um cronograma atualizado da obra, a metodologia a 
adotar no Acompanhamento Ambiental da Obra (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 
condicionamentos. 

8. A Planta de Condicionamentos deverá ser efetuada para o Sobreequipamento, à escala 1:5 000 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.). Deverá ser distribuída a todas as pessoas afetas à obra. 

9. Na Planta de Condicionantes deverá ser interdita a instalação de estaleiros, novos acessos à obra e 
áreas de empréstimo e de depósito de inertes, em locais situados junto às ocorrências 
patrimoniais. 

10. 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 
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ANEXO I 

 
Enquadramento e localização do projeto 
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Anexo 6
Planta Geral de Condicionamentos
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Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA N.º 2601 
Sobreequipamento do Parque Eólico de Pena Suar                                                            
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Exmo. Senhor
Dr. Nuno Lacasta
Digmo. Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente

Rua da Murgueira, n.° 9-9A - Zambujal
Apartado 7585
2611—865 AMADORA

L

Sua referência Sua comunicação de Nossa referência Data
Ofício Circular 212013/2013/GAlA 201301 08 OFICIO N°00389 2013 FEV. 08
Reta. S-000076

ASSUNTO: Processo de Avaliação de Impacte Ambiental - AIA no 2601
Projeto: “Sobreequipamento do Parque Eólico de Pena Suar”

Envio de Parecer.

Na sequência do ofício de V. Exa. supra mencionado, relativo ao Processo de Avaliação de Impacte

Ambiental — AIA no 2601 do Projeto “Sobreequipamento do Parque Eólico de Pena Suar”, junto se

envia o respetivo Parecer desta Instituição.

Com os melhores cumprimentos,

do Co elhoO~

~4achado Leite

Anexo: O mencionado.

Estrada da Porteta, Bairro do Zambujal. Alfragide
Apartado 7586 • 2610999 M’L4DORA Portugal GOVERNO DE 1
lei: .351 210 924 600/1 • .351 214 705 400
Fas: .351 214 719 018 Online: 2147190l8@fax.ptpnme.pt PORTUGAL EOOIMflLGO
~vvni.lntg.pt



AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE
Oficio Circular 2/2013/GAlA — Reta. S-000076 de 8 de Janeiro de 2013

Assunto: Processo de Avaliação de Impacte Ambiental
AIA n° 2601

Projeto: “Sobreequipamento do Parque Eólico de Pena Suar”

Nome do Responsá veI~’Ís) Técnico(s) 1 Unidade de Investigação

- Dr. Carlos Meireles e Dra. Judite Fernandes 1 Unidade de Geologia,
Hidrogeologia e Geologia Costeira

- Dr. José Vítor Lisboa e Eng. Augusto Filipe 1 Unidade de Recursos
Minerais e Geofísica

Fevereiro/2013
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1
PARECER

Relativamente ao Estudo de Impacte Ambiental referido em epígrafe, cumpre-nos dizer o seguinte:

No que diz respeito aos descritores Geologia e Geomorfologia, incluindo Litologia, Tectónica e

Património não é feita uma correcta caracterização de situação de referência a qual, nalguns casos,

contém erros grosseiros.

Na caracterização da Geologia não se tira partido da informação geológica disponível como a

cartografia à escala 1:50.000, que deveria ter sido utilizada para definir o enquadramento geológico

do local de estudo. Na caracterização da Geomorfologia é apenas feito o enquadramento geológico

regional com breves passagens pela fisiografia da região, mas não se aborda a geomorfologia da

região envolvente do local onde se quer implantar este sobreequipamento.

No que se refere ao item “2.2.2. Litologia” onde deveria constar o enquadramento geológico e a

descrição litológica detalhada do local, usa-se uma descrição genérica da Formação Pardelhas,

retirada de uma carta geológica de pequena escala (1:500.000), dando enfase à descrição das

unidades do Complexo Xisto-Grauváquico, quando a torre eólica vai ser instalada em litologias do

Ordovícico. Os estudos quer geológicos quer geotécnicos, que com certeza devem ter sido

realizados, deveriam ter sido utilizados para uma cuidada descrição litológica da geologia local.

Na caracterização Tectónica há confusão e mistura entre temas da geologia regional e conceitos

vagos e erróneos de tectónica e geomorfologia. Nada é dito sobre a fracturação do maciço rochoso

(orientações, espaçamento e preenchimento das caixas de falha), onde será construída a torre

eólica.

Quanto ao item “2. a 5. Interesse Geológico de Interesse Económico e Conservacionista”, não há

nenhuma referência a possíveis locais com interesse geológico que possam ser evidenciados pelos

trabalhos de acesso e da construção da plataforma, como sejam: jazidas fossilíferas (interesse

paleontológico); taludes onde se possa directamente observar falhas como a de Pena Suar

(interesse tectónico) ou estudar a sequência litoestratigráfica local (interesse estratigráfico). A este

respeito sugere-se a inclusão na DIA da uma medida:

Estrada da Portela, Bairro do Zambujal. Alfra8ide GOVERNO DE MINSIUIO0~KON~LA
Apartado 7586 • 2610999 A.~MDORA Porlu8at POR11JGAL IDO
rei: .351 210924 6~8I9
ra*: .351 217 163 688 OntIne: Z17163688@lax.ptprime.pt
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- Todos os elementos de especial interesse geológico, geomorfológico ou paleontológico que sejam

postos a descoberto durante os trabalhos relacionados com este projeto, deverão ser sujeitos a uma

avaliação geológica para o que o LNEG deverá ser contactado.

Apesar deste panorama, francamente negativo relativo ao conteúdo do EIA no que se refere aos

descritores Geologia e Geomorfologia, dadas as características do projeto, nada temos a opor à

concretização do mesmo.

No que conceme à Hidrogeologia informa-se que, embora o descritor esteja sucinto e contenha

lacunas de informação, nomeadamente quanto à caracterização hidrogeológica dos quartzitos

armoricanos, formação relevante na área de implantação do projecto, o parecer é favorável à

construção de mais um aerogerador.

Relativamente a Recursos Minerais, não temos conhecimento da sua existência na área deste

projeto, que pelas suas características vai ocupar uma área de implantação relativamente reduzida.

Após análise aos documentos disponibilizados, considera-se que o conteúdo referente aos recursos

minerais se encontra demasiado sucinto não sendo estes adequadamente caratehzados,

fundamentando-se apenas na informação da DGEG que refere a inexistência de servidões

administrativas atribuídas para os recursos geológicos nesse local.

Face ao exposto e atendendo às especificidades este projeto, consideramos não ser relevante a

inexisténcia nos estudos apresentados de uma adequada caraterização dos recursos minerais na

área de estudo.
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