
 

 

PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

 

 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 

 

Remodelação do Parque Eólico de Vila Lobos 

Projeto de Execução 

 

 

 

 

 

 

 Agência Portuguesa do Ambiente 

 Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas  

 Direção Geral do Património Cultural  

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 

 Instituto Superior de Agronomia 

 

 

Novembro, 2013 

 



 

 

 

 

 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 2667 
Remodelação do Parque Eólico de Vila Lobos 
Novembro 2013 

 

ÍNDICE 
 
 
 
 
 

Página 
 

1. INTRODUÇÃO         01 

 

2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO                03 

 

3. ANTECEDENTES DO PROJETO        04 

 
4. OBJETIVOS, JUSTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO PROJETO     05 

 

5. AVALIAÇÃO DOS IMPACTES AMBIENTAIS DO PROJETO     12 

 

6. PARECERES EXTERNOS              43 

 

7. CONSULTA PÚBLICA          45 

 

8. CONCLUSÕES          47 

 
9. CONDICIONANTES, ELEMENTOS A ENTREGAR PREVIAMENTE AO LICENCIAMENTO,               50 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO, PRAI, PAAO E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

 

 

 

 

ANEXOS: 

 

ANEXO I – Pareceres Externos 

ANEXO II – Localização do Projeto, Carta de Condicionantes 

 

 

 



Parecer da Comissão de Avaliação 

 

 

 

 

 

 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 2667 1 
Remodelação do Parque Eólico de Vila Lobos 
Novembro 2013 

1. INTRODUÇÃO 

 

Dando cumprimento à legislação sobre o procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), Decreto-Lei n.º 

69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a Direcção 

Geral de Energia e Geologia (DGEG), na qualidade de entidade licenciadora, apresentou à Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA), o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao projeto “Remodelação do Parque Eólico de Vila 

Lobos”, em fase de projeto de execução, cujo proponente é a empresa PESM – Parque Eólico da Serra das Meadas, 

SA. 

 

O projeto da Remodelação do Parque Eólico de Vila Lobos consiste no desmantelamento dos 20 aerogeradores 

existentes e na sua substituição por 5 aerogeradores de potência unitária superior. Este projeto enquadra-se na 

alínea i) do ponto 3. do Anexo II do mencionado diploma de AIA, uma vez que, embora possua menos de 20 torres 

encontra-se localizado a uma distância inferior a 2 km de parques eólicos existentes, nomeadamente, Bigorne (4 

aerogeradores), São Cristóvão (3 aerogeradores), Fonte da Mesa (17 aerogeradores) e Fonte da Mesa II (5 

aerogeradores), totalizando em conjunto 34 aerogeradores. 

 

A área onde se insere o Parque é considerada zona sensível, uma vez que se encontra em Rede Natura 2000, 

classificada como Sítio de Interesse Comunitário, “Serra de Montemuro – PTCON0025”. 

 

A Agência Portuguesa do Ambiente, na qualidade de Autoridade de AIA, nomeou, ao abrigo do Artigo 9º da referida 

legislação, a respectiva Comissão de Avaliação (CA), constituída pelas seguintes entidades: Agência Portuguesa do 

Ambiente, IP/Departamento de Avaliação Ambiental (APA/DAIA), que preside, Agência Portuguesa do Ambiente, 

IP/Departamento de Comunicação e Cidadania Ambiental (APA/DCOM), Agência Portuguesa do Ambiente, IP/ 

Departamento de Gestão do Ambiente (APA/DGA), Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, IP (ICNF), 

Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 

(CCDR/Norte) e o Instituto Superior de Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada "Prof. Baeta Neves" (ISA/CEABN). 

 

Foram nomeados pelas entidades acima referidas os seguintes representantes: 

� APA/DAIA - Eng.ª Dora Beja. 

� APA/DCOM – Dr.ª Cristina Sobrinho. 

� APA/DGA – Eng.ª Margarida Guedes. 

� ICNF – Eng.ª Cristina Costa e como suplente o Eng.º Mário Duro. 

� DGPC – Dr.ª Ana Nunes.          

� CCDR/Norte – Dr.ª Maria João Pessoa.  

� ISA/CEABN – Arq.ª Pais. Sandra Mesquita. 

 

O EIA foi elaborado pela empresa PROCESL – Engenharia Hidráulica e Ambiental, SA, entre Outubro de 2012 e Março 

de 2013. 

 

O EIA é composto pelos seguintes Volumes, datados de Março de 2013: 

� Relatório Final.  
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� Plano de Recuperação Paisagística. 

� Plano de Acompanhamento Ambiental. 

� Resumo Não Técnico (RNT). 

 

No âmbito desta avaliação, e após a verificação da conformidade, o EIA foi ainda complementado com o Aditamento 

e um novo RNT, ambos datados de Julho de 2013. 

 

Relativamente ao Projeto, foi também remetido o Processo de Licenciamento - Projeto Civil, datado de Janeiro de 

2013. 

 

O Parque Eólico de Vila Lobos é constituído, atualmente, por 20 aerogeradores de 0,5 MW de potência unitária, 

totalizando uma potência instalada de 10 MW e produzindo atualmente em média 20,6 GWh/ano. 

 

Com a remodelação do Parque Eólico de Vila Lobos pretende-se a substituição dos atuais aerogeradores, mantendo-

se a potência instalada de 10 MW. Face à eficiência das máquinas que serão instaladas estima-se um aumento da 

produção de energia elétrica por fontes renováveis de 8,8 GWh, estimando-se uma produção energética anual média 

de 29,4 GW/h. 

  

O presente Parecer da Comissão de Avaliação pretende apresentar todos os aspetos que se consideram relevantes 

na avaliação efetuada, de forma a poder fundamentar/apoiar, superiormente, a tomada de decisão relativamente ao 

projeto de execução em avaliação, bem como definir as Condicionantes do Projeto, as Medidas de Minimização que 

deve incluir por fase de projeto, o conteúdo dos Plano de Recuperação Paisagística, Plano de Acompanhamento 

Ambiental da Obra e dos Planos de Monitorização a que o projeto de execução deve obedecer. 

 

É, também, apresentado um capítulo com a metodologia adotada pela CA para a apreciação técnica do EIA. 
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2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

 

A metodologia adotada pela CA para a apreciação técnica do EIA foi: 

 

� Análise da Conformidade do EIA – solicitação, no âmbito da avaliação da conformidade do EIA, de elementos 

adicionais para os seguintes aspetos/fatores ambientais: Descrição do Projeto, Ecologia, Ruído, Ordenamento do 

Território e Condicionantes ao Uso do Solo, Socioeconomia, Património, Medidas de Minimização, Conclusões e 

Resumo Não Técnico. 

� Análise do Aditamento ao EIA, remetido pelo proponente.  

� Declaração da Conformidade do EIA, a 5 de Agosto de 2013. 

� Solicitação de Pareceres Externos, dadas as afetações em causa e, de forma a complementar a análise da CA, às 

seguintes entidades: Laboratório Nacional de Energia e Geologia, IP (LNEG), Autoridade Nacional de Proteção 

Civil (ANPC), Autarquias e Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG). Os Pareceres recebidos encontram-se no 

Anexo I. 

� Realização de uma visita, no dia 14 de Outubro de 2013, ao local do projeto. Estiveram presentes os 

representantes da CA, do proponente e da empresa que elaborou o EIA. 

� Realização da Consulta Pública do EIA por um período de 25 dias úteis, de 26 de Agosto a 27 de Setembro de 

2013. 

� Análise técnica do EIA, com o objetivo de avaliar os impactes do projeto e a possibilidade dos mesmos serem 

minimizados/potenciados. A apreciação dos fatores ambientais foi efetuada de acordo com os pareceres emitidos 

pelas entidades que constituem a CA – a APA/DGA emitiu parecer sobre Ruído; o ICNF sobre Ecologia, a 

CCDR/Norte sobre Ocupação do Solo, Ordenamento do Território, Condicionantes ao Uso do Solo, e Sócio 

Economia, a DGPC sobre Património, e o ISA/CEANB sobre Paisagem.  

� Realização de reuniões de trabalho, com o objetivo de verificar a conformidade do EIA; analisar o projeto e os 

respetivos impactes; analisar os contributos setoriais das várias entidades da CA, os pareceres solicitados a 

entidades externas e os comentários recebidos no âmbito da consulta pública; definir os fatores ambientais 

determinantes para a avaliação do projeto; e identificar as Medidas de Minimização/Compensação e Planos de 

Monitorização a implementar.  

� Elaboração do Parecer Final tendo em consideração os aspetos atrás referidos, com a seguinte estrutura: 1. 

Introdução, 2. Procedimento de Avaliação, 3. Antecedentes do Projeto, 4. Objetivos, Justificação e Descrição do 

Projeto 5. Avaliação dos Impactes Ambientais do Projeto, 6. Pareceres Externos, 7. Consulta Pública 8. 

Conclusões e 9. Condicionantes, Elementos a Entregar Previamente ao Licenciamento, Medidas de Minimização, 

PRAI, PAAO e Planos de Monitorização. 
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3. ANTECEDENTES DO PROJETO 

 

O Parque Eólico de Vila Lobos, com 10 MW de potência instalada, entrou em produção em 1998 e pertence à 

empresa Parque Eólico da Serra das Meadas SA, detida pela Iberwind. 

 

Em termos ambientais, o Parque Eólico de Vila Lobos existente, não foi sujeito ao procedimento de Avaliação de 

Impacte Ambiental, uma vez que o seu licenciamento é anterior ao diploma de AIA. Por outro lado, segundo o 

Decreto- Lei nº 186/90, de 6 de Junho, em vigor nessa data, que estabelecia as normas relativas à avaliação dos 

efeitos de determinados projetos, públicos e privados, no ambiente, a produção de eletricidade através da energia 

eólica não era sujeita a procedimento de AIA. 
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4. OBJETIVOS, JUSTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO PROJETO 

4.1. OBJETIVOS e JUSTIFICAÇÃO 

 

O Projeto de Remodelação do Parque Eólico de Vila Lobos tem como objetivo o aumento da produção energética do 

Parque Eólico já existente, aproveitando a maior eficiência dos novos aerogeradores a instalar.  

 

O Parque Eólico de Vila Lobos enquadra-se nas linhas de desenvolvimento preconizadas pelo Governo no que diz 

respeito à “Dinamização do Cluster das Energias Renováveis” (Resolução de Conselho de Ministros n.º 169/2005, de 

24 de Outubro), estratégia fundamental para o cumprimento dos objetivos estipulados para Portugal, no que diz 

respeito à redução das emissões de gases com efeito de estufa. 

 

A promoção das energias renováveis, designadamente a eólica, assume, no contexto internacional e comunitário, 

particular importância tendo em conta os objetivos e metas cuja materialização o país está comprometido, com vista 

à progressiva diminuição da dependência energética externa bem como a redução da intensidade carbónica da sua 

economia. 

 

Através da instalação limitada de novos aerogeradores em parques já em funcionamento é possível incrementar a 

respectiva capacidade instalada, com menores impactes sobre o ambiente e o território do que a instalação de novas 

centrais eólicas, ao mesmo tempo que se racionaliza a utilização das infraestruturas existentes da Rede Elétrica de 

Serviço Público. 

 

Prevê-se que o Projeto de Remodelação do Parque Eólico de Vila Lobos contribua para um aumento de produção de 

energia elétrica por fontes renováveis de 8,8 GWh. 

 

O Parque Eólico de Vila Lobos terá, assim, potencialidade para produzir, anualmente, em média, 29,4 GWh, 

apresentando, desta forma, um contributo para a prossecução dos objetivos assumidos pelo Estado Português, quer 

no âmbito do Protocolo de Quioto, e dos expectáveis acordos que se lhe seguiram, quer na concretização da 

Estratégia Nacional para a Energia 2020. 

 

Neste último documento foram traçados diversos objetivos dos quais se realçam, pela pertinência para o presente 

Projeto, os seguintes: 

 

1. Reduzir a dependência energética do País (energia primária) para 74% em 2020, produzindo, nessa data, 31% 

da energia final a partir de recursos endógenos. 

2. Cumprir os compromissos assumidos por Portugal no contexto das políticas europeias de combate às alterações 

climáticas, permitindo que em 2020, 60% da eletricidade produzida tenha origem em fontes renováveis. 

3. Reduzir em 25% o saldo importador energético com a energia a partir de fontes endógenas gerando uma 

redução nas importações. 

4. Cumprimento das metas de reduções de emissões assumidas por Portugal, no quadro europeu, no âmbito do 

Protocolo de Quioto. 
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O presente Projeto tem um contributo direto para os objetivos 1 a 3 referidos anteriormente, pelo aumento da 

produção de eletricidade a partir de uma fonte de energia renovável e endógena. 

 

Adicionalmente, o presente Projeto será responsável pela diminuição das emissões de CO2 e de outros poluentes 

associados à produção de energia elétrica por outras fontes, nomeadamente a termoelétrica. 

 

De acordo com o proponente, considerando o aumento previsto para a produção anual do Parque Eólico, estima-se 

que a Remodelação do Parque Eólico de Vila Lobos permitirá evitar a emissão anual adicional de cerca de 6 157 

toneladas de CO2, totalizando uma redução anual de 20 515 toneladas de CO2. 

 

 

4.2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

A remodelação do Parque Eólico de Vila Lobos consiste no desmantelamento dos 20 aerogeradores existentes e a 

instalação de 5 novos aerogeradores no Parque existente. 

 

O projeto implanta-se na região Norte, no distrito de Viseu, nas freguesias de Paus e São Martinho de Mouros, do 

concelho de Resende e nas freguesias de Magueija e Penude do concelho de Lamego. A povoação mais próxima da 

área de estudo é Vila Lobos, a sudeste, distando cerca de 576 m do aerogerador mais próximo. Nas proximidades, 

localizam-se também as povoações de Santiago a sudeste e Outeiro a este e Ferreirós e Paredinhas, ambas a oeste, 

todas elas de cariz marcadamente rural. 

 

O projeto insere-se no Sítio de Importância Comunitária (SIC) “Serra de Montemuro” – PTCON0025, da Rede Natura 

2000. 

 

As características dos novos aerogeradores e dos aerogeradores a desmantelar apresentam-se no Quadro seguinte: 

Características Aerogerador Existente Aerogerador a Instalar 

Fabricante/Modelo  ENERCON E40 VESTAS – V110 

Potência Nominal  500 KW 2,0 MW 

Altura da torre  44 m 95 m 

Diâmetro do rotor  40,3 m 110 m 

N.º de pás 3 3 

Comprimento das pás  20,15 m 54,68 m 

Área de varrimento  1 275,6 m2 9 852 m2 

Velocidade de arranque (cut-in)  2,5 m/s 3 m/s 

Velocidade do vento para potência 

máxima  

12 m/s 13 m/s 
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Velocidade do vento máxima (cut-

out)  

25 m/s 25 m/s 

Velocidade de rotação da turbina  18-38 rpm 9,6-17 rpm 

Potência sonora  100,6 dB(A) 105 dB(A) 

Diâmetro da torre do aerogerador 

junto ao maciço de betão  

4,17 m 5 m 

Diâmetro da base do maciço de 

fundação  

11,2 m 15 m 

Produção Média anual  20,6 GWh/ano 29,4 GWh/ano 

Acessos - A construir 22m 

Área do Estaleiro - 1 000 m2 

 

Rede Elétrica Interna 

A rede elétrica interna, a 30 kV (subterrânea) fará a interligação entre os aerogeradores previstos e a cela do quadro 

de média tensão, do Edifício de Comando/Subestação existente. A rede de cabos será enterrada em vala ao longo do 

acesso entre os aerogeradores e o Edifício de comando/Subestação existente, numa extensão de aproximadamente 

3174 m. As valas serão do tipo simples, dupla ou tripla, conforme os casos, com uma largura mínima de 0,5, 0,7 m 

ou 0,9 m, respetivamente, e uma profundidade mínima de 1,10 m, ao longo do acesso. 

 

Acessos 

O acesso à área de estudo será efetuado a partir do IP3/A24 e, a partir deste, com saída em Bigorne, seguindo 

depois 3 km pela EN2 em direção a Magueija. A acessibilidade ao Parque Eólico de Vila Lobos, tal como na situação 

atual, será efetuada a sul a partir da EN2, seguindo depois através de caminhos existentes, nomeadamente através 

do acesso ao Parque Eólico de Vila Lobos, o qual não necessita de reabilitação. 

 

O acesso externo ao Projeto foi preparado durante a construção do Parque Eólico atualmente em operação, pelo que 

para a sua remodelação apenas serão necessárias intervenções pontuais, fundamentalmente, no final da obra com 

regularização e reparação de eventuais troços danificados resultantes da traficabilidade de veículos longos e pesados. 

 

Dentro do Parque será necessário construir fundamentalmente o ramal de acesso para a montagem do aerogerador 

AG4 e posterior acesso durante a fase de exploração, uma vez que os acessos aos restantes aerogeradores são 

praticamente todos assegurados pelos acessos do Parque existente. Tanto quanto possível serão utilizados caminhos 

já existentes, procedendo-se à beneficiação destes para permitir a passagem do transporte dos componentes. 

Assim, prevê-se apenas uma extensão de aproximadamente 22 m de acesso a construir. 

 

Atividades da Fase de Construção 

� Instalação do estaleiro. 

� Obras de construção civil: 
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� Beneficiação/construção dos acessos ao local de implantação de cada aerogerador; 

� Abertura dos caboucos para a execução das fundações dos aerogeradores; 

� Construção das plataformas de apoio à montagem dos aerogeradores; 

� Abertura da vala para instalação da rede de cabos; 

� Execução das fundações dos aerogeradores. 

� Montagem do equipamento, incluindo: 

� Aerogerador. 

� Rede de cabos. 

� Desmontagem dos aerogeradores existentes: 

� Preparação das plataformas de montagem para estabilização das gruas. 

� Transporte, montagem e estabilização das gruas. 

� Desmantelamento dos aerogeradores. 

� Demolição das fundações. 

� Inutilização dos acessos. 

� Recuperação paisagística das áreas intervencionadas. 

� Recuperação das áreas afetadas pela construção: 

� Limpeza das frentes de obra. 

� Movimentação de terras para reperfilamento topográfico. 

� Descompactação dos solos. 

� Espalhamento de terra vegetal. 

� Outras atividades acessórias: 

� Transporte de máquinas e equipamentos para a obra. 

� Transporte dos aerogeradores e equipamentos auxiliares. 

� Transporte de materiais de e para a obra. 

� Gestão de resíduos de obra. 

 

Estaleiro 

Localizar-se-á a este do aerogerador 2, ocupando uma área de cerca de 1 000 m2, numa área já intervencionada, 

como se pode observar na figura seguinte. No final dos trabalhos de construção, o estaleiro, bem como eventuais 

zonas complementares de apoio serão desmanteladas e todas as zonas intervencionadas serão completamente 

naturalizadas, de acordo com o Plano de Recuperação Paisagístico e as medidas de minimização apresentadas no 

EIA. 

 Localização do Estaleiro 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 2667 9 
Remodelação do Parque Eólico de Vila Lobos 
Novembro 2013 

Construção Civil 

A fase de construção e desmantelamento, segundo o cronograma das atividades da obra apresentado, terá uma 

duração de 5 meses (Novembro a Março), estando os trabalhos de construção limitados ao período diurno (trabalhos 

interditos entre uma hora antes do por do sol, até uma hora após o nascer do sol). 

 

As obras de construção civil a realizar no âmbito da remodelação do parque, consistem no seguinte: 

� Beneficiação/construção do acesso ao local de implantação dos aerogeradores. 

� Abertura dos caboucos para a execução das fundações dos aerogeradores. 

� Construção das plataformas de apoio à montagem dos aerogeradores. 

� Abertura das valas para instalação da rede de cabos. 

� Execução das fundações dos aerogeradores. 

� Demolição das fundações, remoção dos aerogeradores existentes e das valas de cabos. 

 

Prevê-se que as obras de construção civil necessárias se iniciem com a desmatação e decapagem das áreas a 

intervencionar, e a remoção de toda a vegetação arbustiva, arbórea e da terra vegetal. 

 

Os resíduos vegetais produzidos pela desmatação serão remetidos a entidades competentes e a terra vegetal 

armazenada em pargas para posterior utilização na recuperação paisagística. 

 

Após a desmatação e decapagem do terreno, iniciam-se os trabalhos de preparação dos acessos e da plataforma de 

montagem, e de escavação do cabouco para a construção das fundações dos aerogeradores. 

 

A brita proveniente das sapatas poderá ser reutilizada para preenchimento dos caboucos das novas fundações, na 

sua parte superior, ou enviada a vazadouro. 

 

Desmontagem dos equipamentos existentes 

A desmontagem dos aerogeradores consistirá na execução de um conjunto de operações que intervirão 

fundamentalmente nos aerogeradores e nos acessos, nomeadamente: 

� Preparação das plataformas de montagem para estabilização das gruas. 

� Transporte, montagem e estabilização das gruas. 

� Desmantelamento dos aerogeradores. 

� Demolição das fundações. 

� Inativação dos acessos. 

� Transporte dos materiais para destino final. 

� Recuperação paisagística das áreas intervencionadas. 

