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1 INTRODUÇÃO 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

O projecto objecto do presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) é o Sobreequipamento do Parque 

Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase). 

Este projecto situa-se nos concelhos de Cinfães (União das Freguesias de Alhões, Bustelo, Gralheira e 

Ramires), Castro Daire (União das Freguesias de Picão e Ermida, e União de Freguesias de Mezio e 

Moura Morta) e São Pedro do Sul (freguesias União das freguesias de Carvalhais e Candal) e no distrito 

de Viseu (Desenho 1 incluído no Anexo 1 do Volume 2 A – Anexos 1 a 3). 

Com o Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) pretende-se instalar 6 

aerogeradores, de 2000 kW de potência unitária cada (Desenho 3 incluído no Anexo 1 do Volume 2 A – 

Anexos 1 a 3), distribuídos por alguns dos Subparques que constituem o Parque Eólico da 

Arada/Montemuro (Subparques Eólicos da Carvalhosa de Picão e da Arada – Núcleo de Manhouce). 

Os aerogeradores do projecto de Sobreequipamento irão ligar-se ao aerogerador mais próximo do Parque 

Eólico da Arada/Montemuro, ou directamente à subestação (no caso do ramal constituído pelos 

aerogeradores n.º 30 e 31 a instalar no Subparque Eólico da Arada - Núcleo de Manhouce) através de 

uma vala de cabos a 20 kV, a qual será implantada junto a acessos existentes na maioria das situações, 

conforme se pode observar no Desenho 3 incluído no Anexo 1 do Volume 2 A – Anexos 1 a 3. 

Estima-se que este projecto com uma potência instalada de 12,0 MW, produza em ano médio cerca de 

38,4 GWh.  

Para estabelecer a ligação do projecto do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª 

Fase) à rede eléctrica do Sistema Eléctrico do Serviço Público, não será necessário construir uma nova 

linha eléctrica aérea, pois será utilizada a rede eléctrica interna do próprio Parque Eólico (em exploração). 

Esta rede eléctrica interna estabelece, através de linhas eléctricas aéreas a 60 kV, a ligação entre os 

vários Subparques do Parque Eólico da Arada/Montemuro (Aveloso, Carvalhosa, Picão, Arada) e o Posto 

de Corte de Casais, sendo o ponto de entrega de energia produzida na Rede Eléctrica Nacional na 

subestação do Carrapatelo, à qual ele está ligado através de uma linha aérea dupla a 60 kV. 

Conforme se pode constatar pela descrição sumária do Projecto apresentada anteriormente, não será 

necessário em termos de ligação à rede eléctrica receptora efectuar intervenções de vulto, sendo apenas 

necessário construir as referidas valas de cabos a 20 kV. 

1.2 ENQUADRAMENTO DO PROJECTO NO REGIME JURÍDICO DE AIA 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 

24 de Março, o projecto do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase), 

encontra-se sujeito a uma Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) por se enquadrar nos critérios definidos 
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no Anexo II do referido diploma legal, nomeadamente situar-se a menos de 2 km de outros parques 

eólicos existentes (os Parques Eólicos do Alto do Talefe, Pinheiro, São Macário II e Candal/Coelheira – 

Desenho 1 incluído no Anexo 1 do Volume 2 A – Anexos 1 a 3). O projecto localiza-se também em “Áreas 

Sensíveis” (Rede Natura 2000 – Sítio de Interesse Comunitário Serra da Freita e Arada – PTCON0047 e 

Sítio de Interesse Comunitário Serra de Montemuro - PTCON0025). 

1.3 IDENTIFICAÇÃO DA FASE DO PROJECTO 

O presente relatório apresenta o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao projecto do 

Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase), em fase de estudo prévio. 

1.4 IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

A Eólica da Arada - Empreendimentos Eólicos da Serra da Arada, S.A. é entidade promotora do 

Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase). 

1.5 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE LICENCIADORA 

O projecto do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) inclui-se no grupo de 

projectos de Indústria da Energia, sendo a entidade licenciadora a Direcção Geral de Energia e Geologia 

(DGEG) nos termos do Decreto-lei n.º 94/2014, de 24 Julho que revogou os artigos 3.º a 3.º 3.º-C do 

Decreto-Lei n.º 225/2007, de 31 de Maio e o Decreto-Lei n.º 51/2010, de 20 de Maio. 

Uma vez que a DGEG, entidade licenciadora deste tipo de projectos, é um serviço central, então é a 

Agência Portuguesa do Ambiente (APA) a Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental. 

1.6 EQUIPA TÉCNICA E PERÍODO DE ELABORAÇÃO DO EIA 

O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao projecto do Sobreequipamento do Parque 

Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) é da responsabilidade da TPF Planege, Consultores de Engenharia 

e Gestão, S.A., e foi desenvolvido entre Junho de 2013 e Outubro de 2014. A equipa técnica responsável 

pela sua elaboração apresenta-se no quadro a seguir. 

Quadro 1 – Equipa Técnica responsável pelo EIA do Sobreequipamento da 

Arada/Montemuro. 

TÉCNICOS ESPECIALIDADE ÁREA 

Patrícia Leite Engenharia do Ambiente Coordenação Geral 

Albertina Gil Engenharia Zootécnica Coordenação Técnica e Socioeconomia 

Luís Vicente Biologia 
Sistemas Ecológicos (Fauna, Flora e Vegetação e 
Habitats naturais) e Ocupação do Solo 

Tiago Brito Geografia e Planeamento Regional Ordenamento do Território 

António Gonçalves Engenharia Agronómica Paisagem 
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TÉCNICOS ESPECIALIDADE ÁREA 

Paulo Oliveira Engenharia Agronómica 
Recursos Hídricos (Superficiais e Subterrâneos) e 
Geologia e Geomorfologia 

Vítor Rosão Acústica Ambiental Ambiente Sonoro 

Rui Leonardo Engenharia do Ambiente Ambiente Sonoro 

João Carlos Caninas Arqueologia Património Arqueológico, Arquitectónico e Etnológico 

Carlos Chaves Arqueologia Património Arqueológico, Arquitectónico e Etnológico 

Joana Garcia Arqueologia Património Arqueológico, Arquitectónico e Etnológico 

1.7 REFERÊNCIA AOS ANTECEDENTES DO EIA 

O presente EIA está a ser apresentado pela primeira vez, e portanto não possui historial no que se refere 

a procedimento de AIA. No entanto é um EIA que incide sobre um projecto que tem antecedentes 

relacionados com outros processos de AIA, conforme se descreve no capítulo 2. 

1.8 OBJECTIVOS, METODOLOGIA E DESCRIÇÃO GERAL DA ESTRUTURA DO EIA 

1.8.1 Objectivos do EIA 

O EIA do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) tem como objectivo avaliar 

os possíveis impactes ambientais decorrentes da construção e exploração de um conjunto de 6 

aerogeradores e respectivas infra-estruturas complementares, com a profundidade e índole apropriados, 

visando tanto os impactes positivos, como os que potencialmente poderão criar situações mais gravosas a 

nível ambiental, com vista à definição de soluções que melhor possam satisfazer as exigências técnicas, 

socioeconómicas e ambientais. 

1.8.2 Metodologia Geral do EIA 

A metodologia adoptada para a elaboração do EIA, foi desenvolvida em duas fases distintas: 

 1ª Fase: levantamento e análise de grandes condicionantes na área de implantação do 

Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase), o que incluiu a realização de 

pesquisa documental e consulta de informação a diversas entidades públicas, análise de cartografia 

geral e temática, fotografia aérea e reconhecimentos de campo, para identificação de 

condicionantes à implantação das infra-estruturas do Sobreequipamento do Parque Eólico da 

Arada/Montemuro (2.ª Fase). Com base na análise preliminar efectuada nesta fase, 

consubstanciada numa planta geral de condicionamentos, foram definidas as áreas ambientalmente 

viáveis para a implantação do projecto, tendo sido possível posteriormente à entidade promotora 

proceder à concepção do projecto do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª 

Fase) nessas zonas, em fase de estudo prévio, tendo em consideração duas soluções alternativas; 
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 2ª Fase: elaboração do EIA propriamente dito, tendo sido necessário efectuar mais 

reconhecimentos de campo e recolha de informação mais detalhada para a caracterização do 

estado actual do ambiente e posterior identificação, previsão e avaliação dos impactes no ambiente, 

provocados directa ou indirectamente pela construção do projecto, quer durante a fase de obras, 

quer na posterior fase de exploração ou desactivação do projecto. Esta fase já incidiu com mais 

detalhe na solução alternativa seleccionada (ver capítulo 2.1. Antecedentes do EIA). O estudo é 

ainda completado com a definição de medidas mitigadoras dos impactes negativos gerados, de 

planos de monitorização e de medidas compensatórias. 

A metodologia específica utilizada na avaliação de impactes encontra-se descrita no capítulo 8 do 

presente relatório. 

A figura seguinte sistematiza a metodologia geral do Estudo de Impacte Ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Metodologia Geral do EIA. 
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1.8.3 Estrutura do EIA 

O EIA foi elaborado de acordo com o expresso no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de Março, cumprindo a estrutura e as regras estabelecidas na Portaria 

n.º 330/2001, de 2 de Abril (rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 13-H/2001, de 31 de Maio) e o 

Guia para a actuação das entidades Acreditadas (EA.G.02.01.00, Janeiro 2013) elaborado pela APA. 

Seguindo os requisitos estabelecidos na Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, este EIA encontra-se 

estruturado em três volumes, que correspondem a três níveis de informação distintos: 

 Relatório Síntese (Memória Descritiva) – inclui toda a informação relevante sobre o projecto, a 

caracterização do estado actual do ambiente a ser afectado pelo projecto, a identificação e 

avaliação dos potenciais impactes ambientais associados à implementação do projecto nas suas 

diferentes fases (construção, operação e desactivação), as medidas de minimização e 

compensatórias propostas, os planos de monitorização, e todos os elementos considerados 

relevantes para a compreensão da avaliação de impactes efectuada; 

 Anexos – inclui as peças desenhadas e os elementos técnicos que fundamentam as afirmações 

constantes no Relatório Síntese; 

 Resumo Não Técnico – apresenta a informação essencial relativa ao EIA, em linguagem simples e 

acessível ao público em geral, cuja estrutura obedece aos critérios definidos no Anexo III, da 

Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, e no documento “Critérios de boas práticas para a elaboração e 

Avaliação de Resumos Não Técnicos - 2008”, publicado no sítio da Internet da APA. 

A estrutura do Relatório Síntese obedece às normas regulamentadas no Anexo II da Portaria n.º 330/2001, 

de 2 de Abril, encontrando-se organizado nos seguintes capítulos: 

Introdução 

 Identificação do projecto e da fase em que se encontra, do proponente, da entidade licenciadora ou 

competente para a sua autorização, da autoridade de AIA, da equipa técnica responsável pela 

elaboração do EIA, indicação do período da sua elaboração, o enquadramento do projecto no 

regime jurídico de AIA,  identificação da  metodologia e descrição geral da estrutura do EIA. 

Antecedentes 

 Antecedentes do EIA; 

 Antecedentes do Projecto. 

Objectivos e Justificação do Projecto 

 Descrição dos objectivos e da necessidade do projecto; 
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 Enquadramento do Projecto e Conformidade com os instrumentos de gestão territorial em vigor. 

Enquadramento e Descrição do Projecto e Alternativas 

 Localização do projecto e Enquadramento Administrativo; 

 Descrição geral do projecto e Descrição sumária de um parque eólico; 

 Projectos complementares; 

 Programação temporal; 

 Alternativas. 

Definição da Área de Estudo 

 Definição da área de estudo para a caracterização do estado actual do ambiente e posterior 

avaliação dos respectivos impactes. 

Caracterização do Estado Actual do Ambiente 

 Caracterização do estado actual do ambiente susceptível de vir a ser afectado pelo projecto, para 

posterior análise dos respectivos impactes. O desenvolvimento dos dados e análises apresentados 

relativamente aos diversos descritores ambientais são proporcionais à relevância dos respectivos 

impactes. 

Evolução do Estado Actual do Ambiente sem Projecto (Opção 0) 

 Descrição da evolução previsível do estado actual do ambiente na ausência do projecto, ou seja, 

caso não se venha a implementar o mesmo. 

Identificação e Avaliação de Impactes 

 Identificação, descrição e quantificação dos impactes ambientais nas diversas fases de 

desenvolvimento do projecto, indicando os necessários métodos de previsão, incertezas associadas 

à sua identificação e previsão, e os critérios utilizados na classificação e apreciação da sua 

significância, incluindo a identificação de avaliação; 

 Avaliação de impactes cumulativos decorrentes de outros projectos existentes, bem como de 

projectos associados. 

Medidas de Minimização 

 Descrição de medidas e técnicas previstas para prevenir, reduzir ou compensar e quando possível 

anular os impactes negativos e potenciar os impactes positivos. 
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Planos de Monitorização 

 Apresentação das acções a desenvolver para efectuar a monitorização dos efeitos causados pelo 

projecto. 

Lacunas Verificadas na Elaboração do EIA 

 Resumo das lacunas técnicas ou de conhecimento verificadas durante a elaboração do EIA. 

Conclusões 

 Conclusões evidenciando os principais impactes decorrentes da implementação do projecto de 

forma a se poder compreender de forma clara e inequívoca as vantagens e desvantagens 

decorrentes da sua implementação. 

Bibliografia 

 Apresentação das referências bibliográficas utilizadas. 
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2 ANTECEDENTES 

2.1 ANTECEDENTES DO EIA 

Conforme referido anteriormente, o presente EIA está a ser apresentado pela primeira vez, e portanto não 

possui historial no que se refere a procedimento de AIA. No entanto é um EIA que incide sobre um 

projecto que tem antecedentes relacionados com outros processos de AIA, conforme se descreve de 

seguida. 

Em Junho de 2011 foi entregue o EIA do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro, 

designado por Subparque Eólico do Miradouro, cujo projecto se localizava no concelho de Cinfães, e nas 

freguesias de Nespereira, São Cristóvão de Nogueira e Cinfães.  

O projecto de Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro entregue foi enquadrado 

regulamentarmente no Decreto-Lei n.º 51/2010 de 20 de Maio onde é autorizado o Sobreequipamento, até 

ao limite de 20% da capacidade de injecção de potência previamente atribuída. 

Como a potência actualmente instalada no Parque Eólico da Arada/Montemuro é de 112 MW, distribuída 

por 4 Subparques Eólicos (Aveloso, Carvalhosa, Picão e Arada), o projecto de Sobreequipamento 

consistia na instalação de 11 aerogeradores com potência unitária 2000 kW, uma subestação e a 

respectiva infra-estrutura de interligação (linha eléctrica a 60 kV) ao existente Posto de Corte de Casais, 

constituindo assim o conjunto destas infra-estruturas o Subparque do Miradouro. 

Este projecto de Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro, com o número de Processo 

de AIA n.º 2481, obteve uma proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA) desfavorável, datada de 

20 de Março de 2012. 

A Eólica da Arada – Empreendimentos Eólicos da Serra da Arada, S.A. na qualidade de proponente, 

pronunciou-se sobre a referida proposta desfavorável, ao abrigo do artigo 100.º e seguintes do Código do 

Procedimento Administrativo, através de uma carta enviada à Secretaria de Estado do Ambiente e do 

Ordenamento do Território, datada de 28 de Março de 2012. 

Na sequência da apresentação das referidas alegações pelo proponente, foi solicitada às entidades que 

participaram na Comissão de Avaliação, uma análise para resposta à argumentação apresentada.  

Na análise efectuada às alegações do proponente, foram reforçados pelas várias entidades consultadas 

“os impactes negativos decorrentes da construção do Sobreequipamento do Parque Eólico da 

Arada/Montemuro – Subparque Eólico do Miradouro, nomeadamente a potenciação da instabilidade e 

confinamento da alcateia de Cinfães e a afectação directa e indirecta, não minimizável, do conjunto de 

monumentos megalíticos e da paisagem natural e cultural associada, o efeito de exclusão de aves de 

rapina e morcegos e a sua possível mortalidade e o efeito cumulativo com os projectos existentes na 

região sobre todos estes factores”. 
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Face ao exposto, foi emitida no dia 1 de Junho de 2012 a Declaração de Impacte Ambiental final do 

projecto de Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro que, de acordo com a decisão da 

Comissão de Avaliação, se manteve Desfavorável à implementação do Sobreequipamento na área em 

estudo, já que consideraram que a intervenção proposta não seria compatível com os valores ecológicos 

(principalmente lobo) e patrimoniais existentes na área prevista para a implantação do Projecto e sua 

envolvente. 

Em simultâneo com o projecto de Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro decorreu o 

projecto do Sobreequipamento do Parque Eólico de Candal/Coelheira, através do qual a empresa Eólica 

do Centro – Empreendimentos Eléctricos, S.A. pretendia instalar 4 aerogeradores cujo processo de AIA n.º 

2487 culminou com a emissão de uma DIA favorável condicionada. 

Face a essa situação, a EDF-EN Portugal, por questões estratégicas relacionadas com o financiamento 

dos vários projectos de Sobreequipamento que pretende implementar, cedeu os direitos que a empresa 

Eólica do Centro – Empreendimentos Eléctricos, S.A. detinha relativamente à possibilidade de 

implementação do projecto de Sobreequipamento do Parque Eólico de Candal/Coelheira, para a empresa 

Eólica da Arada - Empreendimentos Eólicos da Serra da Arada, S.A., no sentido de implementar parte do 

Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (1.ª Fase – implantação de 4 aerogeradores). 

A situação foi exposta à Direcção Geral de Energia e Geologia, tendo sido aceite por esta entidade. 

Em virtude da alteração da situação em termos de licenciamento eléctrico, os 4 aerogeradores que 

integravam o projecto do Sobreequipamento do Parque Eólico de Candal/Coelheira passaram a ficar 

ligados ao Parque Eólico da Arada/Montemuro (posto de seccionamento do Subparque Eólico da Arada – 

Núcleo de Santa Cruz da Trapa), através de cabos subterrâneos. 

Tendo por base a alteração de projecto proposta, em Setembro de 2013 foi entregue o RECAPE do 

Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (1ª Fase) – Anterior Sobreequipamento do 

Parque Eólico de Candal/Coelheira, à entidade licenciadora. A CA do RECAPE solicitou através do Ofício 

SO7023-201311-DAIA.DAP a clarificação e/ou reformulação de alguns elementos com vista ao 

cumprimento integral da DIA. Estes elementos foram entregues em 12 de Dezembro de 2013.  

A CA do RECAPE apreciou os elementos entregues e solicitou através do Ofício S07612-201402-

DAIA.DAP o esclarecimento de algumas questões que foram respondidas pelo promotor no dia 17 de 

Março, tendo nessa altura ficado reunidas as condições para se iniciarem as obras de construção do 

projecto. 

A 1.ª Fase de construção do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro teve início em 15 

Janeiro de 2014, tendo sido suspensa no dia 31 de Março até 31 de Agosto de 2014, de modo a dar 

cumprimento ao exposto na DIA (condicionante relativa ao Lobo). 

De acordo com o expresso no Decreto-Lei n.º 51/2010 de 20 de Maio, onde é autorizada a instalação de 

sobreequipamento, até ao limite de 20% da capacidade de injecção de potência previamente atribuída, o 
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promotor dispõe ainda de autorização para sobreequipar o Parque Eólico da Arada/Montemuro com 

aproximadamente, mais 13,2 MW.   

Uma vez que o projecto agora em análise, que corresponde à 2.ª Fase do sobreequipamento, é de menor 

dimensão, a potência disponível será distribuída pelos vários Subparques constituintes do Parque Eólico 

da Arada/Montemuro, não sendo necessário instalar qualquer edifício e sendo possível escoar a totalidade 

da energia prevista produzir através das infra-estruturas existentes. 

Considerando as novas características do projecto, o promotor desenvolveu esforços no sentido de 

desenvolver um novo projecto, que minimizasse, dentro do possível, os impactes referidos pela CA no 

âmbito da apreciação efectuada ao Subparque Eólico do Miradouro. Para o efeito estudou duas soluções 

alternativas, uma considerando a implantação dos aerogeradores na área anteriormente afecta ao 

Subparque Eólico do Miradouro, mas em posições mais favoráveis, e outra considerando a implantação 

dos aerogeradores na proximidade dos aerogeradores do Parque Eólico da Arada/Montemuro, já em 

funcionamento. 

Apresentam-se em seguida as duas soluções estudadas, que tiveram por base as condicionantes técnicas 

e ambientais identificadas nas zonas afectas ao projecto: 

- Solução Miradouro - implantação de 5 aerogeradores no Miradouro (local estudado no EIA do 

Sobreequipamento da Arada/Montemuro) em vez dos 11 propostos no EIA, não sendo necessária a 

construção de uma subestação/edifício de comando, nem uma linha eléctrica aérea para escoar a 

energia produzida pelo sobreequipamento sendo esta escoada através de cabo subterrâneo. Os 

aerogeradores foram implantados o mais próximo possível do caminho existente, e foram 

asseguradas distâncias adequadas aos elementos patrimoniais e ambientais identificados na zona, 

que permitem a sua salvaguarda em fase de obra (Figura 2); e  

- Solução Carvalhosa, Picão e Arada (núcleo de Manhouce) - implantação de 6 aerogeradores 

distribuídos por 3 Subparques Eólicos da Arada/Montemuro (Carvalhosa, Picão e Arada-Núcleo de 

Manhouce) (Figura 3). 
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Figura 2 – Solução Miradouro 
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Figura 3 – Solução Carvalhosa, Picão e Manhouce 

Por o projecto se localizar em áreas ambientalmente sensíveis, sobre jurisdição do Instituto de 

Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), após se ter estudado as duas soluções alternativas, 

economicamente, tecnologicamente e ambientalmente viáveis para a localização dos restantes 

aerogeradores do Sobreequipamento da Arada/Montemuro, o promotor solicitou ao ICNF uma reunião 

para as apresentar.  

A reunião realizou-se no dia 2 de Junho de 2014 nas instalações do ICNF em Braga. No seguimento da 

reunião, o promotor enviou ao ICNF um documento onde apresentava formalmente as duas soluções, 

para que esta entidade se pudesse pronunciar por escrito sobre as mesmas.  

O ICNF pronunciou-se formalmente sobre as “Propostas de soluções de localização” através do ofício n.º 

31390/2014/DCNF-N/DPAP referindo em conclusão o seguinte: “Face ao exposto, e independentemente 

da análise que terá de ser feita relativamente aos sistemas ecológicos, em sede de procedimento de AIA, 

considera-se que ambas as soluções propostas geram impactes não negligenciáveis sobre o referido 

descritor e, designadamente, sobre o lobo-ibérico. No entanto, por localizar-se em núcleos de 

aerogeradores já existentes, não afectando nenhuma área nova, considera-se preferencial a solução 

designada por Picão, Carvalhosa e Manhouce.” 

Face ao exposto, o promotor do Projecto optou por apresentar apenas a solução de distribuir os 6 

aerogeradores pelos Subparques Eólicos da Carvalhosa, de Picão e da Arada (núcleo de Manhouce) para 

a implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase), tendo o presente 

EIA sido desenvolvido sobre esta solução. 



SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA ARADA/ 
MONTEMURO (2.ª FASE) 
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 
VOLUME 1 - RELATÓRIO 
 

 

15055_MD_EP_EIA_01_0.doc 

13 

2.2 ANTECEDENTES DO PROJECTO 

O projecto agora em análise, conforme o nome indica, é o Sobreequipamento do Parque Eólico da 

Arada/Montemuro (2.ª Fase). Este Parque Eólico localiza-se nas serras da Arada e Montemuro, nos 

concelhos de Cinfães, Castro Daire e São Pedro do Sul, e é constituído por 56 aerogeradores, com uma 

potência unitária de 2000 kW, sendo a potência total instalada de 112 MW. 

O Parque Eólico da Arada/Montemuro é constituído por quatro Subparques Eólicos (Desenho 1 incluído no 

Anexo 1 do Volume 2 A – Anexos 1 a 3), conforme indicado de seguida: 

DESIGNAÇÃO CONCELHOS N.º DE AEROGERADORES 

Subparque Eólico 

da Carvalhosa 

 
Castro Daire e Cinfães 17 

Subparque Eólico 

de Picão 

 
Castro Daire 11 

Subparque Eólico 

de Aveloso 

 
Cinfães 3 

Subparque Eólico 

da Arada 

Núcleo de Manhouce 
S. Pedro do Sul 

15 

Núcleo St.ª Cruz da Trapa 10 

O Ponto de recepção da energia produzida localiza-se na subestação do Carrapatelo, da REN, à tensão 

de 60 kV. A interligação faz-se a partir do Posto de Corte de Casais (Desenho 1 incluído no Anexo 1 do 

Volume 2 A – Anexos 1 a 3). 

O Posto de Corte reúne a energia proveniente dos quatro Subparques: Carvalhosa, Picão, Aveloso, e 

Arada, sendo a partir daí a energia escoada por uma linha eléctrica dupla a 60 kV para a subestação do 

Carrapatelo, em linha dupla em liga de alumínio, com a secção de 485 mm². 

As ligações entre os vários Subparques ao Posto de Corte de Casais são feitas à tensão nominal de 60 

kV, por um conjunto de linhas eléctricas aéreas (Desenho 1 incluído no Anexo 1 do Volume 2 A – Anexos 

1 a 3). Exceptua-se o Subparque de Aveloso cuja ligação ao Posto de Corte de Casais, é realizada em 

cabo subterrâneo a 20 kV. 

O Subparque da Arada é constituído por dois núcleos: núcleo de Manhouce e núcleo de St. Cruz da 

Trapa. Estes dois núcleos estão ligados entre si em cabo subterrâneo a 20 kV com aproximadamente 

2,0 km de comprimento.  

Para este Parque Eólico foi emitida a Licença de Exploração (Processo El 2.0/825), sendo a potência 

máxima autorizada a injectar na rede pública de 112 MW (120 400 kVA). 

Após a publicação do Decreto-Lei n.º 51/2010, de 20 de Maio, com a alteração ao Decreto-Lei n.º 

225/2007, de 31 de Maio, as condições de Sobreequipamento de uma central eólica foram revistas, 

mantendo-se o limite de 20% da potência de injecção atribuída para a instalação de novos aerogeradores 
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numa central eólica em exploração. O referido Decreto-Lei foi revogado pelo Decreto-Lei n.º 94/2014, de 

24 de Julho, no entanto, e à semelhança do anteriormente descrito, “o centro electroprodutor pode ser 

sobreequipado até ao limite de 20% da potência de ligação atribuída (…)” (artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 

94/2014, de 24 de Julho). 

Assim, foram estudadas áreas na envolvente aos locais onde actualmente se encontram instalados os 

aerogeradores do Parque Eólico da Arada/Montemuro, em exploração, e uma nova área adjacente ao 

Núcleo de Santa Cruz da Trapa que já tinha sido anteriormente estudada para o Sobreequipamento do 

Parque Eólico de Candal/Coelheira. 

Nesta última área foi aprovada a 1.ª Fase do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro 

que se encontra actualmente em construção prevendo-se a data de finalização no 1.º trimestre de 2015. 

Este projecto consiste na instalação de 4 aerogeradores e infra-estruturas de apoio (vala de cabos 

subterrâneos e acessos) na Serra da Arada, em território do distrito de Viseu, no concelho de São Pedro 

do Sul e na União das Freguesias de Carvalhais e Candal (Desenho 1 incluído no Anexo 1 do Volume 2 A 

– Anexos 1 a 3). 

Assim, e enquadrado no Decreto-Lei n.º 51/2010, de 20 de Maio a Eólica da Arada - Empreendimentos 

Eólicos da Serra da Arada, S.A., licenciou e encontra-se na fase final de instalação o Sobreequipamento 

do Parque Eólico da Arada-Montemuro (1.ª Fase), até ao limite de 8,2% da capacidade de injecção de 

potência previamente atribuída ou seja 9,2 MW. 

Com o presente EIA e no âmbito do Decreto-Lei n.º 94/2014, de 24 Julho, pretende a Eólica da Arada - 

Empreendimentos Eólicos da Serra da Arada, S.A., proceder ao licenciamento do Sobreequipamento do 

Parque Eólico da Arada-Montemuro (2.ª Fase), até ao limite de 10,7% da capacidade de injecção de 

potência previamente atribuída ou seja 12,0 MW. Assim, será sobreequipado o Parque Eólico da Arada-

Montemuro através da instalação de 6 novos aerogeradores, distribuídos pelos Subparques Eólicos da 

Carvalhosa, de Picão e da Arada – Núcleo de Manhouce. 

No âmbito do projecto do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase), e com 

vista a identificar possíveis condicionantes do projecto, foram consultadas várias entidades cujos 

pareceres foram incluídos no Anexo 2 do Volume 2 A – Anexos 1 a 3. 
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3 OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

3.1 OBJECTIVOS E NECESSIDADES DO PROJECTO 

O projecto do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) tem como objectivo 

reforçar a capacidade de produção de energia eléctrica do Parque Eólico da Arada/Montemuro. 

Os parques eólicos são projectos que se enquadram nas linhas de desenvolvimento preconizadas pelo 

Governo no que diz respeito à “Dinamização do Cluster das Energias Renováveis” (RCM n.º 169/2005, de 

24 de Outubro), estratégia fundamental para o cumprimento dos objectivos estipulados para Portugal, no 

que concerne à redução das emissões de gases com efeito de estufa. 

Na sequência da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas de 1992, a 

comunidade internacional adoptou em 1997, o Protocolo de Quioto, com vista a combater as alterações 

climáticas através do estabelecimento de compromissos quantificados de limitação ou de redução dos 

principais gases com efeito de estufa. 

Portugal aprovou o Protocolo de Quioto em Março de 2002 (através do Decreto-Lei n.º 7/2002, de 25 de 

Março) e comprometeu-se limitar o aumento das suas emissões a 27% relativamente aos valores de 1990. 

A promoção da electricidade produzida a partir de fontes de energia renováveis é assim uma alta 

prioridade comunitária. 

A União Europeia está empenhada em reduzir os efeitos das alterações climáticas e estabelecer uma 

política energética comum. Como parte desta política, em Março de 2007 os Chefes de Estado e de 

Governo Europeus chegaram a um acordo sobre objectivos vinculativos para aumentar a quota das 

energias renováveis. Até 2020 as energias renováveis devem totalizar 20% do consumo de energia final 

da UE. Para atingir este objectivo comum, cada Estado-Membro deve aumentar a produção de 

electricidade a partir de energias renováveis e promover o uso dessas fontes para o aquecimento, 

refrigeração e nos transportes (CE, 2008). 

A valorização das energias renováveis e a promoção da melhoria da eficiência energética constituem um 

instrumento fundamental e uma opção inadiável, por forma a viabilizar o cumprimento dos compromissos 

internacionais em resultado da implementação da Convenção Quadro das Nações Unidas para as 

alterações climáticas e do protocolo de Quioto, dela decorrente, e a nível europeu o cumprimento da 

Directiva-Quadro da União Europeia, relativa à produção de energia eléctrica com base em fontes 

renováveis, que exigem alterações significativas para a concretização dos objectivos estabelecidos. 

Da Resolução de Concelhos de Ministros n.º 63/2003, de 13 de Março relativa à Política Energética 

Portuguesa resulta o objectivo de instalar até 2010 uma potência de 3750 MW de origem eólica, objectivo 

que foi cumprido. No início de 2007, foram aprovadas novas metas para as energias renováveis, em que a 

produção de electricidade com base em energias renováveis passa de 39% do consumo em 2010 para 

45%. Para a energia eólica representa aumentar em 1950 MW a meta de capacidade instalada em 2012 
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(novo total de 5100 MW com acréscimo em 600 MW por upgrade do equipamento) e promover a criação 

de um cluster tecnológico e de investimento associados à energia eólica (DGEG, 2007). 

Mais recentemente, de acordo com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 29/2010, de 15 de Abril de 

2010, o governo estabeleceu uma Estratégia Nacional para a Energia com o horizonte de 2020 (ENE 

2020), que tem como um dos principais objectivos, garantir o cumprimento dos compromissos assumidos 

por Portugal no contexto das políticas europeias de combate às alterações climáticas, permitindo que em 

2020 60% da electricidade produzida e 31% do consumo de energia final tenham origem em fontes 

renováveis e uma redução do 20% do consumo de energia final nos termos do Pacote Energia - Clima 20 -

20 - 20. Assim, um dos cinco eixos principais sobre os quais assenta a ENE 2020, é a aposta nas energias 

renováveis, sendo que especificamente para a energia eólica, a estratégia prevê, entre outros aspectos, 

que até 2020 possam ser instalados, também por concurso, outros 3000 MW de potência eólica, sendo 

que a atribuição desta potência dependerá de um conjunto de factores diversos. Esta estratégica garante 

a progressiva descarbonificação da economia portuguesa, sendo que a produção de electricidade a partir 

de energias renováveis implicará, em 2020, uma redução adicional das emissões de 10 milhões de 

toneladas de CO2. 

Tem-se assim assistido nos últimos tempos, a um maior estreitamento entre as políticas energéticas e 

ambientais, como resposta às crescentes preocupações globais em termos ambientais e energéticos, 

sendo neste contexto que o projecto do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª 

Fase) se enquadra na estratégia acima referida. 

3.2 ENQUADRAMENTO DO PROJECTO E CONFORMIDADE COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

TERRITORIAL EXISTENTES E EM VIGOR. 

No Quadro seguinte encontram-se nomeados os Instrumentos de Gestão Territorial em Vigor nos 

concelhos abrangidos pelo Projecto. 

Quadro 2 - Instrumentos de Gestão Territorial em Vigor nos concelhos abrangidos 

pelo Projecto (Cinfães, Castro Daire e São Pedro do Sul) 

CONCELHO INSTRUMENTO DESIGNAÇÃO DINÂMICA PUBLICAÇÃO DR DATA 

C
IN

F
Ã

E
S
 

PDM CINFÃES 1ª PUBLICAÇÃO RCM 102/94 240 IS-B 17/10/1994 

PNPOT PROGRAMA NACIONAL DA POLÍTICA DE 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 1ª PUBLICAÇÃO LEI 58/2007 170 IS 4/9/2007 

PNPOT PROGRAMA NACIONAL DA POLÍTICA DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 1ª RETIFICAÇÃO DECL RECT 80-

A/2007 173 IS 7/9/2007 

PNPOT PROGRAMA NACIONAL DA POLÍTICA DE 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 2ª RETIFICAÇÃO DECL RECT 

103-A/2007 211 IS 2/11/2007 

POAAP ALBUFEIRAS DA RÉGUA E DO CARRAPATELO 1ª PUBLICAÇÃO RCM 62/2002 70 IS-B 23/3/2002 
POAAP ALBUFEIRA DE CRESTUMA-LEVER 1ª PUBLICAÇÃO RCM 187/2007 246 IS 21/12/2007 
POAAP ALBUFEIRAS DA RÉGUA E DO CARRAPATELO SUSPENSÃO PARCIAL RCM 92/2013 248 IS 23/12/2013 
PROT ZONA ENVOLVENTE DO DOURO - PROZED 1ª PUBLICAÇÃO DR 60/91 268 IS-B 21/11/1991 

PS PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA (PBH) DO 
DOURO 1ª PUBLICAÇÃO DR 19/2001 284 IS-B 10/12/2001 

PS PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO 
FLORESTAL (PROF) DO TÂMEGA 1ª PUBLICAÇÃO DR 41/2007 70 IS 10/4/2007 

PS REDE NATURA 2000 1ª PUBLICAÇÃO RCM 115-A/2008 139 IS 21/7/2008 

PS PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO 
FLORESTAL (PROF) DO TÂMEGA 

SUSPENSÃO 
PARCIAL PORT 78/2013 35 IS 19/2/2013 

PS PLANO DE GESTÃO DAS BACIAS 1ª PUBLICAÇÃO RCM 16-C/2013 58 IS 22/3/2013 
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CONCELHO INSTRUMENTO DESIGNAÇÃO DINÂMICA PUBLICAÇÃO DR DATA 
HIDROGRÁFICAS QUE INTEGRAM A REGIÃO 
HIDROGRÁFICA 3 (RH3) - PGBH DO DOURO 

PU CINFÃES 1ª PUBLICAÇÃO DECL 5-2-93 75 IIS 30/3/1993 

C
A

S
T

R
O

 D
A

IR
E
 

PDM CASTRO DAIRE 1ª PUBLICAÇÃO RCM 111/94 257 IS-B 7/11/1994 
PDM CASTRO DAIRE 1ª ALTERAÇÃO RCM 11/2000 70 IS-B 23/3/2000 

PNPOT PROGRAMA NACIONAL DA POLÍTICA DE 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 1ª PUBLICAÇÃO LEI 58/2007 170 IS 4/9/2007 

PNPOT PROGRAMA NACIONAL DA POLÍTICA DE 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 1ª RETIFICAÇÃO DECL RECT 80-

A/2007 173 IS 7/9/2007 

PNPOT PROGRAMA NACIONAL DA POLÍTICA DE 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 2ª RETIFICAÇÃO DECL RECT 

103-A/2007 211 IS 2/11/2007 

PS PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA (PBH) DO 
DOURO 1ª PUBLICAÇÃO DR 19/2001 284 IS-B 10/12/2001 

PS PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA (PBH) DO 
VOUGA 1ª PUBLICAÇÃO DR 15/2002 62 IS-B 14/3/2002 

PS PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO 
FLORESTAL (PROF) DO DÃO E LAFÕES 1ª PUBLICAÇÃO DR 7/2006 137 IS 18/7/2006 

PS REDE NATURA 2000 1ª PUBLICAÇÃO RCM 115-A/2008 139 IS 21/7/2008 

PS PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO 
FLORESTAL (PROF) DO DÃO E LAFÕES 

SUSPENSÃO 
PARCIAL PORT 78/2013 35 IS 19/2/2013 

PS 
PLANO DE GESTÃO DAS BACIAS 
HIDROGRÁFICAS QUE INTEGRAM A REGIÃO 
HIDROGRÁFICA 3 (RH3) - PGBH DO DOURO 

1ª PUBLICAÇÃO RCM 16-C/2013 58 IS 22/3/2013 

PU VILA DE CASTRO DAIRE 1ª PUBLICAÇÃO AVISO 5505/2014 83 IIS 30/4/2014 

S
Ã

O
 P

E
D

R
O

 D
O

 S
U

L
 

PDM SÃO PEDRO DO SUL 1ª PUBLICAÇÃO RCM 105/95 237 IS-B 13/10/1995 
PDM SÃO PEDRO DO SUL 1ª ALTERAÇÃO AVISO 15121/2012 217 IIS 9/11/2012 

PNPOT PROGRAMA NACIONAL DA POLÍTICA DE 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 1ª PUBLICAÇÃO LEI 58/2007 170 IS 4/9/2007 

PNPOT PROGRAMA NACIONAL DA POLÍTICA DE 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 1ª RETIFICAÇÃO 

DECL RECT 80-
A/2007 173 IS 7/9/2007 

PNPOT PROGRAMA NACIONAL DA POLÍTICA DE 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 2ª RETIFICAÇÃO DECL RECT 

103-A/2007 211 IS 2/11/2007 

PP PARQUE INDUSTRIAL DO ALTO DO BARRO REVISÃO PORT 922/93 223 IS-B 22/9/1993 
PP PARQUE INDUSTRIAL DO ALTO DO BARRO 1ª ALTERAÇÃO RCM 16/2001 40 IS-B 16/2/2001 
PS PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO DOURO 1ª PUBLICAÇÃO DR 19/2001 284 IS-B 10/12/2001 
PS PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO VOUGA 1ª PUBLICAÇÃO DR 15/2002 62 IS-B 14/3/2002 

PS PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO 
FLORESTAL (PROF) DO DÃO E LAFÕES 1ª PUBLICAÇÃO DR 7/2006 137 IS 18/7/2006 

PS REDE NATURA 2000 1ª PUBLICAÇÃO RCM 115-A/2008 139 IS 21/7/2008 

PS PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO 
FLORESTAL (PROF) DO DÃO E LAFÕES 

SUSPENSÃO 
PARCIAL PORT 78/2013 35 IS 19/2/2013 

PS 
PLANO DE GESTÃO DAS BACIAS 
HIDROGRÁFICAS QUE INTEGRAM A REGIÃO 
HIDROGRÁFICA 3 (RH3) - PGBH DO DOURO 

1ª PUBLICAÇÃO RCM 16-C/2013 58 IS 22/3/2013 

PS 

PLANO DE GESTÃO DAS BACIAS 
HIDROGRÁFICAS QUE INTEGRAM A REGIÃO 
HIDROGRÁFICA 4 (RH4) - PGBH DO VOUGA, 
MONDEGO E LIS E DAS RIBEIRAS DO OESTE 

1ª PUBLICAÇÃO RCM 16-B/2013 58 IS 22/3/2013 

Fonte: Direcção Geral de Ordenamento do Território (consulta efectuada em Agosto de 2014). 

A área em estudo não é abrangida por nenhum dos Planos de urbanização (PU) anteriormente citados. 

De forma a evitar duplicação de informação remete-se a análise dos instrumentos de 

Planeamento/Ordenamento territorial que se encontram em vigor, à data da elaboração do presente EIA, 

para o capítulo 6.11. 
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4 ENQUADRAMENTO E DESCRIÇÃO DO PROJECTO E ALTERNATIVAS 

4.1 LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO E ENQUADRAMENTO ADMINISTRATIVO 

O Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) situa-se nos concelhos de Cinfães 

(União das Freguesias de Alhões, Bustelo, Gralheira e Ramires), Castro Daire (União das Freguesias de 

Picão e Ermida, e União de Freguesias de Mezio e Moura Morta) e São Pedro do Sul (União das 

freguesias de Carvalhais e Candal) e no distrito de Viseu (Desenho 1 incluído no Anexo 1 do Volume 2 A – 

Anexos 1 a 3 e Quadro 3). 

No Desenho 1 (incluído no Anexo 1 do Volume 2 A – Anexos 1 a 3) apresenta-se a localização do projecto 

à escala regional e nacional e seu enquadramento administrativo. No Desenho 3 (incluído no Anexo 1 do 

Volume 2 A – Anexos 1 a 3) apresenta-se uma implantação mais detalhada dos diversos elementos 

constituintes do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase). 

O projecto do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase), à semelhança do 

Parque Eólico, encontra-se separado geograficamente, distribuído pela Serra de Montemuro (em dois 

locais distintos) e pela Serra da Arada (num local). Assim de forma a facilitar a referência no EIA a cada 

uma das áreas, foram atribuídas as designações de Áreas de A a C, no sentido de Oeste para Este e de 

Norte para Sul, conforme se pode observar no Quadro 3. 

Quadro 3 – Designação das áreas para instalação do projecto de Sobreequipamento 

do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase). 

SUBPARQUE EÓLICO 
DESIGNAÇÃO DAS ÁREAS 

PARA SOBREEQUIPAMENTO 
CONCELHO FREGUESIA 

N.º DE 

AEROGERADORES 

Carvalhosa A 

Cinfães   

 

Castro Daire 

União das freguesias de 
Alhões, Bustelo, Gralheira e 

Ramires 

União das freguesias de 
Picão e Ermida 

2 (A18 e A19) 

Picão 
B Castro Daire 

União das freguesias de 
Mezio e Moura Morta 

2 (A12 e A13) 

Arada 
Núcleo de 
Manhouce 

C São Pedro do Sul 
União das freguesias de 

Carvalhais e Candal 
2 (A30 e A31) 

Esclarece-se que os limites de concelhos e freguesias apresentados no Desenho 1 (incluído no Anexo 1 

do Volume 2 A – Anexos 1 a 3) correspondem à informação cadastral contida na Carta Administrativa 

Oficial de Portugal. A Carta Administrativa Oficial de Portugal tem por objectivo registar o estado da 

delimitação e demarcação das circunscrições administrativas do País. A responsabilidade da sua 

execução foi cometida ao Instituto Geográfico Português através do Despacho Conjunto n.º 542/99, de 

31/05/1999, publicado no Diário da República n.º 156 de 07/07/1999. 
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4.2 ÁREAS SENSÍVEIS 

O projecto de Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) localiza-se em duas 

áreas sensíveis, de acordo com a definição que consta no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 

de Outubro (alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de Março), designadas por Sítio Serra de 

Montemuro - PTCON0025 e Sítio das Serras da Freita e Arada - PTCON0047 (Rede Natura 2000) 

(Desenho 2 incluído no Anexo 1 do Volume 2 A – Anexos 1 a 3). 

 

4.3 DESCRIÇÃO GERAL DO PROJECTO 

4.3.1 Considerações 

Antes de se proceder a uma apresentação detalhada do projecto, considera-se pertinente tecer algumas 

considerações sobre o processo de desenvolvimento do projecto de um parque eólico. 

Um parque eólico é um centro de produção de electricidade utilizando como energia primária aquela que 

se encontra associada a um recurso natural, o vento. 

O seu estabelecimento e dimensão resultam da possibilidade de congregar três factores: recurso eólico, 

condições de recepção da energia produzida e viabilidade para implantação de equipamentos. 

Quanto ao primeiro, a identificação preliminar do recurso eólico é sujeita a confirmação mediante a 

execução de uma campanha de avaliação por um período alargado, normalmente de dois anos, que 

permite caracterizar com uma margem de segurança aceitável o potencial do recurso eólico. 

Para o efeito, é instalado um conjunto de equipamentos num local representativo da área que se pretende 

avaliar, constituído por: 

 equipamento de medição de velocidade e direcção do vento, bem como de temperatura e pressão; 

 “data logger”, para registo das leituras dos equipamentos de medição a intervalos regulares 

(normalmente de 10 minutos) e transmissão dos registos; 

 mastro meteorológico, como estrutura de suporte dos equipamentos referidos; 

o que permite reunir um conjunto alargado de informação, cujo tratamento, por ferramentas informáticas 

específicas, permite então caracterizar o recurso eólico disponível na zona circunvizinha ao local em 

causa. 

Quanto ao segundo, as condições de recepção da energia eléctrica produzida são indicadas pela Direcção 

Geral de Energia e Geologia (DGEG), a qual preliminarmente define as especificações técnicas que a 

interligação com a rede eléctrica receptora deve respeitar: possibilidade, capacidade, tensão nominal, 

infra-estrutura receptora existente, secção dos respectivos condutores, etc. No caso particular de um 

projecto de Sobreequipamento de um Parque Eólico, as condições de recepção da energia produzida são 
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as mesmas que foram indicadas pela DGEG para o projecto do parque eólico antes do 

Sobreequipamento. Com efeito, a potência de injecção de energia na rede eléctrica receptora de um 

parque eólico sobreequipado não se altera, apesar da potência instalada no parque eólico poder ser 

aumentada até ao limite máximo de 20% com a instalação do Sobreequipamento. 

Quanto ao terceiro, a viabilidade para a implantação de equipamentos depende de inúmeros outros 

factores, dos quais se destacam: 

 acesso: até ao parque eólico e entre as várias infra-estruturas e equipamentos que o constituem; 

 local de implantação: área disponível, levantamento cadastral, permissão dos respectivos titulares, 

dados topográficos, características geológicas, proximidade a aglomerados populacionais, etc.; 

 possibilidade de licenciamento da construção: enquadramentos de ordenamento de território de 

carácter local (Plano Director Municipal), regional, nacional ou comunitário (Rede Natura 2000, por 

exemplo), ou outros condicionalismos, como por exemplo, de natureza ambiental, de circulação de 

aeronaves, de telecomunicações, geodésico, entre outros. 

Relativamente a acessos, importa referir que os aerogeradores de aplicação mais comum hoje em dia 

apresentam pás com uma envergadura rondando os 40 m, o que implica a utilização de gruas de 

dimensão significativa para as montar e transportes especiais para as deslocar, exigindo-se assim 

acessos com largura compatível, dotados de curvas de raio amplo e ausência de desníveis acentuados. 

Afigurando-se possível estabelecer condições mínimas satisfatórias quanto às premissas anteriores, é 

então possível proceder à avaliação técnico-económica da construção do parque eólico, tendo por base 

uma configuração inicial – potência a instalar, número de aerogeradores, acessos a utilizar e a criar, 

ligações eléctricas (internas ou com a rede), etc. 

Foi com base nos pressupostos e condicionamentos acima referidos, conjugado com as limitações 

impostas por condicionamentos de índole ambiental, patrimonial e de servidões, e pela opção de 

maximizar a utilização das infra-estruturas do Parque Eólico da Arada/Montemuro, que resultou a 

configuração do projecto de Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) que se 

apresenta no Desenho 3 incluído no Anexo 1 do Volume 2 A – Anexos 1 a 3. 

4.3.2 Constituição geral 

Com o projecto do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) pretende-se 

instalar 6 aerogeradores, com uma potência unitária de 2000 kW, à qual corresponderá uma potência total 

instalada de 12,0 MW, com uma produção média anual estimada em 38,4 GWh. Cada aerogerador será 

montado numa torre tubular com altura de 85 m. 

A área total em análise no âmbito do projecto do Sobreequipamento do Parque Eólico da 

Arada/Montemuro (2.ª Fase) é da ordem dos 85 ha, embora a área a ser efectivamente utilizada, 

compreendendo a zona das plataformas dos aerogeradores e os caminhos de acessos a construir, 

corresponda a uma percentagem muito reduzida da área total em análise. 
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Em síntese, o Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) implica a 

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

 6 aerogeradores; 

 plataformas para montagem dos aerogeradores; 

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

aerogeradores ao aerogerador mais próximo ou ao edifício de comando/subestação (no Núcleo de 

Manhouce) existente; e 

 caminhos de acesso. 

 

4.3.3 Aerogeradores 

Um aerogerador é basicamente constituído por uma estrutura tubular cónica, a torre, que suporta uma 

unidade motora constituída por uma hélice de três pás (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Constituição principal de um aerogerador. 

As torres dos aerogeradores que estão previstos instalar no Sobreequipamento do Parque Eólico da 

Arada/Montemuro (2.ª Fase) serão em betão. 

O eixo da turbina acciona um gerador instalado no interior de uma cabine fechada (“nacelle”), cabine esta 

situada no cimo da torre, onde existem outros equipamentos auxiliares destinados à operação do 

aerogerador face à velocidade e orientação do vento, à sua travagem e imobilização. No exterior da 

“nacelle” é instalado o equipamento de medida da velocidade do vento e do seu rumo. 

Os aerogeradores serão do tipo eixo horizontal, de 3 pás e potência unitária de 2000 kW. 
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Quanto a dimensões, a torre terá uma altura de 85 m, com uma base de 4,3 m de diâmetro, enquanto que 

o diâmetro do rotor do aerogerador terá 92 m. 

Na base da torre existe uma porta que permite subir até à nacelle pelo interior, por meio de uma escada 

com sistema de protecção. Cada segmento da torre está equipado com plataformas e iluminação de 

emergência. 

A energia eléctrica produzida pelo aerogerador é conduzida para um posto de transformação, situado no 

interior da base da torre, no qual será elevada para a tensão nominal da rede eléctrica interna do parque 

eólico e interligada a essa mesma rede. 

As características gerais dos aerogeradores previstos instalar no Sobreequipamento do Parque Eólico da 

Arada/Montemuro (2.ª Fase) são as indicadas na Figura 5. 

Procura-se minimizar o impacte visual do aerogerador com a pintura dos seus componentes de cor que 

permita integrá-los na paisagem dentro do possível e tendo o cuidado de evitar uma percentagem 

excessiva de brilho de tinta, optando-se por cores adequadas a tal fim. Realça-se desde já, que todos os 

aerogeradores que têm vindo a ser instalados nos parques eólicos em Portugal, pelo menos nos últimos 5 

anos, são pintados com tinta sem brilho (tinta mate), com uma cor que corresponde geralmente a um 

cinzento esbranquiçado. 

Todavia, a navegação aeronáutica impõe que alguns aerogeradores sejam dotados com equipamentos 

adicionais que permitam a sua sinalização, tais como luzes exteriores intermitentes diurnas, ou em 

alternativa a coloração das pás com faixas de cor vermelha, e luzes exteriores permanentes nocturnas. 

Está previsto os aerogeradores terem balizagem aeronáutica de acordo com a Circular de Informação 

Aeronáutica n.º 10/3, de 6 de Maio. 
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Figura 5 – Características Gerais dos Aerogeradores a Implementar. 
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4.3.4 Plataformas para montagem dos aerogeradores 

Para a montagem dos aerogeradores está prevista a execução de uma plataforma junto a cada 

aerogerador, com dimensões adequadas, para o estacionamento dos veículos de transporte dos 

componentes dos aerogeradores e para a manipulação dos principais componentes destes, com recurso a 

gruas de elevada capacidade. 

As dimensões da plataforma e o seu posicionamento em relação ao local de implantação do aerogerador 

dependem, entre outros factores, das indicações do fabricante do aerogerador, do espaço disponível, da 

morfologia do terreno e do respectivo acesso. A plataforma é feita em terreno natural, devidamente 

consolidado. Para aerogeradores implantados ao longo dos acessos, em alguns casos é possível utilizar 

os acessos como parte integrante das plataformas de montagem, diminuindo assim a área efectivamente 

intervencionada. Ainda assim, poderá afirmar-se que a dimensão de cada plataforma será no máximo de 

2000 m
2
, sendo este valor ajustado sempre que possível para um valor inferior. 

Após a montagem dos aerogeradores as plataformas são desmobilizadas, procedendo-se à sua 

requalificação ambiental. Assim, de modo a que o impacte paisagístico seja reduzido, após a montagem 

dos aerogeradores, as plataformas são cobertas com terra vegetal. De modo a permitir a circulação de um 

veículo ligeiro em torno do aerogerador, para efeitos de manutenção do mesmo, é mantida somente uma 

circular com pavimento em “Tout-venant” em torno do aerogerador. A largura será apenas a suficiente 

para que o veículo contorne o aerogerador em segurança, numa faixa de 4 a 6 m de raio em redor da base 

da torre de suporte do aerogerador (Figura 6), não se permitindo a impermeabilização do terreno. 

 

Figura 6 – Aspecto da plataforma de um aerogerador. 

Na Figura 7 apresenta-se um conjunto de duas fotografias onde à esquerda se pode observar uma 

plataforma de trabalho para montagem de um aerogerador, e à direita, a mesma plataforma após ter sido 

feita a recuperação paisagística. 
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Figura 7 – Plataforma de trabalho adjacente a um aerogerador, à esquerda durante a 

fase de montagem e à direita após a recuperação paisagística. 

4.3.5 Rede Eléctrica Interna 

Os postos de transformação dos aerogeradores, que ficarão no interior da base da torre dos 

aerogeradores, serão ligados aos aerogeradores mais próximos entre si ou directamente ao edifício de 

comando/subestação existente (no caso do ramal constituído pelos aerogeradores n.º 30 e 31 a instalar no 

Subparque Eólico da Arada - Núcleo de Manhouce), por cabos eléctricos subterrâneos a 20 kV, a serem 

instalados numa vala. Esta vala, que terá uma profundidade de 0,8 m, 0,5 m de largura, e irá desenvolver-

se, sempre que possível, ao longo dos acessos existentes ou a construir no âmbito do Sobreequipamento. 

A rede eléctrica interna nos Subparques onde se prevê a instalação do sobreequipamento, será: 

- Subparque da Carvalhosa – sobreequipamento constituído por 2 aerogeradores: o aerogerador n.º 

18 será interligado no ramal 2, no aerogerador n.º 6 existente a 20 kV; o aerogerador n.º 19 será 

interligado no ramal 4, no aerogerador n.º 8 existente a 20 kV, em cabo subterrâneo, com a 

extensão aproximada de 800 m, de acordo com a implantação explanada no Desenho 3 incluído no 

Anexo 1 do Volume 2 A – Anexos 1 a 3. 

- Subparque de Picão – sobreequipamento constituído por 2 aerogeradores: o aerogerador n.º 12 

será interligado no ramal n.º 1, no aerogerador n.º 3 existente a 20 kV; o aerogerador n.º 13 será 

interligado no ramal n.º 2, no aerogerador n.º 6 existente a 20 kV, em cabo subterrâneo, com a 

extensão aproximada de 1350 m, de acordo com a implantação explanada no Desenho 3 incluído 

no Anexo 1 do Volume 2 A – Anexos 1 a 3. 

- Subparque de Arada (Núcleo de Manhouce) – sobreequipamento constituído por 2 aerogeradores 

que constituirão o novo ramal n.º 5 do Subparque de Arada, com a extensão aproximada de 950 m, 

de acordo com a implantação explanada no Desenho 3 incluído no Anexo 1 do Volume 2 A – 

Anexos 1 a 3. 
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4.3.6 Caminhos de acesso 

No âmbito de caminhos de acessos de um projecto de um parque eólico, devem ser consideradas duas 

situações distintas: uma é o acesso até à zona de implantação do parque eólico, a partir de estradas 

nacionais/municipais, outra são os caminhos de acesso aos diversos equipamentos constituintes do 

parque eólico. 

Em qualquer dos casos, as dimensões dos componentes dos aerogeradores a transportar e os meios 

materiais a movimentar, em particular gruas, recomendam a necessidade de que os acessos sejam 

desprovidos de declives acentuados, dotados de largura adequada e isentos de curvas de raio apertado. 

Na área de implantação do parque eólico, é frequente ser necessário reabilitar acessos existentes, 

procedendo-se à criação de novos acessos apenas quando são inexistentes ou se revelem de impossível 

utilização para o pretendido. 

No caso do projecto em análise já existem caminhos de acesso até às áreas onde está previsto a 

implantação dos aerogeradores que constituem o Sobreequipamento do Parque Eólico da 

Arada/Montemuro (Desenho 1 incluído no Anexo 1 do Volume 2 A – Anexos 1 a 3). Os caminhos a utilizar 

serão os mesmos que dão acesso ao Parque Eólico da Arada/Montemuro - Subparques Eólicos de 

Carvalhosa, Picão e Arada (Núcleo de Manhouce), conforme se descreve em seguida. 

ÁREA A EM ESTUDO PARA A IMPLANTAÇÃO DO SOBREEQUIPAMENTO (NA ÁREA DO SUBPARQUE EÓLICO DA 

CARVALHOSA) 

O acesso a esta zona da serra de Montemuro é feito a partir da estrada EN321, através de um caminho 

existente que permite o acesso ao Subparque Eólico da Carvalhosa na zona de Portas de Montemuro 

(Figura 8). Serão utilizados os acessos existentes do Subparque Eólico de Carvalhosa até próximo dos 

locais previstos para a instalação dos aerogeradores do Sobreequipamento (Figura 9), sendo necessária, 

no entanto, a abertura de pequenos troços de caminhos para chegar aos locais da implantação dos 2 

aerogeradores. 
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Figura 8 – Início do caminho para o Subparque Eólico da Carvalhosa. 

 

Figura 9 – Aspecto dos acessos existentes do Subparque Eólico da Carvalhosa. 

ÁREA B EM ESTUDO PARA A IMPLANTAÇÃO DO SOBREEQUIPAMENTO (NA ÁREA DO SUBPARQUE EÓLICO DE PICÃO) 

O acesso à Área B em estudo para a implantação do Sobreequipamento é efectuado através do caminho 

que dá acesso ao Subparque Eólico de Picão que é feito a partir de uma estrada asfaltada, a estrada 

municipal EM1126 (Figura 11), que se desenvolve a partir da estrada nacional EN321 (Figura 10) e 

acompanha o limite oeste da área afecta ao Subparque Eólico de Picão. Serão utilizados os acessos 

existentes do Subparque Eólico de Picão (Figura 12), até próximo do local de implantação dos 

EN321 Caminho para o 

Subparque Eólico 

da Carvalhosa 
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aerogeradores do Sobreequipamento, sendo no entanto necessário a construção de pequenos troços de 

acessos até ao local da implantação dos 2 aerogeradores. 

 

Figura 10 - Desvio da estrada nacional EN321 para a EM1126 para acesso ao Subparque 

Eólico de Picão. 

 

Figura 11 - Estrada municipal EM1126 de acesso ao Subparque Eólico de Picão. 
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Figura 12 – Aspecto dos acessos existentes no Subparque Eólico de Picão. 

ÁREA C EM ESTUDO PARA A IMPLANTAÇÃO DO SOBREEQUIPAMENTO (NA ÁREA DO SUBPARQUE DA ARADA – 

NÚCLEO DE MANHOUCE) 

O acesso a esta área será efectuado a partir da estrada alcatroada que faz a ligação entre as povoações 

de Manhouce e Coelheira.  

Serão utilizados os acessos existentes do Núcleo de Manhouce (Figura 14), até próximo do local de 

implantação dos aerogeradores do Sobreequipamento, sendo no entanto necessário a construção de 

pequenos troços de acessos até ao local da implantação dos 2 novos aerogeradores. 

  

Figura 13 – Estrada de Acesso ao Núcleo de Manhouce 
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Figura 14 – Aspecto dos acessos existentes no Subparque Eólico da Arada – Núcleo de 

Manhouce. 

No que diz respeito a caminhos de acesso aos diversos equipamentos constituintes do Sobreequipamento 

do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) será necessário proceder à abertura de novos acessos 

até aos locais de implantação dos aerogeradores numa extensão aproximada de 2,1 km. 

Os acessos a construir irão apresentar uma largura média de 5,5 m, sendo que em zonas de curva, o 

acesso será realizado com uma sobrelargura que poderá ir até 1,0 m, ou seja, nestes pontos o acesso 

poderá ficar com uma largura máxima de 6,5 m. Em termos estruturais, após o saneamento e 

consolidação da plataforma da terraplenagem, o pavimento será constituído por duas camadas de 

agregado britado de granulometria contínua com 0,12 m de espessura (“Tout-venant”), a primeira com 

funções de base e a segunda funcionando como camada de desgaste. 

4.4 FASE DE CONSTRUÇÃO 

4.4.1 Estaleiro 

Para a execução da obra de construção do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª 

Fase) será necessário montar dois estaleiros (um na Área B localizado na Serra de Montemuro e no 

Subparque Eólico de Picão e outro na Área C localizado na Serra da Arada no Subparque Eólico da Arada 

– Núcleo de Manhouce) que ocuparão uma área de cerca de 300 m
2
 cada um. 

A localização dos estaleiros será junto à zona de maior frente de obra, e será definida posteriormente em 

fase de RECAPE. 

A área afecta aos estaleiros inclui para além de contentores de apoio semelhantes aos que se apresentam 

na fotografia que se segue, uma zona destinada a armazenamento temporário de materiais diversos, tais 

como resíduos e inertes, e uma zona de estacionamento de veículos e máquinas afectos à obra. 
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Figura 15 – Exemplo de um estaleiro da obra de construção de um Parque Eólico com 

características semelhantes. 

Os estaleiros, bem como eventuais zonas complementares de apoio serão desmantelados no final da fase 

de construção e todas as zonas intervencionadas serão completamente naturalizadas, de acordo com as 

medidas de minimização apresentadas no presente estudo. 

4.4.2 Construção Civil  

No caso concreto do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) as obras irão 

iniciar-se pela abertura dos acessos até aos locais de implantação dos aerogeradores (Desenho 3 incluído 

no Anexo 1 do Volume 2 A – Anexos 1 a 3). 

A construção de acessos inclui, para além da abertura e da regularização/estabilização do pavimento da 

via, a execução das infra-estruturas de drenagem (valetas e passagens hidráulicas – Figura 16). 

       

 

 

 

 

 

     

Figura 16 – Valeta e construção de uma passagem hidráulica. 

Ao longo dos caminhos de acesso a cada aerogerador é necessário proceder à abertura de uma vala para 

instalação dos cabos eléctricos de interligação, e de comunicações, entre os aerogeradores e o 

aerogerador mais próximo ou o edifício de comando/subestação existente (Figura 17). 
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Figura 17 – Abertura de vala para instalação de cabos eléctricos. 

Após a execução dos acessos, a fase seguinte consiste na execução dos maciços das fundações das 

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

etapas conforme se ilustra no conjunto de fotografias apresentados na figura seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Execução da fundação da torre de um aerogerador. 

Cada maciço para fundação da torre que irá suportar o aerogerador propriamente dito, terá um volume 

aproximado de 300 m
3
, volume este que varia com o processo construtivo associado ao tipo de fabricante 

da máquina a instalar. O betão necessário à execução das obras virá do exterior. 

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

preparação da plataforma de trabalho para a montagem dos aerogeradores. Para o efeito é necessário 

proceder à remoção de vegetação e da camada de solo vivo, se for o caso, e proceder à regularização do 
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pavimento, sendo aproveitado para esse fim o material sobrante originado pela abertura do cabouco para 

execução do maciço de fundação. 

4.4.3 Montagem dos Aerogeradores 

Concluída a plataforma de trabalho é possível então dar início à montagem do aerogerador propriamente 

dito, para a qual se torna necessário recorrer a gruas, conforme já referido, do tipo das que se apresentam 

de seguida na Figura 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Ocupação e dimensão de uma plataforma de trabalho para montagem de um 

aerogerador. 

As torres em betão são pré-fabricadas, sendo transportadas para o local, divididas em segmentos. A sua 

montagem será feita com recurso a grua (Figura 20). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Montagem de uma torre. 
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Em seguida procede-se à montagem da cabine, incluindo os equipamentos no seu interior, e das pás no 

cimo da torre (Figura 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Transporte e montagem das pás de um aerogerador. 

4.4.4 Recuperação Paisagística 

Na fase final de construção, terminada a montagem dos aerogeradores e restantes obras anteriormente 

descritas, é necessário proceder à recuperação paisagística de todas as zonas intervencionadas, 

nomeadamente os taludes dos acessos e das plataformas dos aerogeradores, as zonas de estaleiros e de 

armazenamento de diversos tipos de materiais e as áreas de abertura das valas para instalação dos cabos 

eléctricos e de comunicações. 

O principal objectivo da recuperação paisagística é o da minimização do impacte paisagístico, e 

estabilização dos solos, evitando que estes estejam muito tempo descobertos, sujeitos a chuvas intensas 
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e ventos fortes e a acções erosivas. A colocação de terra vegetal para o restabelecimento da vegetação 

autóctone, nas zonas intervencionadas acima referidas, constitui uma das principais medidas a adoptar. 

Este processo de renaturalização poderá ser acelerado recorrendo-se à execução de sementeiras. No 

entanto, de acordo com as últimas directrizes da APA/Instituto da Conservação da Natureza e das 

Florestas (ICNF), não será efectuada hidrosementeira no final da fase de construção do projecto, de forma 

a evitar a contaminação com materiais alóctones. Privilegia-se uma situação em que a recuperação da 

vegetação se faça naturalmente sem fomentar a plantação e sementeira de quaisquer espécies. 

Dependendo dos resultados verificados através da monitorização da flora durante o primeiro ano de 

exploração do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase), será avaliada a 

necessidade de se executar posteriormente uma sementeira. 

4.4.5 Meios Humanos 

Para a fase de construção do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) 

prevêem-se os trabalhadores indicados no quadro que se segue. 

Quadro 4 – Número de trabalhadores afectos à obra de construção do Sobreequipamento 

do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) 

TAREFAS Nº DE PESSOAS AFECTOS A CADA ACTIVIDADE

ACESSOS, PLATAFORMAS E FUNDAÇÕES DOS AEROGERADORES 35

TRABALHOS DE INSTALAÇÕES ELECTRICAS DO EDIFICIO DE COMANDO EXISTENTE 15

MONTAGEM DOS AEROGERADORES 25
CONSTRUÇÃO DA LINHA SUBTERRANEA DE 20 kV 20

MEIOS HUMANOS AFECTOS À CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DO SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA ARADA-MONTEMURO (2ª FASE)

 

4.4.6 Materiais e energias utilizados 

Para a generalidade das actividades envolvidas na fase de construção será necessário a utilização de 

diversos tipos de materiais comuns em obras de construção civil, nomeadamente, betão, brita, areia, 

madeira, ferro, etc., para a execução das fundações dos aerogeradores e caminhos de acesso. 

No que diz respeito aos aerogeradores, os principais tipos de materiais que os constituem são: 

 fibra de vidro reforçada a resina de poliéster (Pás); 

 aço revestido a fibra de vidro reforçada a resina de poliéster (Cabine); 

 aço carbono, galvanizado/metalizado e pintado com tinta anti corrosão (Torre em betão). 

 

A principal utilização de energia, na fase de construção, corresponde aos motores de combustão a 

gasóleo das máquinas (veículos, gruas e caterpillars) e de alguns outros pequenos equipamentos. 
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4.4.7 Efluentes, resíduos e emissões previsíveis 

Na fase de construção são previsíveis os seguintes tipos de efluentes, resíduos e emissões: 

 

 

- águas residuais provenientes das instalações sanitárias dos estaleiros; 

 

- águas residuais provenientes das operações de betonagem, pavimentação e construção civil. 

 

 

Eventualmente podem, ainda, ocorrer derrames acidentais de óleos, combustíveis e produtos afins, no 

entanto, desde que sejam aplicadas convenientemente as medidas de minimização propostas no presente 

EIA, esta situação será evitada. 

Prevêem-se os seguintes tratamentos/destino final dos efluentes produzidos: 

 No que diz respeito às instalações sanitárias dos estaleiros, serão utilizadas instalações sanitárias 

amovíveis; 

 Para as águas residuais resultantes das operações de construção civil como é o caso das 

operações de betonagem, será aberta uma bacia de retenção (2 m x1 m), na qual será efectuada a 

descarga das águas resultantes das lavagens das autobetoneiras. A bacia será aberta junto a cada 

aerogerador, e no final da betonagem dessa fundação, todo o material será incorporado na 

respectiva plataforma; 

 Os efluentes tais como óleos das máquinas, lubrificantes, e outros comuns a qualquer obra, serão 

devidamente acondicionadas dentro dos estaleiros em recipientes específicos para o efeito e 

transportados por uma empresa creditada pela Agência Portuguesa do Ambiente – Ministério da 

Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território. 

 

 resíduos sólidos urbanos provenientes dos estaleiros; 

 resíduos vegetais provenientes da desmatação/decapagem do terreno; 

 materiais inertes (terras) provenientes das escavações; 

 embalagens plásticas, metálicas e de cartão, armações, cofragens, entre outros materiais 

resultantes das diversas obras de construção civil. 

 

O armazenamento temporário de resíduos será efectuado nas zonas destinadas a estaleiros ou em 

eventuais zonas complementares de apoio aos estaleiros. 
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Prevêem-se os seguintes destinos finais relativamente aos resíduos produzidos: 

 Os resíduos tais como plásticos, madeiras e metais serão armazenados em contentores 

específicos, e transportados por uma empresa devidamente creditada pela Agência Portuguesa do 

Ambiente – Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território; 

 Os resíduos vegetais resultantes da desmatação/decapagem do terreno serão incorporados na terra 

vegetal. 

 

 incremento dos níveis sonoros contínuos e pontuais devido à utilização de maquinaria pesada 

e tráfego de veículos para transporte de pessoas, materiais e equipamentos; 

 ruído provocado pela eventual utilização de explosivos no desmonte de rocha para a abertura 

dos caboucos das fundações das torres dos aerogeradores; 

 poeiras resultantes das operações de escavação e da circulação de veículos e equipamentos 

em superfícies não pavimentadas; 

 gases emitidos pelos veículos e maquinaria pesada afectos à obra. 

 

 

4.5 FASE DE EXPLORAÇÃO 

4.5.1 Funcionamento geral do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/ 

Montemuro (2.ª Fase) 

Os aerogeradores previstos são concebidos e fabricados de acordo com as normas universalmente 

reconhecidas da IEC – International Electrotechnical Comission, cumprindo todos os requisitos de 

segurança e qualidade já estabelecidos. O seu projecto é objecto de certificação, sendo realizados 

ensaios sobre o protótipo para obtenção de certificados de conformidade, emitidos por entidades 

independentes internacionalmente acreditadas. 

São máquinas de funcionamento completamente automático. A entrada em serviço tem lugar quando a 

velocidade do vento atinge cerca de 2,5 m/s, fazendo-se então a ligação do gerador à rede. A ligação da 

central à rede é feita de forma automática e gradual. 

Está previsto no equipamento a seleccionar não só o uso de velocidade de rotação variável, como também 

que o ângulo de ataque das pás seja também variável, pois a conjugação destes dois factores permite 

uma grande adaptação da máquina à velocidade do vento, maximizando a potência que o aerogerador 

pode fornecer. 
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Os aerogeradores são dotados de um sistema de orientação automática. Este sistema tende a alinhar o 

eixo do sistema com a direcção do vento, com o objectivo de obter a máxima potência possível. O 

movimento é feito por roda de coroa sobre uma engrenagem circular, através de motores eléctricos. O 

sistema de orientação dispõe de um sistema de travagem próprio, constituído por travões de disco 

hidráulicos. 

O sistema de regulação do ângulo de passo das pás permite o controlo da velocidade de rotação do rotor. 

A paragem do aerogerador é feita pelo posicionamento das pás em posição de bandeira, sem recurso ao 

uso de freios até à paragem completa da máquina. Os freios são usados apenas quando o aerogerador 

está em manutenção, como forma de aumentar a segurança das equipas de intervenção. 

O sistema de orientação da cabine pode originar movimentos de rotação da mesma, sempre no mesmo 

sentido. Dada a forma de instalação dos cabos eléctricos entre a cabine e a torre, (com as extremidades 

fixadas nos dois pontos), estes movimentos provocam a torção dos mesmos. Após um certo número de 

rotações no mesmo sentido, o que é avaliado pelo sistema de comando automático, e em condições de 

vento reduzido, é dada automaticamente uma instrução à cabine comandada para rodar em sentido 

contrário, de forma que seja feita a reposição dos cabos na posição inicial. 

À parte das questões de resistência mecânica dos equipamentos e da sua durabilidade, que se baseiam 

na capacidade e experiência do construtor, os aerogeradores são concebidos, em termos de operação, de 

acordo com o princípio de segurança intrínseca. Os seus diversos componentes estão permanentemente 

solicitados e controlados, originando a falha de qualquer um deles, um alarme e/ou a paragem da 

máquina. 

Os aerogeradores estão particularmente expostos à acção de descargas atmosféricas, por constituírem 

estruturas elevadas e isoladas em zonas elevadas da serra. 

Por esse motivo a turbina eólica está totalmente equipada com um sistema de pára-raios contínuo, que vai 

desde a ponta da pá até à fundação, de modo a conduzir à terra as descargas. 

 

4.5.2 Sistema de comando automático 

Cada um dos aerogeradores dispõe de um sistema de comando que lhe permite um funcionamento 

completamente automático. 

Existe uma sala de comando, no Posto de Corte de Casais do Parque Eólico da Arada/Montemuro, para 

onde serão transmitidos os dados de cada um dos aerogeradores. Nele existem equipamentos de 

comunicações e meios informáticos que permitem visualizar as informações recebidas e dar-lhes o devido 

tratamento, não só em termos de operação mas também em termos de arquivo, análise e estatística, e de 

fará a emissão de comandos. 
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O sistema de comando poderá ser operado do exterior da instalação, através de comunicações de rede 

adequada e fiável, sendo possível a simples consulta do estado da instalação ou a recepção de alarmes 

mas também, a emissão de comandos. 

4.5.3 Acessos 

Os acessos utilizados para a instalação do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª 

Fase) serão mantidos durante a exploração, havendo lugar à sua beneficiação sempre que necessário 

para assegurar as condições de acessibilidade e de operacionalidade em segurança dos aerogeradores. 

4.5.4 Meios humanos 

Apesar de todos os aerogeradores do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª 

Fase) serem totalmente automatizados e telecomandados, a sua exploração pressupõe a existência de 

diversas equipas de gestão, operação e manutenção, num total de cerca de 4 pessoas que já intervêm na 

exploração do Parque Eólico da Arada/Montemuro. 

4.5.5 Materiais e energias utilizados 

Com o projecto de Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) serão instalados 

mais 6 aerogeradores de 2000 kW de potência unitária. A potência total instalada para o 

Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro será de 12,0 MW e estima-se uma produção 

média anual de cerca de 38,4 GWh. 

4.5.6 Efluentes, resíduos e emissões previsíveis 

Na fase de exploração são previsíveis os seguintes tipos de efluentes, resíduos e emissões: 

 

 peças ou parte de equipamento substituído; 

 materiais sobrantes das manutenções (filtros, pastilhas de travões, recipientes de 

lubrificantes, etc.); 

 óleos e produtos afins utilizados na lubrificação dos diversos componentes do aerogerador. 

 

 

 ruído resultante do tráfego; 

 ruído proveniente das operações de reparação e substituição de equipamento; 

 ruído emitido pelo funcionamento dos aerogeradores. 
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A recolha e encaminhamento dos efluentes e resíduos produzidos na fase de exploração será da 

responsabilidade da empresa que estiver a fazer a manutenção do Sobreequipamento do Parque Eólico 

da Arada/Montemuro (2.ª Fase), a qual deverá garantir que os mesmos sejam integrados no circuito 

adequado de recolha e tratamento de resíduos sólidos, nomeadamente os indicados pela Agência 

Portuguesa do Ambiente – Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território. 

4.6 FASE DE DESACTIVAÇÃO 

Após o termo da sua vida útil, as infra-estruturas que integram o Sobreequipamento do Parque Eólico da 

Arada/Montemuro (2.ª Fase) serão desactivadas e os respectivos equipamentos removidos. 

Nessa fase os efluentes, resíduos e emissões serão da mesma natureza que os originados na fase de 

construção, embora em menor quantidade por não ser necessário executar as escavações e betonagens 

das fundações dos aerogeradores. 

Chama-se a atenção para o facto da maioria dos materiais que compõem um aerogerador serem 

recicláveis (pás, torre e nacelle). 

4.7 PROJECTOS COMPLEMENTARES 

Não existem projectos complementares relativamente ao projecto de Sobreequipamento do Parque Eólico 

da Arada/Montemuro (2.ª Fase), uma vez que não será necessário construir um novo edifício de 

comando/subestação nem uma nova linha eléctrica para a ligação do projecto à rede eléctrica receptora. 

4.8 PROGRAMAÇÃO TEMPORAL 

4.8.1 Fase de construção 

Tendo por base os resultados mais recentes obtidos no Plano de Monitorização do Lobo que abrange as 

áreas onde se prevê a implementação do Projecto, propomos duas calendarizações distintas para o 

desenvolvimento das obras, em função da distância aos centros de actividade identificados. 

 Subparque Arada (Manhouce) e Subparque Picão – paragem das obras entre Abril e Agosto (5 

meses); 

 Subparque Carvalhosa – sem paragem das obras. 

Face ao exposto, apresenta-se de seguida, os dois cronogramas da fase de construção do projecto de 

Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase), em condições de bom tempo, que 

deverão ser encarados apenas como cronogramas base para orientação, sujeito posteriormente às 

devidas alterações propostas pelo Empreiteiro e aceites pelo Dono da Obra. 
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Quadro 5 – Programação temporal da fase de construção do Sobreequipamento do 

Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) – Subparque Eólico da Carvalhosa (Área A). 

Realização dos projectos de execução 15 dias

Montagem do estaleiro e trabalhos preparatórios 15 dias

Desmatação, aterro/escavação, passagens hidráulicas e 

pavimentação, sub-base e base, em tout-venant
135 dias

Abertura da vala de cabos de 20 kV 45  dias

Instalação dos cabos de potência de 20 kV, cabos de 

comando e aterro da vala de cabos
60 dias

Execução das plataformas de trabalho 45 dias

Escavação da fundação dos aerogeradores 45 dias

Montagem das armaduras, cofragem e betonagem das 

fundações dos aerogeradores
60 dias

Aterro das fundações dos aerogeradores 30 dias

Montagem dos aerogeradores 45 dias

Execução das plataformas finais 30 dias

5 - Colocação em serviço 

Comissionamento dos aerogeradores 45 dias

Recuperação paisagística e Ambiental 60 dias 

11 12

PROGRAMA DE TRABALHOS - CONSTRUÇÃO DO SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE ARADA-MONTEMURO (2ªFASE) - SUBPARQUE EÓLICO DA CARVALHOSA (ÁREA A)

TAREFAS Duração (dias)
MESES

1 2 3 4 5 6

6 - Recuperação Ambiental

7 8 9 10

1 - Projecto de execução

2 - Acessos

3 - Vala de cabos de 20 kV

4 - Aerogeradores

 

Quadro 6 - Programação temporal da fase de construção do Sobreequipamento do 

Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) – Subparque Eólico de Picão (Área B) 

e Subparque Eólico da Arada – Núcleo de Manhouce (Área C). 

Realização dos projectos de execução 15 dias

Montagem do estaleiro e trabalhos preparatórios 15 dias

Desmatação, aterro/escavação, passagens hidráulicas e 

pavimentação, sub-base e base, em tout-venant
170 dias

Abertura da vala de cabos de 20 kV 75  dias

Instalação dos cabos de potência de 20 kV, cabos de 

comando e aterro da vala de cabos
60 dias

Execução das plataformas de trabalho 60 dias

Escavação da fundação dos aerogeradores 75 dias

Montagem das armaduras, cofragem e betonagem das 

fundações dos aerogeradores
60 dias

Aterro das fundações dos aerogeradores 45 dias

Montagem dos aerogeradores 90 dias

Execução das plataformas finais 60 dias

Instalações eléctricas 30 dias

6 - Colocação em serviço 

Colocação em serviço do edificio de comando 60 dias

Comissionamento dos aerogeradores 90 dias

Recuperação paisagística e Ambiental 75 dias 

PROGRAMA DE TRABALHOS - CONSTRUÇÃO DO SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE ARADA-MONTEMURO (2ªFASE) - SUBPARQUE EÓLICO DE PICÃO (ÁREA B) E SUBPARQUE 

EÓLICO DA ARADA - NÚCLEO DE MANHOUCE (ÁREA C) 

MESES
TAREFAS

1 2 3 4 5 6 7
Duração (dias)

8 9 10 11 12

7 - Recuperação Ambiental

3 - Vala de cabos de 20 kV

2 - Acessos

1 - Projecto de execução

5 - Trabalhos electricos

4 - Aerogeradores
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4.8.2 Fase de exploração 

A fase de exploração (vida útil) prevista para um projecto deste tipo é de 20 anos. 

4.9 ALTERNATIVAS 

O processo de escolha de alternativas de um projecto eólico é de certa forma restritivo. 

A instalação de um aerogerador resulta da possibilidade de reunir recurso eólico, em terrenos passíveis de 

implantar os equipamentos necessários e dispondo de permissão de interligação à rede pública para 

escoar a respectiva produção eléctrica. 

De forma a melhor se compreender as razões que levam à escolha de determinado local, importa também 

referir o seguinte: 

 Devido aos custos de instalação deste tipo de projecto e aos custos e receitas de exploração dos 

parques eólicos, verifica-se que a rentabilidade mínima só é alcançada em sítios onde a velocidade 

média anual do vento seja elevada; 

 Assegurar a disponibilidade dos terrenos, normalmente procedendo ao seu arrendamento, acarreta 

custos avultados. Há além disso que estudar, para esse terreno as características do vento, 

processo que deverá ocorrer durante alguns anos; 

 Estudos diversos de avaliação do potencial eólico em Portugal continental identificam as zonas mais 

montanhosas do território e a costa alentejana e algarvia como áreas em que ocorrem as condições 

óptimas para a implantação de parques eólicos; 

 Um estudo efectuado pelo INEGI – Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial em 

Outubro de 2000, identificou cerca de 87% das áreas exploráveis para desenvolvimento destes 

projectos em áreas com algum tipo de estatuto de protecção da natureza, nomeadamente em locais 

propostos para vir a integrar Rede Natura 2000, que abrange cerca de 21% do território nacional. 

Pelas várias razões acima referidas, e tendo em consideração os antecedentes deste projecto enquanto 

projecto de Sobreequipamento, a análise de alternativas fica restringida ao espaço disponível adjacente ou 

na proximidade dos Subparques que integram o Parque Eólico da Arada/Montemuro, conjugado com o 

resultado da avaliação do potencial eólico, a disponibilidade de terrenos e a salvaguarda das 

condicionantes arqueológicas, ambientais e de servidões. 

Na perspectiva de desenvolvimento de trabalho conjunto (técnico/económico e ambiental), sobre a área 

disponível para instalação do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) foram 

desenvolvidos os necessários estudos ambientais, com vista à definição de uma Planta de 

Condicionamentos. Só após este trabalho preliminar se procedeu à definição preliminar do projecto tendo 

em consideração 2 soluções alternativas, conjugando-se potencial eólico disponível, com salvaguarda das 

condicionantes arqueológicas, ambientais e de servidões identificadas, conforme explicado no capítulo de 

antecedentes. Após se ter recebido o parecer relativamente à solução considerada mais favorável do 
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ponto de vista ambiental, foi então no presente estudo feita uma análise detalhada à solução preconizada, 

com vista à definição da melhor solução técnico-económica e ambiental a uma micro-escala. 

Decorrente do trabalho efectuado resulta a implantação do projecto que se apresenta no Desenho 3 

incluído no Anexo 1 do Volume 2 A – Anexos 1 a 3. 
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5 DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

Numa fase preliminar, ao nível de estratégia, foram definidas as perspectivas de abordagem do presente 

Estudo de Impacte Ambiental, de acordo com a legislação em vigor e tendo por base a natureza, 

componentes e localização do projecto em análise. 

Assim, a análise preliminar dos impactes ambientais decorrentes da construção e exploração do 

Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase), nas serras de Montemuro e Arada, 

fundamentou a selecção de uma área de estudo abrangente para a caracterização do estado actual do 

ambiente preliminar dos respectivos impactes, tendo em consideração 2 soluções alternativas. 

Numa fase posterior, e após ter sido seleccionada a solução considerada mais vantajosa face ao âmbito 

do estudo e à natureza, componentes e localização do projecto em análise, e tendo então por base a 

metodologia a aplicar, definiram-se diferentes áreas de estudo, com níveis de abordagem mais ou menos 

detalhada, consoante os descritores em análise. Assim, consideraram-se os seguintes níveis de 

abordagem: 

 Um primeiro nível de abordagem, bastante detalhada de forma a avaliar fundamentalmente os 

impactes ambientais que poderão ocorrer durante a fase de construção do Sobreequipamento do 

Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase). Para isso considerou-se uma área mais restrita que 

envolve, com alguma margem de segurança as zonas que serão sujeitas a intervenções, para 

implantação do Sobreequipamento. Ao nível da componente ecológica, a análise mais detalhada foi 

um pouco mais abrangente, uma vez que os habitats envolventes desempenham um papel 

importante na dinâmica ecológica das zonas a intervencionar. No que diz respeito ao descritor 

património arqueológico, arquitectónico e etnológico foi também considerada uma área envolvente 

ao nível da pesquisa bibliográfica, nomeadamente a área estudada no âmbito do processo de AIA 

do Parque Eólico Arada/Montemuro, que correspondeu a uma área até uma distância de 1 km das 

zonas passíveis de intervenção para implementação do projecto à data em análise; e 

 Num segundo nível em escala de abordagem, menos detalhada, e para questões que extravasam o 

contexto local anterior, nomeadamente para avaliação do nível socioeconómico da região, paisagem 

e fauna, considerou-se uma área um pouco mais vasta por forma a avaliar fundamentalmente o 

impacte ambiental que deverá ocorrer na fase de exploração. Nesse âmbito considerou-se por 

exemplo ao nível da componente paisagística o limite que envolve as povoações que distam até 

pelo menos 5 km do local de implantação do projecto, ao nível da socioeconomia o concelho e as 

freguesias de incidência do projecto. 



SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA ARADA/ 
MONTEMURO (2.ª FASE) 
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 
VOLUME 1 - RELATÓRIO 
 

 

15055_MD_EP_EIA_01_0.doc 

45 

6 CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO ACTUAL DO AMBIENTE 

6.1 CLIMA 

6.1.1 Considerações Gerais 

Para caracterizar o clima da região é necessário conhecer o valor de determinadas variáveis que 

traduzem, em determinada altura, as condições físicas da atmosfera. Estas variáveis, designadas por 

elementos climáticos, são observadas/registadas em estações climatológicas (EC). 

Para a caracterização deste descritor recorreu-se à informação disponibilizada pelo Instituto de 

Meteorologia e Geofísica actual Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) nas normais 

climatológicas referentes às Estações Climatológicas (EC) de Bigorne (Latitude 41º 00’ N; Longitude 7º 53’ 

W) para as Áreas A e B do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) e de 

Arouca/Serra da Freita (Latitude 40º 53' N, Longitude 8º 16' W e Altitude 1045 m) para a Área C. 

A EC de Bigorne está situada a Nordeste da Área A de implantação do Sobreequipamento do Parque 

Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) a cerca de 5 km, e a EC de Arouca/Serra da Freita encontra-se 

situada a Noroeste da Área C a cerca de 12 km. 

Os registos constantes nas normais climatológicas consultadas referem-se a um período de 29 anos, 

compreendido entre os anos de 1951 e 1980 no caso da EC de Bigorne e de 18 anos (entre os anos de 

1955 e 1973) no caso da EC de Arouca/Serra da Freita, o que se considerou suficiente para o fim em 

vista. 

6.1.2 Temperatura 

A temperatura do ar, observada ou medida, na camada de ar que está em contacto com a superfície do 

terreno, tem a sua distribuição espacial e temporal condicionada por inúmeros factores, entre os quais se 

destacam o relevo, a natureza dos cobertos vegetais, a vizinhança de grandes superfícies de água e a 

circulação geral atmosférica. 

No Quadro 7 e na Figura 22 apresentam-se os valores da temperatura média do ar registados nas EC de 

Bigorne (período 1951-1980) e de Arouca/Serra da Freita (período de 1955-1973). 

Pela análise do Quadro seguinte podemos constatar que existem algumas diferenças entre as 

temperaturas médias do ar observadas nas duas estações climatológicas, verificando-se que na EC de 

Bigorne foram observados valores superiores nas temperaturas médias do ar para os meses de Verão 

(Junho a Agosto). 
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Quadro 7 - Temperatura média do ar (ºC) mensais nas EC de Bigorne (1951-1980) e 

de Arouca/Serra da Freita (1955-1973). 

EC 
TEMPERATURA 

MÉDIA DO AR 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

MÉDIA 

ANUAL 

B
ig

o
rn

e
 Máxima 6,6 7,5 10,0 12,4 15,8 20,0 23,7 23,6 20,5 15,3 9,8 7,3 14,4 

Mínima 0,2 0,6 2,2 3,2 6,2 9,2 11,2 11,3 9,7 6,7 2,7 0,8 5,3 

Média 3,4 4,1 6,1 7,8 11,0 14,6 17,5 17,4 15,1 11,0 6,3 4,1 9,9 

A
ro

u
c
a
/S

e
rr

a
 d

a
 

F
re

it
a
 

Máxima 6,8 7,2 9,1 11,3 14,3 17,8 20,9 21,0 18,3 14,6 9,2 7,2 13,1 

Mínima 1,0 0,9 2,8 3,8 7,1 10,2 12,6 12,7 11,0 8,3 3,6 1,4 6,3 

Média 3,9 4,0 6,0 7,5 10,9 14,1 16,8 16,9 14,9 11,5 6,3 4,3 9,8 

 

Figura 22 – Temperatura médias mensais registadas nas EC de Bigorne e de Arouca/Serra 

da Freita. 

A temperatura média anual registada na EC de Bigorne é de 9,9ºC e na EC de Arouca/Serra da Freita é 

de 9,8ºC. A temperatura média mensal mais elevada ocorre em Julho (17,5ºC) no caso da EC de Bigorne 

e em Agosto no caso da EC de Arouca/Serra da Freita (16,9ºC), e a mais baixa em Janeiro (3,4ºC e 3,9ºC, 

respectivamente na EC de Bigorne e na EC de Arouca/Serra da Freita). 

No caso da EC de Bigorne os valores registados apontam para um Verão fresco com 34,7 dias de 

temperaturas máximas superiores a 25ºC, ocorrentes entre Maio e Outubro. Já na EC de Arouca/Serra da 

Freita registaram-se 16,5 dias de temperaturas máximas superiores a 25ºC, ocorrentes entre Junho e 

Setembro.  
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A temperatura máxima média é de 23,7ºC em Julho na EC de Bigorne enquanto na EC de Arouca/Serra 

da Freita esse valor diminui para 21ºC em Agosto. O valor extremo de temperatura máxima registada foi 

de 34,6ºC na EC de Bigorne e 32,5ºC na EC de Arouca/Serra da Freita, ambos em Julho. 

No Inverno existem 50,9 dias com temperaturas mínimas negativas entre Outubro e Maio, registando-se o 

valor mínimo em Janeiro com -11,0ºC na estação de Bigorne. A temperatura mínima média do mês mais 

frio é de 0,2ºC, em Janeiro. 

Já na EC de Arouca/Serra da Freita, registaram-se durante o Inverno 38 dias com temperaturas mínimas 

negativas entre Setembro e Maio, registando-se o valor extremo mínimo em Fevereiro com -10,1ºC. A 

temperatura mínima média do mês mais frio é de 0,9ºC, também em Fevereiro. 

A amplitude da variação anual da temperatura do ar, que pode definir-se como sendo a diferença entre os 

valores da temperatura média do ar no mês mais quente e no mês mais frio, é de 14,1ºC, e a amplitude 

extrema das temperaturas, ou seja, a diferença entre a média das máximas do mês mais quente (23,7ºC) 

e a média das mínimas do mês mais frio (0,2ºC), é de 23,5ºC na EC de Bigorne e de 20ºC na EC de 

Arouca/Serra da Freita. 

Pelo atrás exposto verifica-se que na EC de Bigorne foram registadas temperaturas médias mais altas no 

Verão e mais baixas no Inverno do que na EC de Arouca/Serra da Freita. 

Considerando os desvios das temperaturas médias mensais em relação ao valor médio anual é possível 

dividir o ano em dois períodos de igual duração em ambas as EC: 

 Período mais quente (desvios positivos) de Maio a Outubro; e 

 Período mais frio (desvios negativos) de Novembro a Abril. 

6.1.3 Precipitação 

O valor de precipitação média anual na EC de Bigorne, para o período em análise, é de 1575,3 mm, com o 

valor máximo em Fevereiro (233,7 mm) e o valor mínimo em Julho (14,6 mm), enquanto que na EC de 

Arouca/Serra da Freita, para o período em análise, foi de 2023,7 mm, com o valor máximo em Janeiro 

(276,2 mm) e o valor mínimo em Julho (25,0 mm). 

Assim verifica-se que na região onde se encontra inserida a EC de Bigorne (Área A e B do projecto do 

Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase)), chove menos durante o ano do que 

na região onde se encontra inserida a EC de Arouca/Serra da Freita (Área C do projecto do 

Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase)). 
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Quadro 8 - Precipitação Total (mm) nas EC de Bigorne (1951-1980) e de Arouca/Serra da 

Freita (1955-1973). 

PRECIPITAÇÃO 

TOTAL 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

MÉDIA 

ANUAL 

Bigorne (E.C.) 201,9 233,7 196,3 119,1 101,4 60,2 14,6 22,4 62,6 156,3 205,6 201,2 1575,3 

Arouca/Serra da 
Freita (E.C.) 

276,2 258,0 257,53 171,0 145,3 83,1 25,0 35,7 107,9 170,8 237,7 255,5 2023,7 

Assim, de acordo com os valores apresentados no quadro anterior e no gráfico que se segue, conclui-se 

que o período chuvoso na região decorre, em ano médio, entre Outubro e Maio, apresentando, assim, 

uma duração de 8 meses, durante os quais ocorrem cerca de 89,9% da precipitação anual no caso da EC 

de Bigorne e 88% no caso da EC de Arouca/Serra da Freita. No bimestre mais seco entre Julho e Agosto 

ocorre 2,3% e 3% da precipitação total anual, respectivamente para a EC de Bigorne e de Arouca/Serra da 

Freita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 - Precipitação Total (mm) nas EC de Bigorne e de Arouca/Serra da Freita. 

6.1.4 Regime Termo pluviométrico 

Como acontece em todo o país, na região existe um desfasamento entre o regime térmico e o regime 

pluviométrico.  

Deste modo, conclui-se que: 

 Os meses de temperatura mais elevada (Julho e Agosto) são os que registam menores quantitativos 

de precipitação, definindo o auge da estação seca; 
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 Os meses mais chuvosos coincidem com os de menor temperatura, ocorrendo o máximo de 

precipitação no Inverno durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Outubro, Novembro e 

Dezembro. 

 

Figura 24 - Regime Termo pluviométrico, dados da EC de Bigorne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 - Regime Termo pluviométrico, dados da EC de Arouca/Serra da Freita. 
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6.1.5 Humidade Relativa do Ar 

As variações da humidade relativa do ar são principalmente condicionadas pelas variações de temperatura 

e pela natureza das massas de ar, podendo admitir-se que uma variação de temperatura provoca, regra 

geral, uma variação da humidade relativa em sentido contrário. 

A distribuição espacial dos valores da humidade do ar, bem como a sua variação à escala temporal, é 

muito condicionada pela acção de diversos factores locais. Os valores máximos ocorrem durante a 

madrugada e são menores durante a tarde. 

Quadro 9 - Humidade relativa do ar (%) nas EC de Bigorne (1951-1980) e de Arouca/Serra 

da Freita (1955-1973). 

EC 
HUMIDADE 

RELATIVA 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

MÉDIA 

ANUAL 

Bigorne 

9 h 91 87 82 77 74 70 64 64 71 81 85 89 78 

18 h 89 84 79 72 70 67 61 61 69 79 84 87 75 

Arouca/Serra 

da Freita 

9 h 86 82 80 75 77 73 69 69 74 77 83 84 77 

18 h 88 85 83 80 81 77 74 71 78 82 86 86 81 

 

 

Figura 26 - Humidade relativa mensal registada nas EC de Bigorne e de Arouca/Serra da 

Freita. 
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Às 9 horas os valores registados de humidade relativa do ar na estação climatológica de Bigorne variam 

ao longo do ano entre os 64% em Julho e Agosto e os 91% em Janeiro. Na EC de Arouca/Serra da Freita 

os valores registados de humidade relativa do ar variam ao longo do ano entre os 69% em Julho e Agosto 

e os 86% em Janeiro. 

Às 18 horas os valores variam ao longo do ano entre 61%, em Julho e Agosto, e 89% em Dezembro, na 

EC de Bigorne e na EC Arouca/Serra da Freita entre 71% e 88%, em Agosto e Janeiro respectivamente. 

O valor médio anual de humidade relativa às 9 horas foi de 78% e 77%, enquanto às 18 horas foi de 75% 

e 81%, respectivamente na EC de Bigorne e Arouca/Serra da Freita. 

Na EC de Bigorne a diferença entre a humidade relativa medida às 9 h e às 18 h é maior durante os 

meses de Primavera, verificando-se que a diferença máxima (5%) ocorre, para o ano médio, no mês de 

Abril, e a diferença mínima (1%) ocorre no mês de Novembro. 

Já na EC de Arouca/Serra da Freita a diferença entre a humidade relativa medida às 9 h e às 18 h é maior 

durante os meses de Abril a Julho e Outubro, verificando-se que a diferença máxima (5%) ocorre, para o 

ano médio, no mês de Abril, Julho e Outubro. A diferença mínima de humidade média (2%) ocorre nos 

meses de Janeiro, Agosto e Dezembro. 

6.1.6 Nebulosidade 

No que diz respeito à nebulosidade (quantidade de nuvens) os valores apresentados no quadro que se 

segue estão expressos em número desde 0 até 10, correspondendo cada unidade a um décimo do céu 

coberto de nuvens; 0 representa céu limpo, sem nuvens, e 10 representa céu encoberto, sem qualquer 

porção azul visível. 

O valor médio anual de nebulosidade nas EC de Bigorne e Arouca/Serra da Freita é de 5 (Quadro 10). 

Quadro 10 - Nebulosidade média nas EC de Bigorne (1951-1980) e de Arouca/Serra 

da Freita (1955-1973). 

EC 
NEBULOSIDADE 

MÉDIA (0-10) 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

MÉDIA 

ANUAL 

Bigorne 

9 h 6 6 6 5 5 4 2 3 4 5 5 6 5 

18 h 6 6 6 5 5 4 3 3 4 5 6 6 5 

Arouca/Serra 

da Freita 

9 h 6 6 6 6 5 4 3 3 5 5 6 6 5 

18 h 6 6 6 5 6 5 4 4 5 5 6 6 5 

 

Verificam-se anualmente 109,7 e 142,4 dias de céu encoberto (nebulosidade superior a 8), 

respectivamente para a EC de Bigorne e para a EC de Arouca/Serra da Freita, distribuídos ao longo do 

ano. 
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Os dias de céu descoberto (nebulosidade inferior a 2) ocorrem 120,5 e 121,2 dias por ano, 

respectivamente na EC de Bigorne e Arouca/Serra da Freita, sendo Julho e Agosto os meses com um 

maior número de dias com céu descoberto. 

6.1.7 Vento 

O vento é um elemento climático que pode ser muito influenciado por factores locais, particularmente nas 

camadas da atmosfera em contacto com a superfície do terreno. Por isso a extrapolação dos valores deste 

elemento para outras regiões afastadas do local de medição deverá ser feita sempre com prudência. 

Os parâmetros utilizados para caracterizar o vento são a direcção e sentido do vento referentes a oito 

rumos e o número médio de vezes, no mês e no ano, em que se verificou cada um dos rumos ou calma, 

que corresponde a uma velocidade do vento inferior a 1,0 km/h, e o valor médio da velocidade para cada 

rumo. 

Na região envolvente à EC de Bigorne os ventos predominantes são de Norte (19,7%), Sul (16,7%) e 

Oeste (16,6%), atingindo valores de velocidade média da ordem dos 7,7 km/h, 16,4 km/h e 11,6 km/h, 

respectivamente (Figura 27). Já na região envolvente à EC de Arouca/Serra da Freita predominantes os 

ventos de Noroeste (21,3%), Sudoeste (14,5%) e Sueste (13,6%), atingindo valores de velocidade média 

da ordem dos 12,4 km/h, 20,1 km/h e 21,7 km/h, respectivamente. 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

Frequência (%)

Velocidade (Km/h)

 

Figura 27 - Frequência (%) e velocidade (km/h) do vento por rumo nas EC de 

Bigorne (à esquerda) e Arouca/Serra da Freita (à direita). 

Os ventos de intensidade muito forte são pouco frequentes na região ocorrendo em 16,1 e 56,4 dias por 

ano ventos com velocidades médias superiores a 36 km/h, e em apenas 9,7 e 22,6 dias por ano atingem 

velocidades superiores a 55 km/h, respectivamente na EC de Bigorne e Arouca/Serra da Freita. 

No âmbito do estudo do potencial eólico na região foram instaladas várias torres com anemómetro na 

envolvente da área de implantação do projecto do Sobreequipamento do Parque Eólico da 
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Arada/Montemuro (2.ª Fase), que correspondem a dados específicos de medição do vento para o local em 

estudo (Figura 28). 

 

 

 

Figura 28 - Dados de velocidade média (m/s) e direcção do vento obtidos através dos 

anemómetros existentes na Área do Sobreequipamento do Parque Eólico da 

Arada/Montemuro (2.ª Fase). 

Picão – período compreendido 
entre Maio de 2003 e Setembro 

de 2007 

Manhouce – período 
compreendido entre Maio de 2000 

e Novembro de 2007 

Carvalhosa - período 
compreendido Junho de 2003 e 

Setembro de 2007 
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Em relação ao regime de ventos registado no anemómetro instalado na envolvente da área de 

implantação do Subparque Eólico de Carvalhosa., conforme se pode observar na Figura 28, verificou-se 

que durante o período de medições entre Junho de 2003 e Setembro de 2007, os sectores Noroeste e 

Nordeste foram dominantes, e a velocidade média atingida no nível superior de medição foi de 7,3 m/s e a 

máxima de 30,1 m/s (INEGI)  

No anemómetro instalado na envolvente da área de implantação do Subparque Eólico de Picão os 

sectores Sudoeste e Nordeste foram dominantes, e a velocidade média atingida no nível superior de 

medição foi de 7,2 m/s e a máxima de 31,4 m/s enquanto que no anemómetro instalado na envolvente da 

área de implantação do Subparque Eólico da Arada – Núcleo de Manhouce os sectores Este e Nordeste 

foram dominantes, e a velocidade média atingida no nível superior de medição foi de 6,8 m/s e a máxima 

de 33,3 m/s (INEGI). 

6.1.8 Nevoeiro, geada e neve 

Nas EC de Bigorne e de Arouca/Serra da Freita verifica-se a ocorrência de nevoeiro ao longo de todo o 

ano, com uma média anual de 45,4 e 138,5 dias, respectivamente. O período entre Outubro e Março na 

EC de Bigorne e entre Outubro e Maio na EC de Arouca/Serra da Freita corresponde, aos meses em que 

ocorre um maior número de dias com nevoeiro (Quadro 11). 

As geadas ocorrem 38,6 e 36,6 dias ao longo de todo o ano, sendo no mês de Abril e de Janeiro que se 

registam o maior número de dias com geada (6,9 dias e 8 dias), respectivamente na EC de Bigorne e na 

EC de Arouca/serra da Freita (Quadro 11). 

A queda de neve é mais frequente na região onde se localiza a EC de Bigorne (média anual de 19,6 dias) 

quando comparada com a região onde se encontra localizada a EC de Arouca/Serra da Freita (média 

anual de 6,6 dias). 

Quadro 11 - Número de dias com nevoeiro, geada e neve nas EC de Bigorne (1951-

1980) e de Arouca/Serra da Freita (1955-1973). 

EC PARÂMETROS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
MÉDIA 

ANUAL 

B
ig

o
rn

e
 Nevoeiro 8,8 5,2 3,6 2,4 2,6 2,0 1,3 1,0 1,9 3,1 5,9 7,6 45,4 

Geada 4,2 3,6 4,4 6,9 2,7 0,6 0,1 0,2 1,2 4,2 6,1 4,4 38,6 

Neve 4,4 5,1 4,0 1,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,3 3,2 19,6 

A
ro

u
c
a
/S

e
rr

a
 d

a
 F

re
it
a
 

Nevoeiro 16,3 13,9 14,8 12,5 11,3 8,9 6,4 5,6 8,8 10,9 13,2 15,9 138,5 

Geada 8,0 6,7 3,1 1,9 1,6 1,8 1,8 1,3 1,6 0,9 3,0 4,9 36,6 

Neve 0,9 2.,3 1,4 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,9 6,6 
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6.2 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

A análise da morfologia da paisagem, para além de ter em conta os factores geomorfológicos e geológicos 

inerentes à própria estrutura da paisagem, constitui um factor ímpar de avaliação dos fenómenos que dão 

origem ao relevo e sua vegetação autóctone. 

Na morfologia de uma paisagem intervêm diversos factores fisiográficos e bióticos em estreita interacção, 

e que dependem principalmente dos factores de orogénese e climáticos da região. 

Analisaremos portanto a topografia e a geologia da área de estudo que permitem caracterizar a 

geomorfologia dessa mesma área. 

SERRA DE MONTEMURO – ÁREAS A E B DO SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA ARADA/MONTEMURO 

(2.ª FASE) 

As Áreas A e B do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) localizam-se na 

serra de Montemuro. Esta serra, com os seus prolongamentos para noroeste e nordeste, forma um 

extenso dorso montanhoso, essencialmente granítico, disposto em arco, com concavidade voltada para o 

Douro (Figura 29). 

Do ponto mais elevado (Talegre, 1382 m) na serra de Montemuro situado no meio de larga zona aplanada 

de que emergem alguns cabeços e amontoados graníticos, desce-se para as Portas de Montemuro (1229 

m), situadas a WSW. Daqui, para ocidente, sobe-se de novo, para os altos da Lameira (1332 m) e do 

Perneval (1275 m) que fazem parte do esporão que se prolonga para NW, em que se avantajam os altos 

do Campo do Bispo (1185 m), e da serra de São Pedro da Pedra Posta (1211 m), do Chão de Madeira 

(1012 m), este último sobranceiro a Cinfães e ao rio Douro. 

Para norte do alto de Montemuro segue-se, entre os vales dos rios Bestança e Cabrum, outro esporão, em 

que se destacam os cimos denominados, alto do Talefe (1315 m), Campo de Déle (1233 m), Alto da 

Teixosa (1200 m), serra da Gralheira, Castelo de Alrete (1063 m), Montado (1018 m), São Pedro (1025 m), 

Alvagueira (898 m), do qual se desce rapidamente para o mesmo rio. 

O dorso principal da serra continua, porém para NE, pela Gralheira e Panchorra (sempre com altitudes 

superiores a 1100 m), salientando-se os altos do Coelhoso (1139 m) e Ladário 3.º (1216 m), nas 

proximidades de Feirão, e, depois, os de Dornas (1186 m), São Cristóvão (1141 m), etc.. 

Fazem, ainda, parte do maciço de Montemuro o Alto de Vila Lobos (1116 m) e as serras do Poio e de 

Meadas (1122 m, na Fonte da Mesa), sobranceiras à cidade de Lamego, que constituem a ponta nordeste 

do arco montanhoso citado. 

No conjunto de relevos do maciço de Montemuro integra-se ainda a serra de Bigorne (1210 m, no Penedo 

do Nuno), situada mais a ocidente, mas que liga com aquela pelo patamar da Cruz de Rossão (1204 m). 
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Como acidente geomorfológico importante merece referência a depressão conhecida por Lagoa ou Alagoa 

de D. João, extensa área plana, alagadiça, de forma quase circular, situada nas proximidades das 

povoações de Gralheira e Panchorra, a cerca de 1100 m de altitude, rodeada por alturas que atingem 

1200 e 1300 m. Na época das chuvas, devido a escoamento deficiente (que se faz para norte), as águas 

acumulam-se na depressão, originando uma pequena lagoa. No fundo encontram-se alguns depósitos 

detríticos, assim como formações turfosas. 

Do mesmo tipo é a Lagoa Pequena, embora de menores dimensões, situada inferiormente ao marco 

geodésico de Montemuro (1 km a NE), a quase 1300 m de altitude. 

Numa perspectiva geológica e litológica, existe uma predominância das rochas eruptivas como o granito e 

afins, o sienito e os gabros e rochas metamórficas onde se incluem os quartzitos, os xistos, os grauvaques 

e as gneisses (Pena & Cabral, 1996). 

 

Figura 29 - Orografia da serra de Montemuro e Áreas A e B em estudo para a implantação 

do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase). 

A Área A em estudo para o Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) 

desenvolve-se próximo da Lage Gorda e Batoca, junto ao limite que separa os concelhos de Cinfães e 

Castro Daire, sendo que os locais em estudo para a implantação dos 2 aerogeradores se localizam a 

cotas que variam entre 1250 m e 1300 m (A18) e entre 1366 m e 1343 m (A19). 

A Área B desenvolve-se na zona de cumeada entre a zona mais a sul junto ao marco geodésico de Fraga 

do Meio Alqueire e o marco geodésico de Penedo do Nuno e apresenta uma variação de altitude de 
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aproximadamente 21 m (entre a cota 1178 m e 1199 m). Os aerogeradores serão implantados 

sensivelmente ao longo da linha de cumeada. 

De acordo com a carta geológica de Portugal 14A (Desenho 4 incluído no Anexo 1 do Volume 2 A – 

Anexos 1 a 3) dos Serviços Geológicos de Portugal e respectiva memória descritiva, a maior parte das 

Áreas A e B em estudo para o Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) 

desenvolvem-se na serra de Bigorne, numa mancha de granito profiróide de grão médio denominada 

“Mancha de Cinfães-Alhões (Granito de Montemuro)” (local de implantação de implantação dos 

aerogeradores n.º 13, 18 e 19). Ficam sobre este granito a vila de Cinfães e as povoações de Ferreiros de 

Tendais, Alhões, Paços de Gaiolo, Panchorra, Gralheira, Carvalhosa, Faifa, Picão, Catos, Eido (Mezio), 

Vilar, etc.. Forma, além disso, quase toda a serra de Montemuro, contactando, a sul, com o complexo 

xisto-grauváquico e a leste, em grande parte com o granito porfiróide grosseiro.  

Conforme se pode verificar no Desenho 4 (incluído no Anexo 1 do Volume 2 A – Anexos 1 a 3) uma 

pequena parte da Área B em estudo para o Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro 

(2.ª Fase) (local de implantação do aerogerador n.º 12) situa-se numa mancha de granito não porfiróide de 

grão fino denominada “Mancha de Moura Morta”.  

De seguida é efectuada uma pequena discrição destas formações geológicas retirada da Notícia 

Explicativa da folha 14-A (Lamego) dos Serviços Geológicos de Portugal (Lisboa, 1968). 

MANCHA DE CINFÃES-ALHÕES (GRANITO DE MONTEMURO) 

Trata-se de um granito monzonítico, às vezes com forte tendência alcalina, leucomesocrático, de textura 

porfiróide, de grão médio, ou, médio a fino, de duas micas, com predomínio da biotite, frequentemente 

com andaluzite e silimanite. Os minerais essenciais que fazem parte deste granito são o quartzo, albite-

oligoclase, oligoclase, microclina, microclina-pertite, micropertite, biotite e moscovite; os elementos 

acessórios são apatite, zircão, andaluzite, silimanite, minerais negros de ferro, pirite e turmalina, entre os 

minerais secundários aparecem caulinite, sericite, calcite, minerais do grupo do epídoto, clorite, esfena 

leucoxena, rútilo acicular, óxidos e hidróxidos de ferro. 

MANCHA DE MOURA MORTA 

Trata-se de um afloramento extenso, de forma muito irregular, ramificada, de contornos sinuosos. Ficam 

sobre ele as povoações de Moura Morta, Mezio, parte da de Rossão, prolongando-se até perto de Bustelo 

e está rodeado pelo granito porfiróide de grão médio e grão grosseiro. Apresenta textura geralmente fina, 

passando, às vezes, a média, de duas micas, em que a biotite predomina. A composição mineralógica 

indica um granito monzonítico, às vezes com tendência a alcalino. Os minerais essenciais que compõem 

este granito são quartzo, albite-oligoclase, albite, oligoclase, microclina, microclina-pertite, biotite e 

moscovite, possuindo como minerais acessórios apatite, zircão e minerais negros de ferro e minerais 

secundários a caulinite, sericite, calcite, esfena e minerais do grupo do epídoto. 

A Área A em estudo para a implementação do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase), apresenta 

afloramentos rochosos de pequenas dimensões um pouco dispersos pela área de estudo. Salienta-se que 
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os principais afloramentos rochosos (Figura 30) existentes na área de estudo foram assinalados na planta 

de condicionamentos de forma a garantir a sua preservação. 

 

Figura 30 – Afloramentos rochosos existentes na Área A em estudo para a implantação do 

Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase). 

A Área B em estudo para a implementação do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase), apresenta 

um menor número de afloramentos rochosos, quando comparada com a área A. 

 

Figura 31 - Afloramentos rochosos existentes na Área B em estudo para a implantação do 

Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase). 
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SERRA DA ARADA – ÁREA C DO SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA ARADA/MONTEMURO (2.ª FASE) 

Morfologicamente, a Área C em estudo para o Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro 

(2.ª Fase) desenvolvem-se na serra da Arada, entre os vales do rio Douro a norte e do rio Vouga a sul. A 

região envolvente é caracterizada, do ponto de vista geomorfológico, por uma sucessão de relevos 

ásperos e imponentes. Aos austeros planaltos contrapõem-se profundos vales encaixados, por entre os 

quais correm rios rebeldes e tumultuosos. A Serra da Arada faz parte integrante do Maciço da Gralheira. 

 

Figura 32 - Orografia da serra de Montemuro e Áreas C em estudo para a implantação do 

Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase). 

A Área C desenvolve-se na serra da Arada próximo do Campo das Eirós e apresenta uma variação de 

altitude de aproximadamente 11 m (entre a cota 1042 m e 1053 m). 

De acordo com a carta geológica de Portugal 13D (Desenho 4) dos Serviços Geológicos de Portugal e 

respectiva memória descritiva (dos Serviços Geológicos de Portugal), a Área C para a implementação do 

sobreequipamento situa-se maioritariamente numa faixa de granito de tendência alcalina com duas micas 

denominada “Granito da Serra da Arada (ou Freita) - Chave”, que inclui restos de xistos, em regra 

injectados por granito. São rochas deformadas pela 2ª fase de deformação hercínica apresentando 

foliação normalmente bem marcada e actuação cataclástica reduzida, excepto nas zonas de fractura. 

São essencialmente constituídos por microclina pertítica e pertites várias contendo elevada percentagem 

de albite. Identificaram-se, ainda, na sua constituição quartzo, biotite e moscovite a que se associam 
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zircão, apatite, óxidos de ferro e titânio, rútilo, esfena-leucoxena, clorite, biotite, fibrolite e silimanite, como 

minerais acessórios. 

Como se pode observar no Desenho 4 (incluído no Anexo 1 do Volume 2 A – Anexos 1 a 3) a zona sul da 

Área C Arada situa-se numa zona de granito de tendência alcalina de duas micas, mas agora de grão fino. 

Ao microscópio observa-se uma orientação dos minerais constituintes, sobretudo no que respeita às 

micas, conferindo à textura hipautomórfica de granulidade fina, carácter gnaissóide. A plagioclase é mais 

numerosa que os feldspatos potássicos, sendo os últimos, em regra, pertíticos e subordinados à 

plagioclase de que conservam relíquias. 

Este granito contém sempre duas micas, ocorrendo a moscovite em grandes plagas. Entre os 

componentes subordinados, encontra-se silimanite, zircão e outros minerais secundários como clorite e 

epídoto. 

O Granito da Serra da Arada (ou Freita) – Chave é de grão médio com duas micas, deformado pela D3 

Varisca, trata-se do granito mais representativo entre os granitos afectados por esta fase e, por isso, 

considerados variscos sin-tectónicos relativamente à D3. Exibem foliação normalmente bem marcada e 

deformação cataclástica reduzida, excepto nas zonas de fracturação frágil. Segundo Valle Aguado et al. 

(2005), in Pereira et al. (2007), a partir do método U/Pb a idade que se atribuiu a este granito foi de 

307,8±0,7 Ma. 

Na Área C em estudo para a implementação do Sobreequipamento do Parque Eólico da 

Arada/Montemuro (2.ª Fase) os afloramentos rochosos não apresentam grandes dimensões, existindo, no 

entanto, algumas extensões consideráveis de rocha que se apresenta plana do tipo lage (Figura 33).  

 
 

Figura 33 – Afloramentos rochosos existentes na Área C em estudo para a implantação do 

Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase). 
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No quadro seguinte resumem-se as principais formações geológicas das Áreas em estudo para o 

Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase), de acordo com a informação 

constante na carta geológica 13-D e 14-A dos Serviços Geológicos de Portugal, e cuja respectiva 

distribuição apresenta-se no Desenho 4 (incluído no Anexo 1 do Volume 2 A – Anexos 1 a 3). 

Quadro 12 – Principais formações geológicas das Áreas em estudo para o 

Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase). 

FORMAÇÕES GEOLÓGICAS A B C 

Rochas eruptivas, Granito nonzonítico predominantemente biotítico – Granito 
porfiroíde, de grão médio 

X X  

Rochas eruptivas, Granito nonzonítico predominantemente – Granito não porfiróide 
de grão fino 

 X  

Hercinicas sintectónicas – Granitos de tendência alcalina com duas micas, foliados 
de grão médio 

  X 

Hercinicas sintectónicas – Granitos de tendência alcalina com duas micas, foliados 
de grão fino 

  X 

Nas áreas previstas para implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª 

Fase) não existem explorações de recursos geológicos. 

6.2.1 Sismicidade 

Relativamente à sismicidade, de acordo com o Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de 

Edifícios e Pontes, a área de estudo insere-se no limite entre as duas zonas de menor risco (coeficiente de 

sismicidade de 0,3 e 0,5) de entre as quatro em que o território Continental se encontra dividido. De 

acordo com o Atlas do Ambiente, carta de sismicidade histórica e actual (1755-1996), na escala de 

Mercalli modificada (1956), a área em estudo apresenta uma intensidade sísmica máxima de grau VI. De 

acordo com a referida escala, os sismos de grau VI são classificados como bastantes fortes, sendo 

sentidos pelas populações, provocando a queda de estuques fracos e fendas em alvenarias construídas 

com materiais fracos, execução de baixa qualidade e fraca resistência às forças horizontais. 

6.3 SOLOS E CAPACIDADE DE USO DO SOLO 

6.3.1 Caracterização dos solos 

De acordo com a carta de solos do Atlas do Ambiente, à escala 1:1 000 000 (Figura 34), as unidades 

pedológicas existentes na Área A de estudo para o Sobreequipamento do Parque Eólico da 

Arada/Montemuro (2.ª Fase) correspondem aos Cambissolos húmicos (Solos Litólicos Húmicos – FAO) e 

aos Rankers. Nas Áreas B e C em estudo a unidade pedológica é o Cambissolos húmicos (rochas 

eruptivas), conforme se pode observar na Figura 34. 
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Figura 34 - Unidades pedológicas existentes na área de implantação do 

Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase). 

Tendo em consideração o enquadramento das unidades taxonómicas da classificação do ex. CNROA na 

legenda da FAO, aos solos Rankers correspondem Litossolos. 

Os Litossolos são solos incipientes derivados de rochas consolidadas, de espessura efectiva inferior a  

10 cm e encontram-se geralmente em áreas sujeitas a erosão acelerada ou a erosão geológica recente. 

Como solos incipientes que são, não apresentam horizontes genéticos definidos, devido a recente 

exposição da rocha-mãe à acção dos processos de formação do solo ou, mais vulgarmente, por causa da 

actuação da erosão acelerada que ocasiona a remoção do material de textura mais fina à medida que ele 

se vai formando. Deste modo, estão limitados a um perfil do tipo CR, mas podendo, nalguns casos definir-

se um horizonte A1 ou Ap incipiente, de baixo teor orgânico, já povoado de microrganismos, onde é maior 
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a abundância de raízes. Contém, em regra, apreciável proporção de fragmentos da rocha-mãe que podem 

apresentar uma certa meteorização (CNROA, 1991). 

A textura destes solos é ligeira ou mediana, e geralmente existe uma percentagem apreciável de 

elementos grosseiros. São quase sempre pobres em matéria orgânica, quer em percentagem, quer em 

quantitativo por hectare, dada a sua diminuta espessura. O grau de saturação é geralmente elevado e a 

relação C/N é muito variável, tal como a capacidade de troca catiónica, influenciada pela textura, pelo teor 

orgânico e pela natureza dos colóides (CNROA, 1991). 

Os Cambissolos húmicos podem-se desenvolver a partir de materiais da alteração da rocha subjacente ou 

a partir de materiais provenientes de rocha semelhante, mas transportadas à distância. O transporte à 

distância pode ser por solifluxação (acção da gravidade) ou por coluviação (acção das águas de 

escoamento superficial pela gravidade) (CNROA, 1991). 

Estes solos são geralmente delgados, mas podem alcançar 40 a 50 cm de espessura, são pardos ou 

pardos muito escuros, ricos em matéria orgânica. A transição para a rocha, por vezes alteradas até grande 

profundidade, faz-se gradualmente. Estão muitas vezes associados a afloramentos rochosos (CNROA, 

1991). 

Os cambissolos húmicos são solos que apresentam uma camada superficial (horizonte A) úmbrica 

assente sobre um horizonte B câmbico sem propriedades ferrálicas e com uma saturação em bases 

inferior a 50%. No caso de faltar este último, o horizonte A tem mais de 25 cm de espessura. Não 

possuem propriedades hidromórficas até 100 cm da superfície nem propriedades vérticas (CNROA, 1991). 

 

6.3.2 Capacidade de uso do solo 

No que diz respeito à capacidade de uso do solo das áreas em estudo para o Sobreequipamento do 

Parque Eólico de Arada/Montemuro (2.ª Fase), encontram-se classificadas como classe F (utilização não 

agrícola, com aptidão florestal), de acordo com a classificação segundo o Esboço Geral de Ordenamento 

Agrário do Serviço de Reconhecimento e Ordenamento Agrário constante na carta de capacidade de uso 

do solo do Atlas do Ambiente (escala 1:1 000 000). 

6.4 OCUPAÇÃO DO SOLO 

Para o estudo da ocupação do solo foi utilizada a informação digitalizada proveniente das Cartas de 

Ocupação do Solo de Portugal Continental, cedida pelo Instituto Geográfico Português (IGP), antigo 

Centro Nacional de Informação Geográfica (CNIG), à escala 1:25 000. Esta informação foi ainda 

complementada com recurso a trabalho de campo. 

No quadro que se segue apresenta-se a percentagem de área ocupada por cada classe de ocupação do 

solo existente nas áreas em estudo para a implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico da 

Arada/Montemuro (2.ª Fase). A cartografia da ocupação do solo é apresentada no Desenho 5 (incluído no 

Anexo 1 do Volume 2 A – Anexos 1 a 3). 
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Quadro 13 - Ocupação do Solo (ha e %) das Áreas em estudo para o Sobreequipamento 

do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase). 

OCUPAÇÃO DO SOLO DESIGNAÇÃO 

ÁREA  ÁREA 

TOTAL (HA) ÁREA A ÁREA B ÁREA C 

ha % ha % ha % ha % 

FLORESTA 

Pinheiro-bravo com grau de 
coberto de 10% a 30% 

PP1 --- --- --- --- 1,5 5,1 1,5 1,8 

Pinheiro-bravo com grau de 
coberto de 30% a 50% 

PP2 --- --- --- --- 0,2 0,5 0,2 0,2 

MEIOS SEMI-NATURAIS 

Vegetação arbustiva baixa - 
Matos 

II2 24,7 74,8 19,6 90,5 19,0 63,4 63,3 74,8 

Rocha nua JY2 3,4 10,2 0,5 2,2 1,5 5,0 5,4 6,3 

ÁREAS MISTAS 

Vegetação arbustiva baixa – 
matos com Rocha nua 

II2 + JY2 4,7 14,2 0,8 3,9 7,0 23,2 12,5 14,7 

INFRA-ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS 

Vias de comunicação 
(Rodoviárias) 

SW2 0,2 0,6 0,7 3,2 0,7 2,3 1,6 1,9 

Outras infra-estruturas e 
equipamentos 

SW9 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,4 0,3 0,3 

TOTAL - 33,0 100,0 21,6 100,0 30,0 100,0 84,6 100,0 

 

Figura 35 - Representatividade de cada classe de ocupação do solo na área em estudo 

para a implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro 

(2.ª Fase). 



SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA ARADA/ 
MONTEMURO (2.ª FASE) 
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 
VOLUME 1 - RELATÓRIO 
 

 

15055_MD_EP_EIA_01_0.doc 

65 

Os dados constantes do quadro e figura anteriores permitem concluir que a generalidade das zonas 

analisadas para o sobreequipamento está dominada por vegetação arbustiva baixa – matos (II2), um tipo 

de vegetação que resultou de intensas actividades humanas, especialmente por meio de incêndios 

florestais para produção de pasto para o gado. 

Na Área A, associado à vegetação arbustiva baixa – matos encontram-se afloramentos rochosos de 

pequenas dimensões um pouco dispersos pela área de estudo (Figura 36). 

 

Figura 36 - Matos baixos com rocha nua na área A em estudo. 

Os matos rasteiros ocupam praticamente a totalidade da Área B, resultando numa ocupação de solo muito 

homogénea (Figura 37). 

 

Figura 37 - Matos baixos na área B em estudo. 
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A Área C é uma zona bastante heterogénea ocupada com vegetação arbustiva baixa, existindo Pinheiros 

bravos dispersos e afloramentos rochosos um pouco por toda a área. 

 

 

Figura 38 - Matos baixos e pinheiro bravo disperso na área C em estudo. 

As infra-estruturas e equipamentos identificados (SW9) incluem a subestação do Subparque Eólico da 

Arada – Núcleo de Manhouce e a área de implantação dos aerogeradores do Parque Eólico da 

Arada/Montemuro já existentes. Os acessos existentes do Parque Eólico da Arada/Montemuro foram 

classificados como vias de comunicação (SW2). Estas áreas encontram-se representadas no Desenho 5 

(incluído no Anexo 1 do Volume 2 A – Anexos 1 a 3) como infra-estruturas existentes do Parque Eólico da 

Arada/Montemuro (aerogeradores, acessos e subestação existentes). 

6.5 PAISAGEM 

6.5.1 Considerações Iniciais 

Para o estudo da Paisagem envolvente ao projecto de Sobreequipamento do Parque Eólico da 

Arada/Montemuro (2.ª Fase) e avaliação dos seus impactes, foi utilizada uma metodologia integrativa 

baseada nas indicações da APA (APA, 2010). A localização geográfica dos aerogeradores em estudo e a 

sua designação convencionada apresentam-se no Quadro 14. 

Quadro 14 - Localização dos aerogeradores propostos e designação convencionada. 

 

 

 

 

 

 

 

SUBPARQUE EÓLICO LOCAL/SERRA AEROGERADORES COORDENADA X COORDENADA Y 

Carvalhosa 

Montemuro 

A18 214814 445070 

A19 213515 445707 

Picão 
A12 216538 444872 

A13 216896 444895 

Arada Núcleo de Manhouce Arada 
A30 197791 428699 

A31 197289 428796 
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A caracterização da Paisagem e a análise de impactes decorreu sobre uma área de cerca de 83,5 km
2
, na 

Serra da Arada, e de 113,8  km
2
, na serra de Montemuro. Ambas as áreas correspondem a um buffer de 5 

km a cada um dos aerogeradores em avaliação.  

A área de estudo na Serra de Montemuro pertence ao distrito de Viseu, compreende quatro municípios – 

Castro Daire, Cinfães, Lamego e Resende – e doze freguesias – Tendais; União das freguesias de Alhões, 

Bustelo, Gralheira e Ramires; União das freguesias de Parada de Ester e Ester; Pinheiro; União das 

freguesias de Picão e Ermida; Castro Daire; Monteiras; União das freguesias de Mezio e Moura Morta; 

Gosende; União das freguesias de Bigorne, Magueija e Pretarouca; União das freguesias de Felgueiras e 

Feirão; e União das Freguesias de Ovada e Panchorra (Figura 39).  

A área de estudo na Serra da Arada pertence aos distritos de Aveiro e Viseu, abrange dois municípios – 

Arouca e São Pedro do Sul – e seis freguesias - União das freguesias de Cabreiros e Albergaria da Serra; 

União das freguesias de Covelo de Paivô e Janarde; União das freguesias de São Martinho das Moitas e 

Covas do Rio; União das freguesias de Carvalhais e Candal; Manhouce; e União das freguesias de Santa 

Cruz da Trapa e São Cristóvão de Lafões (Figura 40). 

 

Figura 39 - Enquadramento da área de estudo na Serra de Montemuro. 
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Figura 40 - Enquadramento da área de estudo na Serra da Arada. 

A metodologia utilizada (Figura 41) tem uma primeira fase de estudo e caracterização da paisagem com 

vista à obtenção de uma síntese da paisagem – unidades de paisagem. Para isso é realizado um estudo 

de diversa cartografia temática, existente e produzida, que sistematiza as várias componentes ecológicas 

e culturais da paisagem, nomeadamente: geologia, hipsometria, hidrografia, declives, exposições, padrões 

de ocupação do solo e infra-estruturas viárias. Numa segunda fase é feita uma valoração de qualidade 

visual a partir da avaliação das unidades da paisagem e integração de elementos de valorização e 

intrusão na paisagem. Posteriormente é avaliada a capacidade de absorção visual. Da integração da 

qualidade visual da paisagem com a capacidade de absorção visual, obtém-se a carta de sensibilidade da 

Paisagem. Consequentemente, do confronto entre a sensibilidade da Paisagem e a acessibilidade visual, 

isto é, as bacias visuais geradas pelos potenciais observadores, decorre a identificação do tipo e grau de 

impacte expectável pela construção do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª 

Fase) em estudo.   
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A cartografia produzida tem por base o Modelo Digital de Terreno, com pixel de 25 m, gerado a partir das 

curvas de nível com equidistância de 10 m e pontos cotados. O Sistema de Informação Geográfica do 

estudo da Paisagem foi construído no software @ArcGIS10.1 da ESRI, utilizando as extensões Spatial 

Anlyst e 3D Analyst. O trabalho de gabinete foi complementado com visita ao local (26 e 27 de Julho de 

2014) para confirmação dos potenciais observadores e registo fotográfico. O sistema de projecção de 

coordenadas utilizado na cartografia é o Datum 73 Hayford Gauss IGeoE. 

Estudo e Caracterização 

da Paisagem
Interpretação ecológica e cultural

Unidades de Paisagem

Qualidade das Unidades 

de Paisagem

Qualidade da 

Paisagem

Avaliação de Impactes

Medidas de Minimização 

ou Mitigação

Identificação de 

Potenciais 

Observadores

Valores e Intrusões na 

Paisagem

Aptidão Visual dos 

Aerogeradores

Bacias Visuais dos 

Observadores

Trabalho de Campo

Capacidade de 

Absorção Visual

Sensibilidade da 

Paisagem

 

Figura 41 – Metodologia. 

6.5.2 Caracterização da Paisagem 

A paisagem resulta da interacção dos processos culturais e naturais (Convenção Europeia da Paisagem, 

2000) que fazem com que esta tenha uma dimensão natural e cultural. Estas duas dimensões da 

paisagem pressupõem uma análise integrada da mesma, onde esses processos que a formam são 

considerados (Goodchild, 2002). A paisagem é, assim, um todo complexo que é mais do que a simples 

percepção visual da mesma (LIIEMA, 2002).  

Sendo a paisagem o resultado da interacção dinâmica no tempo e no espaço entre os factores ambientais 

e antrópicos, para a definição das unidades de paisagem são consideradas as características ambientais 

da paisagem, assim como os padrões humanos impressos na mesma, resultantes da sua utilização pelo 

Homem, e que no seu todo a caracterizam. Esta avaliação é apoiada na interpretação de cartografia 

existente e produzida e na utilização de dados coligidos em campo. 
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6.5.2.1 Interpretação Ecológica da Serra de Montemuro 

Através das curvas de nível e dos pontos cotados foi gerado o Modelo Digital do Terreno (MDT) com pixel 

de 25 metros, sobre o qual decorreu parte da interpretação da paisagem. A partir do MDT gerado foram 

definidas 20 classes de altimetria (Figura 4.1 – Folha 1 incluída no Anexo 4 do Volume 2 B – Anexos 4 a 

7), entre os 437 m e os 1381 metros, com um intervalo de classe de 50 metros. A Serra do Montemuro é a 

estrutura geomorfológica da área de estudo com maior representatividade, com classes hipsométricas que 

variam dos 800 metros, no sopé da serra, aos 1381 metros de altitude, na proximidade da Laje Gorda.  

As classes mais baixas de altimetria representam a Sudeste o Rio Pombeiro e seus afluente e a Noroeste 

a ribeira da Bestança.  

A serra de Montemuro é recortada por várias linhas de água que moldam as suas vertentes num relevo 

ondulado a movimentado. Os vales com vertentes mais abrutas, com um predomínio de declives 

superiores a 25%, localizam-se a Sul e Sudoeste da área de estudo, nos vales da ribeira de Bestança, do 

ribeiro de Faifa, do rio Teixeira e do ribeiro da Carvalhosa (Figura 4.2 – Folha 1 incluída no Anexo 4 do 

Volume 2 B – Anexos 4 a 7). Com o aumento da altitude os declives tendem a suavizar formando planaltos 

ondulados a ondulados suaves. Para além do planalto, os declives mais aplanados localizam-se no vale 

da ribeira de Pombeiro, no vale do Rio Balsemão e na Lagoa de D. João. 

Na área de estudo predominam os declives muito elevados e elevados, abrangendo cerca de 53% da área 

de estudo (Quadro 15).  

Quadro 15 – Classes de Declive. 

DECLIVES (CLASSES) ÁREA (HA) PERCENTAGEM 

0-5% 1024 9,0 

5-8% 977 8,6 

8-12% 1681 14,8 

12-16% 1646 14,5 

16-25% 2901 25,5 

>25% 3152 27,7 

A geodiversidade é uma das primeiras causas para a diversidade paisagística de um local. A resistência e 

natureza da litologia são exemplos de características das formações geológicas que vão determinar 

relevos distintos aquando da interacção com outros agentes modeladores da paisagem, formando 

vertentes, vales e planaltos com várias formas e evoluções distintas ao longo tempo.  

Na área de estudo predominam as formações granitóides. O complexo xisto-grauváquico aflora numa 

pequena mancha a sul da área de estudo (Desenho 4 incluído no Anexo 1 do Volume 2 A – Anexos 1 a 3). 

A serra de Montemuro é marcada pela diversidade de paisagens e formas graníticas que a valorizam 

enquanto património natural e geomorfológico.   

Tal como Vieira (2005) refere, a serra de Montemuro enquadra-se no sector ocidental do Norte da Beira. 

Tem como limites a Norte o rio Douro estabelecendo fronteira com a Serra do Marão, a Sul e a Sudoeste o 
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Rio Paiva e a Este o limite coincide com o desligamento tardi-hercínico Verín-Penacova. Na área de 

estudo as linhas de água são na sua maioria de carácter temporário e afluentes do rio Douro. A norte da 

área de estudo com direcção Sul-Norte drenam directamente para o rio Douro e a Sul da área de estudo 

com orientação Norte-Sul, drenam para o rio Paiva que por sua vez drena para o rio Douro (Figura 4.3 – 

Folha 1 incluída no Anexo 4 do Volume 2 B – Anexos 4 a 7). De destacar o rio Balsemão e o rio Pombeiro 

de carácter permanente. A Lagoa de D. João é também um elemento de destaque associado a turfeiras 

ácidas.  

Em consequência da geomorfologia da Serra de Montemuro de orientação E-O é de destacar a 

predominância das exposições solares a Norte, Noroeste e Oeste, na parte superior da área de estudo e a 

predominância das exposições a Sul, Este e Sudeste na parte inferior da área de estudo (Figura 4.4 – 

Folha 1 incluída no Anexo 4 do Volume 2 B – Anexos 4 a 7). 

6.5.2.2 Interpretação cultural da Serra de Montemuro 

Ao longo da história os povoamentos foram-se deslocando das zonas mais elevadas para as zonas mais 

baixas para se aproximarem dos campos agrícolas férteis localizados em solos de aluvião. Estes 

pequenos núcleos rurais eram acompanhados de uma área agrícola em redor da povoação, seguindo-se 

as zonas de pastagem onde se criava o gado (Daveau, 1995). Em redor das pastagens localizava-se a 

mata autóctone. As pastagens desenvolvem-se nos solos mais férteis, nos fundos e vertentes dos vales, 

conjugados com maiores teores de humidade. Essas pastagens são mantidas pelo pastoreio de gado 

bovino (raça arouquesa) e gado caprino, com uso de terrenos baldios. De acordo com o ICNF (1997) a 

vinha e a fruticultura (Cerejeira e Laranja) assumem na região uma significativa importância económica. 

Apesar da tendência da substituição da mata autóctone por pinheiro bravo e eucalipto, na área de estudo 

da serra de Montemuro ainda permanecem bosques de carvalhais galaico-portugueses. A área de estudo 

pertence ao Sitio Classificado da Rede Natura PTCON025 “Serra de Montemuro” com cerca de 15 

habitats naturais e semi-naturais (ICNF, 1997). De acordo com os dados do COS’2007 (IGP, 2007) a 

classe de uso que predomina são os matos e vegetação herbácea, com cerca de 70% de cobertura da 

área de estudo (Quadro 16, Figura 4.5 – Folha 1 incluída no Anexo 4 do Volume 2 B – Anexos 4 a 7). 

A área de estudo é atravessada a Este pela Auto-estrada n.º 24 e pela Nacional n.º 2, ambas de 

orientação Nordeste-Sudoeste. De direcção Oeste – Este aparece a Nacional n.º 321. A restante área de 

estudo é atravessada por várias estradas Municipais. 

Quadro 16 – Uso do Solo. 

USO DO SOLO ÁREA (HA) PERCENTAGEM (%) 

Tecido urbano 126,0 1,1 

Indústria, comércio e transporte 72,3 0,6 

Áreas de extracção de inertes, área de deposição de resíduos e estaleiros de construção 45,9 0,4 

Espaços verdes urbanos, equipamentos desportivos, culturais e zonas de lazer e zonas históricas 0,1 0,0 

Culturas temporárias 1024,0 9,0 

Pastagens permanentes 54,6 0,5 
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USO DO SOLO ÁREA (HA) PERCENTAGEM (%) 

Áreas agrícolas heterogéneas 866,4 7,6 

Florestas 1127,4 9,9 

Florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea 8020,9 70,5 

Zonas descobertas e com pouca vegetação 40,0 0,4 

Águas interiores 2,2 0,02 

 

6.5.2.3 Unidades de Paisagem da Serra de Montemuro 

De acordo com o conjunto de características e atributos da paisagem, é possível estabelecer a distinção 

de unidades de paisagem. As unidades de paisagem correspondem às áreas que apresentam um padrão 

específico e um determinado carácter, reunindo um conjunto de características únicas que as tornam 

unidades homogéneas particulares (Cancela d’Abreu et al., 2004). Para a área de estudo, fez-se um 

primeiro enquadramento com as unidades de paisagem delimitadas por Cancela d’Abreu et al. (2004). De 

acordo com o mesmo autor a paisagem enquadra-se na unidade número 37 designada por “Serra de 

Montemuro” (Figura 42). 

 

Figura 42 - Unidades de Paisagem (Cancela d’Abreu et al., 2004) 
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Esta unidade - “Serra de Montemuro” é descrita por Cancela d’Abreu et al. (2004) como “um áspero e frio 

maciço granítico, onde é fácil sentir-se o tempo recuar (...) uma grande parte da serra indica formas claras 

de humanização, em que a criação de gado bovino tem um forte papel, tanto na economia como na cultura 

local (...). A agricultura (...) assume formas bastante elaboradas (...) surgem extensas encostas moldadas 

em socalcos, de onde ressalta um verde viçoso. (...) Mesmo quando não existem socalcos, o sistema de 

compartimentação dos campos é frequentemente constituído por muros e sebes arbóreas. ”. “A criação de 

gado (...) justifica a presença de sistemas pastoris que são indissociáveis do carácter das paisagens de 

Montemuro: os lameiros, as pastagens de altitude, as canadas (caminhos murados entre campos de 

cultura e que serpenteavam serra acima, ligando os povoados ao monte).” 

Para a identificação das unidades de paisagem locais foi estudada a paisagem tendo em consideração a 

acção dos processos ecológicos e culturais como os agentes que determinam o seu carácter - permitindo 

um aprofundamento das unidades de paisagem. Assim, apesar da área de estudo se enquadrar na 

unidade de paisagem “Serra de Montemuro” foram identificadas novas unidades de paisagem de caracter 

local. 

Na continuação do aprofundamento das unidades de paisagem da área de estudo foram delimitadas seis 

unidades de paisagem que se coadunam com as previamente definidas por Cancela d’Abreu et al. (2004) 

– funcionando como subunidades da unidade identificada por esse autor. Estas unidades foram 

delimitadas reunindo dados de campo e trabalho cartográfico, através da construção de um Sistema de 

Informação Geográfica (SIG) tendo por base o Modelo Digital de Terreno (MDT) com pixel de 25 metros e 

outra cartografia temática, como uso do solo, geologia, hidrografia, hipsometria e declives. Os limites 

foram posteriormente confirmados com os dados obtidos em campo.  

Com o processamento de dados em SIG, fez-se: a) o estudo da variação altimétrica em relação à média 

(desvio padrão), numa área de vizinhança de 10 pixéis por 10 pixéis – permitindo diferenciar as áreas com 

relevo mais abrupto das restantes; b) o cálculo da média de declives para uma área de vizinhança de 10 

pixéis por 10 pixéis – permitindo agrupar áreas por classes de declives mais generalizadas; c) e distinção 

em relevos mais altos e mais baixos de acordo com as classes altimétricas. Estes dados, em conjunto com 

outros factores de interpretação ecológica e cultural deram origem às unidades de paisagem apresentadas 

na Figura 4.6 – Folha 1 incluída no Anexo 4 do Volume 2 B – Anexos 4 a 7. 

6.5.2.3.1 UP1 – Sopé da Serra Humanizado 

A unidade de paisagem UP1 é caracterizada por pequenos núcleos habitacionais que se desenvolvem ao 

longo do sopé da serra com campos agrícolas compartimentados em seu redor e ao longo do vale do Rio 

Pombeiro. A compartimentação é feita principalmente com muros de pedra seca (Figura 43). Estes 

núcleos estão a cotas inferiores a 950 metros e em declives inferiores a 16%. A Figura 44 é representativa 

desta unidade e consegue-se ver a passagem nítida para a unidade de paisagem UP6, caracterizada por 

um relevo movimentado granítico. 
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Figura 43 – Sistema agrícola 

compartimentado (Vale do Rio Pombeiro) 

Figura 44 – Lugar de Moura Morta com 

sistema compartimentado. 

 

6.5.2.3.2 UP2 - Vale aberto do rio Balsemão e Lagoa de D. João 

O vale do rio Balsemão é um vale aberto ocupado por pastagens e culturas temporárias (Figura 45). A 

galeria ripícola do rio Balsemão em alguns troços aparece bem desenvolvida. Na sua proximidade 

localizam-se pequenos núcleos rurais que utilizam as pastagens para o gado bovino e caprino. 

 

Figura 45 – Vale do Rio Balsemão. 

O rio Balsemão é caracterizado pela presença de ecossistemas turfosos ácidos. Também a Lagoa de D. 

João (Figura 46) apresenta este tipo de ecossistemas. A Lagoa de D. João é um alvéolo, isto é, uma forma 

deprimida, de dimensão hectométrica a quilométrica, originada principalmente pelo desenvolvimento de 

processos de erosão diferencial (Vieira, 2005). Esta Lagoa apresenta uma cobertura vegetal 

exclusivamente herbácea, sendo local propício para o pastoreio do gado bovino, ovino e caprino. 
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Figura 46 - Lagoa de D. João (Fonte: Vifra, disponível em 

http://www.panoramio.com/photo/12459351). 

6.5.2.3.3 UP3 – Sistema Agrícola em relevo ondulado 

Esta unidade de paisagem apresenta um relevo ondulado moldado em formações graníticas com declives 

geralmente inferiores a 16% e com altitudes superiores a 950 metros. Os núcleos urbanos estão rodeados 

de áreas agrícolas e de áreas de mata, representando a tradicional organização da paisagem no sistema 

urbe - ager – saltus – silva (Figura 47). Em redor da urbe, formada por um núcleo concentrado, localiza-se 

o ager para produção de cereal, pomares e hortas. O saltus aparece depois do ager com os matagais que 

resultavam da regeneração natural de queimados mantidos em estado pastável (por acção dos rebanhos 

ou do fogo controlado pelos pastores). Para lá do saltus, localiza-se a silva (floresta cultivada, designada 

em português por mata). 

 

Figura 47 - Sistema agrícola em relevo ondulado, núcleo da Gralheira ao fundo. 

 

6.5.2.3.4 UP4 – Bosque galaico-português e sistema agrícola em relevo movimentado 

Esta unidade de paisagem é marcada pela forte presença do bosque galaico-português (Quercus 

pyrenaica e Quercus robur) em declives vigorosos, superiores a 16%. Esta unidade aparece com maior 

expressão em hipsometrias inferiores a 950 metros. Nesta UP também se incluem alguns castanheiros 

(Castanea sativa). Alguns núcleos rurais (Figura 48) foram incluídos nesta unidade por se encontrarem 
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envolvidos nesta mata mais densa, mantendo a proximidade dos sistemas agrícolas na proximidade da 

urbe. 

 

Figura 48 - Vale da ribeira da Carvalhosa (Picão ao fundo, e Pereira mais próximo). 

6.5.2.3.5 UP5 - Planalto ondulado em formações graníticas 

A UP5 é caracterizada por um relevo ondulado muito suave moldado em formações graníticas com pouca 

vegetação, dominada essencialmente por matos baixos (Figura 49 e Figura 50). 

Corresponde às cotas altimétricas mais elevadas e onde se localiza a maioria dos aerogeradores do 

Subparque Eólico da Carvalhosa e do Picão. 

 

Figura 49 – Planalto ondulado dominado por matos baixos e vegetação herbácea. 
 

 

Figura 50 – Planalto ondulado com muros de compartimentação. 
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6.5.2.3.6 UP6 - Relevo movimentado granítico 

Na envolvente da UP5, em vertentes declivosas com declives superiores a 16% e com altimetrias 

superiores a 950 metros, localiza-se a UP6 dominada por um relevo movimentado com a presença de 

afloramentos graníticos e matos baixos (Figura 51). 

 

Figura 51 – Relevo movimentado e afloramentos graníticos. 

6.5.2.4 Interpretação Ecológica da Serra da Arada 

Tal como para a serra de Montemuro, foi gerado o Modelo Digital do Terreno (MDT) da Serra da Arada 

através das curvas de nível e dos pontos cotados, com pixel de 25 metros, sobre o qual decorreu parte da 

interpretação da paisagem. A partir do MDT gerado foram definidas 16 classes de altimetria (Figura 4.1. – 

Folha 2 incluída no Anexo 4 do Volume 2 B – Anexos 4 a 7), entre os 358 m e os 1119 metros, com um 

intervalo de classe de 50 metros. A Serra da Arada é a estrutura geomorfológica da área de estudo com 

maior representatividade, com classes hipsométricas que variam dos 550 metros, no sopé da serra, aos 

1119 metros de altitude, no marco geodésico de Chãs.   

As classes mais baixas de altimetria localizam-se nos vales da ribeira da Landeira, da ribeira de 

Manhouce, da ribeira das Vessadas, da ribeira do Paivô e do rio Paivô. 

A serra da Arada é recortada por várias linhas de água que moldam as suas vertentes num relevo muito 

movimentado. Os vales com vertentes mais abrutas, com um predomínio de declives superiores a 25%, 

localizam-se em todas as vertentes da serra da Arada, com especial destaque nas vertentes a Nordeste 

(Figura 4.2. – Folha 2 incluída no Anexo 4 do Volume 2 B – Anexos 4 a 7). Com o aumento da altitude os 

declives tendem a suavizar formando planaltos ondulados a ondulados suaves. Para além do planalto, os 

declives mais aplanados localizam-se nos vales da ribeira da Landeira, da ribeira de Manhouce, da ribeira 

das Vessadas, da ribeira do Paivô e do rio Paivô. 

Na área de estudo predominam os declives muito elevados, abrangendo cerca de 60% da área de estudo 

(Quadro 17).  
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Quadro 17 - Classes de Declive. 

DECLIVES (CLASSES) ÁREA (HA) PERCENTAGEM 

0-5% 297 3,6 

5-8% 34 3,7 

8-12% 552 6,6 

12-16% 656 7,8 

16-25% 1581 18,9 

>25% 4964 59,4 

A resistência e natureza da litologia são exemplos de características das formações geológicas que vão 

determinar relevos distintos aquando da interacção com outros agentes modeladores da paisagem, 

formando vertentes, vales e planaltos com várias formas e evoluções distintas ao longo tempo.  

Na área de estudo existem dois tipos principais de formações geológicas: as granitóides e o complexo 

xisto grauváquico (Desenho 4 incluído no Anexo 1 do Volume 2 A – Anexos 1 a 3). A serra da Arada 

apresenta vales encaixados com declives maiores em formações do complexo vulcânico e nas formações 

granitóides tende a formar paisagens com relevo ondulado a movimentado. Tal como referido, a 

geodiversidade é uma das primeiras causas para a diversidade paisagística de um local. 

O festo principal da Serra da Arada, com orientação Este-Oeste separa duas bacias hidrográficas 

importantes: a bacia do rio Douro e a bacia do rio Vouga. Assim, de sentido Sul-Norte temos as ribeiras do 

Paivô, o rio Paivô e a ribeira do Seixo que drenam para o rio Paiva, afluente do rio Douro. De sentido 

Norte-Sul drenam as ribeiras da Landeira e de Manhouce para o rio Vouga (Figura 4.3 – Folha 2 incluída 

no Anexo 4 do Volume 2 B – Anexos 4 a 7). 

Em consequência da geomorfologia da Serra da Arada de orientação E-O é de destacar a predominância 

das exposições solares a Norte, Noroeste e Oeste, na parte superior da área de estudo e a predominância 

das exposições a Sul, Este e Sudeste na parte inferior da área de estudo (Figura 4.4 – Folha 2 incluída no 

Anexo 4 do Volume 2 B – Anexos 4 a 7). 

6.5.2.5 Interpretação cultural da Serra da Arada 

Também a serra da Arada é exemplo da ocupação tradicional do Norte de Portugal, com povoamentos 

próximos das zonas mais baixas para se aproximarem dos campos agrícolas férteis localizados em solos 

de aluvião. Estes pequenos núcleos rurais eram acompanhados de uma área agrícola em redor da 

povoação, seguindo-se as zonas de pastagem onde se criava o gado (Daveau, 1995). Em redor das 

pastagens localizava-se a mata autóctone. Por a área de estudo se localizar numa zona com formações 

granitóides a alternar com formações de xisto, o material de construção das habitações dos núcleos rurais 

vai alternando e, por vezes complementando-se, com rocha granítica e xistos. 

A substituição da mata autóctone por pinheiro bravo e eucalipto originou alterações na paisagem e uma 

maior susceptibilidade aos incêndios florestais. As florestas dominantes na área de estudo são 

constituídas por eucalipto e pinheiro bravo. Os exemplares mais notáveis de vegetação arbórea localizam-

se em algumas ribeiras das linhas de águas com vegetação da galeria ripícola. 



SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA ARADA/ 
MONTEMURO (2.ª FASE) 
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 
VOLUME 1 - RELATÓRIO 
 

 

15055_MD_EP_EIA_01_0.doc 

79 

A área de estudo pertence ao Sitio Classificado da Rede Natura PTCON0047 “Serra da Freita e Arada” 

com cerca de 18 habitats naturais e semi-naturais (ICNF, 1997). De acordo com os dados do COS’2007 

(IGP, 2007) a classe de uso que predomina são os matos e vegetação herbácea, com cerca de 64% de 

cobertura da área de estudo (Quadro 18 e Figura 4.5. – Folha 1 incluída no Anexo 4 do Volume 2 B – 

Anexos 4 a 7). 

A área de estudo é servida por estradas Municipais. 

Quadro 18 – Uso do Solo. 

USO DO SOLO ÁREA (HA) PERCENTAGEM (%) 

Tecido urbano 60,4 0,7 

Indústria, comércio e transporte 6,4 0,1 

Áreas de extracção de inertes, área de deposição de resíduos e estaleiros de construção 1,6 0,02 

Culturas temporárias 331,0 4,0 

Áreas agrícolas heterogéneas 86,1 1,0 

Florestas 2234,5 26,7 

Florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea 5326,1 63,7 

Zonas descobertas e com pouca vegetação 317,7 3,8 

 

6.5.2.6 Unidades de Paisagem da Serra da Arada 

Conforme anteriormente referido de acordo com o conjunto de características e atributos da paisagem, é 

possível estabelecer a distinção de unidades de paisagem. As unidades de paisagem correspondem às 

áreas que apresentam um padrão específico e um determinado carácter, reunindo um conjunto de 

características únicas que as tornam unidades homogéneas particulares (Cancela d’Abreu et al., 2004). 

Para a área de estudo, fez-se um primeiro enquadramento com as unidades de paisagem delimitadas por 

Cancela d’Abreu et al. (2004). De acordo com o mesmo autor a paisagem enquadra-se na unidade 

número 40 designada por “Serra da Arada” (Figura 52). 
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Figura 52 - Unidades de Paisagem (Cancela d’Abreu et al., 2004) 

Esta unidade - “Serra da Arada” é descrita por Cancela d’Abreu et al. (2004) como tendo “uma forma 

imponente do seu relevo, tanto pela altitude como pelo abrupto das encostas (...) o substracto, ora 

granítico ora xistoso, surge frequentemente à superfície, em imponentes blocos rochosos ou escarpas 

abruptas. (...) A partir dos vales e até aos 600-800 m, as encostas encontram-se cobertas por matas, 

frequentemente eucaliptos; na parte superior das encostas e cabeços, o que domina são os afloramentos 

rochosos e um manto vegetal contínuo dominado por espécie arbustivas e herbáceas rasteiras, com uma 

composição florística muito diversificada”.  

Para a identificação das unidades de paisagem locais foi estudada a paisagem tendo em consideração a 

acção dos processos ecológicos e culturais como os agentes que determinam o seu carácter - permitindo 

um aprofundamento das unidades de paisagem. Assim, apesar da área de estudo se enquadrar na 

unidade de paisagem “Serra da Arada” foram identificadas novas unidades de paisagem de caracter local. 

Na continuação do aprofundamento das unidades de paisagem da área de estudo foram delimitadas cinco 

unidades de paisagem que se coadunam com as previamente definidas por Cancela d’Abreu et al. (2004) 

– funcionando como subunidades das unidades identificadas por esse autor. Estas unidades foram 

delimitadas reunindo dados de campo e trabalho cartográfico, através da construção de um Sistema de 
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Informação Geográfica (SIG) tendo por base o Modelo Digital de Terreno (MDT) com pixel de 25 metros e 

outra cartografia temática, como uso do solo, geologia, hidrografia, hipsometria e declives. Os limites 

foram posteriormente confirmados com os dados obtidos em campo.  

Com o processamento de dados em SIG, fez-se: a) o estudo da variação altimétrica em relação à média 

(desvio padrão), numa área de vizinhança de 10 pixéis por 10 pixéis – permitindo diferenciar as áreas com 

relevo mais abrupto das restantes; b) o cálculo da média de declives para uma área de vizinhança de 10 

pixéis por 10 pixéis – permitindo agrupar áreas por classes de declives mais generalizadas; c) e distinção 

em relevos mais altos e mais baixos de acordo com as classes altimétricas. Estes dados, em conjunto com 

outros factores de interpretação ecológica e cultural deram origem às unidades de paisagem apresentadas 

na Figura 4.6 – Folha 2 incluída no Anexo 4 do Volume 2 B – Anexos 4 a 7. 

6.5.2.6.1 UP1 - Vertentes muito movimentadas em formações xistentas 

Esta unidade é caracterizada por um relevo muito movimentado, com declives superiores a 25%, moldado 

em formações de xisto. O uso do solo dominante é o de matos baixos e vegetação herbácea e não 

contempla nenhum núcleo habitacional (Figura 53). 

 

Figura 53 – Relevo muito movimentado. 

6.5.2.6.2 UP2 – Núcleo central da Serra da Arada 

O núcleo central da Arada é uma unidade de paisagem caracterizada por um relevo muito movimentado 

(Figura 54) que vai progressivamente passando a ondulado à medida que a altitude aumenta (Figura 55). 

Este núcleo apresenta vários afloramentos graníticos. 
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Figura 54 – Planalto e vale mais encaixado 

da ribeira do Paivô 

Figura 55 – Planalto ondulado da serra da 

Arada 

6.5.2.6.3 UP3 – Vertente movimentada com sopé humanizado 

Esta unidade apresenta declives elevados, com vertentes moldadas em formações de xisto e granito e 

com uma ocupação dominada por floresta de eucalipto e pinheiro bravo e presença de matos baixos 

(Figura 76). Os núcleos rurais vão aparecendo no sopé da serra e em algumas aplanações ao longo da 

vertente (Figura 77). 

  

Figura 56 – Vertente Sul da área de estudo Figura 57 – Núcleo rural da Landeira 

 

6.5.2.6.4 – UP4 – Relevo ondulado humanizado 

Esta unidade é caracterizada por um relevo ondulado moldado em formações granitóides e com 

hipsometrias inferiores a 900 metros (Figura 58). É nesta unidade que se concentram o maior número de 

núcleos rurais, muitos deles com características tradicionais de que é exemplo Manhouce e Vilarinho 

(Figura 59). Esta unidade apresenta compartimentação agrícola na proximidade dos vários núcleos rurais. 
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Figura 58 – Relevo ondulado e sistemas 

agrícolas 

Figura 59 – Povoação de Vilarinho 

 

6.5.2.6.5 UP5 – Sistema agrícola em socalcos 

Alguns núcleos rurais foram-se estabelecendo em vertentes muito inclinadas e com sistemas agrícolas 

desenvolvidos em socalcos. Esta unidade compreende estes sistemas. O relevo é vigoroso e moldado em 

formações de xisto (Figura 60 e Figura 61). 

  

Figura 60 – Sistema de socalcos Figura 61 – Relevo movimentado e sistema 

de socalcos 

 

6.5.3 Avaliação da Sensibilidade Paisagística 

Para a determinação da sensibilidade da paisagem utilizou-se uma metodologia baseada nos estudos e 

conceitos desenvolvidos pela Countryside Comission (Swanwick, 2002; Carroll & Turpin, 2002). A 

sensibilidade da paisagem é definida como a capacidade de uma paisagem comportar alterações sem que 

estas produzam efeitos adversos no seu carácter (LIIEMA, 2002).  
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Para a avaliação da sensibilidade da paisagem integram-se os dados da qualidade visual da paisagem 

com a capacidade de absorção, tornando-se possível avaliar qualitativamente a sensibilidade de uma 

paisagem a uma determinada alteração, através da aplicação da seguinte matriz (Quadro 19). 

Quadro 19 – Matriz de Sensibilidade. 

 

CAPACIDADE DE ABSORÇÃO VISUAL DA PAISAGEM 

BAIXA 
BAIXA A 

MÉDIA 
MÉDIA 

MÉDIA A 

ELEVADA 
ELEVADA 

Q
U

A
L

ID
A

D
E

 D
A

 P
A

IS
A

G
E

M
 

B
A

IX
A

 

Sensibilidade 

Baixa 

Sensibilidade 

Baixa 

Sensibilidade 

Baixa 

Sensibilidade 

Baixa 

Sensibilidade 

Baixa 

B
A

IX
A

 A
 

M
É

D
IA

 Sensibilidade 

Baixa a 

média 

Sensibilidade 

Baixa a 

média 

Sensibilidade 

Baixa a 

média 

Sensibilidade 

Baixa a 

média 

Sensibilidade 

Baixa 

M
É

D
IA

 

Sensibilidade 

média 

Sensibilidade 

média 

Sensibilidade 

média 

Sensibilidade 

Baixa a 

média 

Sensibilidade 

Baixa 

M
É

D
IA

 A
 

E
L

E
V

A
D

A
 

Sensibilidade 

média a 

elevada 

Sensibilidade 

média a 

elevada 

Sensibilidade 

média a 

elevada 

Sensibilidade 

média a 

elevada 

Sensibilidade 

Baixa a 

média 

E
L

E
V

A
D

A
 

Sensibilidade 

elevada 

Sensibilidade 

elevada 

Sensibilidade 

elevada 

Sensibilidade 

média a 

elevada 

Sensibilidade 

média 

 

6.5.3.1 Qualidade Visual da Paisagem 

Na avaliação da qualidade da paisagem são considerados os elementos naturais e culturais que a 

compõem, assim como aqueles que decorrem da percepção de quem avalia a paisagem. Assim sendo, a 

qualidade da Paisagem, está intimamente relacionada com a estabilidade da mesma, no sentido de uma 

adequação dos usos aos sistemas ecológicas existências. Naturalmente essa estabilidade da paisagem 

manifestar-se-á em termos cénicos. Uma paisagem com um ordenamento do território equilibrado 

apresentará valores cénicos elevados. 

Para a determinação da qualidade da paisagem são avaliados em primeira análise a adequação do uso 

aos sistemas ecológicos presentes em cada unidade de paisagem. Numa segunda abordagem, são 

considerados por um lado o ritmo orográfico, a vegetação, o padrão cultural existente e os elementos 

construídos, e, por outro, as características associadas à percepção do espaço, tais como: a escala, a 

diversidade, a textura, a forma, a cor e o movimento (Swanwick, 2002). Esta avaliação é feita com base na 

interpretação das unidades de paisagem que se revela fundamental para sistematizar as características da 

paisagem e permitir uma primeira avaliação da sua qualidade. Posteriormente são também identificados 
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valores e intrusões na paisagem capazes de valorizar ou desvalorizar a paisagem, complementando a 

qualidade da paisagem. 

6.5.3.1.1 Serra de Montemuro 

Para a avaliação da qualidade das unidades de paisagem foram utilizados os critérios explicitados no 

Quadro 20. A valoração dos vários parâmetros de avaliação oscilou entre o 1 (baixa) a 5 (elevada). O 

resultado cartográfico apresenta-se na Figura 4.7. – Folha 1 incluída no Anexo 4 do Volume 2 B – Anexos 

4 a 7. 

Quadro 20 - Parâmetros de avaliação da Qualidade das Unidades de Paisagem (serra de 

Montemuro). 

UNIDADE DE PAISAGEM PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA UNIDADE DE PAISAGEM 
QUALIDADE DA UNIDADE 

DE PAISAGEM 

SIGLA DESIGNAÇÃO 

CONSERVAÇÃO 

DO SOLO E DA 

ÁGUA 

(ADEQUAÇÃO DA 

DENSIDADE DE 

COBERTO) 

DIVERSIDADE 
(TEXTURAS/CORES) 

VARIAÇÃO 

DO RELEVO 

(MOVIMENTO) 

AMPLITUDE 

VISUAL 

(SISTEMAS 

DE VISTAS) 

ELEMENTOS 

CONSTRUÍDOS 

DE 

INTERESSE 

(PATRIMÓNIO, 
ELEMENTOS 

PONTUAIS) 

VALOR 

FINAL 
DESIGNAÇÃO 

(MÉDIA) 

UP1 
Sopé da Serra 

Humanizado 
4 4 2 4 4 4 

Média a 

Elevada 

UP2 
Vale aberto do 

rio Balsemão 
4 4 3 4 4 4 

Média a 

Elevada 

UP3 

Sistema 

agrícola em 

relevo ondulado 

5 5 4 5 4 5 Elevada 

UP4 

Bosque galaico-

português e 

sistema agrícola 

em relevo 

movimentado 

5 5 5 4 4 5 Elevada 

UP5 

Planalto 

ondulado em 

formações 

graníticas 

2 2 2 5 2 3 Média 

UP6 

Relevo 

movimentado 

granítico 

2 2 4 3 1 2 
Baixa a 

Média 

A qualidade das unidades de paisagem é complementada com uma ponderação positiva (no caso de 

existirem valores visuais) ou negativa (no caso da presença de intrusões na paisagem). Os valores na 

paisagem são elementos ecológicos ou culturais que integram a paisagem e apresentam características 

de elevada qualidade visual. Na paisagem em estudo são de destaque os campos agrícolas, associados a 
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um relevo suave com muros de pedra seca e os núcleos rurais de caracter tradicional, as manchas de 

carvalhal e o facto de ser um sítio classificado da rede natura PTCON0025. 

As intrusões visuais da paisagem em estudo resultam de algumas intervenções na paisagem, como a 

abertura de pedreira para exploração (Figura 62) e a auto-estrada A24 (Figura 63). 

  

Figura 62 – Pedreira Figura 63 – Auto-estrada n.º 24 

Os valores e intrusões na paisagem e respectivas fontes de informação apresentam-se no Quadro 21 e 

Figura 4.8. – Folha 1 incluída no Anexo 4 do Volume 2 B – Anexos 4 a 7. 

Quadro 21 – Valores e Intrusões na Paisagem (serra de Montemuro). 

FONTE DA INFORMAÇÃO CARACTERÍSTICAS 
VALOR 

PAISAGÍSTICO 

INTRUSÃO 

VISUAL 

COS2007, IGP Campos Agrícolas   X   

COS2007, IGP e dados de campo Carvalhais X   

COS2007, IGP Núcleos rurais X   

ICNF Sitio classificado da rede natura X  

COS2007, fotointerpretação e dados de campo Pedreira e área industrial   X 

Fotointerpretação Auto-estrada A24   X 

Através da integração da qualidade das unidades de paisagem e valores e intrusões na paisagem obtém-

se a qualidade visual da paisagem (Figura 4.9. – Folha 1 incluída no Anexo 4 do Volume 2 B – Anexos 4 a 

7). Cerca de 32% da área em estudo apresenta qualidade visual média, 25 % qualidade média a elevada e 

43 % elevada (Quadro 22). 

Quadro 22 – Qualidade Visual da Paisagem (serra de Montemuro). 

QUALIDADE VISUAL DA PAISAGEM ÁREA (HA) PERCENTAGEM 

Baixa a Média 9,9 0,1 

Média 3635,3 31,9 

Média a Elevada 2895,3 25,4 

Elevada 4840,1 42,5 
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6.5.3.1.2 Serra da Arada 

Para a avaliação da qualidade das unidades de paisagem foram utilizados os critérios explicitados no 

Quadro 23. A valoração dos vários parâmetros de avaliação oscilou entre o 1 (baixa) a 5 (elevada). O 

resultado cartográfico apresenta-se na Figura 4.7. – Folha 2 incluída no Anexo 4 do Volume 2 B – Anexos 

4 a 7. 

Quadro 23 - Parâmetros de avaliação da Qualidade das Unidades de Paisagem (serra da 

Arada). 

UNIDADE DE PAISAGEM PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA UNIDADE DE PAISAGEM 
QUALIDADE DA 

UNIDADE DE PAISAGEM 

SIGLA DESIGNAÇÃO 

CONSERVAÇÃO 

DO SOLO E DA 

ÁGUA 

(ADEQUAÇÃO DA 

DENSIDADE DE 

COBERTO) 

DIVERSIDADE 

(TEXTURAS/CORES) 

VARIAÇÃO 

DO RELEVO 

(MOVIMENTO) 

AMPLITUDE 

VISUAL 

(SISTEMAS 

DE VISTAS) 

ELEMENTOS 

CONSTRUÍDOS 

DE INTERESSE 

(PATRIMÓNIO, 
ELEMENTOS 

PONTUAIS) 

VALOR 

FINAL DESIGNAÇÃO 

(MÉDIA) 

UP1 

Vertentes muito 
movimentadas 
em formações 

xistentas 

3 3 5 4 0 3 Média 

UP2 
Núcleo central 

da Serra da 
Arada 

3 4 4 5 3 4 
Média a 
Elevada 

UP3 

Vertente 
movimentada 

com sopé 
humanizado 

3 3 4 3 4 3 Média 

UP4 Relevo ondulado 
humanizado 

4 4 3 3 4 4 
Média a 
Elevada 

UP5 Sistema agrícola 
em socalcos 

4 4 4 3 3 4 
Média a 
Elevada 

A qualidade das unidades de paisagem é complementada com uma ponderação positiva (no caso de 

existirem valores visuais) ou negativa (no caso da presença de intrusões na paisagem). Os valores na 

paisagem são elementos ecológicos ou culturais que integram a paisagem e apresentam características 

de elevada qualidade visual. Na paisagem em estudo são de destaque os campos agrícolas, os núcleos 

rurais de caracter tradicional e a classificação como Sitio da Rede Natura. As intrusões visuais da 

paisagem em estudo resultam de algumas intervenções na paisagem, de que é exemplo áreas ardidas 

(Quadro 24 e Figura 4.8. – Folha 2 incluída no Anexo 4 do Volume 2 B – Anexos 4 a 7). 

Quadro 24 – Valores e Intrusões na Paisagem (serra da Arada). 

FONTE DA INFORMAÇÃO CARACTERÍSTICAS 
VALOR 

PAISAGÍSTICO 

INTRUSÃO 

VISUAL 

COS2007 Campos agrícolas e núcleos rurais X 
 

ICNF Sitio Classificado da Rede Natura PTCON0047 X  

ICNF (www.igeo.pt) Área ardida em 2013   X 
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Através da integração da qualidade das unidades de paisagem e valores e intrusões na paisagem obtém-

se a qualidade visual da paisagem (Figura 4.9. – Folha 9 incluída no Anexo 4 do Volume 2 B – Anexos 4 a 

7). Cerca de 42% da área em estudo apresenta qualidade visual média a elevada e 56% elevada (Quadro 

25). 

Quadro 25 - Qualidade Visual da Paisagem (serra da Arada). 

QUALIDADE VISUAL DA PAISAGEM ÁREA (HA) PERCENTAGEM 

Baixa a Média 185,8 2,2 

Média 40,1 0,5 

Média a Elevada 3475,3 41,6 

Elevada 4662,9 55,7 

6.5.3.2 Capacidade de Absorção Visual da Paisagem 

A capacidade de absorção visual é definida como a maior ou menor facilidade de admitir alterações ou 

intrusões no seu seio sem afectar negativamente a qualidade da paisagem.  

A maior ou menor capacidade de absorção visual de uma paisagem é função: do tipo de coberto vegetal e 

da sua densidade, da morfologia do terreno e dos declives. A conjugação destes factores tem uma acção 

determinante na existência de barreiras físicas, capazes de limitar um impacte visual e de absorver 

alterações ou novas intrusões.   

Para a avaliação da capacidade da absorção visual da paisagem foi considerada a situação mais 

desfavorável, isto é, sem cobertura vegetal. A capacidade de absorção visual da paisagem está também 

relacionada como número de potenciais observadores, que implicará no seu grau de exposição. Desta 

forma, para a avaliação deste factor foi tido por base o relevo, através do MDT de pixel 25 metros, e a 

análise das bacias visuais. A absorção visual está relacionada com a acessibilidade visual numa relação 

de proporcionalidade inversa, isto é, quanto maior a acessibilidade visual, menor a capacidade de 

absorção visual de uma nova intrusão na paisagem. Assim, para a avaliação da capacidade de absorção 

foram consideradas classes de maior ou menor absorção visual com base no número de bacias visuais 

analisadas: 

- 0 bacias – Elevada capacidade de absorção visual, 

- [1-2] – Média a elevada capacidade de absorção visual;  

- [3-5] – Média capacidade de absorção visual;  

- [6-8] – Baixa a média capacidade de absorção visual;  

- mais de 9 bacias – Baixa capacidade de absorção visual. 

 

6.5.3.2.1 Serra de Montemuro 

Cerca de 32% da serra de Montemuro apresenta boa capacidade de absorção visual. Por sua vez, cerca 

de 32% apresenta baixa e baixa a média capacidade de absorção visual, encontrando-se potencialmente 
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mais exposta a observadores (Quadro 26 e Figura 4.10. – Folha 1 incluída no Anexo 4 do Volume 2 B – 

Anexos 4 a 7). Os aerogeradores em análise localizam-se na classe de absorção visual “baixa a média”. 

Quadro 26 – Capacidade de Absorção Visual (serra de Montemuro). 

CAPACIDADE DE ABSORÇÃO VISUAL ÁREA (HA) PERCENTAGEM 

Baixa 653,9 5,7 

Baixa a Média 2975,8 26,1 

Média 4065,9 35,7 

Média a Elevada 3397,7 29,9 

Elevada 287,3 2,5 

6.5.3.2.2 Serra da Arada 

Cerca de 60% da serra da Arada apresenta boa capacidade de absorção visual. Por sua vez, cerca de 

17% apresenta baixa e baixa a média capacidade de absorção visual, encontrando-se potencialmente 

mais exposta a observadores (Quadro 27 e Figura 4.10. – Folha 2 incluída no Anexo 4 do Volume 2 B – 

Anexos 4 a 7). Os aerogeradores em análise localizam-se na classe de absorção visual “baixa a média”. 

Quadro 27 – Capacidade de Absorção Visual (serra da Arada). 

CAPACIDADE DE ABSORÇÃO VISUAL ÁREA (HA) PERCENTAGEM 

Baixa 232,8 2,8 

Baixa a Média 1187,3 14,2 

Média 1956,7 23,4 

Média a Elevada 3229,3 38,6 

Elevada 1758,0 21,0 

6.5.3.3 Sensibilidade da Paisagem  

6.5.3.3.1 Serra de Montemuro 

Para a avaliação da sensibilidade da paisagem foi aplicada a matriz referida no início do subcapítulo 

(Quadro 19). As classes de sensibilidade que predominam na área de estudo enquadram-se na classe 

média a elevada abrangendo cerca de 40% da área total (Quadro 28 e Figura 4.11. – Folha 1 incluída no 

Anexo 4 do Volume 2 B – Anexos 4 a 7). A classe de sensibilidade baixa e baixa a média apresenta-se 

com maior expressão nas vertentes noroeste e em algumas manchas perto dos aerogeradores.  

Por sua vez, as classes de maior sensibilidade reúnem as características de maior qualidade em conjunto 

com uma acessibilidade visual também maior. Estas classes abrangem 27% da área total e localizam-se 

nas vertentes sudeste e nos vales a norte da área de estudo. 

Quadro 28 - Sensibilidade da Paisagem (serra de Montemuro). 

SENSIBILIDADE DA PAISAGEM ÁREA (HA) PERCENTAGEM 

Baixa 93,5 0,8 

Baixa a Média 2325,8 20,4 
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SENSIBILIDADE DA PAISAGEM ÁREA (HA) PERCENTAGEM 

Média 1419,8 12,5 

Média a Elevada 4424,7 38,9 

Elevada 3116,9 27,4 

6.5.3.3.2 Serra da Arada 

Para a avaliação da sensibilidade da paisagem foi aplicada a matriz referida no início do subcapítulo 

(Quadro 19). As classes de sensibilidade que predominam na área de estudo enquadram-se na classe 

média a elevada, abrangendo cerca de 43% da área total (Quadro 29 e Figura 4.11. – Folha 1 incluída no 

Anexo 4 do Volume 2 B – Anexos 4 a 7). A classe de sensibilidade baixa e baixa a média apresenta-se 

com maior intensidade na zona nordeste da área de estudo. Por sua vez, as classes de maior 

sensibilidade que reúnem as características de maior qualidade em conjunto com uma acessibilidade 

visual também maior, abrangem 31% da área total. Estas áreas localizam-se nas vertentes Oeste onde se 

localizam grande parte dos potenciais observadores. 

Quadro 29 - Sensibilidade da Paisagem (serra da Arada). 

SENSIBILIDADE DA PAISAGEM ÁREA (HA) PERCENTAGEM 

Baixa a Média 1492,1 17,8 

Média 698,8 8,4 

Média a Elevada 3560,1 42,6 

Elevada 2613,1 31,2 

 

6.6 SISTEMAS ECOLÓGICOS 

6.6.1 Enquadramento da área de estudo 

As áreas previstas para a implantação da segunda fase do Sobreequipamento do Parque Eólico de 

Arada/Montemuro encontram-se localizadas no complexo montanhoso formado pelas serras da Arada e 

Montemuro. As zonas estudadas estão situadas no interior de duas áreas classificadas: o Sítio “Serra de 

Montemuro” (PTCON0025 - incluído na 1.ª Fase da Lista Nacional de Sítios da Rede Natura 2000, 

aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de Agosto) e o Sítio “Serras da 

Freita e Arada” (PTCON0047 - incluído na 2.ª Fase da Lista Nacional de Sítios da Rede Natura 2000, 

aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 76/00, de 5 de Julho). 

A serra de Montemuro é uma região de características montanhosas, com declives acentuados e altitudes 

médias rondando os 800-1000 m, sendo a altitude máxima de 1382 m. A rede hidrográfica é vasta e rica, 

incluindo rios como o Paiva e os seus afluentes Paivô e Ardena e afluentes do rio Douro, como a ribeira de 

Bestança e os rios Balsemão e Cabrum. Numa perspectiva geológica e litológica, existe uma 

predominância das rochas eruptivas como o granito e afins, o sienito e os gabros e rochas metamórficas 

onde se incluem os quartzitos, os xistos, os grauvaques e as gneisses (PENA & CABRAL, 1996). 
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Em termos biogeográficos a serra de Montemuro insere-se no Superdistrito Beiraduriense da Província 

Cantabro-Atlântica da Região Eurosiberiana (COSTA ET AL., 1998). Esta serra apresenta um clima um 

pouco menos chuvoso e mais continentalizado do que as serras da mesma região a norte do rio Douro 

(Marão, Alvão, Gerês), estando ausentes alguns dos típicos elementos atlânticos, sendo dominantes os 

bosques e os matagais mais adaptados a estas condições rigorosas como os bosques de Carvalho-negral 

(Quercus pyrenaica) e os giestais de Giesta-branca (Cytisus multiflorus) e o Rosmaninho (Lavandula 

sampaioana) (HONRADO, 2003). Hoje em dia, as manchas de carvalhal autóctone são já pontuais, tendo 

sido substituídas, por acção humana, por florestas de produção dominadas por espécies exóticas como o 

Pinheiro-bravo (Pinus pinaster) e o Eucalipto (Eucalyptus sp.). Resultantes da degradação e destruição da 

floresta primitiva (através do sobrepastoreio e incêndios), actualmente vastas áreas de mato dominam 

estas serras. 

Os habitats naturais presentes indicam a boa qualidade do Sítio da Rede Natura 2000 “Serra de 

Montemuro”, tendo sido inventariados um total de 15 Habitats Naturais incluídos na Directiva Habitats, 

quatro dos quais são considerados prioritários (ICNB, 2008): 

- Charcos temporários mediterrânicos (3170); 

- Charnecas húmidas atlânticas de Erica ciliaris e Erica tetralix (4020); 

- Formações herbáceas de Nardus, com riqueza de espécies, em substratos siliciosos das 

zonas montanhosas (6230); 

- Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) (91E0). 

No respeitante à fauna, é possível encontrar várias espécies com estatuto de ameaça ou endémicas da 

Península Ibérica, onde se destacam Lobo (Canis lupus), que encontra aqui um dos seus últimos redutos 

a sul do rio Douro, Toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus), Gato-bravo (Felis silvestris), Lontra (Lutra), 

Tartaranhão-cinzento (Circus cyaneus), Águia-perdigueira (Hieraaetus fasciatus), Víbora-cornuda (Vipera 

latastei), Lagarto-de-água (Lacerta schreiberi), Salamandra-lusitânica (Chioglossa lusitanica) e Boga 

(Chondrostoma polylepis ou Chondrostoma duriensis) (ICNB, 2008). 

A população humana na serra de Montemuro subsiste ainda, em grande parte, da agricultura e pastorícia, 

com um povoamento disperso por pequenas aldeias, geralmente com algumas dezenas ou poucas 

centenas de habitantes. 

A sul da serra de Montemuro, na margem esquerda do rio Paiva, estendem-se as serras da Arada e da 

Freita. Este complexo montanhoso, que em conjunto com a serra do Arestal constituem o Maciço da 

Gralheira, possui altitudes máximas a rondar os 1100 m (CÂNDIDO & ÁLVARES, 2003). 
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São serras com uma orografia mais acidentada do que a serra de Montemuro, possuindo cumeadas 

estreitas e vales profundos (muitas vezes escarpados), onde correm diversas linhas de água de 

montanha. Do ponto de vista geológico estas formações montanhosas são semelhantes às encontradas 

na serra de Montemuro, com ocorrência maioritária de granitos (predominantes na serra da Freita) e de 

xistos (predominantes na serra da Arada). 

Em termos biogeográficos as serras da Freita e Arada inserem-se, tal como a serra de Montemuro, no 

Superdistrito Beiraduriense da Província Cantabro-Atlântica da Região Eurosiberiana, apesar de se 

encontrarem já numa zona de fronteira com a Região Mediterrânica (COSTA ET AL., 1998). 

O clima é agreste, com Invernos rigorosos e Verões relativamente quentes, mas com grandes amplitudes 

térmicas diárias, devido a um acentuado arrefecimento nocturno (CÂNDIDO & ÁLVARES, 2003). 

O facto de esta zona encontrar-se numa área de fronteira entre a região Eurosiberiana e a região 

Mediterrânica permite-lhe possuir valores ecológicos típicos destas duas zonas biogeográficas, conferindo-

lhe um potencial faunístico e florístico enorme. Exemplos disso são a presença do Azevinho (Ilex 

aquifolium), espécie tipicamente atlântica associada a afloramentos rochosos e linhas de água de 

montanha e da Azinheira (Quercus rotundifolia), espécie tipicamente mediterrânica que ocorre 

espontaneamente em várias serras do Norte e Centro do país, quase sempre com porte arbustivo 

(CÂNDIDO & ÁLVARES, 2003). 

As espécies vegetais de porte arbóreo mais comuns nestas serras correspondem a pequenos 

povoamentos de Eucalipto (Eucaliptus sp.), Pinheiro-bravo (Pinus pinaster), Pinheiro-manso (Pinus pinea) 

e Bétula (Betula pubescens), esta última normalmente associada a linhas de água. No entanto, é ainda 

possível encontrar alguns resquícios da floresta primitiva de Carvalhos (Quercus pyrenaica e Quercus 

robur) e Castanheiros (Castanea sativa), nomeadamente em vales mais estreitos e íngremes, de difícil 

acesso, onde não são possíveis as práticas agrícolas e o pastoreio (CÂNDIDO & ÁLVARES, 2003). Resultado 

da degradação da floresta por acção do homem (agricultura, incêndios, pastorícia), as formações 

arbustivas são o tipo de vegetação mais comum, dominadas por Tojos (Ulex sp.), Urzes (Erica sp.) e 

Carqueja (Pterospartum tridentatum) (CÂNDIDO & ÁLVARES, 2003). 

Em termos de habitats naturais, o Sítio da Rede Natura 2000 “Serras da Freita e Arada” apresenta uma 

considerável variabilidade, possuindo habitats extremamente importantes a nível nacional, dos quais 

quatro são considerados prioritários no Anexo I da Directiva “Habitats”: 

- Charnecas húmidas atlânticas de Erica ciliaris e Erica tetralix (4020); 

- Matagais arborescentes de Laurus nobilis (5230) 

- Formações herbáceas de Nardus, com riqueza de espécies, em substratos siliciosos das 

zonas montanas (e das zonas submontanas da Europa continental) (6230); 
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- Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) (91E0). 

Em termos faunísticos, é necessário salientar a presença do lobo (Canis lupus), que possui nestas serras 

um dos últimos grupos reprodutores estáveis a sul do rio Douro. Outras espécies a destacar são a 

Salamandra-lusitânica (Chioglossa lusitanica) e o Lagarto-de-água (Lacerta schreiberi), espécies 

endémicas da Península Ibérica (ICNB, 2008). 

6.6.2 Flora, vegetação e habitats naturais 

A implementação de qualquer projecto desta natureza implica a afectação directa ou indirecta das 

comunidades vegetais presentes nas áreas de inserção do projecto. A caracterização da flora e da 

vegetação local permite analisar o interesse conservacionista destas comunidades e, posteriormente 

avaliar os impactes decorrentes da implantação do projecto. Neste âmbito, são caracterizados os biótopos 

e habitats naturais legalmente protegidos presentes nas áreas de estudo, bem como a avaliação dos seus 

estados de conservação. 

6.6.2.1 Metodologia 

Nos termos da legislação em vigor, torna-se necessário estimar o valor do património botânico, assim 

como a sua sensibilidade às alterações introduzidas pela construção e exploração do projecto. Neste 

contexto, foram definidos quatro critérios para avaliar as comunidades vegetais, as quais resumem todos 

os critérios vulgarmente utilizados em avaliação de fitocenoses: 

- De acordo com a proximidade ou grau de semelhança (ou afastamento) relativamente ao 

coberto vegetal primitivo; 

- De acordo com a presença ou ausência de espécies raras ou ameaçadas; 

- De acordo com a presença de habitats classificados nos termos do Anexo B-I do Decreto-Lei 

n.º 140/99 (com as devidas alterações constantes do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 

Fevereiro e do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de Novembro); 

- De acordo com a presença de formações vegetais raras no contexto nacional. 

A avaliação do primeiro aspecto tem como pressuposto que as fitocenoses apresentam uma marcada 

regularidade na sua composição, mostrando combinações de espécies características - unidades de 

comunidades vegetais - de acordo com a natureza edáfica e climática do meio. Por este motivo, é possível 

determinar, para cada local, as fitocenoses que se sucedem ao longo do tempo, a partir da etapa 

climácica, devido às acções de destruição naturais ou antropogénicas. 

Nesta perspectiva, o valor ecológico máximo de uma dada área corresponde à etapa clímax. Assim, cada 

fitocenose que se estabelece desde as comunidades climácicas até à desertificação traduz-se numa 



SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA ARADA/ 
MONTEMURO (2.ª FASE) 
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 
VOLUME 1 - RELATÓRIO 
 

 

15055_MD_EP_EIA_01_0.doc 

94 

diminuição do seu valor. Isto é, quanto maior é o afastamento de determinada estrutura de vegetação em 

relação ao clímax, menor o seu valor natural. As comunidades mais próximas do clímax apresentam, 

também, maior sensibilidade uma vez que, após um episódio de perturbação, o período necessário para o 

seu restabelecimento é mais longo do que o período necessário para o restabelecimento de uma etapa 

pioneira. 

Na ausência de um Livro Vermelho das Plantas de Portugal, foram consideradas como espécies raras, 

endémicas ou com estatuto de ameaça: endemismos de distribuição geográfica muito restrita; espécies 

classificadas por Dray (1985); algumas das espécies que foram integradas na listagem provisória de 

espécies a estudar, no âmbito da elaboração do Livro Vermelho; bem como as espécies classificadas no 

âmbito do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro alterado pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de 

Novembro. 

Relativamente à presença de habitats naturais classificados pelo Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril 

(alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de 

Novembro), utilizaram-se os critérios constantes no manual interpretativo publicado pela Comissão 

Europeia (ROMÃO, 1996) e do trabalho realizado pela Associação Lusitana de Fitossociologia no âmbito do 

Plano Sectorial da Rede Natura 2000 do ICNB (ALFA, 2004). 

No que respeita ao último critério (presença de formações vegetais raras no âmbito nacional), recorreu-se 

à experiência da equipa técnica, uma vez que os dados bibliográficos relativos a este assunto são 

fragmentários. No entanto, todos os dados referenciados foram sujeitos a confirmação através da 

plataforma digital “Flora-On” (2014). 

A aplicação destes critérios foi precedida de uma caracterização aprofundada das estruturas de 

vegetação. Os dados utilizados nesta caracterização tiveram origem em bibliografia e trabalho de campo. 

Neste âmbito, o conhecimento prévio da flora da região e a existência de estudos anteriores efectuados na 

área contribuíram para a caracterização ecológica deste local. 

Durante as visitas ao terreno foram realizados inventários florísticos e identificadas as estruturas da 

vegetação significativas e claramente distintas. Foram também identificadas as áreas de ocorrência dos 

habitats naturais classificados no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99 (actualizado pelo Decreto-Lei 

n.º 49/2005 e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de Novembro), através das espécies dominantes e do 

respectivo tipo fisionómico. 

Durante o trabalho de inventariação e prospecção de campo, as áreas afectas ao projecto foram 

percorridas a pé, tendo-se comparado cada estrutura de vegetação com os critérios de diagnose 

constantes dos documentos legais anteriormente referidos, tendo sido, posteriormente, introduzidas em 

formato SIG. 

A prospecção foi também direccionada para a identificação in situ dos taxa sensíveis, raros, endémicos ou 

legalmente protegidos, denominados por espécies RELAPE (Raras, Endémicas, Localizadas, Ameaçadas 

ou em Perigo de Extinção), cuja ocorrência no local em estudo é provável, dada a sua localização e as 

condições ecológicas existentes. 
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A generalidade dos taxa foi identificada no terreno. As plantas cuja identificação levantou dúvidas foram 

herborizadas e identificadas posteriormente em laboratório, recorrendo à bibliografia existente. 

A identificação de Áreas Sensíveis baseou-se no método de cálculo do Índice de Valorização Global, em 

que se recorre à avaliação de parâmetros relacionados com a presença de espécies e habitats naturais, 

atribuindo-se uma pontuação de acordo com: 

- Número de espécies – 1 ponto por espécie identificada; 

- Presença de endemismos – 50 pontos por espécie endémica; 

- Presença de habitats naturais classificados no Decreto-lei 49/2005, de 24 de Fevereiro 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de Novembro – 10 ponto por habitat; 

- A presença de habitats prioritários classificados no Decreto-lei 49/2005, de 24 de Fevereiro 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de Novembro – 50 pontos por habitat. 

O Desenho 6 (incluído no Anexo 1 do Volume 2 A – Anexos 1 a 3) corresponde aos Habitats Naturais 

identificados nas áreas em estudo, onde se apresentam os habitats naturais classificados nos termos do 

Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro alterado pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 

de Novembro. 

6.6.2.2 Vegetação Potencial 

Em termos biogeográficos e segundo Costa e colaboradores (1998), as áreas de intervenção integram as 

seguintes unidades, partindo-se da mais geral para a mais específica: 

            Reino Holártico 

                  Região Eurosiberiana 

                        Sub-região Atlântica-Medioeuropeia 

                              Superprovíncia Atlântica 

                                    I Província Cantabro-Atlântica 

                                          1 Sector Galaico-Português 

                                                1A Subsector Miniense 

                                                      1A1 Superdistrito Miniense Litoral - serra da Arada – Área C 

                                                      1A3 Superdistrito Beiraduriense - serra de Montemuro – Áreas A e B 

O Sector Galaico-Português é o sector mais meridional e o de maior influência mediterrânica (no sentido 

bioclimático do termo) de toda a Região Eurosiberiana. A maioria das migrações de plantas entre os 

“mundos” mediterrânico e atlântico no Noroeste da Península Ibérica foi efectuada através desta faixa, 

devido à ausência de uma barreira fisiográfica. Numerosas plantas mediterrânicas como Arbutus unedo, 

Phillyrea angustifolia, Daphne gnidium, entre outras, coexistem com plantas tipicamente atlânticas. Entre 
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as numerosas espécies de apetência atlântica e oceânica em Portugal destacam-se: Agrostis hesperica, 

Acer pseudoplatanus, Genista berberidea, Pyrus cordata, Quercus robur e Ulex europaeus. 

A paisagem do Subsector Miniense é dominada por giestais da Ulici latebracteati-Cytisetum striati, tojais 

da Ulicetum latebracteato-minoris e Erico umbellatae-Ulicetum latebracteati e urzais-tojais da Ulici 

europaei-Ericetum cinerae que resultam da degradação dos carvalhais primitivos de Quercus robur. São 

ainda próprios em solos hidromórficos, os urzais higrófilos Cirsio filipenduli-Ericetum ciliaris e Genisto 

berberideae-Ericetum tetralicis. Nas áreas mais secas, em solos graníticos profundos, observam-se orlas 

arbustivas espinhosas de Pyrus cordata pertencente à Frangulo alni-Pyretum cordatae. 

A vegetação climácica é constituída pelos carvalhais mesotemperados e termotemperados do Rusco 

aculiati-Quercetosum roboris quercetosum suberis que sobrevivem em pequenas bolsas seriamente 

ameaçadas. Nos bosques higrófilos, encontram-se as associações Scrophulario scorodoniae-Alnetum 

glutinosae e Senecio bayonensis-Alnetum glutinosae. 

Enquanto no Superdistrito Miniense Litoral (onde se inclui a serra da Arada) predomina o Ulici europaei-

Ericetum cinereae e o Ulici europaei-Cytisetum striati nas partes mais interiores (à excepção dos vales 

mais entalhados), no Superdistrito Beiraduriense (onde se inclui a serra de Montemuro) identificam-se 

carvalhais de Carvalho-negral do Holco-Quercetum pyrenaicae, por vezes com Carvalhos-robles (Quercus 

robur), giestais do Lavandulo sampaionae-Cytisetum multiflori e Cytiso striatii-Genistetum polygaliphyllae, 

urzais-tojais do Ulici minoris-Ericetum umbellatae, prados de Lima do Anthemido-Cynosuretum cristati e 

juncais do Peucedano-Juncetum acutiflori. Este Superdistrito possui um bioclima temperado oceânico e 

situa-se no andar supratemperado de ombroclima híper-húmido a húmido. 

6.6.2.3 Situação Actual 

De um modo geral a vegetação da região encontra-se muito degradada, como resultado da sua utilização 

secular para a pastorícia, para a agricultura e para as actividades silvícolas. A ocorrência periódica de 

incêndios florestais, frequentemente ligada ao pastoreio, com a finalidade de produzir pastos, constituiu 

talvez o factor de degradação mais importante no sector onde se enquadram as áreas em estudo. 

Neste contexto, quer nas áreas de implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico da 

Arada/Montemuro (2.ª Fase), quer nas áreas circundantes, ocorrem unidades de vegetação distintas, 

definidas pelas intervenções humanas, cujas respectivas caracterizações se descrevem de seguida. 

6.6.2.3.1 Vegetação e Habitats Naturais 

As áreas onde se prevê a instalação do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro 

(2.ªFase) revelam-se consideravelmente empobrecidas em termos fitocenóticos e paisagísticos, embora 

se tenham identificado 3 habitats naturais classificados no âmbito do Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 156-A/ 

2013, de 8 de Novembro, indicados no Quadro 30. 
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Quadro 30 – Habitats naturais (Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de 

Novembro) identificados nas áreas de estudo. 

CÓDIGO TIPO SUBTIPO 

4030pt3 Charnecas secas europeias 
Urzais, urzais-tojais e urzais-estevais 

mediterrânicos não litorais 

8220pt1 
Vertentes rochosas siliciosas com vegetação 

casmofítica 
Afloramentos rochosos siliciosos com 

comunidades casmofíticas 

8230pt3 
Rochas siliciosas com vegetação pioneira de Sedo-

Scleranthion ou de Sedo albi-Veronicion dillenii 
Comunidades derivadas de Sedum 

sediforme e Sedum album 

 

A vegetação lenhosa está maioritariamente representada por tojais que se distribuem pela generalidade 

da área, correspondentes ao Habitat 4030 subtipo Urzais, urzais-tojais e urzais-estevais mediterrânicos 

não litorais (4030pt3). Estes tojais, enquadráveis na classe fitossociológica Calluno-Ulicetea, 

correspondem a matos rasteiros dominados por tojais de Ulex minor (Tojo-menor), mas que possuem na 

área de estudo outras espécies como Erica umbellata, Erica cinerea, Cytisus striatus, Cytisus multiflorus 

ou Erica arborea. De referir que, nas áreas de estudo, estes matos revelam sinais evidentes de 

degradação. A presença abundante, muitas vezes até dominante, de Feto-ordinário Pteridium aquilinum 

revela o avançado estado de degradação deste habitat pela ocorrência de incêndios periódicos. 

  

Figura 64 – Predominância de Feto-ordinário numa zona da área B; Urzais-tojais na área C. 

Em mosaico com este habitat, foram observadas pastagens acidófilas de carácter meso-higrófilo 

dominadas pela gramínea Agrostis truncatula e Agrostis x fouilladei. 

Área B Área C 
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Figura 65 – Agrostis sp. nas áreas A e B. 

 

Uma vez que se tratam de áreas cuminais, estão naturalmente presentes os habitats naturais 

correspondentes à vegetação de afloramentos rochosos (8220pt1) e de solos esqueléticos (8230pt3). O 

habitat 8220pt1 está representado pelas comunidades pauciespecíficas que se desenvolvem nas fendas 

dos afloramentos (classe Asplenietea trichomanis) e cujo predomínio pertence às espécies Umbilicus 

rupestris, Festuca indigesta e Sedum brevifolium. Destacam-se ainda as comunidades típicas do habitat 

8230pt3, com predominância de espécies como Agrostis truncatula subsp. commista, e Agrostis x 

fouilladei (classe Festucetea indigestae). 

  

Figura 66 – Afloramentos rochosos nas áreas A e B. 

Os tipos de vegetação observados nas áreas de estudo, correspondentes aos habitats listados no 

Quadro 30, encontram-se, conforme já referido, por vezes organizados na paisagem sob a forma de 

mosaico (Quadro 31), como é, aliás, habitual acontecer com a vegetação subserial (ou seja, a que 

substitui os bosques climácicos). 

Área A Área B 

Área B Área A 
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Figura 67 – Linaria elegans e Digitalis purpurea subsp. purpurea na Área A. 

No quadro seguinte são quantificadas as áreas (ha) e indicadas as respectivas percentagens de cada um 

dos habitats naturais/mosaicos de habitats identificados na área de implantação do projecto do 

Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase), cuja representação cartográfica 

consta do Desenho 6 (incluído no Anexo 1 do Volume 2 A – Anexos 1 a 3) e do Anexo 3. 

Quadro 31 – Quantificação das áreas (ha) e % de cada Habitat Natural/Mosaico. 

HABITAT / MOSAICO 

ÁREA (HA) 
ÁREA 

TOTAL (HA) 
PERCENTAGEM 

ÁREA A ÁREA B ÁREA C 

4030pt3 24.7 19.6 19.0 63.3 78,0% 

Mosaico 4030+8220+8230 4.7 0.8 7.0 12.5 15.4% 

Mosaico 8220+8230 3.4 0.5 1.5 5.4 6.6% 

TOTAL 32.8 20.9 27.6 81.2 100.0% 

6.6.2.3.2 Flora 

No que respeita à inventariação de espécies de flora com interesse para a conservação (espécies 

RELAPE - raras, endémicas, localizadas, ameaçadas ou em perigo de extinção), durante a visita a campo 

foram efectuadas prospecções dirigidas àquelas cuja ocorrência no local seria provável, designadamente: 

- Silene acutifolia – embora não conste de nenhum anexo do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 

de Novembro, é um hemicriptófito endémico ibérico que se desenvolve em comunidades 

rupícolas em fendas de rochas e cascalheiras (em granitos ou xistos); 

- Narcissus asturiensis – endemismo ibérico de ocorrência restrita, constante do anexo B-II do 

Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de Novembro. Coloniza relvados rochosos ou cervunais, 

mais raramente em fendas de rochas. Apenas ocorre em zonas montanhosas, geralmente 

acima de 900 m (código espécie: 1865); 
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- Narcissus bulbocodium – taxon constante do anexo B-V do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 

Fevereiro (que não foi alterado pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de Novembro), comum 

em clareiras de matos e relvados; 

- Narcissus cyclamineus – endemismo ibérico, do tipo geófito, que ocorre em arrelvados na 

margem de cursos de água permanentes, preferencialmente com coberto arbóreo de amieiros 

e outras (código espécie: 1862); presente no anexo B-II do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 

de Novembro; 

- Centaurea micrantha ssp. herminii – endemismo lusitano constante do anexo B-II do Decreto-

Lei n.º 156-A/2013, de 8 de Novembro, comum em clareiras de matos e relvados (código 

espécie: 1793); 

- Teucrium salviastrum subsp. salviastrum – espécie constante do Anexo B-V do Decreto-Lei 

n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro  (que não foi alterado pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de 

Novembro) que ocupa matos xerofíticos de montanha e fendas de rochas, em vertentes 

rochosas ou pedregosas de substratos ácidos; 

- Festuca elegans – espécie que ocorre em orlas e clareiras de bosques caducifólios, ocorrendo 

também em afloramentos rochosos em ambiente florestal (código espécie: 1885); presente no 

anexo B-II do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de Novembro; 

- Festuca summilusitana – hemicriptófito que frequenta arrelvados perenes pioneiros em zonas 

de montanha, menos frequentemente em prados sub-ripícolas, tendencialmente em solos 

degradados, derivados de granito (código espécie:1891); presente no anexo B-II do Decreto-

Lei n.º 156-A/2013, de 8 de Novembro; 

- Veronica micrantha – espécie endémica da Península Ibérica, que ocorre em clareiras e orlas 

de bosque caducifólios (carvalhais de Quercus pyrenaica) e menos frequentemente em 

carvalhais marcescentes (Quercus faginea), soutos e outras matas (código espécie: 1733); 

presente no anexo B-II do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de Novembro; 

- Woodwardia radicans – conhecida por Feto-do-botão, ocorre sob coberto de bosques em 

barrancos ou na margem de linhas de água, por vezes em fendas de rochas, em locais 

sombrios e húmidos (código espécie: 1426); presente no anexo B-II do Decreto-Lei n.º 156-

A/2013, de 8 de Novembro; 

- Arnica montana – espécie constante do Anexo B-V Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 

Fevereiro (que não foi alterado pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de Novembro) que tem 

preferência por prados, urzais húmidos e clareiras de pinhal; 

- Anarrhinum longipedicellatum - espécie constante do Anexo B-V Decreto-Lei n.º 49/2005, de 

24 de Fevereiro (que não foi alterado pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de Novembro), 
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que ocorre preferencialmente em zonas rupícolas, como áreas rochosas e taludes, em sítios 

secos e expostos, em substratos ácidos. 

Nas zonas em análise, e na época do ano em que foi realizado o trabalho de campo (Junho de 2014), 

foram identificadas as espécies descritas no Quadro I do Anexo 3. Por exemplo Cenoura-brava Daucus 

carota e Giesteira-das-serras Cytisus striatus na Área A (Figura 68), Campainhas Campanula lusitanica 

subsp. lusitanica na Área B (Figura 69), ou Dianthus laricifolius nas fendas terrosas e superfícies mais ou 

menos planas dos afloramentos graníticos e Pinheiro-bravo Pinus pinaster na Área C (Figura 70). 

  

Figura 68 – Cenoura-brava Daucus carota e Giesteira-das-serras Cytisus striatus na 

Área A. 

 

   

Figura 69 – Campainhas Campanula lusitanica subsp. lusitanica e Armeria 

beirana na Área B. 
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Figura 70 – Dianthus laricifolius em afloramentos rochosos e Pinheiro-bravo Pinus 

pinaster na Área C. 

 

6.6.2.4 Identificação de Áreas Sensíveis 

No Quadro seguinte são apresentados os parâmetros envolvidos no cálculo do Índice de Valorização 

Global. 

Quadro 32 – Parâmetros envolvidos no cálculo no Índice de Valorização Global. 

ÁREA 

HABITATS 

4030 
MOSAICO 

4030+8220+8230 

MOSAICO 

8220+8230 

Total de espécies 27 6 18 

Total de espécies endémicas  0 0 0 

Habitats (D.L) 10 30 20 

Habitats Prioritários (D.L) 0 0 0 

Índice Valorização Global (IVG) 37 36 38 



SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA ARADA/ 
MONTEMURO (2.ª FASE) 
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 
VOLUME 1 - RELATÓRIO 
 

 

15055_MD_EP_EIA_01_0.doc 

103 

Habitat 4030: IVG = 37 pontos 

O Habitat 4030 somou 37 pontos no índice de valorização global. Foram inventariadas 27 espécies. De 

facto, embora os matos sejam potencialmente interessantes em função do estágio de sucessão, os fogos 

constantes impedem que a regeneração da vegetação se faça de modo continuado. No interior da área de 

estudo é possível encontrar estágios primários das sucessões ecológicas, com espécies pioneiras e 

adaptadas ao factor fogo, e que geralmente apresentam crescimento por toiça, como é o caso de Ulex 

minor, Cytisus striatus e algumas cistáceas. