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ESTRUTURA DE VOLUMES 

 

O Estudo de Impacte Ambiental do projecto do Reforço de Potência do Parque Eólico de Serra do 

Barroso III inclui os seguintes volumes: 

Volume 1 – Relatório; 

Volume 2 – Anexos; e 

Volume 3 – Resumo Não Técnico. 
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1.  INTRODUÇÃO 

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

(EIA) do projecto de Reforço de Potência do Parque Eólico de Serra do Barroso III, que tem por 

objectivo fornecer ao público, de forma sintética e acessível tecnicamente, a informação relevante 

sobre os projectos e os seus previsíveis efeitos sobre o ambiente. 

A Eólica do Alto do Mourisco, S.A. é entidade promotora do projecto de Reforço de Potência do 

Parque Eólico de Serra do Barroso III. 

A entidade responsável pelo licenciamento deste projecto é a Direcção Geral de Energia e Geologia 

(DGEG). 

O Reforço de Potência do Parque Eólico de Serra do Barroso III, de acordo com o Decreto-Lei n.º 

197/2005, de 8 de Novembro, encontra-se sujeito a uma Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) por se 

enquadrar nos critérios definidos no Anexo II no ponto 13 “Qualquer alteração, modificação ou 

ampliação de projectos não incluídos no anexo I e incluídos no anexo II já autorizados e executados 

ou em execução que possam ter impactes negativos importantes no ambiente”. 

Assim, a ProSistemas, Consultores de Engenharia, S.A., elaborou o Estudo de Impacte Ambiental 

(EIA) relativo ao projecto do Reforço de Potência do Parque Eólico de Serra do Barroso III, o qual foi 

desenvolvido, entre Julho de 2012 e Outubro de 2012, sobre um projecto com uma profundidade de 

desenvolvimento correspondente a Projecto de Execução. 

2. LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO 

O projecto de Reforço de Potência do Parque Eólico de Serra do Barroso III localiza-se no norte de 

Portugal Continental, em território do distrito de Vila Real, nos concelhos de Montalegre (Viade de 

Baixo) e Boticas, (freguesia de Cerdedo e Alturas do Barroso). Salienta-se que a maior parte do 

projecto se desenvolverá no concelho de Montalegre (os aerogeradores irão ser instalados somente 

neste concelho) sendo que, apenas pequenos troços de acessos e valas de cabos, irão ser 

desenvolvidos no concelho de Boticas (Figura 1 anexa). 

3. OBJECTIVO DO PROJECTO 

Com o projecto de Reforço de Potência do Parque Eólico de Vila Serra do Barroso III pretende-se 

instalar 3 aerogeradores (Figura 1 Anexa) de modo a reforçar a capacidade de produção de energia 

eléctrica do Parque Eólico de Serra do Barroso III. Estima-se que o projecto do Reforço de Potência 

com uma capacidade de produção instalada de 6 MW, produza em ano médio 16,6 GWh. 

Cada aerogerador será instalado numa torre tubular com cerca de 85 m de altura e terá uma 

potência unitária de 2000 kW. 
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Os aerogeradores do projecto de Reforço do Potência do Parque Eólico de Serra do Barroso III irão 

ligar-se ao edifício de comando/subestação do Parque Eólico da Serra do Barroso III, existente, 

através de uma vala de cabos a 20 kV, a qual será implantada junto aos acessos, conforme se pode 

observar na Figura 2 Anexa. 

Para estabelecer a ligação do projecto do Reforço de Potência do Parque Eólico de Serra do 

Barroso III à rede do Sistema Eléctrico do Serviço Público, não será necessário construir qualquer 

nova linha eléctrica aérea, pois será utilizada a linha eléctrica já existente dos Parques Eólicos de 

Serra do Barroso II e III (em exploração), à tensão nominal de 60 kV, que se encontra ligada à 

subestação de Frades, da Rede Eléctrica Nacional. 

A área total em análise é cerca de 84 ha embora a área efectivamente utilizada, compreendendo a 

zona das plataformas dos aerogeradores e os caminhos de acesso a construir, corresponda a uma 

percentagem muito reduzida da área total em análise. 

Em Síntese, o projecto de Reforço de Potência do Parque Eólico de Serra do Barroso III implicam a 

instalação/execução dos seguintes elementos, cuja descrição mais detalhada se apresenta em 

seguida: 

- 3 aerogeradores; 

- plataformas para montagem dos aerogeradores; 

- rede eléctrica interna - cabos subterrâneos eléctricos e de comunicações de interligação 

dos aerogeradores à subestação/edifício de comando; e 

- caminhos de acesso. 

4. ANTECEDENTES DE DESENVOLVIMENTO DOS PROJECTOS 

Usando da prerrogativa que lhe advém do facto de ter vencido a Fase A do Concurso Público 

promovido pelo Governo, para atribuição de capacidade de injecção na Rede para energia eléctrica 

produzida em centrais eólicas – cujo contrato foi celebrado com a Direcção-Geral de Energia e 

Geologia (DGEG) em 27 de Outubro de 2006 – a ENEOP 2, Exploração de Parques Eólicos, S.A., tem 

vindo a promover, a licenciar e a construir os parques eólicos que constituem a sua carteira de 

projectos, espalhados por todo o território nacional, com potência total instalada de cerca de 1200 

MW. 

Ora, alguns dos projectos da carteira inicial da ENEOP 2 não lograram obter todas as aprovações 

necessárias, pelo que, no sentido de tentar completar os 1200 MW a que tem direito, a ENEOP 2 tem 

vindo a desenvolver estudos para a selecção de projectos alternativos, assumindo como primeira 

prioridade o reforço de potência de parques eólicos já construídos ou ainda em fase de construção. 
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Um dos reforços de potência em estudo é o do Parque Eólico Serra do Barroso III, o qual é 

propriedade da Eólica do Alto do Mourisco S.A., sociedade detida a 100% pela ENEOP2 - Exploração 

de Parques Eólicos S.A. 

5. DESCRIÇÃO GERAL DOS PROJECTOS 

Na definição da configuração proposta para o projecto em análise, foram determinantes a 

minimização dos impactes ambientais decorrentes da instalação e operação do projecto, a 

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

aerogeradores, de modo a evitar interferências mútuas. 

A conversão de energia eólica em energia eléctrica é efectuada nos aerogeradores, cuja 

constituição principal se apresenta na figura seguinte: 

 

Figura 1 – Constituição principal de um aerogerador. 

Um aerogerador é basicamente constituído por uma torre que suporta na parte superior uma hélice 

de três pás. 

As torres dos aerogeradores que estão previstos instalar no Reforço de Potência do Parque Eólico 

de Serra do Barroso III serão em betão armado pré-fabricado nos dois terços inferiores e a restante 

parte superior da torre será em aço. 

 Quanto a dimensões, a torre terá uma altura de 85 m, com uma base de cerca de 6 m de diâmetro, 

enquanto que o diâmetro do rotor do aerogerador terá 92 m. 

No caso do projecto em análise, já existe um acesso até à cumeada da serra onde está implantado 

o Parque Eólico em apreço. O acesso será efectuado através da EN311, com desenvolvimento a sul 

da área de estudo. Na proximidade da povoação de Cerdedo sai-se da referida via, para Norte, num 

PÁ 

TORRE 

CABINE 
(nacelle) 
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entroncamento que indica “Parque Eólico da Serra do Barroso” (parque eólico já em exploração). 

Percorre-se cerca de 5 km de estrada asfaltada, passando nas proximidades de Tapada dos Pigões, 

Torrão de Atalho, Poços, Efeitos, Coroa da Fecha, Senhora do Monte e Pedra do Sono até o 

entroncamento com estrada municipal asfaltada. Neste ponto estamos a sul da área de estudo na 

zona do edifício de comando/subestação (Figura 1 Anexa). 

 

Figura 2 – Acesso existente junto ao edifício de comando/subestação e caminho em Tout-venant” que 
dá acesso ao aerogerador n.º 9 do Parque Eólico de Serra do Barroso. 

A partir deste acesso principal encontra-se construído um caminho em “Tout-venant” que dá acesso 

ao aerogerador n.º 9 do Parque Eólico de Serra do Barroso, sendo que os dois novos acessos a 

construir para o Reforço de Potência do Parque Eólico de Serra do Barroso III partirão a partir deste 

(Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Caminho de acesso existente a partir do qual serão abertos os acessos aos aerogeradores 
do Reforço de Potência do Parque Eólico de Serra do Barroso III. 

Início do acesso aos 
aerogeradores 

Acesso aos 
aerogeradores 9 e 10 

Acesso ao 
aerogerador 11 
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Os acessos a construir dentro do parque serão constituídos por uma faixa de rodagem de 5 m de 

largura, existindo, na situação de talude de aterro, uma concordância de 0,5 m e, no caso de talude de 

escavação, uma valeta com 1,0 m de largura e 0,5 m de profundidade, eventualmente revestida com 

betão pobre em situações onde se preveja a existência de grande erosão provocada pelo escoamento 

das águas pluviais. 

Na Figura 1 anexa indica-se o traçado dos acessos novos a abrir. 

6. OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PROJECTO 

No caso concreto do projecto de Reforço de Potência do Parque Eólico de Serra do Barroso III as 

obras irão iniciar-se pela construção dos novos acessos até aos locais de implantação dos 

aerogeradores. 

A título de exemplo apresenta-se em seguida um conjunto de fotografias referentes à abertura de 

um caminho de acesso ao local de implantação de um parque eólico (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Abertura de um caminho de acesso. 

Associado à abertura de caminhos de acesso, é necessário a execução de obras de drenagem que 

consistem basicamente na construção de aquedutos e valetas de drenagem (figura seguinte). 

       

 

Figura 5 – Valeta e construção de uma passagem hidráulica. 
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Após a execução dos acessos, a fase seguinte consiste na execução dos maciços das fundações 

das torres dos aerogeradores. Esta fase, que pressupõe a execução de escavações e betonagens, é 

feita por etapas conforme se ilustra no conjunto de fotografias apresentados na figura seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Execução da fundação da torre de um aerogerador. 

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

plataforma para a respectiva montagem, a qual deverá ter uma dimensão e configuração que permita 

as manobras necessárias para gruas e de um camião de apoio. 

 

 

 

Figura 7 – Ocupação e dimensão de uma plataforma de trabalho para montagem de um aerogerador. 
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No local de implantação de cada aerogerador, depois de finalizada a respectiva plataforma, é feita 

então a montagem da torre, a qual é efectuada por troços, conforme ilustrado na figura seguinte. 

 

 

 

                     

Figura 8 – Montagem de uma torre. 

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

no seu interior, e das pás no cimo da torre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Transporte e montagem da cabine e pás de um aerogerador. 
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Ao longo dos caminhos de acesso a cada aerogerador é necessário proceder à abertura de uma 

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

de comando/subestação do Parque Eólico de Serra do Barroso III (existente) e os cabos de controlo e 

comando necessários ao funcionamento do parque, conforme se ilustra na figura seguinte. 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Vala para instalação dos cabos eléctricos subterrâneos. 

De referir por último a necessidade da montagem de um estaleiro para cada projecto que ocupará 

uma área de cerca de 300 m2 e cuja localização se apresenta na Figura 1 anexa. Trata-se de uma 

área de uma antiga saibreira que já foi intervencionada anteriormente para dar apoio às obras de 

construção dos Parques Eólicos de Serra do Barroso II e III (Figura 11). 

 

Figura 11 – Local da implantação do Estaleiro (foto tirada quando estava a decorrer a obra de 
construção do Parque Eólico de Serra do Barroso III). 
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7. CARACTERIZAÇÃO DA ZONA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJECTO  

A área de instalação do projecto de Reforço de Potência do Parque Eólico de Serra do Barroso III, 

situa-se numa área natural, com baixas densidades populacionais e pequenos aglomerados 

populacionais dispersos. Na rede viária existente na envolvente, a circulação de veículos é reduzida, o 

que determina também globalmente uma reduzida actividade ruidosa nesta área. 

O Reforço de Potência do Parque Eólico de Serra do Barroso III irá localizar-se numa zona de 

cumeada da Serra do Barroso entre as cotas 1190 e 1279 m, onde ocorre a separação de duas 

grandes bacias hidrográficas, Cávado e Douro, conforme se pode observar na figura seguinte. Sendo 

que a área de implantação do projecto se insere na bacia hidrográfica do Cávado.   

 

Figura 12 – Relevo da zona de implantação do projecto de Reforço de Potência do Parque Eólico de 
Serra do Barroso III. 

A área de implantação dos aerogeradores corresponde a uma zona de cumeada, com cabeços e 

cumes arredondados de altitudes elevadas (cerca dos 1200 m), de onde é possível observar-se os 

complexos montanhosos e os vales em redor. A área envolvente do parque eólico apresenta 

contrastes entre zonas relativamente aplanadas de altitude com outras zonas bastante acidentadas, 

correspondendo os desníveis mais abruptos aos vales cavados pelas linhas de água. 

A área em estudo apresenta poucos afloramentos rochosos de natureza granítica (Figura 13). No 

entanto, conforme se pode verificar através da Figura 3 anexa, os principais afloramentos rochosos 

foram integrados na planta de condicionamentos de forma a garantir a sua preservação. 

 

Altimetria (m)

1203 - 1137

1137 - 1070

1070 - 1003

1003 - 937

937 - 870

870 - 803

803 - 737

737 - 670 

N 
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Figura 13 – Afloramentos rochosos existentes na área em estudo. 

A generalidade da área de estudo está posicionada numa encosta orientada a Norte, sendo que 

aproximadamente 97% (78 ha) desta área estão dominados por vegetação arbustiva de matos baixos 

(II2), que resultou da recuperação da vegetação após os sucessivos incêndios florestais que 

ocorreram na zona. 

 

Figura 14 – Matos baixos na área em estudo. 



 

T65812-VOL3-RNT-R2.doc  11 

EÓLICA DO ALTO DO MOURISCO, S.A. 

PARQUE EÓLICO DE  SERRA DO BARROSO III – REFORÇO DE POTÊNCIA 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

VOLUME 3  – RESUMO NÃO TÉCNICO 

As áreas agrícolas são igualmente escassas, estando representadas por lotes de pequena 

dimensão com culturas de sequeiro (Figura 15). Foram delimitadas três zonas na extremidade Sul da 

área de estudo, que totalizam aproximadamente 1.70%, correspondentes a 1.37 ha. 

 

Figura 15 – Área semeada com Trigo na extremidade sul na área em estudo. 

A extremidade Sul da área em estudo é atravessada pela estrada regional que faz a ligação entre 

as povoações de Coimbró e Alturas do Barroso. Esta rodovia integra a classe de vias de comunicação 

que, juntamente com a classe de infra-estruturas e equipamentos, representam as áreas 

artificializadas da área de estudo. As infra-estruturas e equipamentos identificadas incluem a 

subestação e área de implantação dos aerogeradores do Parque Eólico já existentes e a torre de vigia 

de fogos florestais. Estas duas classes de ocupação do solo totalizam, assim, 0.61 ha, o que 

representa apenas 0.76% da área de estudo. 

Constata-se que  96.75% do território afecto ao empreendimento eólico são matos baixos de Erica 

umbellata, Pterospartum tridentatum e Halimium alyssoides, classificados no habitat 4030 pt3. Pelo 

contrário, os afloramentos rochosos, representados pelos habitats 8220 e 8230 pt3, e os campos 

agrícolas, são escassos, surgindo muito pontualmente em 0,54 % e 1,69% da totalidade da área, 

respectivamente. 

A área em estudo encontra-se inserida na UP2 – Núcleo Central da Serra do Barroso, onde se 

identifica uma predominância das pastagens naturais em vertente, o pastoreio do gado barrosão 

(Figura 16) e presença de pequenos núcleos rurais – Telhado (Figura 17) e Coimbró. É também 

característico desta UP2 uma área de planalto ondulado (Figura 18) no topo da serra com a presença 

de algumas pastagens – subunidade B - e um alinhamento de parques eólicos que marcam uma 

paisagem pontuada (Figura 19). 
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Figura 16 - UP2 A– Lameiros de Vertente – 
Gado Barrosão 

Figura 17 - UP2 A– Lameiros de Vertente – 
Telhado 

  

Figura 18 - UP2 B – Cumeada Principal – 
Planalto ondulado 

Figura 19 - UP2 B – Cumeada Principal – 
alinhamento de parques eólicos 

O local de implantação do Reforço de Potência do Parque Eólico de Serra do Barroso III insere-se 

numa zona onde ocorre a separação de duas grandes bacias hidrográficas, Douro e Cávado, 

conforme referido anteriormente. A maior parte da área em estudo insere-se na bacia hidrográfica do 

rio Cávado, drenando as encostas oeste e norte da área de estudo, para efluentes do rio Rabagão 

(corga de Vale Caroris, corgo da Lebesta), que por sua vez é afluente do rio Cávado. A zona inserida 

na Bacia do Douro, encosta este e sul da área de estudo, insere-se na sub-bacia hidrográfica de 

menores dimensões formada pelo rio Beça (ou Bessa), afluente directo do rio Tâmega. Verifica-se que 

a rede hidrográfica da região é bastante densa desenvolvendo-se de forma radial em relação à serra 

do Barroso.  

Na área de implantação do Reforço de Potência do Parque Eólico de Serra do Barroso III existem 

diversas linhas de água. Estes cursos de água têm regime torrencial na época das chuvas, no entanto, 

possuem caudal diminuto ou nulo na época na época estival. São na sua generalidade linhas de água 

muito incipientes, cujo regime de escoamento rápido é muito dependente da precipitação. 
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Figura 20 – Linha de água na área em estudo, com caudal na época estival. 

O catálogo florístico da área de estudo revela uma riqueza específica muito baixa, tendo sido 

identificadas apenas 13 espécies durante o trabalho de campo, distribuídas por 11 famílias e 12 

géneros. A pobreza do inventário florístico comprova, uma vez mais, o estado de degradação da área 

de estudo, vitima de ciclos periódicos de incêndios florestais que ocorrem na região. 

Foram cartografados na área de estudo 4 biótopos (matos baixos, afloramentos rochosos, linhas de 

água e campos agrícolas) que envolvem na sua totalidade 4 habitats naturais classificados nos termos 

Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro.  

No caso concreto da flora vascular, dada a degradação acentuada da área estudada, apenas Silene 

acutifolia, presente nos afloramentos rochosos representados pelo mosaico dos dois habitats rupícolas 

(8220+8230) existentes na área de estudo, representa um valor relevante para efeitos de conservação 

da flora. 

Salienta-se o facto de a área de estudo ser bem conhecida pela Equipa que elaborou presente EIA 

do Reforço de Potência do Parque Eólico de Serra do Barroso III, já que a ProSistemas elaborou os 

relatórios correspondentes aos Planos de Monitorização da Avifauna e Quirópteros no Parque Eólico 

de Serra de Barroso III, bem como toda a caracterização da área contígua no EIA do mesmo projecto 

eólico. A monitorização da avifauna no Parque Eólico de Serra do Barroso III, que decorreu entre 

Julho de 2008 e Dezembro de 2011 numa área adjacente à área agora em estudo, revelou valores de 

abundância absoluta, de riqueza específica e de densidade bastante baixos. Ao longo desse período, 

foram observadas apenas 31 espécies diferentes de aves, sendo Toutinegra-do mato Sylvia undata, 

Pintarroxo Carduelis cannabina, Chasco-cinzento Oenanthe oenanthe, Cia Emberiza cia, e Laverca 

Alauda arvensis as espécies mais comuns. Pela proximidade entre as duas áreas (a estudada no 
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Plano de Monitorização da Avifauna e a actualmente em estudo), é muito provável que as espécies 

sejam similares nas duas áreas. 

Das espécies observadas durante o trabalho de campo específico para a área de estudo do 

Reforço de Potência do Parque Eólico de Serra do Barroso III, é de referir a presença de um número 

elevado de Laverca Alauda arvensis, Rabirruivo Phoenicurus ochruros e de Cartaxo-comum Saxicola 

torquatus. Todos os indivíduos foram observados em matos rasteiros, em afloramentos rochosos, ou 

na associação entre os dois biótopos. 

Relativamente a espécies com um estatuto de conservação elevado, é provável a presença de 

Víbora-cornuda, Tartaranhão-caçador, Esmerilhão, Falcão-peregrino, Noitibó-cinzento, e Gralha-de-

bico-vermelho, considerando-se que Salamandra-lusitânica, Açor, Felosa-das-ribeiras e Cruza-bico 

não terão qualquer expressão nesta área da serra do Barroso. Das espécies referenciadas, apenas 

Tartaranhão-caçador foi confirmada durante as observações em campo. 

Relativamente aos mamíferos que potencialmente ocorrem na área do Reforço de Potência do 

Parque Eólico de Serra do Barroso III, foram inventariadas 52 espécies diferentes, o que corresponde 

a uma importante riqueza específica nesta classe. Destacam-se as espécies de quirópteros, com 

22 espécies possíveis para a área de estudo e sua envolvente. 

No entanto, das 22 espécies de quirópteros potencialmente presentes apenas foram confirmadas 

através da monitorização (período compreendido entre 2008 e 2011), numa área adjacente à área em 

estudo (Parque Eólico de Serra do Barroso III), 3 espécies: Morcego-anão Pipistrellus pipistrellus; 

Morcego de Savi Hypsugo savii e Morcego-rabudo Tadarida teniotis. 

Considera-se que algumas das espécies de quirópteros possíveis na área de estudo, não estarão 

realmente presentes na área de estudo, devido à especificidade dos habitats que estas espécies 

frequentam. A inexistência de edifícios e de espécies arbóreas dentro da área do Reforço de Potência 

do Parque Eólico de Serra do Barroso III, assim como o desconhecimento de grutas de grandes 

dimensões em redor do mesmo, condicionam a presença destas espécies. 

Durante o programa de monitorização do Parque Eólico de Serra do Barroso III, foram 

prospectados abrigos com potencialidade para albergar morcegos, numa área delimitada por 10 km 

em redor do perímetro do projecto eólico. No entanto, em nenhum dos abrigos visitados foram 

detectados quaisquer morcegos, ou vestígios dos mesmos. 

Especificamente ao Lobo, os últimos trabalhos efectuados na zona confirmam a presença da 

espécie na serra do Barroso e na área de estudo. Porém, não se encontra confirmada a presença da 

alcateia do Barroso com os últimos resultados. A espécie utiliza como local de criação uma área 

situada a 5 km a sudoeste da zona actualmente em estudo (Figura 22). Porém, verificou-se uma 

diminuição do número de indícios potencialmente pertencentes a Lobo na serra do Barroso, 
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provavelmente devido a vários incêndios florestais localizados no vale onde a alcateia do Barroso se 

reproduziu entre 2009 e 2011. 

 

Figura 21 – Localização dos novos aerogeradores (pontos amarelos) em relação aos restantes 
parques eólicos existentes, habitat e local de reprodução conhecido (área a verde). 

Foram efectuadas medições acústicas em 5 locais próximos da área em estudo para a implantação 

do Reforço de Potência do Parque Eólico de Serra do Barroso III. Nesses locais verificaram-se que os 

níveis sonoros foram todos relativamente reduzidos, nunca superiores a 52 dB(A), no período diurno, 

42 dB(A), no período do entardecer, e 40 dB(A), no período nocturno, o que é representativo de um 

local tranquilo pouco perturbado em termos acústicos. A variação dos níveis sonoros depende 

sobretudo da variação das emissões sonoras naturais (fonação animal e aerodinâmica da vegetação), 

mas também das actividades humanas (tráfego rodoviário, movimentação de máquinas e tractores e 

movimentação de gado). 

Na Base de Dados de sítios arqueológicos do Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e 

Arqueológico (IGESPAR, I.P.) constam duas referências (Ocorrêcia1A – Marco Velho e Ocorrência E - 

Pedra do Sono), localizada na área de estudo, enquanto no Inventário do património cultural do IHRU 

(Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana) não se identificou quaisquer dados com interesse 

relativo a este Descritor. Conforme se pode observar na Figura 3 anexa, as referidas ocorrências 

encontram-se muito afastadas das áreas de implantação do projecto (caminhos, 

plataformas/aerogeradores e valas de cabos). 

No âmbito da prospecção arqueológica na área de estudo do projecto em análise efectuou-se o 

levantamento e registo de seis novas ocorrências (Ocorrências nºs 2 – Muro Vesado; 3 – Muro 

Vesado; 4 – Abrigo Marco Velho; 5 – Marco Velho; 6 – Fonte Fria; e 7 – Muro Fonte Fria). Todas as 

ocorrências identificadas foram incluídas na Planta de Condicionamentos (Figura 3 anexa). 

N 
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8. EFEITOS DOS PROJECTOS 

As principais acções geradoras de efeitos ambientais fazem-se sentir durante diversas fases que se 

estendem desde o planeamento da obra até à sua desactivação ou possível reconversão: 

planeamento/projecto, construção, exploração e desactivação/reconversão. 

Na fase de projecto ou planeamento prevê-se uma perturbação muito reduzida, ou sem significado, 

na área, pela acção dos técnicos implicados na planificação da obra e na elaboração do respectivo 

Estudo de Impacte Ambiental. Para as restantes fases (construção, exploração e desactivação), 

distinguem-se as seguintes acções: 

Fase de Construção: 

- instalação (limpeza do terreno/desmatação, remoção e armazenamento de terra vegetal) e 

utilização do estaleiro e zona de armazenamento temporário de materiais diversos; 

- abertura de caminhos (limpeza do terreno/desmatação, remoção e armazenamento de 

terra vegetal, escavação/aterros/ compactação), execução de sistema de drenagem 

(construção de valetas e passagens hidráulicas), e pavimentação (saibro e "Tout-venant"); 

- transporte de materiais diversos para construção (betão, saibro, "Tout-venant", entre 

outros); 

- armazenamento temporário de materiais resultantes de escavações (saibro, rocha, terra 

vegetal, entre outros); 

- abertura de valas para instalação dos cabos eléctricos de e de comunicação de 

interligação entre os aerogeradores e o edifício de comando/subestação do Parque Eólico 

de Serra do Barroso III (existente); 

- abertura de caboucos para as fundações das torres dos aerogeradores; 

- betonagem dos maciços de fundação das torres dos aerogeradores; 

- execução das plataformas para montagem dos aerogeradores; 

- transporte e montagem no local dos aerogeradores (torre, cabine e pás); e 

- recuperação paisagística das zonas intervencionadas. 

Fase de Exploração: 

- presença dos aerogeradores e caminhos; 
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- funcionamento dos aerogeradores; e 

- manutenção e reparação de equipamentos, caminhos e valetas. 

Fase de Desactivação: 

- remoção e transporte de materiais e equipamentos; e 

- recuperação paisagística. 

Chama-se à atenção para que para a implantação do presente projecto de Reforço de Potência do 

Parque Eólico de Serra do Barroso III não haverá necessidade da construção de um edifício de 

comando/subestação, já que os aerogeradores serão ligados ao edifício de comando/subestação do 

Parque Eólico de Serra do Barroso III (existente). Também não será necessária a construção de uma 

linha eléctrica para escoar a energia produzida pelo projecto, já que essa energia será escoada 

através da linha eléctrica que actualmente transporta a energia produzida nos Parques Eólicos de 

Serra do Barroso II e III. O estaleiro de apoio à obra de construção do presente projecto irá localizar-

se numa antiga escombreira. 

Pelo mencionado anteriormente as obras de construção restringem-se à abertura de caminhos até 

ao local de instalação dos aerogeradores e abertura de valas para a instalação dos cabos eléctricos 

de comunicação e de interligação dos aerogeradores ao edifício de comando/subestação do Parque 

Eólico de Serra do Barroso III (existente), cujo traçado irá acompanhar os caminhos de acesso e á 

implantação dos três aerogeradores. Face ao exposto, os impactes expectáveis sobre o ambiente 

serão muito atenuados. 

No Quadro seguinte é efectuado um resumo das áreas a intervencionar pelo projecto de Reforço de 

Potência do Parque Eólico de Serra do Barroso III. 

Quadro 1 – Resumo das principais intervenções a efectuar no âmbito da Implantação do projecto do 
Reforço de Potência do Parque Eólico de Serra do Barroso III. 

Infra-estruturas Parque Eólico de Serra do Barroso III – 

Reforço de Potência 

Área de Estudo ± 84 ha 

Aerogeradores 
3 aerogeradores/plataformas com 

 cerca de 1400 m2 

Extensão de novos troços de acesso cerca de 1 104 m 

Extensão da vala de cabos cerca de 1 988 m 

Estaleiro 300 m2 
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Assim conclui-se que, o projecto em análise não implica a construção de grandes extensões de 

caminhos e de valas de cabos, não implica a construção de edifício de comando/subestação, nem 

linha eléctrica, e como tal, as obras de construção irão decorrer num curto intervalo de tempo. 

IMPACTES NA FASE DE CONSTRUÇÃO 

A fase de maior impacte é a fase de construção, devido à necessidade de movimentação de terras 

para execução das diversas obras, com alguma relevância ao nível das fundações das torres dos 

aerogeradores e respectivas plataformas, bem como a execução de betonagens e de movimento de 

máquinas e veículos pesados afectos a essas mesmas obras. Salienta-se sobre este aspecto, que a 

circulação de veículos associados à obra irá ser responsável por algum incómodo nas povoações que 

existem ao longo do caminho de acesso à zona de implantação do projecto, com especial incidência 

nas povoações de Tapada dos Pigões, Torrão de Atalho, Poços, Efeitos, Coroa da Fecha, Senhora do 

Monte e Pedra do Sono. 

No que diz respeito à preservação dos valores naturais e patrimoniais, a elaboração de uma Planta 

de Condicionamentos e a sinalização de todos os elementos identificados que se localizem próximo 

das frentes de obra, previamente à execução das obras de construção do projecto, assim como o 

necessário acompanhamento ambiental e arqueológico durante a fase de construção do projecto, 

reveste-se de especial importância, contribuindo significativamente para que estes valores não sejam 

afectados, e consequentemente sejam minimizados os efeitos negativos do projecto em análise. 

Importa salientar o facto de que já existem caminhos de acesso até à zona prevista para a 

instalação do projecto em análise, o que diminui significativamente a necessidade de abertura de 

extensos novos acessos, e consequentemente, diminui o impacte resultante da alteração da 

morfologia do terreno. 

O impacte causado pela construção do projecto de Reforço de Potência do Parque Eólico de Serra 

do Barroso III sobre a flora e vegetação é reduzido, uma vez que a zona de implantação dos três 

aerogeradores, as zonas previstas para os novos acessos e vala de cabos são ocupadas 

maioritariamente por matos. 

Por outro lado, importa referir que o período de construção do projecto em análise é muito curto 

(cerca de 5 meses) e que a recuperação da cobertura do solo faz-se geralmente depressa, podendo 

ser reforçada, se necessário, através da realização de trabalhos complementares de regeneração da 

vegetação autóctone. 

Relativamente à fauna, os impactes prendem-se com o afastamento temporário dos animais devido 

à regular presença humana e à movimentação de maquinaria e de terras. As espécies mais afectadas 

serão grandes mamíferos (como o caso do Lobo) e algumas espécies da avifauna e herpetofauna 

menos tolerantes à presença antropogénica. Prevê-se um número muito reduzido de atropelamento 

de animais pela circulação automóvel, já que a extensão de novos acessos construídos é reduzida e a 
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circulação de automóveis nesses acessos, após a fase de construção do Reforço de Potência, 

também será reduzida. 

No caso em apreço os receptores sensíveis existentes na envolvente do empreendimento 

localizam-se a pelo menos 630 metros do aerogerador mais próximo, e dada a localização do estaleiro 

na envolvente próxima da área em estudo, não é provável que o Ruído Ambiente nos receptores 

sensíveis (Pontos de Medição) possa variar significativamente devido às actividades características da 

fase de construção. 

O projecto de Reforço de Potência do Parque Eólico de Serra do Barroso III compreende sempre 

novos elementos introduzidos na paisagem, que provocam sempre impacte. No entanto, não se prevê 

que os mesmos tenham repercussões no carácter e qualidade da paisagem, uma vez que estes se 

vão integrar nos Parque Eólicos existentes. A povoação que se localiza a menos de 2000 metros dos 

aerogeradores, é, para todos os aerogeradores, Telhado. E por isso prevê-se que esta povoação seja 

a mais perturbada pelas intervenções em fase de construção e exploração (Figura 22). 

 

 

Figura 22 - Simulação – antes (fotografia superior) e depois (fotografia inferior). 

IMPACTES NA FASE DE EXPLORAÇÃO 

Na fase de exploração os impactes negativos e positivos gerados são, resultantes 

fundamentalmente de: 

Impactes negativos 

- perturbação que se faz sentir sobre a fauna pela presença e funcionamento dos 3 

aerogeradores do projecto em análise, em particular na avifauna e morcegos. Os restantes 

animais, segundo mostra a experiência, adaptam-se, acostumando-se ao ruído e presença 
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dos aerogeradores. Neste âmbito, é de referir que não é conhecido nenhum corredor 

migratório de aves sobre a área prevista para instalação do projecto de Reforço de 

Potência do Parque Eólico de Serra do Barroso III. Relativamente aos acidentes de colisão 

com os aerogeradores, segundo os vários estudos realizados, são em número muito 

reduzido quando os parques eólicos estão afastados de corredores migratórios, apesar de 

ocorrerem com maior incidência no grupo dos morcegos.; e 

- o impacte paisagístico dos aerogeradores, que apesar de ser uma questão subjectiva, é 

de referir que os aerogeradores previstos no presente projecto serão instalados em zonas 

adjacentes a áreas onde já estão instalados um número considerável de aerogeradores, 

sendo os locais de maior visibilidade os mesmos que actualmente existem. 

Impactes positivos 

- exploração do projecto de Reforço de Potência do Parque Eólico de Serra do Barroso III 

como aproveitamento de um recurso energético natural, renovável, endógeno, que 

contribui para a diminuição da emissão de poluentes responsáveis por situações como o 

efeito de estufa, alterações climáticas e chuvas ácidas; e 

- benefícios económicos decorrentes do arrendamento dos terrenos afectos ao parque 

eólico, e para a Câmara Municipal de Montalegre, conforme legislação em vigor. 

Numa fase preliminar de desenvolvimento do EIA foi criada uma planta de condicionamentos, na 

qual foram incluídas todas as áreas em estudo para a implementação do projecto em análise, de 

forma a salvaguardar áreas que pela sua sensibilidade ecológica ou patrimonial não pudessem 

comportar qualquer intervenção o que permitiu minimizar significativamente os impactes decorrentes 

da implementação do projecto de Reforço de Potência. 

De acordo com a análise efectuado no presente estudo, considerando a emissão sonora contínua 

dos 3 novos aerogeradores, não se prevê, para a situação futura, a ocorrência de ultrapassagem dos 

limites legais de Zonas Sensíveis, e relativamente à emergência sonora (Critério de Incomodidade), os 

limites (artigo 13º do Decreto-Lei 9/2007) serão cumpridos em todos os Pontos de Medição. 

 Conclui-se assim, que a maioria dos impactes negativos resultantes da implantação do projecto de 

Reforço de Potência do Parque Eólico de Serra do Barroso III fazem-se sentir durante a fase de 

construção e que, se forem aplicadas correctamente as medidas mitigadoras indicadas no presente 

Estudo de Impacte Ambiental, os impactes identificados serão em grande parte reduzidos. 

A importância dos efeitos positivos encontra-se reflectida na justificação do projecto, bem como na 

própria identificação e avaliação desses mesmos efeitos, salientando-se, uma vez mais, que se trata 

de um projecto de reforço de potência de um parque eólico, e, como tal, serão aproveitadas infra-

estruturas dos parques eólicos existentes, tais como acessos principais, subestações e linha eléctrica 
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de ligação à rede, reduzindo significativamente as obras a executar e, consequentemente, os 

impactes ambientais negativos decorrentes da sua construção.  

9. PRESENÇA DE OUTROS PARQUES EÓLICOS NA MESMA ÁREA GEOGRÁFICA 

Na zona envolvente do projecto em análise (Reforço de Potência do Parque Eólico de Serra do 

Barroso III) já existem, outros projectos, conforme se pode verificar na figura seguinte. 

 

Figura 23 – Parques Eólicos Existentes na Envolvente do Reforço de Potência do Parque Eólico de 
Serra do Barroso III. 

Os impactes resultantes da existência desses Parque Eólicos irão associar-se aos impactes do 

projecto de Reforço de Potência do Parque Eólico de Serra do Barroso III com efeitos cumulativos, em 

particular, no que respeita aos descritores paisagem, ruído e fauna. 

Os impactes resultantes da conjugação de vários Parques Eólicos repercutem-se na paisagem, ao 

nível da intrusão visual dos elementos e das alterações da qualidade cénica da mesma, 

principalmente em zonas visualmente expostas. 

Os aerogeradores existentes estão implantados em zonas de cumeada tornando-os visíveis numa 

grande extensão. Os parques eólicos são visíveis, ainda que nem sempre a totalidade dos 

aerogeradores, da grande maioria das povoações, e mesmo fora da área de estudo, a grandes 

extensões. A implantação dos novos aerogeradores irá acentuar ligeiramente a dominância da 

presença física destas estruturas na paisagem, no entanto, face ao número de aerogeradores a 

instalar pelo projecto de Reforço de Potência do Parque Eólico de Serra do Barroso III, considera-se 
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que os impactes são pouco significativos não trazendo um alteração relevante na paisagem. Os 

aerogeradores do projecto serão visíveis apenas em algumas povoações na envolvente, sendo que 

nessas povoações actualmente já são visíveis pelo menos 5 aerogeradores dos Parques Eólicos 

instalados na envolvente do projecto. 

À data da elaboração do presente estudo não são conhecidos projectos localizados na envolvente 

do projecto em análise, que possam vir a influenciar o ambiente sonoro futuro, para além das fontes 

existentes actualmente e que foram já consideradas na situação de referência. 

Relativamente à fauna, a implantação de mais 3 aerogeradores na mesma área geográfica irá 

aumentar o impacte negativo previsto sobre os grupos das aves e dos morcegos, uma vez que 

aumenta o risco de colisão dos indivíduos com os aerogeradores. Considera-se que o aumento do 

risco de colisão não assume uma relação linear com o aumento do número de aerogeradores, mas 

exponencial, visto que os indivíduos terão superfícies cada vez menores para se deslocarem. No 

entanto, conhecendo os resultados da mortalidade das monitorizações dos empreendimentos eólicos 

em redor da área de estudo, os impactes cumulativos deverão ser muito reduzidos para os 

vertebrados voadores. Com base nos resultados da monitorização do Lobo nos projectos eólicos na 

área envolvente (que inclui a área do Reforço de Potência do Parque Eólico de Serra do Barroso III), 

não estão previstos impactes cumulativos. 

Ao nível da flora, considera-se não existir a ocorrência de impactes cumulativos, visto as 

intervenções previstas, serem muito pontuais e localizadas, ocupando uma área diminuta 

relativamente à área total. 

À data da elaboração do presente estudo não são conhecidos projectos localizados na envolvente 

do projecto em análise, que possam vir a influenciar o ambiente sonoro futuro, para além das fontes 

existentes actualmente e que foram já consideradas na situação de referência do descritor ruído. 

Não se prospectiva, para a situação futura, a ocorrência de ultrapassagem dos limites legais de 

Zonas Sensíveis [Lden≤55 dB(A) e Ln≤45 dB(A); limite de valor absoluto mais exigente] em todos os 

Pontos de Medição. 

10. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Para a minimização dos efeitos negativos resultantes da construção e exploração do projecto de 

Reforço de Potência do Parque Eólico de Serra do Barroso III no ambiente, é necessário um 

acompanhamento ambiental rigoroso, de forma a assegurar a adequada implementação das medidas 

de minimização propostas no EIA. 

Nesse sentido, foram definidas medidas de minimização que foram incluídas nas Cláusulas 

Técnicas Ambientais para integrar nos cadernos de encargos das obras a executar, comprometendo 

desse forma o empreiteiro relativamente à sua execução. Esse documento, para além de incluir as 
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medidas propostas no EIA relativamente às obras, inclui ainda uma planta de condicionamentos que 

identifica os principais elementos naturais e patrimoniais que importa salvaguardar.  

As medidas de minimização foram definidas em função das diversas fases de desenvolvimento do 

projecto, nomeadamente, medidas a considerar durante a fase de construção, que dizem respeito 

basicamente a cuidados a ter durante a execução de operações de desmatação, movimentação geral 

de terras, betonagem, gestão de resíduos, armazenamento e manuseamento de combustíveis e 

outras substâncias poluentes, e por fim limpeza e recuperação das áreas intervencionadas. São ainda 

definidas medidas para aplicar durante a fase de exploração e eventual desactivação. 

São de destacar as seguintes medidas incluídas no EIA: 

• O cronograma da obra deve ter em consideração que: 

- a obra é interdita de noite e no período crepuscular (nomeadamente entre uma hora antes 

do pôr-do-sol e uma hora depois do nascer do sol); 

• Assinalar e vedar as áreas a salvaguardar identificadas na Planta de Condicionamentos, ou 

outras que vierem a ser identificadas pela Equipa de Acompanhamento Ambiental e/ou 

Arqueológico, caso se localizem a menos de 50 metros das áreas a intervencionar; 

• Efectuar o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem 

movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos 

de inertes), não apenas na fase de construção, mas desde as suas fases preparatórias, como a 

instalação do estaleiro. O acompanhamento deverá ser continuado e efectivo, pelo que se 

houver mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo terá de ser garantido o 

acompanhamento de todas as frentes; 

• 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 devem ocorrer, 

preferencialmente, no período seco. Caso contrário, deverão adoptar-se as necessárias 

providências para o controle dos caudais nas zonas de obras, com vista à diminuição da sua 

capacidade erosiva; 

• Instalar o estaleiro na área definida para esse efeito na planta de condicionamentos e este 

deverá ser organizado nas seguintes áreas: 

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

- Deposição de resíduos: deverão ser colocadas duas tipologias de contentores - 

contentores destinados a Resíduos Sólidos Urbanos e equiparados e contentor destinado 

a resíduos de obra; 
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- Armazenamento de materiais poluentes (óleos, lubrificantes, combustíveis): esta zona 

deverá ser devidamente dimensionada, impermeabilizada e coberta de forma a evitar 

transbordamentos e que, em caso de derrame acidental, não ocorra contaminação das 

áreas adjacentes: 

- Parqueamento de viaturas e equipamentos; 

- Deposição de materiais de construção; 

- As áreas dos estaleiros não deverão ser impermeabilizadas, com excepção dos locais de 

manuseamento e armazenamento de substâncias poluentes. 

• A fase de construção deverá restringir-se às áreas estritamente necessárias, devendo proceder-

se à balizagem prévia das áreas a intervencionar. Para o efeito, deverão ser delimitadas as 

seguintes áreas: 

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

- Acessos: deverá ser delimitada uma faixa de no máximo 2 m para cada lado do limite dos 

acessos a construir; 

- Vala de cabos: Nas situações em que a vala de cabos acompanha o traçado dos acessos 

existentes, a faixa a balizar será de 2 m, contados a partir do limite exterior da área a 

intervencionar pela vala; 

- Aerogeradores e plataformas: deverá ser limitada uma área máxima de 2 m em volta da 

área a ocupar pelas fundações e plataformas. As acções 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 que pela sua dimensão não 

podem ser armazenados no estaleiro; 

• Implementar um plano de gestão de resíduos que permita um adequado armazenamento e 

encaminhamento dos resíduos/efluentes resultantes da execução da obra; 

• Recuperação paisagística de todas as zonas intervencionadas durante a construção, 

nomeadamente, zonas de armazenamento temporário de materiais, terra vegetal e inertes, 

estaleiro, bermas de caminhos e plataformas dos aerogeradores. As zonas intervencionadas 

deverão ser limpas e cobertas com terra vegetal. 



 

T65812-VOL3-RNT-R2.doc  25 

EÓLICA DO ALTO DO MOURISCO, S.A. 

PARQUE EÓLICO DE  SERRA DO BARROSO III – REFORÇO DE POTÊNCIA 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

VOLUME 3  – RESUMO NÃO TÉCNICO 

Medidas a adoptar para minimizar os impactes previstos nas povoações afectadas: 

• O transporte de materiais susceptíveis de serem arrastados pelo vento deverá ser efectuado em 

viatura fechada ou devidamente acondicionados e cobertos, caso a viatura não seja fechada; 

• Durante os períodos secos e ventosos proceder à aspersão regular e controlada de água, nas 

zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos; 

• O tráfego de viaturas pesadas deverá ser efectuado em trajectos que evitem ao máximo o 

incómodo para as populações. Caso seja inevitável o atravessamento de localidades, o trajecto 

deverá ser o mais curto possível e ser efectuado a velocidade reduzida; 

• Efectuar revisões periódicas aos veículos e à maquinaria de forma a assegurar que as suas 

condições de funcionamento são adequadas; 

• Reparação do pavimento danificado nas estradas utilizadas nos percursos de acesso ao local 

das obras pela circulação de veículos pesados durante a construção; 

• Caso o funcionamento dos aerogeradores venha a provocar interferência/perturbações na 

recepção radioeléctrica em geral e, de modo particular, na recepção de emissões de 

radiodifusão televisiva, deverão ser tomadas todas as medidas necessárias para a resolução do 

problema. 

Está previsto igualmente como medida de minimização a implementação de um plano de 

acompanhamento ambiental das obras com o objectivo de garantir o cumprimento das medidas de 

minimização constantes no estudo de impacte ambiental. Tendo em consideração as condições de 

visibilidade do solo, considerou-se pertinente recomendar igualmente o acompanhamento 

arqueológico da obra. 

11. PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

Tendo em consideração os impactes ambientais identificados resultantes do Reforço de Potência 

do Parque Eólico de Serra do Barroso III está previsto a implementação de planos de monitorização 

de aves e morcegos (na fase prévia à construção e durante três anos na fase de exploração), e a 

continuação do plano de monitorização do lobo, que se encontra actualmente a decorrer. A área de 

estudo do plano de monitorização do lobo inclui a área estudada para a implantação do projecto de 

Reforço de Potência do parque Eólico de Serra do Barroso III. 

Salienta-se que a área envolvente ao local de implantação do presente projecto já foi objecto de 

monitorização de aves (durante 4 anos, nas fases prévia à construção, construção e exploração do 

Parque Eólico de Serra do Barroso III) e morcegos (durante 3 anos, nas fases prévia à construção, e 

exploração do Parque Eólico de Serra do Barroso III).  
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A execução destes planos de monitorização irá permitir, não só avaliar/validar os impactes 

resultantes do projecto, mas também avaliar se as medidas de minimização propostas são as mais 

adequadas. Permitirá ainda que em futuros projectos similares a implementar, em zonas com 

características semelhantes, haja um conhecimento mais aprofundado dos potenciais impactes. 
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