 

Importa referir que as torres dos aerogeradores que vão ser retirados possuem uma altura de 44 m, e as novas de 

95 m, existindo uma diferença de altura de cerca de 51 m.  

 

Para além da substituição dos aerogeradores, que possuem transformadores localizados ao lado das torres, e da 

remoção da respetiva vala de cabos, serão construídas as plataformas de montagem para assentamento dos novos 
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aerogeradores, instalada a rede elétrica de cabos de interligação dos aerogeradores à rede de cabos existente 

(Edifício de Comando/Subestação do Parque Eólico de Vila de Lobos), construídos e beneficiados os acessos de 

ligação aos novos aerogeradores, e instalado o estaleiro, com uma área afeta de cerca de 1000 m², dentro da área 

em estudo. 

 

Tráfego 

Durante a fase de construção prevê-se um tráfego máximo de 9 camiões/dia associado às atividades de betonagem 

dos novos aerogeradores. Fora deste período, que terá uma duração muito limitada no tempo, prevê-se um tráfego 

médio de 1 a 2 camiões/dia para o transporte das componentes dos aerogeradores a instalar, dos materiais de 

construção e dos equipamentos necessários à construção do Projeto. O transporte dos novos aerogeradores será 

efetuado com estes desmontados, sendo necessária a utilização de veículos de transporte especiais com cerca de 55 

m de comprimento total. Em relação aos aerogeradores a desmantelar, o seu transporte será realizado também com 

estes desmontados, sendo utilizados veículos mais pequenos que os anteriores. Será ainda de considerar o tráfego 

de veículos ligeiros associados ao transporte dos trabalhadores 

 

Movimentação de Terras 

O volume total estimado para a escavação (plataformas, sapatas, acessos e valas de cabos) é de 11 529 m³, e o de 

aterro de 4 771 m³, valores que não têm em consideração a quantidade de material resultante da demolição das 

fundações. No global, o volume de terras escavadas é suficiente para o volume de terras necessárias para aterro, 

não havendo necessidade de recorrer a terras de empréstimo, tendo no entanto de ser conduzidas cerca de 6 758 

m³ de terras para vazadouro. Na eventualidade de se encontrar afloramentos rochosos, será necessário recorrer a 

explosivos ou martelo pneumático para se proceder ao desmonte ligeiro, sobretudo na escavação da fundação do 

aerogerador. 

 

Fase de Exploração  

O período de vida útil de um parque eólico é de cerca de 20 anos, já que a partir deste período, o Projeto é 

considerado ultrapassado em termos tecnológicos, o que conduz à necessidade da sua atualização ou desativação. 

 

Fase de exploração  

Envolve as seguintes atividades: 

� Operações de manutenção. 

� Operações de manutenção dos acessos aos Parques. 

� Reparações devidas a causas fortuitas.  

 

Fase de Desativação 

� As principais operações envolvidas na fase de desativação irão ocorrer nos Aerogeradores (incluindo rotores, 

torres de suporte, postos de transformação individuais e fundações), Subestação, Acessos e Linha Elétrica 

interna. Estas operações deverão ocorrer num prazo máximo de um a dois meses. 

� Prevê-se que, após as operações de desmantelamento de materiais, ficará reposta uma situação razoavelmente 

próxima da que existe atualmente no local de implantação dos projetos, não permanecendo nas áreas qualquer 

elemento que possa dar origem a quaisquer riscos para o ambiente ou para as populações envolventes. 
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Programação Temporal da Obra e Mão-de-obra 

A duração da obra será de aproximadamente 5 meses, estimando-se o seu início em Novembro de 2013 e finalizando 

em Março de 2014. Verifica-se que as obras de maior dimensão (abertura de acessos, construção das fundações e 

montagem mecânica dos aerogeradores) decorrerão nos primeiros 3 meses, ou seja, até inícios de Fevereiro de 

2014. 

 

Na fase de construção da Remodelação do Parque Eólico de Vila Lobos prevê-se uma média de 20 trabalhadores, 

pelas diversas atividades a desenvolver: 

� Instalação do estaleiro: 3 trabalhadores. 

� Obras de construção civil: 10 a 15 trabalhadores. 

� Montagem do aerogerador: 5 a 10 trabalhadores. 

� Finalização dos trabalhos e arranjos paisagístico: 5 a 10 trabalhadores. 

 

São ainda de salientar os trabalhadores indiretos, nomeadamente relacionados com o fornecimento de serviços e 

produtos diversos do tipo alojamento e restauração, serralharia, carpintaria, manutenção e reparação automóvel, 

etc. 
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5. AVALIAÇÃO DOS IMPACTES AMBIENTAIS DO PROJETO 

 

Geologia e Geomorfologia 

Relativamente a este fator são descritos no EIA os aspetos essenciais relativos à situação de referência, à avaliação 

de impactes e às medidas de mitigação. 

 

A área onde se pretende remodelar o Parque Eólico localiza-se na zona central da unidade geotectónica Zona Centro-

Ibérica (ZCI), que integra o Maciço Antigo Ibérico e onde afloram maciços graníticos de grande dimensão. A área 

analisada é constituída por granitos porfiroides de grão médio, caracterizados por um perfil de meteorização bastante 

evoluído, sendo a idade da sua instalação associada com a terceira fase Varisca. Sobre os granitos desenvolvem-se 

nas vertentes menos inclinadas depósitos de extensão limitada, de terra vegetal areno-siltosa, negra, cuja espessura 

raramente atinge 1 m. 

 

Do ponto de vista tectónico, a região foi essencialmente afetada por fracturação Tardi-Varisca, contudo pouco 

significativa nas zonas onde irão ser instalados os aerogeradores. 

 

Do ponto de vista geomorfológico, a área ocupada pelo Parque Eólico constitui uma crista planáltica com cerca de 

uma dezena de quilómetros de comprimento e largura de cerca de 500 m, marcada por uma linha de cumeada com 

cotas altimétricas entre 1020 e 1120 m, orientada segundo a direção NNE-SSW. 

 

Em relação à sismicidade, a região insere-se na zona sísmica D do Regulamento de Segurança e Ações para 

Estruturas, Edifícios e Pontes (RSAEEP), que corresponde a um coeficiente de sismicidade (α) de 0,3. É considerada a 

zona de menor sismicidade em Portugal Continental, onde é previsível uma intensidade sísmica máxima de V. 

Salienta-se ainda que o local se localiza entre segmentos ativos da falha Penacova-Régua-Chaves, com orientação 

geral NNE – SSW, onde foram estimados deslocamentos superiores a 400 m durante o Quaternário e registos de 

atividade sísmica recente (em 11-01-1910 ocorreu um sismo com magnitude de Ritcher de 5,69). 

 

Em relação aos recursos geológicos, salienta-se a não existência de antigas explorações mineiras nem áreas afetas a 

concessões mineiras ou de águas minerais suscetíveis de virem a interferir com o projeto. Valores de património 

geológico a conservar não foram reconhecidos. 

 

A identificação e avaliação de impactes ambientais, bem como as medidas de minimização são adequadas à situação, 

quer na fase de construção quer na fase de exploração, bem como na fase de desativação do referido parque eólico. 

Salientam-se os impactes negativos mas pouco significativos resultantes da fase de construção, nomeadamente das 

atividades de escavação, movimentação e depósito de terras associadas ao desmantelamento dos aerogeradores e 

da abertura das fundações para os novos aerogeradores e da vala de cabos (a movimentação de terras prevista é de 

um volume de escavações de 11 529m3, dos quais 4 711 m3 serão utilizados em obra, existindo um excedente de 

cerca de 6 758 m3, que serão enviadas para vazadouro). 
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De acordo com a Figura 7 do Anexo I do EIA não se prevê que a localização dos novos aerogeradores afetem 

afloramentos rochosos, no entanto deverá ficar expresso nas medidas de minimização a necessidade das várias 

ações deste projeto cumprirem esta medida. 

 

Assim, o projeto deverá ser condicionado às medidas de minimização referidas no EIA. Porém, salienta-se ainda a 

necessidade de todos os componentes da infraestrutura eólica serem executados por soluções construtivas, 

concebidas e dimensionadas para ações sísmicas de acordo com o do Regulamento de Segurança e Ações para 

Estruturas, Edifícios e Pontes (o qual estipula um conjunto de normas de construção antissísmica que devem ser 

adotadas para o território nacional), de forma a evitar a sua eventual instabilização. 

 

 

Ruído 

Para a caracterização da situação atual foram efetuadas medições acústicas junto a 3 recetores sensíveis mais 

expostos (PM1 a 1204 m a oeste do parque Eólico, PM2 a 610 m e PM3 a 1345 m, ambos a este do Parque Eólico, 

representados na Figura abaixo), tendo sido medidos níveis inferiores a 45 dB(A). 

 

(Fonte : Aditamento ao EIA) 

 

Foram efetuadas simulações de ruído utilizando o software CADANA-A, o método ISO 9613 e considerada uma 

potência sonora para cada aerogerador de 103,9 dB. A síntese dos resultados foi apresentada num quadro (que 

apresentava difícil leitura). Foram também apresentados mapas de ruído. 

 

Os resultados obtidos indicam não ser expetável a ultrapassagem do valor de 45 dB(A) nos recetores sensíveis mais 

próximos (situados a partir de sensivelmente 500 m dos futuros aerogeradores), pelo que previsivelmente se 

verificará o cumprimento das disposições legais estabelecidas no Regulamento Geral do Ruído (RGR) (Decreto-Lei nº 

9/2007, de 17 de Janeiro). 

 

Considera-se adequada a metodologia adotada pelo estudo, pelo que se corroboram as conclusões apresentadas, de 

que o Parque Eólico de Vila Lobos, após remodelação, cumprirá o definido na legislação aplicável, ou seja, o definido 

no RGR. 
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Apenas no recetor PM1 o impacte decorrente da reformulação do Parque Eólico é negativo pouco significativo de 

magnitude reduzida dado que o incremento dos níveis sonoros é inferior a 3 dB(A), e para valores inferiores aos 

limites legais, segundo o RGR. 

 

O critério de incomodidade não é aplicável para a situação futura, a qualquer um dos períodos de referência, a todos 

os recetores em análise, dado que o valor do indicador de LAeq do ruído ambiente exterior cumulativo é igual ou 

inferior a 45 dB(A). 

 

Relativamente às medidas de minimização, para a fase de obra o estudo apresenta recomendações de caráter geral 

que devem ser seguidas. Em suplemento, considera-se que os trabalhos devem apenas ocorrer nos dias úteis entre 

as 8 e as 20 h. 

 

Para a fase de exploração, face dos resultados obtidos, o estudo não apresenta medidas de minimização específicas. 

 

Em face dos resultados obtidos, não se verifica a necessidade de implementação de um programa de monitorização 

para o ruído, salientando-se contudo que, caso venham a ocorrer reclamações de ruído, deverão ser efetuadas 

avaliações com medições de ruído no local; nessas avaliações deverá ser considerada a classificação da zona em 

sensível ou mista que entretanto a Câmara Municipal de Lamego tenha efetuado. 

 

 

Ecologia 

A área de intervenção localiza-se no norte-centro do país, na serra de Montemuro e está incluída no Sitio de 

Interesse Comunitário PTCON0025 – Serra de Montemuro, da Rede Natura 2000, criado pela Resolução do Conselho 

de Ministros nº 142/97 de 28 de Agosto. Esta é uma área de elevado valor natural, encontrando-se este Parque 

Eólico implantado entre os 1020 e os 1120m de altitude, ocupando uma área com cerca de 70 ha. 

 

Habitats naturais e prioritários 

Na área de remodelação do Parque Eólico foram identificados 4 habitats naturais incluídos no Anexo B-I do DL nº 

49/2005, de 24 de Fevereiro, em manchas homogéneas ou em mosaico: 

� Habitats 8220 – Vertentes rochosas siliciosas com vegetação casmofítica; 

� Habitat 8230 – Rochas siliciosas com vegetação pioneira;  

� Habitat 4020* – Charnecas Húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix (presente em 0,78 ha 

da área de estudo representando 40,62 % dessa área); 

� Habitat 9230 – Carvalhais de Quercus robur e Quercus pyrenaica, apesar de não terem sido encontrados no local 

devido aos fogos recorrentes que assolam esta zona.  

 

Foram identificados também nas zonas de prados e tojais húmidos, alguns endemismos ibéricos como a Paradisea 

lusitanica, Armeria transmontana, Centaura nigra subsp. Rivularis, Silene marizii, S.acutifolia,  Merendera montana e 

espécies características de prados de montanha como Rhinantus minor, Dactylorrhiza maculata e Drosera 

rotundifolia.  
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A consociação/mosaico de habitats 8220 e 8230 está presente em 1,14 ha da área de estudo e representa cerca de 

59,38 % da área. 

 

Flora 

O elenco florísticos é bastante reduzido, tendo sido identificadas 71 taxa, devido à reduzida diversidade dos habitats 

presentes e também pelo período em que se realizou o trabalho de campo (26 de Outubro de 2012), não se 

encontrando as espécies anuais de fenologia primaveril ou estival que já não se encontravam presentes no terreno. 

O estrato arbóreo é muito reduzido representado por alguns indivíduos pontuais ou mesmo isolados. Destaca-se 

indivíduos de Pinus sylvestris, Betula pubescens, Castanea sativa, Alnus glutinosa e de Salix atrocinerea. A parte 

arbustiva é também pouco diversificada registando-se apenas 11 espécies sendo dominantes as leguminosas como 

as giestas e os tojos. A giesta-branca (Cytisus multiflorus) é a mais abundante na área de estudo. A nível herbáceo 

destacam-se Crocus serotinus e a Merendera montana. 

 

Na área de remodelação do projeto, presente nos habitats naturais identificados (Habitat 4020*, Habitats 8220 e 

8230), encontram-se alguns endemismos ibéricos como a Armeria transmontana, muito abundante na área de 

estudo, a Merendera montana, Adenocarpus lainzii, Silene marizii, Silene acutifólia, Echium lusitanicum e Linaria 

elegans. Podem também ocorrer outras espécies com estatuto de proteção como espécies do género Narcissus. 

 

Fauna 

� Anfíbios – Das espécies com maior preocupação conservacionista destacam-se a salamandra-lusitânica 

(Chioglossa lusitânica) com estatuto de conservação de “Vulnerável”, a Rã-ibérica (Rana ibérica) e o Sapo-

parteiro-comum (Alytes obstetricans). 

 

� Repteis – A existência de afloramentos rochosos existente na área de estudo potencia a existência de animais 

deste grupo faunístico, sendo possível encontrar 12 espécies. Destacam-se pela sua importância 

conservacionista a Lagartixa-de-Carbonell (Podarcis carbonelli) com estatuto de conservação “Vulnerável” (Vu) e 

o Lagarto-de-água (Lacerta schreiberi) e o Fura-pastos-ibérico (Chalcides bedriagai), ambos considerados “Não 

Ameaçados”. 

 

� Aves – Relativamente à avifauna é de destacar a existência de Tartaranhão-caçador (Circus pygargus), com 

estatuto de conservação “Em Perigo”, a Felosa-das-figueiras (Sylvia borin) e o Noitibó-de-nuca-vermelha 

(Caprimulgus ruficollis), ambas com estatuto “Vulnerável”, e o Corvo (Corvus corax) com estatuto de “Quase 

Ameaçada”. Além das referidas anteriormente, destacam-se como espécies potenciais, de ocorrência provável, a 

Cotovia-dos-bosques (Lullula arbórea) e a Petinha-dos-campos (Anthus campestres). 

 

 

� Mamíferos - É referida no EIA a existência de 28 espécies de mamíferos na área em estudo. O grupo mais 

significativo é o dos quirópteros, quer em número de espécies quer pelo seu estatuto de proteção. Estão 

referenciadas 4 espécies de quirópteros na área envolvente do Parque Eólico, nomeadamente o Morcego-de-

franja (Myotis nattereri) (VU), o Morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum) VU, Morcego-de-

ferradura-pequeno (Rhinolophus hipposideros) (VU) e o Morcego-de ferradura-mediterrânico (Rhinolophus 

euryale) (CR). 
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Em relação aos mamíferos destaca-se, ainda, o Lobo-ibérico (Canis lupus signatus), espécie considerada “Em 

Perigo” em Portugal, sendo que a área de estudo se localiza na área de ocorrência da alcateia de Montemuro, 

pertencente à subpopulação da espécie a sul do rio Douro. Esta alcateia teve reprodução confirmada em 2008. 

Na área onde se insere o Parque Eólico a presença de lobo pode ser considerada irregular, segundo o Relatório 

de Monitorização da população lupina elaborado pela ACHLI (Plano de Monitorização do Lobo na Área dos 

Projetos Eólicos das Serras de Montemuro, Freita, Arada e Leomil, 2012). No entanto, o ICNF tem registado a 

ocorrência, esporádica, de prejuízos de Lobo no gado doméstico. 

 

Esta área é abrangida pelo PROF do Douro e do Tâmega, aprovado pelo Decreto Regulamentar nº 41/2007 de 10 de 

Abril, que propõe um ordenamento dos espaços florestais sustentáveis e multifuncionais, norteado por um 

zonamento estruturado definido em função do perfil de funções dos espaços florestais e suas características. A zona 

de Remodelação do Parque Eólico desenvolve-se, em 66,25 %, sobre áreas submetidas ao regime florestal parcial do 

Perímetro da Serra de Leomil. 

 

Relativamente à avaliação de impactes, o trabalho de campo foi efetuado em Outubro e Novembro de 2012 e 

Fevereiro de 2013.  

 

A nível da fauna são listadas e caracterizadas as comunidades de vertebrados terrestres, anfíbios, repteis, aves e 

mamíferos da área de intervenção do projeto e sua envolvente. Considerando as características do local na análise 

faunística da área de estudo e sua envolvente é dada especial ênfase à avifauna, aos quirópteros e ao Lobo-ibérico.  

 

Quanto à afetação do Regime Florestal do Perímetro Florestal da Serra de Leomil, cuja vegetação é constituída por 

matos, estima-se uma afetação de 1,38 ha por parte das infraestruturas que constituem o Parque Eólico. 

 

O EIA identifica os potenciais impactes que podem afetar os habitats e as espécies que ocorrem dentro da área de 

estudo da remodelação do Parque Eólico de Vila Lobos. Em termos gerais, é feita uma descrição da situação atual e 

dos impactes previsíveis.  

 

No que concerne aos impactes negativos, realçam-se, durante a fase de construção, os decorrentes das ações de 

desmatação e movimentação de terras associadas à implantação do estaleiro, construção de acessos, construção da 

rede de cabos, instalação dos aerogeradores e movimentação de máquinas e veículos afetos à obra, bem como das 

ações inerentes ao funcionamento da obra em geral. 

 

Os trabalhos de remodelação do Parque Eólico implicarão um aumento do grau de perturbação do local que poderá 

implicar uma menor utilização da área por parte dos animais que utilizam esta zona como local de reprodução e/ou 

alimentação (efeito de exclusão). Aliados a este impacte, refira-se a possível perda ou alteração de habitats e a 

mortalidade. São preocupantes os distúrbios causados, especialmente, a espécies com estatuto de conservação 

desfavorável, em especial as aves de rapina, os morcegos e o lobo. Relativamente à flora e vegetação prevê-se uma 

afetação direta e irreversível, nomeadamente sobre os habitats 8220 e 8230. Poderá também existir alguma afetação 

sobre as espécies de flora com interesse conservacionista. 
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Na fase de exploração, os impactes negativos resultam, essencialmente, da presença e funcionamento dos 

aerogeradores, da presença humana para realização de trabalhos de manutenção das infraestruturas e utilização dos 

acessos. Destacam-se os impactes sobre a avifauna e quirópteros, decorrente do eventual efeito de exclusão e 

mortalidade provocados pela presença dos novos aerogeradores e efeito cumulativo com os aerogeradores já 

existentes. 

 

No que concerne à fase de desativação, os impactes são, no geral, semelhantes aos da fase de construção. Contudo, 

considera-se que estes aspetos deverão ser analisados no final do tempo de vida útil do Projeto, prevendo-se 

medidas de minimização consoante as ações a desenvolver. Estão previstos impactes semelhantes aos da fase de 

construção, que resultarão fundamentalmente da perturbação causada pela circulação de pessoas, veículos e 

máquinas. Verificando-se a remoção de todo o tipo de elementos artificiais e a recuperação da zona intervencionada, 

a mesma poderá evoluir com o tempo para as suas características próximas das originais, ao nível do coberto 

vegetal. A ação de desativação, com remoção de todos os equipamentos e posterior recuperação paisagística, é 

expectável que seja geradora de um impacte positivo. 

 

Destruição/afetação da vegetação – impacte pouco significativo a significativo 

Relativamente às áreas de habitat natural afetadas pelos elementos do Projeto, realça-se a afetação do habitat 8220 

e do habitat 8230.  

 

Assim, considera-se que o presente Projeto produz, no geral, um impacte sobre os habitats e espécies de flora com 

interesse de conservação, certo, imediato, temporário, irreversível e de magnitude reduzida.  

 

Destruição/alteração do habitat, perturbação e efeito de exclusão da fauna – impacte significativo 

O aumento da perturbação humana decorrente da obra (presença de trabalhadores e veículos), bem como a 

destruição ou alteração do habitat, irá induzir impactes sobre a fauna em geral, podendo conduzir ao seu 

afastamento para áreas de menor qualidade. Este impacte será, no geral, imediato, temporário, reversível e de 

magnitude reduzida a média.  

 

Das espécies que potencialmente ocorrem na área de estudo, realçam-se os potenciais impactes sobre aquelas com 

estatuto de ameaça e mais sensíveis, tais como as aves de rapina, os morcegos e o lobo, bem como outras espécies 

que se reproduzam na área de implantação do Projeto. O facto de não ser necessária a construção/beneficiação de 

um novo acesso à zona de cumeada reduzirá, significativamente, este impacte, principalmente no que concerne à 

perturbação, designadamente do lobo. 

 

O EIA apresenta propostas de Plano de Monitorização da Avifauna e dos Quirópteros a implementar na área de 

remodelação do projeto, com as quais se concorda, recordando a importância da existência de uma área controlo 

para que se possa avaliar o impacte produzido pela infraestrutura sobre a comunidade monitorizada. 

 

No que concerne ao lobo ibérico, admite-se que a perturbação causada pela obra influencie o comportamento da 

alcateia de Montemuro, apesar de fazer um uso irregular deste espaço. Em situações em que a densidade de lobo é 

muito baixa, como é o caso, a monitorização dos parâmetros para análise da ocorrência dos impactes negativos 
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sobre a espécie (barreira, exclusão, ou mesmo alteração do padrão de reprodução), poderá ser igualmente dirigida 

às principais presas selvagens do lobo, como indicadores da potencial afetação. 

 

Mortalidade da fauna – impacte significativo, em especial na avifauna 

 

Em termos de impactes cumulativos os projetos que deverão ser considerados nesta análise são o PE de Bigorne, o 

PE de São Cristóvão, o Parque Eólico Fonte da Mesa e o PE Fonte da Mesa II. Com o aumento do número de 

aerogeradores na região da área de estudo é provável uma afetação da componente ecológica, especialmente no 

que se refere à avifauna e quirópteros. É, pois, expectável que os impactes cumulativos sejam significativos e se 

façam sentir nos referidos grupos faunísticos. 

 

Deverão considerar-se as seguintes condicionantes ao projeto: 

� Todos os trabalhos de construção (e desmantelamento dos aerogeradores existentes) do projeto (aerogerador, 

acessos, vala de cabos e estaleiro) são interditos entre os meses de Maio e Agosto, inclusive, período que 

corresponde ao período de reprodução do lobo e, no período compreendido entre 1 hora antes do pôr-do-sol e 1 

hora após o nascer do sol, inclusive, período de maior atividade do lobo. 

� Dada a presença de espécies de aves com estatuto de conservação desfavorável, as obras de remodelação do 

Parque Eólico deverão ser realizadas fora do período de reprodução da maior parte das espécies avifaunísticas 

(15 de Março a 31 de Julho). 

� O promotor deve, durante as fases de instalação, exploração e desmantelamento do Parque Eólico, ser 

responsável pelo cumprimento do disposto no artº 15º, do Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de Junho 

republicado pelo Decreto-Lei nº 17/2009, de 14 de Janeiro – medidas e ações a desenvolver no âmbito do 

Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios. 

 

Todas as medidas de minimização apresentadas deverão ser transpostas para o Caderno de Encargos da obra: 

� Deverá ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos. 

� Sempre que se venham a identificar elementos que justifiquem a sua salvaguarda, a planta de condicionamentos 

deverá ser atualizada. 

� Não poderão ser afetadas pelas obras de Remodelação do Parque Eólico as áreas onde se localizam as 

populações das espécies importantes do ponto de vista conservacionista ou com estatuto de proteção elevado. 

Estas áreas terão que ser devidamente sinalizadas antes do início das obras de construção do Parque Eólico e 

durante o seu decurso.  

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

� Evitar, ao máximo, a afetação de afloramentos rochosos. 

� O estaleiro e as áreas de apoio à obra deverão localizar-se fora das manchas de habitats naturais classificados, 

nos termos do Anexo B-I do Decreto-lei nº 49/2005, de 24 de Fevereiro, bem como das áreas com ocupação 

florestal. 

� 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. 
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� Durante as ações de escavação, a camada superficial de solo (terra vegetal) deverá ser cuidadosamente 

removida e depositada em pargas. 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. 

� No caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo, deverá ser dada atenção especial à sua origem, para 

que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras. 

� Não utilizar recursos naturais existentes no local de implantação do Projeto. Excetua-se o material sobrante das 

escavações necessárias à execução da obra. 

� Nos acessos a construir, ou a melhorar, e na plataforma de montagem não deverão ser utilizados materiais 

impermeabilizantes. Devem utilizar-se materiais que permitam uma coloração/tonalidade próxima da envolvente, 

para aplicação, no mínimo, à camada de desgaste dos acessos, não utilizando materiais brancos e refletores de 

luz, com maior impacte visual. 

� Os taludes de escavação/aterro, considerados na construção/reabilitação dos acessos e na plataforma, deverão 

ser estruturados com pendentes não superiores a 1/3 (V/H). Sobre estas zonas, bem como em toda a área 

envolvente que tenha sofrido desmatação ou compactação do solo, deve ser aplicada uma camada de terra 

vegetal. 

� Deve prever-se um sistema de drenagem que assegure a manutenção do escoamento natural (passagens 

hidráulicas e valetas). 

� As valetas de drenagem não deverão ser em betão, exceto nas zonas de maior declive, ou em outras, desde que 

devidamente justificado. 

� A rede de cabos subterrânea deverá ser desenvolvida ao longo dos caminhos de acesso. 

� 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 decorrer, 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. 

� A iluminação do Parque Eólico 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. 

� As áreas afetadas por este projeto deverão ser recuperadas, recorrendo a espécies ecologicamente adaptadas à 

região e menos suscetíveis ao fogo, devido ao elevado risco de incêndio florestal desta zona. 

� O promotor será responsável por eventuais danos que se venham a verificar nos caminhos e povoamentos 

florestais envolventes e decorrentes das obras de instalação e funcionamento do PE. 

� O proponente deverá comunicar ao ICNF/DCNFN, com 15 dias de antecedência em relação à data prevista, o 

início dos trabalhos de construção da remodelação do PE. 

 

Planos de Monitorização 

O objetivo primordial da realização dos planos de monitorização é avaliar os impactes que a infraestrutura causa 

sobre os grupos alvo. Esses impactes podem estar relacionados com a mortalidade mas também com alterações 

comportamentais dos animais que os levam a não utilizar a área do projeto, conduzindo ao chamado efeito de 

exclusão. Para a análise destes dois aspetos e para o estabelecimento de uma relação causal entre o 

empreendimento e os impactes eventualmente observados é imprescindível a existência de áreas controlo, de 

características semelhantes à do projeto mas não afetadas por este, com as quais se farão comparações de 
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eventuais modificações da respectiva utilização. Esta questão, associada à comparação com a situação de referência, 

é preponderante no delineamento de qualquer plano de monitorização e a sua inexistência conduzirá a resultados 

inconclusivos.  

 

Em relação aos locais e frequência de amostragem para a avifauna e para os quirópteros, a periodicidade das 

campanhas de prospeção de cadáveres deverá ser ajustada em função das taxas de remoção de cadáveres 

determinadas para a área.  

 

Deverão ser inventariados os abrigos de quirópteros existentes num raio de 10 km em redor do projeto. 

 

A avaliação dos resultados dos planos de monitorização deverá ser devidamente ponderada entre o proponente, o 

ICNF e a Autoridade de AIA, no final de cada um dos períodos de monitorização, de forma a poderem ser aplicadas 

as medidas adequadas à salvaguarda das espécies-alvo e à minimização dos impactes. 

 

Os planos de monitorização deverão considerar a análise dos impactes cumulativos. 

 

Em relação ao plano de monitorização do lobo, deverá ser determinada a sua ocorrência, ou não, e a magnitude dos 

seguintes efeitos: efeito de exclusão, ou seja a diminuição da frequência de utilização da área de implementação do 

empreendimento em causa por parte da espécie; e efeito de barreira, ou seja a criação de um impedimento à 

dispersão de indivíduos da mesma.  

 

Os programas de monitorização de avifauna e de quirópteros deverão ter, em fase de exploração, a duração mínima 

de 3 anos, com eventual prolongamento caso os resultados obtidos assim o justifiquem. No caso do lobo este 

programa, em fase de exploração, deverá ter a duração mínima de 5 anos. 

 

 

Ordenamento do Território 

 

Enquadramento do local nos diversos Instrumentos de Gestão Territorial, nos âmbitos Nacional, Regional e Municipal 

 

� Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 

O PNPOT (aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 4 de Setembro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 80-

A/2007, de 7 de Setembro) constitui um instrumento de âmbito nacional, com o qual se estabelecem as grandes 

opções com relevância para a organização do território nacional. Consubstancia, por isso, o quadro de referência a 

considerar na elaboração com os demais IGT. 

 

Relativamente a este programa, foi referido que a linha de rumo que este pretende imprimir ao território nacional, 

encontra-se orientada em torno de seis objetivos estratégicos, sendo de se evidenciar, pela importância que detém 

no âmbito do projeto em estudo, o 1.º Objetivo – Conservar e valorizar a biodiversidade, os recursos e o património 

natural, paisagístico e cultural, utilizar de modo sustentável os recursos energéticos e geológicos, e monitorizar, 

prevenir e minimizar os riscos. 
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Com base no objetivo acima mencionado, foram estabelecidos Objetivos Específicos, destacando-se, no âmbito deste 

projeto, o Objetivo Específico 1.9 – Executar a Estratégia Nacional para a Energia e prosseguir a política sustentada 

para as alterações climáticas. 

 

Assim, a aposta no uso eficiente dos recursos e na exploração de recursos renováveis, nomeadamente dos 

energéticos, deve ser uma prioridade da política nacional, no quadro da implementação do Protocolo de Quioto e do 

Programa Nacional para as Alterações Climáticas, que o projeto em causa pretende dar resposta. 

 

� Plano Regional de Ordenamento Florestal do Tâmega (PROF do Tâmega) 

Parte da área em estudo, respeitante ao Concelho de Resende, encontra-se inserida na área abrangida pelo Plano de 

Ordenamento Florestal do Tâmega, publicado pelo Decreto Regulamentar n.º 41/2007, de 10 de Abril, inserindo-se 

nas Zonas Sensíveis – Risco de Incêndio e Sítios da Lista Nacional, da Sub-Região Homogénea de Ribadouro-

Montemuro. 

 

Os objetivos específicos para esta sub-região visam a implementação e o incremento das funções de produção, 

conservação dos habitats, espécies faunísticas e florísticas, e geomonumentos, e da silvo-pastorícia, caça e pesca nas 

águas interiores. 

 

� Plano Regional de Ordenamento Florestal do Douro (PROF Douro) 

Parte da área em estudo, respeitante ao Concelho de Lamego, encontra-se inserida na área abrangida pelo Plano de 

Ordenamento Florestal do Douro, publicado pelo Decreto Regulamentar n.º 4/2007, de 22 de Janeiro, inserindo-se 

nas Zonas Sensíveis para a Conservação – Áreas Críticas do ponto de vista da floresta contra incêndios, Corredores 

Ecológicas e Sítios da Lista Nacional (Diretiva Habitas), da Sub-Região Homogénea de Montemuro. 

 

Os objetivos específicos para esta sub-região, visam a implementação e o incremento das funções de 

desenvolvimento da produção, da conservação dos habitats, de espécies de fauna e flora e de geomonumentos, e da 

silvo-pastorícia, caça e pesca nas águas interiores. 

 

Para além disso, verifica-se que 66,25 % da área de estudo se desenvolve sobre áreas submetidas ao regime 

florestal do perímetro florestal da Serra de Leomil, sob gestão/jurisdição do ICNF, tendo-se igualmente identificado 

áreas críticas do ponto de vista de incêndios e áreas percorridas por incêndios, também sob jurisdição do ICNF.  

 

Assim, e sobre este aspeto refere-se o seguinte: 

No que se refere ao Regime Florestal, verifica-se que a instalação dos aerogeradores será feita em áreas baldias 

submetidas a esta servidão administrativa e integrantes do Perímetro Florestal da serra de Leomil, o qual está sob 

gestão do DCNF-Norte do ICNF, pelo que a execução das obras que se insiram, ou colidam, com as áreas de 

Perímetro Florestal deve ter a participação e acompanhamento daquele Departamento. Na zona de remodelação do 

Parque Eólico foram identificadas áreas criticas do ponto de vista de incêndios, pois esta área foi recentemente 

percorrida por incêndios, porém e pela legislação em vigor, a qual estabelece proibições/condicionantes, pelo prazo 

de 10 anos, nos terrenos com povoamentos florestais percorridos por incêndios, constata-se que a mesma não é 
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condicionante pois não há conhecimento de povoamentos florestais nesta área, pelo menos, nos últimos 15 anos. No 

que concerne ao risco de incendio, verifica-se que 35% da área se insere em terrenos da classe de perigosidade alta 

e muito alta. Porém, é entendimento do ICNF não se aplicar esta condicionante. Por outro lado a área de 

remodelação do Parque Eólico de Vila Lobos, em especial os aerogeradores 4 e 5, é coincidente com a Rede Primária 

de Faixas de Gestão de Combustíveis, definida e aprovada em Comissão Distrital de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios, considerando-se no Aditamento ao EIA que a manutenção desta Faixa será cumprida com a presença do 

projeto, mantendo-se assim a sua função. 

 

� Rede NATURA 2000 

O local em estudo encontra-se abrangido por este plano, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-

A/2008, de 5 de Junho, que resulta da aplicação das Diretivas n.º 79/409/CEE – Diretiva Aves e n.º 92/43/CEE – 

Diretiva Habitats. Está inserido na totalidade, em área classificada como SIC Serra de Montemuro (PTCON0025), 

classificado como tal através do Decreto-Lei n.º142/97, de 28 de Agosto. 

 

� Plano de Ordenamento do Território da Zona Envolvente do Douro (PROZED) 

A área de estudo encontra-se abrangida pelo Plano de Ordenamento do Território da Zona Envolvente do Douro 

(PROZED), aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 60/91, de 21 de Novembro. 

 

De acordo com os usos definidos na respetiva Planta de Uso do Solo, esta área integra duas categorias de uso, 

nomeadamente, as áreas florestais e áreas florestais condicionadas, desenvolvendo-se na zona da bacia visual do 

Douro. 

 

Para efeitos de ocupação, uso e transformação do solo, as áreas florestais incluem zonas de terrenos incultos, matos, 

floresta, matas e pastagens de montanha, destinadas à exploração florestal (artigo 14.º do regulamento do 

PROZED).  

 

As áreas florestais condicionadas incluem os solos de uso ou vocação florestal com condicionantes naturais à 

intensificação cultural por se sobreporem a áreas de Reserva Ecológica Nacional (REN), a zona da bacia visual do 

Douro ou as áreas de uso natural (artigo 15.º do mesmo regulamento). 

 

� Plano Diretor Municipal (PDM) de Resende 

Parte da área em estudo encontra-se no Concelho de Resende pelo que, efetuado o seu enquadramento no PDM 

deste Concelho, publicado pelo Regulamento n.º 446/2009, de 13 de Novembro, constatou-se que a mesma se 

encontra classificada da seguinte forma afetando as seguintes infraestruturas do Parque Eólico: 

� Planta de Ordenamento: “Espaços Florestais de Proteção” e “Espaços Silvo pastoris” – aerogeradores 4 

e 5, com os respetivos caminhos de cabos, acessos existentes a beneficiar; novos acessos aos 

aerogeradores 4 e 5. 

� Planta de Condicionantes: “Reserva Ecológica Nacional (Outros Sistemas) ”; “Área Submetida a Regime 

Florestal (Serra de Montemuro e Serra de Leomil)” e “Linhas de Média Tensão (EDP)” – aerogeradores 

4 e 5, com os respetivos caminhos de cabos, acessos existentes a beneficiar; novos acessos aos 

aerogeradores 4 e 5. 
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Relativamente ao Risco de Incêndio Florestal, importa referir que o local onde se pretende instalar o Aerogerador 

AG4, está classificado como zona de risco muito alto. No entanto e face ao que acima se referiu sobre a aplicação do 

nº2 do artº16 do Decreto-lei nº124/2006, de 28 de junho, republicado pelo Decreto-lei nº 17/2009, de 14 de janeiro, 

esta condicionante não se aplica. 

  

� Plano Diretor Municipal de Lamego 

Parte da área em estudo encontra-se no Concelho de Lamego pelo que, efetuado o seu enquadramento no PDM 

deste Concelho, publicado pela RCM n.º 46/94, de 23 de Junho, suspenso parcialmente pela RCM n.º 71/2002, de 9 

de Abril, para a construção da ETAR da cidade de Lamego, incidindo apenas numa área qualificada como área de 

Salvaguarda (REN), estando a área em estudo fora desta delimitação, classificada da seguinte forma afetando as 

seguintes infraestruturas do Parque Eólico: 

� Planta de Ordenamento: “Área de Ocupação Condicionada” e “Área de Salvaguarda” – aerogeradores 

1, 2 e 3, com os respetivos caminhos de cabos, acessos existentes a beneficiar; novos acessos aos 

referidos aerogeradores. 

� Planta de Condicionantes: “Reserva Ecológica Nacional” e “Áreas sujeitas a Regime Florestal” – 

aerogeradores 1, 2 e 3, com os respetivos caminhos de cabos, acessos existentes a beneficiar; novos 

acessos aos referidos aerogeradores.   

 

As classes de espaços afetadas, e a respetiva área de ocupação na área em estudo são as seguintes: 

Classes de Espaços Área ocupada (ha) Área ocupada (%) 

Concelho de Lamego Área de ocupação condicionada 31,26 44,61 

Áreas de Salvaguarda 5,15 7,35 

Concelho de Resende Espaços Florestais de proteção 8,35 11,92 

Espaços silvo pastoris 25,31 36,12 

Fonte: Quadro constante no Relatório Final do EIA 

 

Das classes de espaços afetadas, verifica-se que no Concelho de Resende, são ocupadas maioritariamente as “Áreas 

de ocupação condicionada”, e no de Lamego os “Espaços silvo pastoris”, sendo importante referir que foi definida 

uma área de estudo algo alargada, cerca de 70 ha, mas a ocupação efetiva pelos diversos elementos constituintes do 

parque, é uma percentagem bastante reduzida desta área, uma vez que apenas serão instalados 5 aerogeradores. 

 

Relativamente ao Concelho de Resende, e no que se refere aos espaços classificados como “Espaços Florestais de 

proteção” e “Espaços silvo pastoris” o Regulamento do PDM refere, na alínea e) do ponto 1 do Artigo 32.º, nas 

exceções ao uso dominante nestas classes de espaços, que se considera compatível as instalações especiais, 

nomeadamente as afetas à exploração de recursos geológicos, parques eólicos, parques fotovoltaicos, 

aproveitamentos hidrelétricos ou hidroagrícolas, aterros de resíduos inertes e estações de serviço e de abastecimento 

de combustível, localizadas em zona adjacente aos canais rodoviários, desde que cumpram, de acordo com o ponto 2 

do mesmo artigo, os seguintes requisitos: 

a) Não afetem negativamente a área envolvente sob o ponto de vista paisagístico, de salubridade e funcional, nem 

ponham em causa valores arqueológicos ou sistemas ecológicos fundamentais. 
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b) Seja assegurada pelos interessados a execução e manutenção de todas as infraestruturas necessárias, podendo 

constituir motivo de inviabilização da construção a impossibilidade ou a inconveniência da execução de soluções 

individuais para as infraestruturas. 

 

Por outro lado, o ponto 5 do Artigo 39.º e o ponto 9 do Artigo 41.º, relativos aos Regimes a aplicar, respetivamente, 

nos “Espaços florestais de proteção” e nos “Espaços silvo pastoris”, admitem a construção de equipamentos 

especiais, nomeadamente de parques eólicos como no presente caso, desde que devidamente autorizados pelas 

Entidades de tutela. 

 

Em relação às servidões administrativas e restrições de utilidade pública presentes na área em estudo, 

nomeadamente, REN, Rede Natura 2000, Áreas submetidas a Regime Florestal e Áreas de risco de incêndio florestal, 

o ponto 2 do Artigo 6.º relativo à ocupação, o uso e a transformação do solo nestas áreas, obedecem ao disposto na 

legislação aplicável cumulativamente com as disposições do Plano que com elas sejam compatíveis. 

 

Para além disso, o Artigo 7.º referente à Rede Natura 2000, determina que se aplica o disposto no ponto 2 do artigo 

9.º, bem como as disposições do ponto 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo 

Decreto -Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, dependendo de parecer favorável do ICNB, IP as ações aí previstas. 

 

Em relação ao PDM de Lamego, e no que se refere às áreas de ocupação condicionada, a alínea d) do ponto 1 do 

Artigo 38.º determina, que se poderá admitir a instalação deste tipo de infraestruturas desde que, atendendo ao 

mencionado no ponto 2 do mesmo artigo, não afetem negativamente as áreas envolventes do ponto de vista 

paisagístico quer da sua utilização.  

 

O ponto 1 do Artigo 41.º relativo à REN, que integra a Zona de Salvaguarda, estabelece que nestas áreas será 

aplicado o disposto na legislação específica em vigor.  

 

Em relação às “Áreas sujeitas ao regime florestal”, o Artigo 42.º determina que será aplicado o estabelecido na 

legislação específica. 

 

No âmbito deste Estudo, o promotor consultou as Entidades que abaixo se enumeram, e que emitiram parecer sobre 

o mesmo: 

• Direção Geral de Energia e Geologia. 

• Direção Regional de Economia do Norte. 

• Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural. 

• Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte. 

• Câmara Municipal de Resende. 

• Autoridade Nacional de Proteção Civil. 

• ANA Aeroportos de Portugal, S.A.. 

• Autoridade Nacional de Comunicações. 

• Direção Geral do Território. 

• EDP Distribuição – Energia, S.A.. 
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• Rede Elétrica Nacional, S.A.. 

• Direção Regional de Cultura do Norte. 

 

Todas estas Entidades emitiram parecer favorável, ou favorável condicionado à remodelação do Parque Eólico. 

 

Para além disso, decorrente da análise efetuada ao estudo na fase de avaliação de conformidade, foi solicitado ao 

promotor, no pedido de elementos adicionais, o reconhecimento de Interesse Público do projeto por parte do 

Município de Lamego, atendendo ao estabelecido nos Artigos 38.º e 41.º do seu Regulamento do PDM, e informação 

relativa à possível existência de processos em curso, para o licenciamento de pedreiras do tipo 3 e 4 no local em 

questão.  

 

Foram também solicitados os Pareceres da Força Aérea Portuguesa, atendendo ao mencionado no parecer da ANA e 

o da GNR considerando o mencionado no parecer da ANPC. 

 

Foi apresentado no Anexo II do Aditamento ao EIA, o parecer emitido pela Força Área Portuguesa, no qual é referido 

que o Parque Eólico não se encontra abrangido por qualquer Servidão de Unidades afetas à Força Aérea, sendo 

também referido que a sinalização diurna e noturna deve ser efetuada de acordo com as normas expressas na 

Circular de Informação Aeronáutica n.º 10/03, de 06 de Maio. No referido Anexo constam ainda, o parecer favorável 

emitido pela Guarda Nacional Republicana, e um documento procedente do Município de Lamego que refere que na 

área em estudo não existem pedreiras do tipo 3 e 4 licenciadas. 

 

Foram ainda consultadas pela autoridade de AIA, como entidades externas, a Direção Geral de Energia e Geologia 

(DGEG), a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), a Câmara Municipal de Resende, e o Laboratório Nacional 

de Energia e Geologia (LNEG).  

 

Considerando que se trata de um parque eólico já existente e em pleno funcionamento, cuja remodelação levará à 

diminuição significativa de aerogeradores, que passarão de 20 para 5, e atendendo às classes de espaços abrangidas 

e aos usos aí permitidos, e os pareceres favoráveis ou favoráveis condicionados das várias entidades externas, a 

remodelação do parque não contraria o estabelecido nos regulamentos dos Planos Diretores Municipais dos 

Concelhos em presença desde que seja apresentado o documento do reconhecimento de interesse público do projeto 

pelo Município de Lamego, e atendendo a que o promotor já solicitou a sua emissão junto do Município, considera-se 

que o mesmo poderá ser apresentado previamente ao licenciamento. 

 

Reserva Ecológica Nacional (REN) de Resende 

Efetuado o enquadramento do local na Carta da Reserva Ecológica Nacional deste Concelho, publicada pela Portaria 

n.º 81/2010, de 9 de Fevereiro, verifica-se que a ocupação de áreas da Reserva Ecológica Nacional, apenas se 

verifica no local onde serão implantados os Aerogeradores 2 e 3, os caminhos de cabos e respetivos acessos, e o 

caminho existente a beneficiar, abrangendo os sistemas de “Cabeceiras de linhas de água” e “Áreas com risco de 

erosão” que, de acordo com o Anexo IV do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de Novembro corresponde, respetivamente, a “Áreas estratégicas para a proteção de 

aquíferos” e “Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo”. 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 2667 26 
Remodelação do Parque Eólico de Vila Lobos 
Novembro 2013 

Reserva Ecológica Nacional (REN) de Lamego 

Efetuado o enquadramento do local na Carta da Reserva Ecológica Nacional deste Concelho, publicada pela RCM n.º 

85/99, de 11 de Agosto, verifica-se que a ocupação de áreas da Reserva Ecológica Nacional, apenas se verifica no 

local onde serão implantados os Aerogeradores 4 e 5, os caminhos de cabos e respetivos acessos, e o caminho 

existente a beneficiar, abrangendo os sistema de “Cabeceiras de linhas de água” que, de acordo com o Anexo IV do 

Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de 

Novembro corresponde a “Áreas estratégicas para a proteção de aquíferos”. 

 

Neste Estudo, e no respetivo aditamento, foram apresentados os impactes cumulativos deste projeto com outros 

parques já existentes, nomeadamente, o parque eólico de Bigorne, de São Cristóvão de Fonte da Mesa e de Fonte da 

Mesa II, localizados na mesma cumeada do Parque Eólico de Vila Lobos. 

 

Por outro lado, o aumento de potência instalada dá um contributo importante para o cumprimento dos compromissos 

assumidos por Portugal ao nível das políticas ambientais.  

 

Os sistemas de REN presentes e a contabilização da respetiva área de afetação, das diversas infraestruturas que 

constituem o projeto, apresentam-se no seguinte quadro: 

Sistemas de REN afetados 

Área ocupada (m²) 

TOTAL 
Sapatas Plataformas Acessos 

Vala de 

cabos 
Estaleiro 

Áreas de elevado risco de 

erosão hídrica do solo (Áreas 

com risco de erosão) 

-     706,11 - - -    706,11 

Áreas estratégicas para a 

proteção de aquíferos 

(cabeceiras linhas de água) 

    764,90  5 940,70     307,11     767,75 - 7 780,46 

Fonte: Quadro constante no Relatório Final do EIA 

De acordo com o estabelecido no Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional, publicado pelo Decreto-Lei n.º 

166/2008, de 22 de Agosto e alterado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de Novembro, a produção e distribuição 

de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis, está prevista na alínea f) 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”, estando sujeita a procedimento de Comunicação Prévia. 

No entanto, de acordo com o mencionado no n.º 7 do Artigo 24.º dos referidos decretos, quando a ação esteja 

sujeita ao procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, como o presente caso, a pronúncia favorável da CCDR 

no âmbito deste procedimento compreende a emissão de autorização. Assim, uma vez que vai existir pronúncia 

favorável ao estudo agora apresentado, no âmbito da REN nada mais existe a acrescentar. 

 

Alto Douro Vinhateiro e Zona Especial de Proteção  

A área em estudo está fora da área classificada pela UNESCO como Património Mundial, na categoria de “Paisagem 

cultural, evolutiva e viva”, e da respetiva Zona Especial de Proteção, conforme definida através do Aviso n.º 

15710/2010, de 30 de Julho. 
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Outras Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

Constata-se a existência de algumas condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública, identificadas no 

quadro que abaixo se apresenta, tendo as diversas entidades com jurisdição sobre as mesmas sido chamadas a se 

pronunciar, quer seja como entidades externas, ou como integrantes da CA no caso da CCDR-N no âmbito da REN, e 

o ICNF no âmbito da Rede Natura 2000 e Regime florestal. 

 

Condicionantes/ Restrições utilidade pública 

Recursos Naturais 

Recursos ecológicos 
Reserva Ecológica Nacional 

Rede Natura 2000 - SIC Serra de Montemuro (PTCON0025) 

Recursos Florestais Regime florestal 

Povoamentos percorridos por incêndios 

Áreas de risco de erosão 

Infraestruturas 

Linhas Elétricas 

Telecomunicações 

Servidão Aeronáutica 

Vértice Geodésico 

Fonte: Quadro constante no Relatório Final do EIA 

 

Foi realizada a análise dos impactes associados ao projeto em estudo, para as diferentes fases de construção, 

exploração e desativação, no contexto das propostas de ordenamento e desenvolvimento e a compatibilidade entre o 

uso do solo e condicionantes, sujeitas a servidões legais face às características do projeto, tendo-se procedido à 

verificação da compatibilidade do mesmo no contexto dos diversos Instrumentos de Gestão Territorial em vigor para 

o local, e às condicionantes sujeitas a servidões administrativas e restrições de utilidade pública.  

 

Considerou-se que os impactes no Ordenamento do Território originados pela implantação do projeto serão 

negativos, embora de magnitude e significância reduzida face à diminuta dimensão da intervenção, e ao facto de ser 

um parque já existente, com uma diminuição significativa do número de aerogeradores. 

 

No entanto, importa referir que a altura das novas torres a instalar, com aproximadamente 95m, é substancialmente 

superior às existentes, com mais 51m e o aerogerador AG4 incide sobre área de perigosidade de incêndio muito alta. 

 

Com o objetivo de minimizar o impacte sobre o fator Ordenamento do Território, foi referenciado a obrigatoriedade 

de implementação das medidas de minimização de carácter geral e específicas para este fator, paras as fases de 

construção, exploração e desativação, bem como a implementação do Plano de Recuperação Paisagística e do Plano 

de Acompanhamento Ambiental da Obra. 

 

Foi exposto um extrato da carta militar, à escala 1:25 000, contendo a implantação do parque eólico em estudo, bem 

como de outros parques que se encontram mais afastados, mas que se situam a uma distância inferior a 5 km. 
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Foram apresentados os impactes cumulativos deste projeto com outros parques já existentes, nomeadamente, o 

parque eólico de Bigorne, de São Cristóvão de Fonte da Mesa e de Fonte da Mesa II, localizados na mesma cumeada 

do Parque Eólico de Vila Lobos. 

 

Os impactes cumulativos reportam-se à presença dos novos aerogeradores, conjuntamente com a presença dos já 

existentes na envolvente próxima, considerando-se que o impacte cumulativo associado à ocupação definitiva do solo 

é pouco significativo dada a reduzida área a intervencionar. 

 

Um dos impactes cumulativos que poderá atingir alguma expressão sobre o ordenamento do território e 

condicionantes ao uso do solo estará relacionado com a afetação de áreas incluídas na REN, uma vez que as 

localizações dos novos aerogeradores, assim como os aerogeradores dos parques eólicos em análise cumulativa, 

também se inserem em território pertencente à REN.  

 

Considera-se contudo, o impacte cumulativo associado à afetação de áreas de REN pouco significativo e de 

magnitude reduzida, atendendo à pouca afetação dos sistemas presentes, à reduzida área ocupada, e à 

compatibilidade destes projetos com o regime jurídico respetivo. 

 

Por outro lado, o aumento de potência instalada dá um contributo importante para o cumprimento dos compromissos 

assumidos por Portugal ao nível das políticas ambientais.  

 

Das medidas de minimização propostas para este fator ambiental, destacam-se as seguintes: 

� Informar sobre a construção e instalação do projeto as entidades utilizadoras do espaço aéreo na zona 

envolvente do mesmo, e entidades normalmente envolvidas na prevenção e combate a incêndios florestais, bem 

como as entidades com jurisdição na área de implantação do projeto, nomeadamente, os Serviços Municipais de 

Proteção Civil e/ou os Gabinetes Técnicos Florestais dos concelhos de Resende e Lamego, de modo a proceder à 

eventual atualização do respetivo Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil e/ou Plano Municipal de 

Defesa da Floresta contra Incêndios. 

� A área do estaleiro não deverá ser impermeabilizada, com exceção dos locais de manuseamento e 

armazenamento de substâncias poluentes. As eventuais áreas de depósito temporário de terras e de materiais 

deverão ser localizados em locais afastados de linhas de água e de zonas adjacentes sensíveis, de forma a não 

ser necessário o corte de vegetação arbórea, e em áreas ocupadas por unidades florísticas sem (ou baixo) valor 

conservacionista. 

� 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 e 

ser efetuado a velocidade reduzida. 

� O planeamento e execução das obras, que se insiram ou colidam, com a área de Perímetro Florestal, no 

presente caso da Serra de Leomil, deverão ter a participação e acompanhamento do ICNF (Delegação das 

Florestas), através do respetivo serviço regional (Direção Regional das Florestas do Norte). 

� A implantação dos novos aerogeradores terão de salvaguardar as regras definidas nos PMDFCI dos concelhos de 

Lamego e Resende, e deverão também permitir a adoção de medidas especiais relativas à resistência do 

equipamento, à passagem do fogo e à contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios. 
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� Ajustar a plataforma do Aerogerador 3 de modo a não intervir com a área de proteção do vértice geodésico de 

Lobos. 

� Implementar o Plano de recuperação final de todas as áreas afetadas; as zonas intervencionadas e 

anteriormente ocupadas pelos aerogeradores e estruturas associadas devem ser recuperadas com materiais 

provenientes do local ou sítios próximos, de forma a evitar a instalação de espécies invasoras. 

 

Assim, dado que se trata da remodelação de um parque eólico já existente, sendo os impactes de magnitude 

reduzida atendendo que grande parte das infraestruturas existentes vai ser aproveitada, considera-se que as 

medidas de minimização propostas são adequadas e tendentes à minimização dos impactes sobre este descritor. 

 

 

Condicionantes ao Uso do Solo e Ocupação do Solo 

 

A caracterização dos solos da área de estudo foi feita com base na Carta dos Solos, do Uso Atual da Terra e da 

Aptidão da Terra do Nordeste de Portugal (que adota a classificação da FAO/UNESCO 1987), disponibilizada pela 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e na correspondente notícia explicativa (AGROCONSULTORES & COBA, 

1991). 

 

A área de estudo configura um terreno de morfologia algo irregular, relativamente plano na zona da cumeada, e com 

certo declive nas zonas de encosta, onde o risco de erosão associado é elevado. A ocupação predominante desta 

área é de prados com matos, que será também a mais afetada, seguida dos matos constituídos por giestal e fetal, e 

dos prados. A afetação de prados e matos com afloramentos rochosos também é representativa, tal como se pode 

observar na figura seguinte. 

 

Carta da Ocupação do solo com a implantação do projeto 
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 Importa referir que os aerogeradores 1, 4 e 5, encontram-se implantados em áreas com prados e matos com 

afloramentos rochosos. 

 

A quantificação da área do solo afetada pelas infraestruturas do projeto é a que a seguir se apresenta: 

Infraestruturas do projeto Classes de ocupação do solo Área ocupada 

(m²) 

Cabouco para as fundações dos aerogeradores 

Área artificializada      51,62 

Prados     209,77 

Prados e Matos     538,46 

Prados e Matos com afloramentos rochosos     436,79 

Subtotal 1 236,64 

Plataforma de montagem dos aerogeradores 

Área artificializada     533,80 

Prados  1 390,83 

Prados e Matos  5 213,65 

Prados e Matos com afloramentos rochosos  2 425,93 

Prados com afloramentos rochosos     325,86 

Subtotal 9 890,07 

Acessos a construir 

Área artificializada       37,96 

Prados       49,09 

Prados e Matos     427,70 

Prados e Matos com afloramentos rochosos       79,95 

Subtotal     596,70 

Valas de Cabos 

Área artificializada       62,96 

Prados      395,74 

Prados e Matos   1 180,05 

Prados e Matos com afloramentos rochosos      134,15 

Matos      448,90 

Subtotal  2 221,80 

Estaleiro 

Área artificializada      868,23 

Prados e Matos        32,44 

Matos        99,33 

Subtotal    1 000,00 

 TOTAL 14 945,21 

 

Relativamente a este fator ambiental, considera-se que é durante a fase de construção que ocorrerão a maior parte 

dos impactes sobre os solos, uma vez que é aqui que se verificam as ações decorrentes das obras, nomeadamente a 

desmatação e movimentação de terras, e consequente ocupação do solo por parte das infraestruturas que compõem 

o projeto. 

 

Os principais impactes expectáveis nesta fase são os seguintes: 
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� A destruição do coberto vegetal, provocando uma instabilidade nos solos não protegidos. 

� A exposição do solo aos fenómenos erosivos, quando associada à falta de drenagem e consequências advindas 

daí como seja o transporte e/ou arrastamento de sólidos para as linhas de água existentes na área potencial do 

Parque. 

� Impermeabilização do solo, que reduz a superfície do solo disponível para a realização das suas funções, 

sobretudo no que diz respeito à absorção de águas pluviais. 

� Compactação do solo ocorrida quando sujeito a uma pressão mecânica devido ao uso de máquinas. A 

compactação do solo reduz o espaço poroso entre as partículas, deteriorando, por um lado, a estrutura do solo e, 

consequentemente, dificuldade no armazenamento de água, desenvolvimento de raízes, atividade biológica e a 

estabilidade, e aumentando por outro lado o potencial erosivo. 

 

Existem ainda impactes relacionados com a potencial contaminação dos solos por resíduos industriais e pela 

manutenção dos equipamentos, e na fase de construção, são os trabalhos de decapagem dos solos e as 

movimentações de terras que potenciarão processos de erosão e de arrastamento de solos.  

 

Outra questão importante prende-se com o facto de estar previsto, para além da montagem dos novos 

aerogeradores, a desmontagem dos existentes que deverá incluir a demolição integral das fundações, e o 

nivelamento e recuperação do terreno envolvente com terras, para desenvolvimento da vegetação autóctone.  

 

Dada a circunstância de existir já um acesso ao Parque Eólico de Vila Lobos, apenas será necessário construir uma 

pequena extensão para os ramais de ligação a alguns dos aerogeradores previstos. Constata-se assim, que será 

intervencionada uma área reduzida para a construção dos acessos, sendo de considerar ainda, a abertura da vala de 

cabos, que acompanha quase sempre os acessos aos aerogeradores, minimizando os impactes da sua abertura. 

Para além disso, o local proposto para a implantação do estaleiro situa-se a este do AG2, tratando-se de uma área 

essencialmente já intervencionada. 

 

Refere-se contudo, que a área efetivamente ocupada pelas plataformas dos aerogeradores, após a recuperação 

prevista das áreas intervencionadas, ocupará uma área de reduzidas dimensões, confinada a uma faixa de 4,5 m de 

raio em redor da base das torres de suporte do aerogerador, para permitir a circulação de viaturas de manutenção, 

minorando, assim, a significância dos impactes negativos verificados. 

 

Os impactes sobre este fator são negativos, diretos, permanentes e irreversíveis nas áreas que vão ser ocupadas 

pelas infraestruturas do projeto, e reversíveis nas restantes áreas ocupadas temporariamente, de magnitude 

reduzida e pouco significativa, uma vez que no local de instalação dos aerogeradores a aptidão dos solos para a 

prática agrícola é reduzida, não existindo qualquer afetação de solos da Reserva Agrícola Nacional. 

 

Foram analisadas as medidas mitigadoras propostas para estes impactes, tendo sido verificado que as mesmas são 

adequadas e tendentes a atenuar os efeitos sobre este fator, tendo sido propostas medidas de minimização 

importantes, tanto ao nível da conceção do projeto como na fase de construção, destacando-se desde logo, o 

armazenamento dos solos resultantes da decapagem do solo em pargas; o desenvolvimento espontâneo de espécies 

autóctones; a reutilização dos solos na recuperação paisagística de acordo com a metodologia definida no plano, o 
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desenvolvimento da rede de cabos subterrânea preferencialmente ao longo dos caminhos de acesso, e o 

cumprimento dos procedimentos relativamente a derrames e encaminhamento de resíduos. 

 

A desativação das estruturas de apoio e dos 20 aerogeradores existentes, a implementação das medidas 

preconizadas no Relatório Final, no Plano de Recuperação Paisagística e no Plano de Acompanhamento Ambiental da 

Obra, são consideradas adequadas à diminuição e minimização dos impactes para este fator ambiental. 

 

 

Socioeconomia 

 

A definição da área deste estudo teve em conta o tipo de projeto e as características da área envolvente, razão pela 

qual foi considerada como área de estudo para a maioria dos fatores ambientais, a área fornecida pelo promotor que 

corresponde a cerca de 70 ha. No entanto, sempre que considerado relevante para os objetivos do EIA procedeu-se 

ao alargamento da área de estudo para alguns dos fatores ambientais em análise, de acordo com o critério definido 

pelos especialistas das diversas áreas temáticas integrantes do EIA, com destaque para o fator ambiental 

socioeconomia (2 km). 

 

A povoação mais próxima da área de estudo do Projeto é Vila Lobos, distando cerca de 576 m dos Aerogeradores 

previstos, a sudeste dos mesmos. Salientam-se também as povoações de Santiago a sudeste, Outeiro a este, 

Ferreirós e Paredinhas a oeste dos aerogeradores previstos. Estes lugares são de pequena dimensão e apresentam 

características marcadamente rurais. 

 

De acordo com a tipologia de áreas urbanas, publicada pelo INE, as freguesias em estudo classificam-se na sua 

maioria como áreas predominantemente rurais, constituindo exceção ao referido a freguesia de Penude, classificada 

como área mediamente urbana.  

 

Nas unidades geográficas em estudo, a mortalidade foi claramente superior à natalidade, traduzindo, assim, um 

crescimento natural negativo. Esta tendência é especialmente gravosa nos concelhos em análise, nomeadamente 

Lamego e Resende que apresentam um decréscimo na ordem dos 0,50 %. A realidade retratada demonstra a 

incapacidade de renovação geracional, em que a natalidade apresenta valores inferiores à mortalidade. De igual 

modo, o saldo migratório registou valores negativos, onde a emigração foi superior à imigração, resultante da 

incapacidade das unidades geográficas em análise captarem novos habitantes e do efeito repelente que as mesmas 

exercem sobre a população até então residente. A relação destes dois indicadores reflete uma taxa de crescimento 

efetivo negativo para todas as unidades geográficas em análise, traduzida numa diminuição da população, 

verificando-se um grau de decréscimo de -1,48 e -1,21 % para os concelhos de Lamego e Resende, respetivamente. 

 

A estrutura etária das unidades geográficas em estudo regista um fenómeno de duplo envelhecimento verificado, 

quer pela base (decorrente da quebra nas taxas de natalidade e fecundidade), quer pelo topo (consequência do 

aumento da esperança média de vida). 
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O elevado grau de envelhecimento da população é posto em evidência pelo valor do índice de envelhecimento (rácio 

entre a população residente com mais de 65 anos e a população residente com menos de 15 anos), tendo vindo a 

aumentar, entre o período intercensitário de 2001 a 2011. Esta tendência é especialmente gravosa na freguesia de 

Paus, onde este índice sofreu um aumento de 82,8, passando de 206,5 (em 2001) para 289,3 (em 2011), valores 

bastante superiores à média nacional (128,6). De salientar que, no mesmo período de referência, o índice de 

dependência total seria superior ao registado a nível nacional (51,6) na sub-região do Douro, concelhos de Lamego e 

Resende, e freguesias de Magueija e Paus. 

 

No que se refere à estrutura produtiva, o tecido empresarial, nos concelhos em estudo, corresponde ao sector do 

comércio por grosso e a retalho sendo este, no período de referência de 2009, o sector com maior número de 

empresas e sociedades, movimentando maior volume de negócios. 

 

O EIA apresenta um ponto específico referente à caracterização da área de estudo e envolvente próxima, onde 

apresenta uma caracterização global e contextualizada das unidades geográficas onde se insere o projeto, 

procedendo a uma análise focada fundamentalmente na sua área de estudo, alargada à sua envolvente próxima. De 

acordo com as características da área de estudo, salienta-se que se insere numa envolvente de características 

essencialmente naturais, ocupada maioritariamente por áreas de matos. Os elementos humanizados na área de 

estudo são quase inexistentes e correspondem apenas aos outros parques eólicos existentes, nomeadamente, os 

Parques Eólicos de Vila Lobos, Bigorne e S. Cristóvão, atualmente em exploração, incluindo respetivos acessos e 

estruturas de apoio. Na envolvente próxima da área de estudo destaca-se também a presença dos parques de Fonte 

da Mesa e Fonte da Mesa II. Numa envolvente próxima de cerca 1 500 m, identificaram-se os aglomerados 

populacionais de Vila Lobos a 576 m para sudeste, Santiago a 1 240 m a sudeste, Outeiro a 1 350 m a este, Matança 

a 1 420 m a este, Bairral a 1 423 me para este, Matança a 1 424 m para este, Vial Nova a 1 477 m para sudeste, 

Ferreirós a 1 470 m para oeste e Mangueijinha a 1 500 m para sudeste, distando o mais próximo cerca de 576 m do 

aerogerador mais próximo. 

 

Em sede de Aditamento ao EIA o proponente informou não serem conhecidas reclamações relativas ao Parque Eólico 

de Vila Lobos e salientou a existência de painéis informativos sobre o parque, onde figura um número de contacto 

para comentários e reclamações, nas entradas do Parque Eólico, conforme foi possível validar na visita ao local. 

 

Para o fator socioeconomia são identificados, no EIA, impactes positivos, relacionados com a mais-valia económica 

para a região. 

 

Para a fase de construção serão expectáveis impactes diretos, associados à criação de emprego, estimando que as 

obras inerentes impliquem uma média de 20 trabalhadores, distribuídos pelas várias atividades ocorrentes na obra. 

 

Indiretamente estarão associados outros impactes, nomeadamente no que diz respeito à criação de riqueza pelo 

recurso a serviços de hotelaria e restauração existentes na envolvente. 

 

As ações inerentes à fase de construção poderão induzir alterações na qualidade ambiental, pelo incómodo e 

eventuais atitudes negativas decorrentes do aumento da emissão de poeiras e dos níveis de ruído. Apesar das 
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eventuais consequências verificadas na qualidade de vida nas populações afetadas, considera-se que o incremento 

dessas emissões de poeira não detenham expressão suficiente para classificar os impactes negativos inerentes como 

significativos, tendo em consideração que: 

� A área a ser intervencionada é essencialmente constituída por matos não se identificando qualquer edificação 

dentro da área de estudo. 

� A envolvente à área de ação do projeto apresenta características de índole rural, ausente de ocupação urbana 

intensiva, onde o aglomerado mais próxima dista a cerca de 576 m do aerogerador mais próximo – aglomerado 

de Vila de Lobos. 

 

Assim, considera-se que os impactes temporários decorrentes do processo de obra, apesar de negativos, sejam de 

reduzida significância e magnitude. 

 

O transporte dos aerogeradores e restante equipamento será feito em veículos de grande porte, prevendo- se, um 

ligeiro aumento do tráfego nas estradas e caminhos existentes na proximidade do Parque e na sua sequência, 

perturbação na circulação rodoviária (sentido sobretudo pelos utentes que usualmente utilizam essas vias). Embora 

negativos, os impactes negativos inerentes ao transporte dos aerogeradores e restante equipamentos não se 

consideram significativos, dadas as características da envolvente, para além do caráter temporário. 

 

Na fase de exploração serão expectáveis impactes tendencialmente permanentes e positivos, diretamente 

relacionados com a criação de emprego, associados às operações de manutenção, resultando assim impactes 

positivos, de magnitude e significância reduzida uma vez que não serão afetos trabalhadores específicos. 

 

Indiretamente, a entrada em funcionamento dos aerogeradores previstos constituirá um aumento da produção de 

energia (produção anual adicional do Parque Eólico em 8,8 GWh) e parte das receitas geradas (2,5 % da faturação) 

serão direcionadas para as autarquias de Lamego e Resende (Decreto-lei n.º 339-C/2001, de 29 de Dezembro). Este 

aumento de verbas poderá ser convertido em mais-valias efetivas para a população, traduzindo-se em impactes 

positivos, de magnitude e significância reduzidas para a população concelhia. 

 

O desmantelamento das infraestruturas associadas à fase de desativação poderá eventualmente gerar impactes 

semelhantes aos descritos na fase de construção, dada a necessidade de uma empreitada de desmantelamento, 

embora de magnitude e significância mais reduzidas. 

 

 

Paisagem 

 

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada com base na identificação e 

caracterização de Unidades Homogéneas de 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 insere-se nos Grupos de Unidades de Paisagem Beira Alta e Douro, respetivamente numa 

zona de transição entre as Unidades Homogéneas de Paisagem (UHP) ”Serra de Montemuro” e “Pomares de Lamego 

e Moimenta da Beira”; e “Riba-Douro”. O projeto propriamente dito localiza-se na UHP “Serra de Montemuro”. 
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A UHP “Serra de Montemuro” é uma unidade marcada pela presença de afloramentos rochosos e matos dominados 

por tojais e urzais, que resultam da degradação dos carvalhais de Quercus robur, que surgem ainda nas encostas 

mais íngremes, longe dos povoados. A agricultura surge sobretudo em socalcos e nos vales férteis, associada a um 

sistema de compartimentação dos campos por muros e sebes. No contexto do EIA foram definidas três Subunidades 

de Paisagem dentro desta última unidade, que se caracterizam do seguinte modo: 

� Zonas de Vale: esta subunidade de paisagem é estruturada pelas linhas de água que atravessam a matriz da 

paisagem, com vegetação ripícola nas margens e áreas agrícolas na envolvente. Destacam-se no território o rio 

Douro e os seus afluentes, a ribeira de São Martinho, o rio Balsemão e a ribeira de Tarouca, afluente do rio 

Varosa. A ocupação do solo desta subunidade é maioritariamente agrícola, associada a um padrão de pequena 

propriedade. 

� Zonas de Encosta: nesta subunidade de paisagem a ocupação do solo predominante é constituída por matos e 

pastagens, com algumas manchas florestais. 

� Zonas de Cumeada: subunidade caracterizada pela presença de afloramentos rochosos dispersos, numa matriz 

de prados e matos baixos. É nesta subunidade que se localiza o projeto em análise. 

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 apresenta uma dominância da classe de média qualidade visual, com áreas 

extensas de classe elevada sobretudo nas zonas de vale e, em manchas de menores dimensões, dispersas um 

pouco por toda a área de análise. O local de implantação do Parque Eólico caracteriza-se por uma dominância da 

classe de média qualidade visual, com presença de pequenas áreas de maior qualidade. 

� Capacidade de Absorção – o território em análise tende para apresentar Capacidade de Absorção Elevada, com 

algumas áreas de média e baixa capacidade de absorção. 

� Sensibilidade Paisagística - a área de estudo apresenta-se com Sensibilidade Visual muito variável, 

predominantemente média a elevada. 

 

A área de implantação das estruturas que compõem o Parque Eólico apresenta média a elevada Sensibilidade 

Paisagística. 

 

De uma forma geral, a implantação de um parque eólico induz necessariamente a ocorrência de impactes negativos 

na paisagem, devido à presença dos aerogeradores, estruturas de grande escala e de desenvolvimento vertical. 

Genericamente, os efeitos refletem-se em alterações diretas sobre o território e indiretas, em termos visuais, com 

consequência na dinâmica e escala de referência desses locais, condicionando assim a perceção da paisagem. Os 

impactes far-se-ão sentir de forma distinta nas diferentes fases do projeto. Os impactes cénicos que surgem na fase 

de construção perpetuam-se durante a fase de exploração e far-se-ão sentir com maior intensidade nas povoações 

próximas e ao longo das vias de comunicação. Os Impactes na Paisagem expectáveis são os seguintes: 

 

Fase de construção: 

� Instalação do estaleiro e parques de materiais: Impacte negativo, temporário, reversível, de magnitude reduzida 

e pouco significativo. 
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� Presença e movimentação de máquinas pesadas: desorganização espacial e funcional da paisagem, deposição 

de materiais e aumento de poeiras no ar. Impacte negativo, temporário, reversível, de magnitude reduzida e 

significância baixa, pontualmente mais elevada. 

� Execução dos caminhos de acesso: impacte negativo, pouco significativo, de reduzida magnitude, temporário, 

localizado e permanente. 

� Criação de plataformas e abertura de valas de cabos elétricos: impacte decorrente da destruição do coberto 

vegetal e alteração da morfologia original do terreno. Impacte negativo, temporário, irreversível (plataformas) 

ou reversível (valas de cabos), de reduzida magnitude e pouco significativo. 

� Montagem dos novos aerogeradores: introdução de elementos de grandes dimensões. Impacte negativo, muito 

significativo, de média magnitude, permanente e irreversível durante a vida útil do Projeto. 

� Desmontagem dos atuais aerogeradores e estruturas associadas: desmantelamento de estruturas que ocupam 

uma área considerável e que ficará sem ocupação e denotando a anterior ocupação. Impacte negativo, 

significativo, de média magnitude, temporário e reversível. 

� Desaparecimento dos aerogeradores existentes: remoção de elementos de grandes dimensões. Impacte 

positivo, muito significativo, de média magnitude, permanente e irreversível. 

Durante a fase de exploração os impactes decorrem da substituição dos atuais 20 aerogeradores que constituem o 

Parque Eólico, com cerca de 64 m de altura (considerando as pás), por 5 aerogeradores com cerca de 150 m de 

altura (considerando também as pás). 

 

Da análise conjunta da tabela abaixo e da cartografia de análise visual apresentada percebe-se que o Parque Eólico, 

globalmente, será avistado de uma área maior do que a atual, pela muito maior dimensão dos elementos que o 

compõem; e a escala destes elementos, que constituem intrusões visuais, é claramente maior. No entanto, o número 

de elementos observados de cada ponto será sempre menor do que atualmente. Globalmente considera-se que o 

impacte cénico, decorrente desta substituição, será negativo, significativo, de média magnitude, de dimensão 

regional, permanente e irreversível durante a vida útil do Projeto. 

 

Povoação Nº de AG atualmente avistados Nº de AG futuramente avistados 

Póvoa 20 5 

Feirão 20 5 

Moumis 20 5 

Paus 20 5 

São Pedro do Souto 19 5 

Ribabelide 18 5 

Santa Eulália 15 5 

Forjães 14 4 

Magueija 13 5 

Pretarouca 13 4 

Outeiro 12 5 

São Jorge 12 3 

V. Nova de Souto d'el-Rei 11 5 

Purgaçal 10 3 
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Matança 9 3 

Santiago 4 3 

Penude 4 4 

Vila Lobos 1 3 

São Martinho de Mouros 0 0 

Casal 0 0 

São João de Fontoura 0 0 

Porto Rei 0 0 

Fazamões 0 0 

Ferrós 0 0 

Felgueiras 0 0 

Vilarinho 0 0 

Penude de Baixo 0 0 

Meijinhos 0 0 

Lazarim 0 0 

Análise de visibilidade dos aerogeradores. Fonte: EIA. 

 

Durante a realização dos trabalhos de desativação do Parque Eólico prevê-se a ocorrência de impactes negativos 

semelhantes aos da fase de construção, que resultarão fundamentalmente da perturbação causada pela circulação 

de pessoas, veículos e máquinas. Verificando-se a remoção de todo o tipo de elementos artificiais e a recuperação da 

zona intervencionada, a mesma poderá evoluir com o tempo, para as suas características próximas das originais no 

que respeita ao coberto vegetal. A desativação do Parque Eólico, após remoção de todos os equipamentos e 

posterior recuperação paisagística, terá um impacte positivo na paisagem. 

Para a análise dos impactes cumulativos na paisagem consideraram-se os parques eólicos existentes na envolvente 

próxima do Parque Eólico de Vila Lobos: o parque eólico de São Cristóvão, o parque eólico de Fonte da Mesa e o 

parque eólico de Fonte da Mesa II, localizados na mesma cumeada. 

 

Globalmente, o número de aerogeradores que é possível visualizar a partir das povoações localizadas dentro da área 

em análise será menor após conclusão do projeto em análise, por comparação com a situação de referência, ainda 

que alguns desses aerogeradores sejam de maiores dimensões. 

 

Para minimização dos impactes identificados, deverão ser implementadas as seguintes ações: 

• Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos deverão ser limitados às áreas estritamente necessárias. A 

camada superficial de solo deverá ser removida e depositada em pargas. Estas não deverão ultrapassar os dois 

metros de altura e deverão localizar-se na vizinhança dos locais de origem, em zonas planas e bem drenadas, 

para posterior utilização nas ações de recuperação. 

• Todas as áreas atualmente ocupadas por estruturas do Parque Eólico de Vila Lobos na sua atual configuração 

que serão sujeitas a desmantelamento, incluindo acessos, deverão ser sujeitas a ações de limpeza e recuperação 

paisagística logo após finalização da obra, seguindo as recomendações constantes do ponto abaixo. 
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• Todas as áreas afetadas temporariamente pela implementação do projeto, assim como as referidas no ponto 

acima, deverão ser sujeitas a ações de limpeza e recuperação paisagística logo após finalização da obra, como 

se segue: 

� Todos os locais afetados deverão ser meticulosamente limpos e removidos todos os materiais não 

necessários ao funcionamento do Parque, nomeadamente de materiais impermeabilizantes. 

� Deverá proceder-se à descompactação do solo e posterior recobrimento com a terra proveniente da 

decapagem, criando-se assim condições favoráveis para a regeneração natural da vegetação. 

� Deverá proceder-se à modelação adequada dos taludes criados e ao seu recobrimento com terra 

vegetal. 

� No caso de ser necessário recorrer a sementeiras ou plantações, deverão ser usadas unicamente 

espécies vegetais autóctones e que correspondam às comunidades locais (zonais ou azonais) e deverão 

corresponder às condições ecológicas presentes nos locais de plantação ou sementeira.  

� Todo o material vegetal utilizado deverá ser proveniente de propágulos recolhidos na unidade 

biogeográfica em presença (Superdistrito Beiraduriense). 

� Na eventualidade da presença de espécies vegetais exóticas invasoras, para garantir uma contenção 

eficaz da dispersão de propágulos das referidas espécies, todo o material vegetal deve ser fisicamente 

removido e eficazmente eliminado, tendo em consideração que esta ação não deve ser executada 

durante a época de produção e dispersão de sementes. 

 

Relativamente ao Plano de Recuperação Paisagística deverá o mesmo ser implementado plenamente, no entanto 

deverá proceder-se à aplicação de sementeira apenas no caso de a vegetação natural não mostrar sinais de 

regeneração ao fim de 3 anos (e não ao fim de um ano como mencionado no referido PRP). 

 

Os impactes cénicos decorrentes da implementação deste projeto, que consiste fundamentalmente na substituição 

de 20 aerogeradores atualmente existentes com cerca de 64 m de altura por 5 aerogeradores com cerca 150 m de 

altura, considerando as pás, são genericamente negativos mas podem resultar positivos em alguns locais, pela 

diminuição do número de estruturas cenicamente disruptivas presentes. 

 

Os impactes estruturais decorrentes do desmantelamento das estruturas que atualmente compõem o Parque Eólico e 

que serão retiradas são também significativos, pelo que é fundamental que se realizem as necessárias ações de 

recuperação do relevo e da vegetação nestes locais. 

 

 

Património 

 

A implementação do projeto implica uma série de intervenções durante a fase de construção passíveis de produzir 

impactes no subsolo de que se destaca: 

�  Utilização/beneficiação de caminhos existentes com 4,5 m de largura decorrente da necessidade de passagem 

da grua para a montagem dos aerogeradores e de camiões de grande tonelagem para transporte de betão e dos 

componentes dos aerogeradores e construção de acessos ao local de implantação de cada aerogerador; 
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abertura de caboucos para a construção das fundações dos aerogeradores, construção de plataformas de apoio 

à montagem dos aerogeradores, abertura de valas para instalação da rede de cabos. 

� Montagem de aerogeradores. 

� Obras inerentes à desmontagem dos aerogeradores existentes e estruturas associadas como sejam a preparação 

das plataformas de montagem para a estabilização das gruas, o desmantelamento dos aerogeradores, a 

demolição das fundações e a inutilização dos acessos. 

� Relativamente aos trabalhos de recuperação das áreas afetadas pela obra, destaca-se a movimentação de terras 

para reperfilamento topográfico e a descompactação dos solos. 

� Outras atividades acessórias: circulação de veículos longos e pesados de transporte de máquinas e 

equipamentos, transporte dos aerogeradores e transporte de materiais diversos de e para o local de 

intervenção. 

 

Para a caraterização da situação atual foi considerada como área de estudo a área de incidência do projeto, bem 

como uma zona envolvente. A área de incidência corresponde à zona de implantação dos aerogeradores, assim como 

um “buffer de 200 m em torno de todas as infraestruturas do Projeto (aerogeradores, caminhos e valas de cabos)” 

(EIA – Relatório Final, p.96). Na fase de pesquisa bibliográfica foi considerada “uma zona envolvente até 2 km, 

definidos em torno dos limites externos da área de incidência do Projeto” (idem). 

 

A área de incidência direta corresponde à zona de afetação efetiva dos equipamentos (plataforma de instalação dos 

aerogeradores, alargamento de acessos e vala de cabos, considerada até uma distância de 25 m contada desde o 

limite externo do elemento mais próximo do projeto. A área de incidência indireta corresponde à faixa de terreno 

abrangida entre os 25 m e o limite exterior da área de Estudo. 

 

Para a caracterização da situação de referência procedeu-se à pesquisa bibliográfica e documental, consulta das 

bases de dados patrimoniais, análise toponímica e à prospeção sistemática da área de incidência do projeto. 

 

Dos trabalhos de levantamento documental e bibliográfico resultou a identificação de 18 ocorrências patrimoniais (6 

de natureza arqueológica e 12 de cariz arquitetónico/etnográfico) na área de incidência direta e indireta do projeto 

(EIA – RF, p. 98). 

 

Foi efetuada a prospeção sistemática da área de incidência das várias componentes do projeto, tendo como objetivo 

a relocalização das ocorrências identificadas na fase de pesquisa documental, bem como a identificação de novos 

vestígios.  

 

Da aplicação da metodologia resultou a identificação de uma ocorrência inédita inserida na categoria “Arquitetónico”, 

designada como Conjunto Habitacional (oc. nº 19). 

 

No que se refere à ocorrência nº 15, identificada na bibliografia “como uma possível mamoa” (idem, p. 102), não foi 

possível a sua relocalização durante os trabalhos de campo. 
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Face às condições de visibilidade do terreno, não foi igualmente possível detetar as ocorrências nº 16, 17 e 18 

(respetivamente, sítio 1, 2 e 3) correspondentes a vestígios cerâmicos isolados, anteriormente identificadas na 

pesquisa documental e inseridas na Área de Incidência. 

 

Refira-se que a área de projeto é caracterizada pela “ocorrência de abundantes afloramentos graníticos”, na qual os 

terrenos se apresentaram, em geral, cobertos por manto vegetal baixo e denso “que dificultou, nalguns casos, e 

impediu, noutros, a observação direta do solo” (idem, p. 101), concluindo-se, do exposto, que não foi possível 

efetuar prospeções arqueológicas com o rigor pretendido.  

 

Considera-se fundamental a implementação de medidas de minimização para a Fase Prévia ao Licenciamento e para 

a Fase de Construção, de modo a garantir a salvaguarda do elemento patrimonial supra referido e de outros que 

possam não ter sido devidamente identificados. 

 

A execução do projeto de remodelação do Parque Eólico de Vila Lobos implica, durante a fase de construção e de 

exploração, um conjunto de intervenções relacionadas com a implantação das diversas estruturas constituintes do 

projeto (plataformas para instalação/manutenção/desmontagem dos aerogeradores, desmatação, abertura de 

caboucos destinados às fundações dos aerogeradores, abertura de valas para instalação da rede subterrânea de 

cabos elétricos, beneficiação/construção de acessos e circulação de maquinaria, depósitos de materiais), 

potencialmente geradoras de impactes ao nível do subsolo, negativos, definitivos e irreversíveis (EIA – RF, p. 181). 

O relatório refere apenas “uma situação de impacte indireto e insignificante sobre a ocorrência nº 19 – Conjunto 

habitacional, localizada a cerca de 57 metros da vala de cabos de ligação do AG3 ao AG4.” (Idem, p.182). 

No que se refere às ocorrências nº 15, 16, 17 e 18, os trabalhos de campo não permitiram a sua relocalização, pelo 

que se considera “um impacte indeterminado” (Idem), sendo contudo propostas medidas de minimização específicas 

no âmbito deste fator. 

 

Face aos resultados obtidos durante os trabalhos de campo, o EIA considera que não foram identificados impactes 

diretos e certos na fase de construção, nem impactes associados às operações de manutenção/reparação, na fase de 

exploração, ou mesmo nas operações de desmantelamento durante a fase de desativação, “se forem utilizadas as 

mesmas áreas de trabalho” (Idem) analisadas para o presente projeto. 

 

Mas o facto de ter sido identificada uma única ocorrência patrimonial na fase de elaboração do EIA, não significa que 

não venham a existir impactes na fase de construção, fase esta potencialmente impactante para eventuais vestígios 

arqueológicos que se possam encontrar ocultos, quer pela vegetação quer pelo solo, não sendo por isso de excluir a 

eventual afetação de ocorrências patrimoniais não relocalizadas durante o trabalho de campo da presente fase de 

avaliação, ou mesmo, de outras desconhecidas até ao momento. 

 

Refira-se que as condições de visibilidade do solo não permitiram, em alguns casos, uma correta caraterização em 

termos arqueológicos, reforçando assim a necessidade da adoção das medidas de minimização inseridas neste 

Parecer. 
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Importa ter presente que este território é conhecido pela importante presença de Mamoas - monumentos megalíticos 

cuja função seria funerária, nomeadamente no Parque Eólico da Fonte da Mesa – Serra das Meadas, contiguo ao 

presente projeto de remodelação.  

 

Considerando que se trata de uma área de elevada concentração de monumentos megalíticos, exige-se que o 

trabalho de campo tenha em consideração essa situação e seja executado por especialistas com capacidade de 

identificação dos monumentos em presença. 

 

O EIA preconiza medidas de minimização de carácter genérico com as quais genericamente se concorda. Deve-se, no 

entanto reformular/acrescentar as seguintes medidas:  

 

Elementos a Entregar Previamente ao Licenciamento: 

1. Apresentação de Caderno de Encargo do projeto com a inclusão de todas as medidas dirigidas para a fase de 

obra referentes ao Património. 

2. Resultados da prospeção arqueológica sistemática das áreas destinadas a depósitos temporários e empréstimos 

de inertes eventualmente necessários, ou outras componentes de projeto, bem como nas zonas dos acessos a 

beneficiar, caso estes locais se situem fora das áreas já prospetadas, bem como em zonas que tivessem 

apresentado visibilidade reduzida, deverá ser dada atenção acrescida às áreas onde são localizadas na pesquisa 

documental as ocorrências nº 15, 16, 17 e 18, tendo em vista a sua relocalização.  

3. Incluir na equipa de prospeção um especialista em pré-história recente. 

4. Cartografia à escala 1:25 000 e à escala de projeto de todos os elementos patrimoniais, tanto o que consta do 

EIA como nos trabalhos posteriores (mantendo a numeração das ocorrências). 

5. Garantir um afastamento de 50 m dos aerogeradores e acessos, caso os resultados da prospeção arqueológica 

apontem para uma possível afetação. 

6. Caso sejam identificados elementos patrimoniais, no local de implantação dos aerogeradores ou das valas de 

cabos, deverá ser avaliado o ajuste do projeto de modo a garantir a sua integridade. 

7. Elaborar uma Carta de Condicionantes a integrar no Caderno de Encargos da obra relativamente à localização 

dos estaleiros, áreas de empréstimo/depósito de inertes e respetivos acessos, de modo a interditar a sua 

implantação a menos de 50 m das ocorrências de interesse patrimonial. 

 

Fase de Construção  

� Incluir, na equipa de acompanhamento arqueológico, especialistas em pré-história recente. 

� Antes do início das obras deverão ser sinalizadas e vedadas permanentemente todas as ocorrências patrimoniais 

que possam surgir durante os trabalhos de prospeção (ou durante a fase de acompanhamento) situadas a 

menos de 50 m da frente de obra, de modo a evitar a passagem de maquinaria e pessoal afeto à obra, sendo 

estabelecida uma área de proteção com cerca de 10 m em torno do limite da ocorrência. A sinalização e vedação 

devem ser realizadas com estacas e fita sinalizadora que deverão ser regularmente repostas. Caso se verifique a 

existência de ocorrências patrimoniais a menos de 25 m, estas deverão ser vedadas com recurso a painéis. 

� Acompanhamento arqueológico integral, permanente e presencial, de todas as operações que impliquem 

movimentação dos solos (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de inertes) quer 

estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases preparatórias, como a instalação do estaleiro, 
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abertura/alargamento de acessos, de valas de cabos ou 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.   

� Efetuar a prospeção arqueológica sistemática do terreno, após desmatação, das áreas de incidência do projeto, 

de forma a colmatar as lacunas de conhecimento, incluindo todos os caminhos de acesso, bem como as áreas 

de depósitos temporários e empréstimos de inertes.  

� Os resultados obtidos no decurso do acompanhamento arqueológico poderão determinar a adoção de medidas 

de minimização complementares como seja o registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre 

outras. Antes da adoção de qualquer medida de minimização deverá compatibilizar-se a localização dos 

elementos do projeto com os vestígios patrimoniais em presença, de modo a garantir a sua preservação e o seu 

enquadramento visual. 

� Sempre que forem encontrados vestígios arqueológicos, a obra será suspensa nesse local, ficando o arqueólogo 

obrigado a comunicar de imediato à tutela as ocorrências, acompanhadas de uma proposta de medidas de 

minimização a implementar, sob a forma de um relatório preliminar. Se a destruição de um sítio (total ou 

parcial) depois de devidamente justificada, for considerada como inevitável, deverá ficar expressamente 

garantida a salvaguarda pelo registo da totalidade dos vestígios e contextos a afetar, através da escavação 

arqueológica integral. No caso de elementos arquitetónicos e etnográficos deverá ser realizado o registo gráfico, 

fotográfico e elaborada a respetiva memória descritiva.  

� As estruturas arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da obra devem, 

em função do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de acordo com Parecer prévio da tutela, de forma 

que não se degrade o seu estado de conservação para o futuro. Os achados móveis deverão ser colocados em 

depósito credenciado pelo organismo de tutela do património cultural; 

� Para a Ocorrência nº 19 (conjunto habitacional), deverá ser efetuado o registo fotográfico e descritivo, assim 

como a monitorização e vedação com fita sinalizadora, acautelando eventuais danos decorrentes da realização 

das obras, no sentido de minimizar a respetiva perturbação. 

� Para as Ocorrências nº 15,16, 17 e 18, deverá ser realizada a avaliação arqueológica do local, após desmatação, 

em condições de melhor visibilidade do terreno. Somente após esta apreciação pela tutela, se deverá propor a 

implementação de novas medidas de minimização. 

 

Fases de Exploração e de Desativação  

• Na fase de exploração sempre que se desenvolverem ações de manutenção, reparação ou de obra, deverá ser 

fornecida ao empreiteiro para consulta a Carta de Condicionantes atualizada.  

• Sempre que ocorram trabalhos de manutenção que obriguem a revolvimentos do subsolo, circulação de 

maquinaria e pessoal afeto, deverá efetuar-se o acompanhamento arqueológico dos trabalhos. 

• Durante a fase desativação do Parque, deverá ser assegurado o acompanhamento arqueológico. 

 

Face ao exposto, relativamente ao fator Património, considera-se que não existem inconvenientes à implementação 

do projeto pelo que se propõe a emissão de parecer favorável condicionado a este projeto, nomeadamente ao 

cumprimento das medidas de minimização que constam deste parecer e ao envio à DGPC para apreciação, antes do 

licenciamento, de todos os elementos a entregar previamente ao licenciamento. 
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6.PARECERES EXTERNOS 

 

Apresentam-se os aspetos relevantes dos Pareceres solicitados às entidades externas.  

 

Município de Resende – refere esta entidade que “Foi encontrado em arquivo o processo nº 109/96 referente a um 

pedido de licenciamento para um parque eólico em Vila Lobos, localizado na serra das Meadas, sendo que em 

17/3/97 foi deferido o processo de licenciamento para esse parque condicionado a que o promotor comprovasse que 

era uma entidade concessionária de serviço público, o que até à presente data não aconteceu. Por consulta a esse 

processo e ao que foi agora remetido surgem algumas dúvidas relativamente à titularidade dos terrenos onde é 

previsto instalar/remodelar o parque eólico de Vila Lobos, no território pertencente ao município de Resende, pelo 

que deve ser devidamente esclarecida esta situação, nomeadamente com a representação cadastral em planta e com 

os necessários documentos que comprovem essa titularidade.” 

DGEG – Considerou não haver sobreposição da área de estudo com áreas afetas a recursos geológicos, com direitos 

concedidos ou requeridos, pelo que não veem inconveniente na implementação do projeto em causa. 

LNEG – O conteúdo deste parecer foi incluído no ponto 5. deste Parecer, no capítulo “Geomorfologia e Geologia”. 

ANPC – Considera esta entidade que o EIA integrou as preocupações do ponto de vista da proteção civil, 

nomeadamente para a fase de exploração do projeto. Assim, deverão ser garantidas as seguintes medidas, para a 

fase de execução do projeto: 

� Os aerogeradores deverão estar dotados de mecanismos adequados à retenção de eventuais faíscas, devendo 

igualmente, como medida preventiva de ignição e transmissão de incêndios, proceder-se à limpeza regular do 

mato na envolvente próxima dos aerogeradores. 

� Deverá ser assegurado o cumprimento das normas legais vigentes em relação à balizagem aeronáutica dos 

aerogeradores (torres e pás) e linha de transporte de energia, no sentido de serem facilmente referenciáveis 

pelos meios aéreos de combate a incêndios florestais, minimizando o risco de acidentes por colisão com aqueles 

obstáculos. A balizagem deverá ser a constante na Circular de Informação Aeronáutica (CIA) nº 10/03, de 6 de 

Maio, do INAC, incluindo-se a balizagem luminosa para o período noturno. As balizagens constantes do nº 7 a) 

da CIA deverão ser cumulativas e não opcionais. 

� Deverão ser observadas as medidas decorrentes da aplicação do Decreto-Lei nº 220/2008, de 12 de Novembro, 

e Portarias complementares, de acordo com o qual num Parque Eólico, enquadrado na tipologia de edifícios Tipo 

XII (industria e armazenagem), deverão aos edifícios (e não às Torres Eólicas), aplicar-se as medidas de 

autoproteção adequadas à tipologia e à categoria de risco dos edifícios existentes. 

� Deverá ser assegurada a tomada de medidas de segurança, de modo a que a manobra de viaturas e o 

manuseamento de determinados equipamentos não venha a estar na origem de focos de incêndio. 

Adicionalmente na fase de desmontagem do estaleiro deverão ser removidos todos os materiais sobrantes, não 

devendo permanecer no local quaisquer objetos que possam originar ou alimentar a deflagração de incêndios. 

� Deverá ser enviado o layout final do Parque Eólico para a ANPC para que sejam alertadas as entidades 

envolvidas na prevenção e combate aos incêndios florestais, nomeadamente os corpos de bombeiros da zona 

afeta e os serviços Municipais de Proteção Civil de Lamego e Resende. 

 

Relativamente ao parecer recebido do Município de Resende considera-se que esta questão deverá ser avaliada entre 

o promotor e a referida autarquia, por tratar-se de um assunto do licenciamento do projeto de ampliação do parque 
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eólico. Quanto às medidas mencionadas no parecer da ANPC considera-se que as mesmas deverão ser 

implementadas no âmbito das várias fases do projeto. 
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7. CONSULTA PÚBLICA 

 

A Consulta Pública decorreu durante 25 dias úteis, de 26 de Agosto a 27 de Setembro de 2013. A documentação 

completa relativa a esta fase do processo de Avaliação de Impacte Ambiental foi disponibilizada para consulta nos 

seguintes locais:  

 

� Agência Portuguesa do Ambiente. 

� Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. 

� Câmara Municipal de Resende. 

� Câmara Municipal de Lamego. 

 

O Resumo Não Técnico esteve disponível para consulta nas Juntas de Freguesia: 

- Concelho de Resende: Paus e S. Martinho de Mouros. 

- Concelho de Lamego: Magueija e Penude.  

 

No âmbito da Consulta Pública foram recebidas 6 exposições com a seguinte proveniência: 

� Direção-Geral do Território. 

� Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural. 

� ANA, Aeroportos de Portugal S.A. 

� ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações. 

� Turismo de Portugal, IP. 

� Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da Guarda Nacional Republicana (GNR). 

 

A Direção-Geral do Território informa que as coordenadas relativas à localização dos aerogeradores do Parque Eólico 

de Vale de Lobos, não constitui impedimento para as atividades geodésicas desenvolvidas por esta entidade uma vez 

que respeita o estabelecido no Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de abril, no que diz respeito às visibilidades dos 

vértices geodésicos, bem como às suas zonas de respeito. 

 

A Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural informa que na área de intervenção do projeto não se 

desenvolvem estudos, projetos ou ações da competência desta entidade. No entanto entende que deverá ser 

consultada a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte. 

 

A ANA, Aeroportos de Portugal comunica que este local não se encontra na vizinhança de infraestruturas 

aeroportuárias civis pelo que não está sujeito às limitações impostas por este tipo de equipamento. No entanto, no 

âmbito da Servidão Aeronáutica Geral, será necessário dotar os aerogeradores do projeto em causa com a 

correspondente balizagem aeronáutica de acordo com as características e requisitos definidos na Circular de 

Informação Aeronáutica n.º 10/03, de 06 de Maio. Esta informação foi transmitida à empresa responsável pelo 

projeto e de acordo com a mesma deverão ser dotados com a balizagem/sinalização aeronáutica os aerogeradores 

1,2,3 e 4 em cumprimento da Circular atrás mencionada. As características da balizagem a instalar encontram-se 

definidas na referida Circular destacando-se: 
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• A necessidade de se estabelecer um programa de monotorização e de manutenção da balizagem, tendo em 

vista assegurar o seu bom e ininterrupto funcionamento. 

• Se possível a coloração seja obtida no processo de fabrico, sendo incluída na pigmentação do material de 

fundição. 

• Para os efeitos de publicação prévia de Avisos à Navegação Aérea, torna-se necessário que o início da 

instalação de cada parque seja comunicado com pelo menos quinze dias úteis de antecedência 

relativamente a esse início. Incluindo nessa informação as coordenadas geográficas e as cotas de soleira e 

do ponto mais elevado de cada aerogerador. 

 

Salienta, que os elementos recebidos não referem a linha de ligação do parque eólico à rede elétrica de distribuição. 

Realça que essa linha de ligação, caso ainda não exista, deverá ser objeto de parecer específico por parte desta 

entidade. Este parecer não substitui a necessidade de consulta às entidades gestoras dos meios afetos ao combate a 

incêndios florestais e à Força Área Portuguesa. 

 

A ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações transmite que não foram identificadas quaisquer condicionantes 

de natureza radioelétrica pelo que esta entidade não coloca objeção á instalação dos aerogeradores na área 

apresentada. Contudo, deverá ser garantido que o Parque Eólico não provocará interferências/perturbações na 

receção radioelétrica em geral e, de modo particular, na receção de emissões de radiofusão televisiva.  

 

O Turismo de Portugal IP informa que na perspetiva do sector turismo nada há a objetar ao Estudo de Impacte 

Ambiental desta infraestrutura, sublinhando os impactes positivos ao nível da qualidade do ar ao promover a redução 

de poluentes atmosféricos o que releva positivamente, também, para o sector do turismo. Na proximidade do projeto 

não foram detetados empreendimentos turísticos (existentes ou previstos) da sua competência. Contudo, alerta que 

poderão existir outros empreendimentos turísticos de Habitação e Parques de Campismo e Caravanismo que não são 

da sua competência mas das Câmaras Municipais. 

 

Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da GNR informa que as instalações da Guarda têm como posto 

territorial mais próximo do Parque Eólico de Vila Lobos, o Posto Territorial de Lamego, o qual dista em linha reta 

cerca de 8 Km. A Guarda tem instalado o Posto de Vigia nº 14-02, da Rede Nacional de Postos de Vigia (RNPV), a 

cerca de 1,5 km, em linha reta, deste Parque Eólico. Na área em estudo a GNR não possui qualquer infraestrutura de 

comunicações nem a referida instalação irá interferir com servidão radielétrica da GNR pelo que emite parecer 

favorável ao projeto. 

 

Em conclusão, durante o período de consulta pública, manifestaram-se seis Entidades, nenhuma delas se opõe à 

implementação deste projeto fazendo, porém, algumas observações/recomendações descritas anteriormente, 

nomeadamente, a ANA, Aeroportos de Portugal e ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações, as quais se 

deverão implementar. Considera-se que deverão ser implementadas as medidas mencionadas no parecer da ANA e 

da ANACOM. 
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8. CONCLUSÕES 

 

A Direcção Geral de Energia e Geologia, na qualidade de entidade licenciadora do projeto, remeteu à Agência 

Portuguesa do Ambiente o Estudo de Impacte Ambiental relativo ao projeto de “Remodelação do Parque Eólico de 

Vila Lobos”, em fase de projeto de execução, para ser sujeito a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental. O 

projeto encontra-se enquadrado na alínea i) do ponto 3. do Anexo II do diploma de AIA. O proponente do projeto é 

a empresa PESM – Parque Eólico da Serra das Meadas, SA. 

 

O Parque Eólico de Vila Lobos, com 10 MW, entrou em produção em 1998 e pertence à empresa Parque Eólico da 

Serra das Meadas SA, detida pela Iberwind. Em termos ambientais, o Parque Eólico de Vila Lobos existente, não foi 

sujeito ao procedimento de, uma vez que o seu licenciamento é anterior ao diploma de Avaliação de Impacte 

Ambiental. Por outro lado, segundo o Decreto- Lei nº 186/90, de 6 de Junho, em vigor nessa data, que estabelecia 

as normas relativas à avaliação dos efeitos de determinados projetos, públicos e privados, no ambiente, a produção 

de eletricidade através da energia eólica não era sujeita a procedimento de AIA. 

 

O Projeto de Remodelação do Parque Eólico de Vila Lobos tem como objetivo o aumento da produção energética do 

Parque Eólico já existente, aproveitando a maior eficiência dos novos aerogeradores a instalar.  

 

O Parque Eólico de Vila Lobos enquadra-se nas linhas de desenvolvimento preconizadas pelo Governo no que diz 

respeito à “Dinamização do Cluster das Energias Renováveis” (Resolução de Conselho de Ministros n.º 169/2005, de 

24 de Outubro), estratégia fundamental para o cumprimento dos objetivos estipulados para Portugal, no que diz 

respeito à redução das emissões de gases com efeito de estufa. 

 

Prevê-se que o Projeto de Remodelação do Parque Eólico de Vila Lobos contribua para um aumento de produção de 

energia elétrica por fontes renováveis em cerca de 8,8 GWh. 

 

O Parque Eólico de Vila Lobos terá, assim, potencialidade para produzir, anualmente, em média, 29,4 GWh, 

apresentando, desta forma, um contributo para a prossecução dos objetivos assumidos pelo Estado Português, quer 

no âmbito do Protocolo de Quioto, e dos expectáveis acordos que se lhe seguiram, quer na concretização da 

Estratégia Nacional para a Energia 2020. 

 

Adicionalmente, o presente Projeto será responsável pela diminuição das emissões de CO2 e de outros poluentes 

associados à produção de energia elétrica por outras fontes, nomeadamente a termoelétrica. 

 

Considerando o aumento previsto para a produção anual do Parque Eólico, e de acordo com o proponente, estima-se 

que a Remodelação do Parque Eólico de Vila Lobos permitirá evitar a emissão anual adicional de cerca de 6 157 

toneladas de CO2, totalizando uma redução anual de 20 515 toneladas de CO2. 

 

O projeto consiste na instalação de 5 aerogeradores com uma potência nominal de 2,0 MW e no desmantelamento 

dos atuais 20 aerogeradores com uma potência nominal de 0,5 MW, mantendo-se a potência instalada (10 MW). 

Face à eficiência das máquinas em questão, e tal como acima mencionado, estima-se um aumento de produção de 
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energia elétrica por fontes renováveis de 8,8 GWh, estimando-se uma produção energética anual média de 29,4 

GWh. 

 

O Parque Eólico localiza-se nos concelhos de Resende, nas freguesias de Paus e de São Martinho e de Lamego, nas 

freguesias de Magueija e Penude. 

 

Os novos aerogeradores a instalar, irão utilizar toda a infraestrutura elétrica já construída para o Parque Eólico de 

Vila Lobos, nomeadamente, o Edifício de Comando/Subestação e a Linha Elétrica aérea, não sendo necessária 

qualquer intervenção a este nível, com exceção da ligação elétrica entre os novos aerogeradores e o Edifício de 

Comando/Subestação existente. 

 

Este Parque encontra-se inserido no Sitio de Interesse Comunitário “Serra de Montemuro”- PTCON0025 da Rede 

Natura 2000 e localiza-se a menos de 2 km dos Parques Eólicos de Bigorne (4 AG), São Cristóvão (3 AG), Fonte da 

Mesa (17 AG) e Fonte da Mesa II (5 AG). 

 

A área a ser intervencionada é essencialmente constituída por matos não se identificando qualquer edificação dentro 

da área de estudo. A envolvente à área de ação do projeto apresenta características de índole rural, ausente de 

ocupação urbana intensiva, onde o aglomerado mais próximo, Vila Lobos, dista cerca de 560 m do aerogerador mais 

próximo.  

 

Tendo em consideração as características do projeto e do local de implantação, bem como a avaliação dos vários 

fatores ambientais, o conteúdo dos Pareceres Externos solicitados, e os comentários recebidos no âmbito da consulta 

pública, verifica-se que: 

� trata-se de um projeto de remodelação de um Parque Eólico já existente e atualmente em funcionamento, 

existindo uma diminuição significativa dos número de aerogeradores, embora se verifique um aumento da sua 

altura, sendo aproveitadas várias infraestruturas já existentes; 

� em resultado da implementação do projeto irão verificar-se impactes positivos, nomeadamente ao nível 

socioeconómico, decorrentes, principalmente, do aumento previsto da produção anual do Parque Eólico de Vila 

Lobos o qual contribuirá para o cumprimento dos compromissos assumidos por Portugal ao nível das políticas 

ambientais, refletindo-se, também, em mais-valia económica para a região, pelas compensações devidas aos 

municípios; 

� em resultado da implementação do projeto verificou-se que as intervenções previsíveis nas diferentes fases irão 

ter efeitos negativos ao nível dos vários fatores ambientais, dos quais se salientam: 

� impactes negativos significativos, nomeadamente ao nível da Ecologia - aumento do grau de 

perturbação do local que poderá implicar uma menor utilização da área por parte dos animais que 

utilizam esta zona como local de reprodução e/ou alimentação (efeito de exclusão); a possível perda ou 

alteração de habitats e a mortalidade; efeitos relevantes para as espécies com estatuto de conservação 

desfavorável, em especial para as aves de rapina, os morcegos e o lobo; relativamente à flora e 

vegetação prevê-se uma afetação direta e irreversível, nomeadamente sobre os habitats 8220 e 8230; 

poderá também existir alguma afetação sobre as espécies de flora com interesse conservacionista; e, 

ao nível da Paisagem – uma vez que o Parque Eólico, globalmente, será avistado de uma área maior do 
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que a atual, pela muito maior dimensão dos elementos que o compõem e a escala destes elementos, 

que constituem intrusões visuais, é claramente maior, apesar do número de elementos observados de 

cada ponto ser sempre menor do que atualmente (exceto para o aglomerado de Vila Lobos); 

� impactes negativos pouco significativos - ao nível do Ordenamento do Território – afetação de áreas da 

REN; ausência de reconhecimento do interesse público do projeto pelo Município de Lamego; afetação 

de áreas submetidas ao regime florestal do perímetro florestal da Serra de Leomil e de áreas críticas do 

ponto de vista de incêndios (cerca de 35% da área se insere em terrenos da classe de perigosidade alta 

e muito alta); 

� foram preconizadas medidas de minimização para as diferentes fases, e propostos os respetivos Planos de 

Recuperação Paisagística (PRP) e de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO), pelo que a adoção das 

medidas de minimização recomendadas, bem como o seu correto acompanhamento e monitorização ambiental, 

reduzirá significativamente os impactes identificados. 

 

Face ao exposto, e ponderados os impactes positivos e negativos do Projeto, considera-se de propor a emissão de 

parecer favorável ao projeto da Remodelação do Parque Eólico de Vila Lobos, condicionado: 

� Ao envio previamente ao licenciamento do reconhecimento de Interesse Público do projeto, pelo Município de 

Lamego. 

� À interdição de realização de quaisquer trabalhos de implantação dos novos aerogeradores ou desmontagem dos 

existentes, entre 15 de Março e 31 de Agosto. 

� Ao ajustamento da plataforma do aerogerador 3 de modo a não intervir com a área de proteção do vértice 

geodésico de Lobos. 

� Ao cumprimento das Medidas de Minimização, Plano de Recuperação Paisagística e do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra mencionadas no ponto 9. deste Parecer; 

� À entrega à Autoridade de AIA, previamente ao licenciamento, dos elementos listados no ponto 9. deste Parecer, 

para análise e emissão de Parecer. 

 

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. 
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9.Condicionantes, Elementos a Entregar Previamente ao Licenciamento, Medidas de Minimização, 

PRAI, PAAO e Planos de Monitorização  

 

Condicionantes 

� Apresentação do reconhecimento de Interesse Público do projeto, pelo Município de Lamego. 

 

ELEMENTOS A ENTREGAR PREVIAMENTE AO LICENCIAMENTO 

Os seguintes elementos deverão ser entregues à Autoridade de AIA, para análise e emissão de Parecer, previamente 

ao licenciamento: 

 

1. Reconhecimento de Interesse Público do projeto, pelo Município de Lamego. 

2. Resultados da prospeção arqueológica sistemática das áreas destinadas a depósitos temporários e empréstimos 

de inertes eventualmente necessários, ou outras componentes de projeto, bem como nas zonas dos acessos a 

beneficiar, caso estes locais se situem fora das áreas já prospetadas, bem como em zonas que tivessem 

apresentado visibilidade reduzida; Deverá ser dada atenção acrescida às áreas onde são localizadas na pesquisa 

documental as ocorrências nº 15, 16, 17 e 18, tendo em vista a sua relocalização. A equipa de prospeção deverá 

integrar um especialista em pré-história recente. 

3. Cartografia à escala 1:25 000 e à escala de projeto de todos os elementos patrimoniais, tanto o que consta do 

EIA como nos trabalhos posteriores (mantendo a numeração das ocorrências). 

4. Caso sejam identificados elementos patrimoniais, no local de implantação dos aerogeradores, das valas de cabos 

ou acessos, deverá ser avaliado o ajuste do projeto de modo a garantir a sua integridade. 

5. Os locais de depósito do material excedentário, incluindo a apresentação das devidas autorizações emitidas 

pelas respetivas Entidades competentes. 

6. Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI), tal como a seguir definido. 

7. Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO), tal como a seguir definido. 

8. Planos de Monitorização da Avifauna, dos Quirópteros e Lobo, tal como a seguir definidos. 

 

Medidas de Minimização 

As medidas previstas para a fase de projeto deverão ser contempladas no Projeto de Execução. Todas as medidas de 

minimização, relativas à fase de construção, deverão ser transpostas para o Caderno de Encargos do projeto. 

 

Medidas de Minimização 

Fase de Projeto 

1. Deverão implementar-se, para todos os componentes da infraestrutura eólica, soluções construtivas, concebidas 

e dimensionadas para ações sísmicas de acordo com o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas, 

Edifícios e Pontes (RSAEEP) (o qual estipula um conjunto de normas de construção antissísmica que devem ser 

adotadas para o território nacional), de forma a evitar a sua eventual instabilização. 

2. Deverá respeitar-se o exposto na planta de condicionamentos. 

3. Nos acessos a construir, ou a melhorar, e nas plataformas de montagem não deverão ser utilizados materiais 

impermeabilizantes. Devem utilizar-se materiais que permitam uma coloração/tonalidade próxima da envolvente, 

para aplicação, no mínimo, à camada de desgaste dos acessos, não utilizando materiais brancos e refletores de 
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luz, com maior impacte visual. O tout-venant poderá ser criado a partir de rochas existentes na região, de modo 

a não originar alterações das características químicas do solo ao longo dos acessos. 

4. Deverá prever-se um sistema de drenagem que assegure a manutenção do escoamento natural (passagens 

hidráulicas e valetas). 

5. As valetas de drenagem não deverão ser em betão, exceto nas zonas de maior declive, ou noutras desde que 

devidamente justificado. 

6. A rede de cabos subterrânea deverá ser desenvolvida, preferencialmente, ao longo dos caminhos de acesso do 

parque eólico, devendo, sempre que tal não aconteça, ser devidamente justificado. 

7. Deverá proceder-se ao ajustamento da plataforma do aerogerador 3 de modo a não intervir com a área de 

proteção do vértice geodésico de Lobos. 

8. Deverá afastar-se ao máximo, e na medida do possível, as fundações dos aerogeradores 4 e 5, das manchas 

existentes de afloramentos rochosos, de forma a minimizar a intervenção nestas áreas. 

9. Deverá garantir-se um afastamento de 50 m dos aerogeradores e acessos, caso os resultados da prospeção 

arqueológica apontem para uma possível afetação. 

10. Deverá prever-se a colocação de balizagem aeronáutica diurna e noturna de acordo com a Circular Aeronáutica 

10/03, de 6 de Maio. 

 

Fase de Construção 

Planeamento dos trabalhos, estaleiro(s) e áreas a intervencionar 

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

12. Sempre que se venham a identificar elementos que justifiquem a sua salvaguarda, a planta de condicionamentos 

deverá ser atualizada. 

13. As áreas de apoio à obra deverão localizar-se fora das manchas de habitats naturais classificados, nos termos do 

Anexo B-I do Decreto-lei nº 49/2005, de 24 de Fevereiro, bem como das áreas com ocupação florestal. 

14. Deverá evitar-se, ao máximo, a afetação de afloramentos rochosos. 

15. Não se deverão afetar as áreas onde se localizam as populações das espécies importantes do ponto de vista 

conservacionista ou com estatuto de proteção elevado. Estas áreas terão que ser devidamente sinalizadas antes 

do início das obras de construção do Parque Eólico e durante o seu decurso. 

16. Deverá proceder-se à interdição de realização de quaisquer trabalhos de implantação dos novos aerogeradores 

ou desmontagem dos existentes, entre 15 de Março e 31 de Agosto, uma vez que o período entre Maio e 

Agosto, inclusive, corresponde ao período de reprodução do lobo e o período entre 15 de Março a 31 de Julho, 

corresponde ao período de reprodução da maior parte das espécies avifaunísticas.  

17. Para o restante período a realização de todos os trabalhos deverá ocorrer nos dias úteis entre as 8h e as 20h, 

sendo interditos no período compreendido entre 1 hora antes do pôr-do-sol e 1 hora após o nascer do sol, 

inclusive, período de maior atividade do lobo. 

18. Deverão concentrar-se no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior perturbação.  

19. 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. 

20. Deverá assegurar-se o escoamento natural em todas as fases de desenvolvimento da obra. 
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21. Deverão informar-se 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). 

22. O proponente deverá comunicar ao ICNF/DCNFN, com 15 dias de antecedência em relação à data prevista, o 

início dos trabalhos de construção da remodelação do Parque Eólico. 

23. O Proponente deverá informar 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 sobre a construção e instalação do projeto, bem como as 

entidades com jurisdição na área de implantação do projeto, nomeadamente o Serviço Municipal de Proteção 

Civil e/ou os Gabinetes Técnicos Florestais dos concelhos de Resende e Lamego, de modo a proceder à eventual 

atualização do respetivo Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil e/ou Plano Municipal de Defesa da 

Floresta contra Incêndios. 

24. Para efeitos de publicação prévia de Avisos à Navegação Aérea, o proponente deverá comunicar 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. 

25. Deverão ser salvaguardadas as áreas com afloramentos rochosos e mosaicos de prados e tojais húmidos na 

envolvente das localizações a intervir, principalmente nas localizações dos aerogeradores 3, 4 e 5, através da 

sua sinalização adequada. 

26. O planeamento e execução das obras, que se insiram ou colidam, com a área de Perímetro Florestal, no 

presente caso da Serra de Leomil, deverão ter a participação e acompanhamento do ICNF (delegação das 

Florestas), através do respetivo serviço regional (Direcção Regional das Florestas do Centro). 

27. Deverá proceder-se à comunicação prévia, decorrente da ocupação de solos de REN. 

28. Deverá proceder-se ao levantamento das proibições de construção em povoamentos florestais percorridos por 

incêndios. 

29. A implantação dos novos aerogeradores deverão salvaguardar as regras definidas nos PMDFCI dos concelhos de 

Lamego e Resende, e deverão também permitir a adoção de medidas especiais relativas à resistência do 

equipamento, à passagem do fogo e à contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios. 

30. As populações mais próximas deverão ser informadas acerca das ações de construção e respectiva 

calendarização, divulgando esta informação em locais públicos, nomeadamente nas juntas de freguesia e 

câmaras municipais. 

31. O estaleiro 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; 

- Armazenamento de materiais poluentes (óleos, lubrificantes, combustíveis): esta zona deverá ser 

impermeabilizada e coberta e dimensionada para que, em caso de derrame acidental, não ocorra 

contaminação das áreas adjacentes; 

- Parqueamento de viaturas e equipamentos; 

- Deposição de materiais de construção. 

32. A área do estaleiro não deverá ser impermeabilizada, com exceção dos locais de manuseamento e 

armazenamento de substâncias poluentes. 
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33. O estaleiro deverá 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. 

34. Não deverão ser efetuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas no local do Parque. 

Caso seja imprescindível, deverão ser criadas condições que assegurem a não contaminação dos solos. 

35. Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra, para abastecimento de energia elétrica ao 

estaleiro, nas ações de testes dos aerogeradores ou para outros fins, estes deverão estar devidamente 

acondicionados de forma a evitar contaminações do solo.  

36. Em condições climatéricas adversas, nomeadamente dias secos e ventosos, deverão ser utilizados sistemas de 

aspersão nas áreas de circulação. 

37. A fase de construção deverá restringir-se às áreas estritamente necessárias, devendo proceder-se à balizagem 

prévia das áreas a intervencionar. Para o efeito, deverão ser delimitadas as seguintes áreas: 

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

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

construir. Nas situações em que a vala de cabos acompanha o traçado dos acessos, a faixa a balizar 

será de 2 m, contados a partir do limite exterior da área a intervencionar pela vala. 

- Aerogeradores e plataformas: deverá ser limitada uma área máxima de 2 m para cada lado da área a 

ocupar pelas fundações e plataformas. As ações construtivas, a deposição de materiais e a circulação 

de pessoas e maquinaria deverão restringir-se às áreas balizadas para o efeito. 

- Locais de depósitos de terras. 

- Outras zonas de armazenamento de materiais e equipamentos que pela sua dimensão não podem 

ser armazenados no estaleiro. 

38. 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 m das áreas a intervencionar.  

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

brevemente possível. 

40. Deverá ser adotado um modelo de comunicação com a população local através do qual se prestem todas as 

informações relevantes. Este modelo pode ser implementado através da afixação de placas informativas com 

informações sobre os objetivos, características e duração das obras, e de avisos às autoridades locais, com 

alguma antecedência, de eventuais alterações na circulação rodoviária. 

41. Deverá incluir-se, na equipa de acompanhamento arqueológico, especialistas em pré-história recente. 

42. Antes do início das obras deverão ser sinalizadas e vedadas permanentemente todas as ocorrências patrimoniais 

que possam surgir durante os trabalhos de prospeção (ou durante a fase de acompanhamento) situadas a 

menos de 50 m da frente de obra, de modo a evitar a passagem de maquinaria e pessoal afeto à obra, sendo 

estabelecida uma área de proteção com cerca de 10 metros em torno do limite da ocorrência. A sinalização e 

vedação devem ser realizadas com estacas e fita sinalizadora que deverão ser regularmente repostas. Caso se 

verifique a existência de ocorrências patrimoniais a menos de 25 m, estas deverão ser vedadas com recurso a 

painéis. 

43. Deverá proceder-se ao acompanhamento arqueológico integral, permanente e presencial, de todas as operações 

que impliquem movimentação dos solos (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 2667 54 
Remodelação do Parque Eólico de Vila Lobos 
Novembro 2013 

inertes) quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases preparatórias, como a instalação do 

estaleiro, abertura/ alargamento de acessos, de valas de cabos ou 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.   

44. Os resultados obtidos no decurso do acompanhamento arqueológico poderão determinar a adoção de medidas 

de minimização complementares como seja o registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre 

outras. Antes da adoção de qualquer medida de minimização deverá compatibilizar-se a localização dos 

elementos do projeto com os vestígios patrimoniais em presença, de modo a garantir a sua preservação e o seu 

enquadramento visual. 

45. Sempre que forem encontrados vestígios arqueológicos, a obra deverá ser suspensa nesse local, ficando o 

arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à tutela as ocorrências, acompanhadas de uma proposta de 

medidas de minimização a implementar, sob a forma de um relatório preliminar. Se a destruição de um sítio 

(total ou parcial) depois de devidamente justificada, for considerada como inevitável, deverá ficar 

expressamente garantida a salvaguarda pelo registo da totalidade dos vestígios e contextos a afetar, através da 

escavação arqueológica integral; No caso de elementos arquitetónicos e etnográficos deverá ser realizado o 

registo gráfico, fotográfico e elaborada a respetiva memória descritiva.  

46. As estruturas arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da obra deverão, 

em função do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de acordo com Parecer prévio da tutela, de forma 

que não se degrade o seu estado de conservação para o futuro. Os achados móveis deverão ser colocados em 

depósito credenciado pelo organismo de tutela do património cultural. 

47. Para a Ocorrência nº 19 (conjunto habitacional), deverá ser efetuado o registo fotográfico e descritivo, assim 

como a monitorização e vedação com fita sinalizadora, acautelando eventuais danos decorrentes da realização 

das obras, no sentido de minimizar a respetiva perturbação. 

48. Para as Ocorrências nº 15,16, 17 e 18, deverá ser realizada a avaliação arqueológica do local, após desmatação, 

em condições de melhor visibilidade do terreno. Somente após esta apreciação pela tutela, se deverá propor a 

implementação de novas medidas de minimização. 

 

Desmatação e Movimentação de Terras 

49. 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. 

50. Deverão ser salvaguardadas todas as espécies arbóreas e arbustivas que não perturbem a execução da obra. 

51. Caso se perspetive que venha a ocorrer a afetação de espécies arbustivas sujeitas a regime de proteção, dever-

se-á respeitar o exposto na respectiva legislação em vigor. Adicionalmente deverão ser implementadas medidas 

de proteção e/ou sinalização de arbustos, fora das áreas a intervencionar, e que, pela proximidade a estas, 

possam ser acidentalmente afetadas. 

52. Durante as ações de escavação a camada superficial de solo (terra vegetal) deverá ser cuidadosamente 

removida e depositada em pargas. 

53. 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. 
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54. Deverá efetuar-se a prospeção arqueológica sistemática das áreas de incidência do projeto, de forma a colmatar 

as lacunas de conhecimento, incluindo todos os caminhos de acesso, bem como as áreas de depósitos 

temporários e empréstimos de inertes. 

55. Caso se revele necessária a utilização de explosivos, esta deverá ser reduzida ao mínimo indispensável, e deverá 

recorrer-se a técnicas de pré-corte e ao uso de micro-retardadores, atenuando desta forma a intensidade das 

vibrações produzidas. 

56. Deverá ser realizada a demolição integral das fundações dos aerogeradores que vão ser retirados, e efetuada a 

separação e recolha seletiva dos diferentes tipos de materiais que as compõem. 

 

Gestão de materiais, resíduos e efluentes 

57. Não poderão ser instaladas centrais de betão na área de implantação do parque eólico.  

58. Em caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo, deverá ser dada atenção especial à sua origem, para 

que as mesmas não alterarem a ecologia local e introduzam plantas invasoras. 

59. Não deverão ser utilizados recursos naturais existentes no local de implantação do projeto. Excetua-se o 

material sobrante das escavações necessárias à execução da obra. 

60. Deverá implementar-se um plano de gestão de resíduos que permita um adequado armazenamento e 

encaminhamento dos resíduos resultantes da obra. 

61. Deverá ser designado, por parte do Empreiteiro, o Gestor de Resíduos. Este deverá ser 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. 

62. 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. 

63. Deverá proibir-se 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. 

64. 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. 

65. 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. 

66. 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 deverão ser encaminhados e recolhidos pelo 

circuito normal de recolha de RSU do município ou por uma empresa designada para o efeito. 

67. 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). 

68. Atendendo que a brita resultante da demolição das fundações não tem qualidade suficiente para servir de 

camada superior dos acessos, e uma vez que a demolição das sapatas será realizada numa fase em que as 

bases dos acessos a criar já estarão terminadas, este material deverá ser reutilizado para preenchimento dos 
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caboucos das novas fundações, na sua parte superior, ou em obras de pavimentação existentes na Região ou 

ainda enviadas para vazadouro licenciado, caso não existam obras em execução na região. 

69. O material inerte que não venha a ser utilizado (excedente) deverá ser, preferencialmente, utilizado na 

recuperação de zonas degradadas, não devendo nunca ser depositado em área REN, ou em alternativa, 

transportado para vazadouro autorizado. 

70. Deverão proteger-se os depósitos de materiais finos da ação dos ventos e das chuvas. 

71. 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. 

72. Na eventualidade da presença de espécies vegetais exóticas invasoras, para garantir uma contenção eficaz da 

dispersão de propágulos das referidas espécies, todo o material vegetal deve ser fisicamente removido e 

eficazmente eliminado, tendo em consideração que esta ação não deve ser executada durante a época de 

produção e dispersão de sementes. 

73. 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.  

74. 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. 

75. Os transformadores deverão ser removidos e levados a depósito adequado. 

76. Durante as betonagens, deverá proceder-se à abertura de bacias de retenção para lavagem das caleiras das 

betoneiras. Estas bacias deverão ser localizadas em zonas a intervencionar, preferencialmente, junto aos locais a 

betonar. A capacidade das bacias de lavagem de betoneiras deverá ser a mínima indispensável a execução da 

operação. Finalizadas as betonagens, a bacia de retenção deverá ser aterrada e alvo de recuperação. 

77. 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.  

78. 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 e 

ser efetuado a velocidade reduzida. 

Acessos, plataformas e fundações 

79. Deverá limitar-se a circulação de veículos motorizados, por parte do público em geral, às zonas de obra. 

 

Fase de Exploração 

80. As ações relativas à exploração e manutenção deverão restringir-se às áreas já ocupadas, devendo ser 

compatibilizada a presença do parque com as outras atividades presentes. 

81. Sempre que se desenvolvam ações de manutenção, reparação ou de obra, deverá ser fornecida para consulta a 

planta de condicionamentos atualizada aos responsáveis. 

82. Deverá garantir-se o adequado funcionamento do dispositivo de limitação da acessibilidade ao parque eólico. 

83. A iluminação do parque eólico 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. 
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84. Deverá assegurar-se uma manutenção adequada do sistema de sinalização na fase de exploração do Projeto 

para que o mesmo funcione nas devidas condições. 

85. Deverá implementar-se um programa de manutenção de balizagem, comunicando à ANA qualquer alteração 

verificada e assegurar-se uma manutenção adequada na fase de exploração do parque eólico para que o 

sistema de sinalização funcione nas devidas condições. 

86. Deverão encaminhar-se os diversos tipos de resíduos resultantes das operações de manutenção e reparação de 

equipamentos para os operadores de gestão de resíduos. 

87. Os óleos usados nas operações de manutenção periódica dos equipamentos deverão ser recolhidos e 

armazenados em recipientes adequados e de perfeita estanquicidade, sendo posteriormente transportados e 

enviados a destino final apropriado, recebendo o tratamento adequado a resíduos perigosos. 

88. Deverão efetuar-se revisões periódicas com vista à manutenção dos níveis sonoros de funcionamento dos 

aerogeradores. 

89. Caso o funcionamento do parque eólico 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. 

90. Se surgir alguma conflitualidade com o funcionamento dos equipamentos de feixes hertzianos da força aérea, 

deverão ser efetuadas as correções necessárias. 

91. Deverá ser fornecida à Autoridade Nacional de Proteção Civil as coordenadas exatas dos aerogeradores, edifícios 

anexos, bem como dos acessos ao Parque, por forma a agilizar junto do Corpo de Bombeiros da área a chegada 

dos meios de socorro. 

92. Deverá proceder-se à manutenção, conservação e limpeza dos acessos e zonas envolventes do Parque Eólico, de 

modo a garantir-se uma barreira à propagação de eventuais incêndios e a possibilitar o acesso e circulação de 

veículos de combate a incêndios. 

93. Deverá ser colocada sinalética disciplinadora e condicionante de comportamentos dos eventuais observadores 

(turistas, caminhantes, praticantes de atividades de montanha, etc.) que suscitem um aumento do risco de 

incêndio. 

94. Sempre que ocorram trabalhos de manutenção que obriguem a revolvimentos do subsolo, circulação de 

maquinaria e pessoal afeto, deverá efetuar-se o acompanhamento arqueológico dos trabalhos. 

95. Caso venham a ocorrer reclamações de ruído, deverão ser efetuadas avaliações com medições de ruído no local; 

nessas avaliações deverá ser considerada a classificação da zona em sensível ou mista que entretanto a Câmara 

Municipal de Lamego tenha efetuado. 

 

Fase de Desativação 

96. Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil dos parque eólico, 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 

parque eólico e projetos complementares. Assim, no caso de reformulação ou alteração dos parques eólicos, 

sem prejuízo do quadro legal então em vigor, deverá ser apresentado estudo das respectivas alterações 

referindo especificamente as ações a ter lugar, impactes previsíveis e medidas de minimização, bem como o 

destino a dar a todos os elementos a retirar do local. Se a alternativa passar pela desativação, deverá ser 

apresentado um plano de desativação pormenorizado contemplando nomeadamente: 
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- solução final de requalificação da área de implantação do parque eólico e projetos complementares, 

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 parque eólico, sendo complementadas com o conhecimento e imperativos legais que forem aplicáveis no 

momento da sua elaboração. 

 

Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas 

A Recuperação das Áreas Intervencionadas deverá ter em consideração os aspetos a seguir mencionados: 

1. O Plano deverá identificar os locais onde serão concretizadas as ações de recuperação. Estas ações deverão 

incidir sobre todas as áreas que venham a ser intervencionadas durante a obra, tais como: Local de 

estaleiro e apoio à obra, acessos, envolvente dos aerogeradores (base da fundação e plataforma de apoio à 

montagem), valas da rede de cabos, taludes de escavação e aterro, acessos, áreas atualmente ocupadas 

por estruturas do Parque Eólico de Vila Lobos que serão sujeitas a desmantelamento  e envolvente. 

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 montagem de 

equipamento, deverá o empreiteiro proceder à limpeza de todas as frentes de obra. Esta 

compreenderá, entre outras, ações como desmantelamento do estaleiro, remoção de eventuais 

resíduos, remoção de materiais de construção, bem como de equipamentos não necessários às ações 

de recuperação.  

- Acessos: Deverão ser encerrados todos os acessos que não sirvam a fase de exploração. No final dos 

trabalhos, deverão ainda ser reparados todos os acessos (existentes anteriormente à obra) 

danificados pela circulação de veículos afetos à obra. 

- 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. 

- Plataformas de montagem dos aerogeradores: Finalizados os trabalhos de montagem de 

equipamento, as plataformas deverão ser parcialmente destruídas, ficando apenas a área 

indispensável às ações de manutenção e substituição de equipamento em caso de avaria. Deverá ser 

mantida em tout-venant uma área de cerca de 6 m de largura em redor dos aerogeradores, de 

forma a assegurar a circulação de veículos das equipas de manutenção. Na restante área da 

plataforma deverá ser aplicada uma camada de terra vegetal, de forma a assegurar a recolonização 

natural destas áreas pela vegetação autóctone. 

- Valas abertas para a instalação da rede de cabos: Após o aterro das valas abertas, com a terra 

proveniente da sua escavação, deverá ser colocada terra vegetal para potenciar a recuperação do 

coberto vegetal. 
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- Modelação do Terreno: Todas as áreas sujeitas a intervenção durante a empreitada de construção 

deverão ser modeladas antes de se iniciarem os trabalhos de preparação do terreno propriamente 

ditos. O terreno deverá ser colocado às cotas definitivas de projeto, removendo toda a terra sobrante 

ou colocando a terra própria necessária, de modo a serem respeitadas as cotas e a modelação 

expressas no projeto, ou indicadas no decorrer dos trabalhos, no sentido de estabelecer a 

concordância entre os planos definidos no projeto mediante superfícies regradas e harmónicas, numa 

perfeita ligação com o terreno natural. 

- Taludes: Os taludes existentes ao longo dos caminhos de acesso, que não sejam em rocha, deverão 

ter um declive máximo de 1/3 (V/H). Sobre estes, bem como em toda a área envolvente que tenha 

sofrido desmatação ou compactação do solo, deve ser aplicada uma camada de terra vegetal.  

- Espalhamento de Terra Vegetal: A modelação deverá ter em conta o sistema de drenagem 

superficial dos terrenos marginais e da plataforma dos acessos. A superfície do terreno deverá 

apresentar-se, imediatamente antes da distribuição da terra vegetal, com o grau de rugosidade 

indispensável para permitir uma boa aderência à camada de terra vegetal de cobertura e não 

apresentar indícios de erosão superficial. Nos casos em que haja indícios de erosão deverá proceder-

se a uma ligeira mobilização superficial do terreno até cerca de 0,10 metros de profundidade, 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 metros. O espalhamento deverá ser feito manual ou mecanicamente, com auxílio 

de maquinaria dotada de pá frontal. 

- Coberto vegetal: Uma vez que os locais de implantação de parques eólicos estão sujeitos, de um 

modo geral, a condições naturais adversas, como chuva e vento forte, e consequentemente as 

sementeiras são pouco eficazes, considera-se que deverá ser dada prioridade à recolonização 

natural, sem recorrer portanto 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. Deverá recorrer-se a espécies ecologicamente 

adaptadas à região (proveniente de propágulos recolhidos na unidade biogeográfica em presença 

(Superdistrito Beiraduriense)) e menos suscetíveis ao fogo, devido ao elevado risco de incêndio 

florestal desta zona.  

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, tais como a 

realização de sementeiras, devendo ser sempre respeitadas as características genéticas das 
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populações vegetais próprias do local, não recorrendo à introdução de espécies alóctones, 

suscetíveis de hibridar ou de se tornarem invasoras de habitats naturais importantes. 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 respectivas razões, e propostas medidas de minimização e novas campanhas de 

verificação, caso necessário. Para uma melhor apreensão da evolução da vegetação, os relatórios 

deverão apresentar um bom registo fotográfico, comparando os cenários existentes antes da obra, 

após a conclusão da obra e após cada ação de recuperação. 

 

Plano de Acompanhamento de Ambiental da Obra 

O Acompanhamento Ambiental da Obra (AAO) deverá ter em consideração os aspetos a seguir mencionados: 

1. O acompanhamento ambiental da obra deverá iniciar-se na fase que antecede a obra, aquando do 

planeamento desta, e estender-se até à conclusão da construção. 

2. Antes da Construção deverão ser efetuados os últimos ajustes ao Projeto, decorrentes dos requisitos 

ambientais requeridos na DIA, bem como decorrentes da visita conjunta da equipa de fiscalização ambiental, 

do projetista e do empreiteiro ao local de implantação do projeto, após este ter sido devidamente piquetado 

(identificação dos elementos do Projeto no terreno, com estacas e/ou balizagens). 

3. Caso haja necessidade de efetuar ajustamentos ao Projeto, submetido a processo de AIA, ou às atividades 

de construção previstas, deverá o promotor submeter essas alterações à prévia apreciação da Autoridade de 

AIA. 

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

- Verificar o cumprimento da aplicação das condicionantes e medidas de minimização, bem como da 

legislação ambiental aplicável às ações desenvolvidas na obra; 

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

- Adaptar as medidas de minimização a situações concretas da obra, a ajustes de Projeto e a situações 

imprevistas, resultantes ou não de reclamações. 

5. A Equipa de Acompanhamento Ambiental (EAA) deverá ser composta por um ou mais técnicos com formação 

na área de Ambiente ou afim. Para além dos técnicos afetos ao Acompanhamento Ambiental da Obra, esta 

equipa poderá integrar ou não a Equipa de Acompanhamento Arqueológico, bem como outro tipo de 

especialistas (ex. flora e vegetação, fauna). A EEA deverá, nomeadamente, assegurar e verificar a 

implementação do exposto no PAAO, efetuar visitas periódicas à obra (ajustada às necessidades da obra) e 

proceder, sempre que aplicável, ao registo de Constatações Ambientais (identificação de situações que 

constituam Não Conformidades com a legislação ambiental em vigor, com a DIA ou com o PAAO, ou 

situações que ainda que não constituam Não Conformidade mas carecem da tomada de medidas de 

minimização adicionais com vista à sua correção/melhoria) e elaborar RAAO, de acordo com a estrutura 

apresentada, mais à frente neste capítulo. 

6. O PAAO deverá apresentar, nomeadamente, um cronograma atualizado da obra, a metodologia a adotar no 

AAO, as medidas de minimização aplicáveis à obra, de acordo com o presente Parecer, uma listagem da 
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legislação aplicável à obra, a periodicidade dos Relatórios de Acompanhamento Ambiental da Obra (RAAO), a 

enviar à Autoridade de AIA, e as plantas de condicionamentos. 

7. A Planta de Condicionamentos deverá ser efetuada para o Parque Eólico, à escala 1:5 000 ou superior. Estas 

plantas deverão apresentar todos os elementos do projeto, área do estaleiro 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.), nomeadamente as 

populações das espécies importantes do ponto de vista conservacionista ou com estatuto de proteção 

elevado. 

8. Relativamente aos RAAO, deverá ser elaborado um Relatório Preliminar, com base na visita ao local do 

projeto a realizar pela EEA, projetista e empreiteiro, após este ter sido devidamente piquetado, dando 

informação, nomeadamente, de qualquer alteração/adaptação do Projeto ou medidas de minimização. 

Durante a fase de construção, deverão ser apresentados Relatórios Parcelares do AAO que deverão retratar, 

nomeadamente, a evolução da obra, a verificação da implementação do PAAO, as visitas efectuadas, 

eventuais dificuldades e reclamações, as ações de sensibilização, eventuais Constatações Ambientais e 

verificação do cumprimento das medidas de minimização, apoiado num adequado registo fotográfico. 

Salienta-se que, quando constam destes relatórios propostas de alterações ao Projeto ou às ações de obra, 

os mesmos deverão ser destacados na carta que acompanha o RAAO, para que a Autoridade de AIA proceda 

às devidas diligências. 

 

Planos de Monitorização 

 

Plano de Monitorização da Avifauna 

1. Objetivos: Avaliação da mortalidade, das alterações da comunidade de aves e comportamentais dos indivíduos, 

do eventual efeito de exclusão induzidos pelo projeto, e dos impactes cumulativos. 

2. Fases de amostragem: Antes da construção (1 ano com realização de trabalho de campo ou utilização de dados 

já existentes representativos do local); Construção e Exploração (pelo menos 3 anos).  

3. Locais de amostragem: Alteração da comunidade e comportamento - Área do Projeto (15 a 20 pontos) e área 

de controlo (10 a 15 pontos). A área de controlo deverá ser próxima da área do Projeto e de características 

semelhantes à mesma (nomeadamente altitude e biótopos presentes), não afetada pelo Projeto e com a qual 

se farão comparações de eventuais modificações da respetiva utilização. Mortalidade – prospeção dos cinco 

aerogeradores (área a prospetar em cada aerogerador superior em, pelo menos, 5 m o comprimento das pás). 

4. Parâmetros: Nomeadamente abundância relativa, riqueza específica, diversidade e densidade, mapeamento de 

rotas, tipo e altura de voo, número de casais, ninhos e sucesso reprodutor, número de cadáveres, taxas de 

remoção e detetabilidade, condições meteorológicas, distância aos aerogeradores, funcionamento dos 

aerogeradores e outros indicadores das caraterísticas do Projeto e da sua construção e funcionamento. 

5. Épocas e frequência de amostragem: Alteração da comunidade e comportamento - períodos de reprodução, 

dispersão de juvenis, migração outonal e invernada. Pelo menos duas campanhas de amostragem por época 

fenológica. Mortalidade - os doze meses do ano, com campanhas de periodicidade máxima de sete dias 

(ajustada em função dos valores obtidos para as taxas de remoção de cadáveres por necrófagos), em um ou 

dois meses das épocas de nidificação, dispersão de juvenis, migração outonal e invernada, podendo ter uma 

periodicidade mensal nos restantes meses do ano. 
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6. Tratamento estatístico e avaliação da adequabilidade dos dados e metodologias ao longo da monitorização. 

7. Relação dos dados recolhidos, relativamente à avifauna, com parâmetros caraterizadores do Projeto, sua 

construção e funcionamento. 

8. Definição do tipo de medidas a implementar na sequência dos resultados obtidos. 

9. Periodicidade dos relatórios: final da fase antes da construção, final da construção e anualmente durante a 

exploração. 

10. A avaliação dos resultados dos planos de monitorização deverá ser devidamente ponderada entre o proponente, 

o ICNF e a Autoridade de AIA, no final de cada um dos períodos de monitorização, de forma a poderem ser 

aplicadas as medidas adequadas à salvaguarda das espécies-alvo e à minimização dos impactes. 

 

Plano de Monitorização dos Quirópteros 

1. Objetivos: Avaliação dos efeitos do projeto sobre as populações ocorrentes na área, ao nível da sua utilização e 

da mortalidade induzida pelos aerogeradores e dos impactes cumulativos. 

2. Fases de amostragem: Antes da construção (1 ano com realização de trabalho de campo ou utilização de dados 

já existentes representativos do local), construção e exploração (pelo menos 3 anos).  

3. Locais de amostragem: Utilização da Área do Projeto - Área do Projeto e área de controlo. A área de controlo 

deverá ser próxima da área do Projeto e de características semelhantes à mesma (nomeadamente altitude e 

biótopos presentes), não afetada pelo Projeto e com a qual se farão comparações de eventuais modificações da 

respetiva utilização. Os pontos de amostragem devem ser distribuídos aleatoriamente distanciados no mínimo de 

200 m. Mortalidade – prospeção dos cinco aerogeradores (área a prospetar em cada aerogerador superior em, 

pelo menos, 5 m o comprimento das pás). Inventariação e monitorização de abrigos num raio de 10 km em 

redor do projeto. 

4. Parâmetros: Nomeadamente riqueza específica, diversidade específica, atividade, número de cadáveres, taxas 

de remoção e detetabilidade, condições meteorológicas, localização dos abrigos, utilização dos abrigos, distância 

aos aerogeradores, funcionamento dos aerogeradores e outros indicadores das caraterísticas do Projeto e da sua 

construção e funcionamento. 

5. Época e frequência de amostragem: Mensalmente entre Março e Outubro. A prospeção de cadáveres deve ter 

uma periodicidade máxima de sete dias (ajustada em função dos valores obtidos para as taxas de remoção de 

cadáveres por necrófagos). Para a inventariação dos abrigos deverão realizar-se visitas em cada estação do ano.  

6. Tratamento estatístico e avaliação da adequabilidade dos dados e metodologias ao longo da monitorização. 

7. Relação dos dados recolhidos, relativamente à avifauna, com parâmetros caraterizadores do Projeto, sua 

construção e funcionamento. 

8. Definição do tipo de medidas a implementar na sequência dos resultados obtidos. 

9. Periodicidade dos relatórios: final da fase antes da construção, final da fase de construção e anualmente durante 

a exploração. 

10. A avaliação dos resultados dos planos de monitorização deverá ser devidamente ponderada entre o proponente, 

o ICNF e a Autoridade de AIA, no final de cada um dos períodos de monitorização, de forma a poderem ser 

aplicadas as medidas adequadas à salvaguarda das espécies-alvo e à minimização dos impactes. 

 

 

 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 2667 63 
Remodelação do Parque Eólico de Vila Lobos 
Novembro 2013 

Plano de Monitorização do Lobo 

1. Objetivos: Determinação da ocorrência de lobo, ou não, e a magnitude dos seguintes efeitos: efeito de exclusão, 

ou seja a diminuição da frequência de utilização da área de implementação do empreendimento em causa por 

parte da espécie; e, efeito de barreira, ou seja a criação de um impedimento à dispersão de indivíduos.  

2. A monitoração deverá ser inserida no Plano de Monotorização do Lobo na Área dos Projetos Eólicos das Serras 

de Montemuro, Freita, Arada e Leomil, presentemente em curso. 

3. Fases de amostragem: construção e exploração (pelo menos 5 anos).  

4. A avaliação dos resultados dos planos de monitorização deverá ser devidamente ponderada entre o proponente, 

o ICNF e a Autoridade de AIA, no final de cada um dos períodos de monitorização, de forma a poderem ser 

aplicadas as medidas adequadas à salvaguarda das espécies-alvo e à minimização dos impactes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















 

 

 

ANEXO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Extracto da Carta Militar de Portugal, Esc. 1:25 000, folha nº 137, IGeoE.

Figura 2 - Apresentação da área de estudo
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Sistema de coordenadas: Hayford Gauss do Datum Lisboa com falsa origem 

(M: 200000 m, P: 300000 m), Projecção Mercator Transverso.
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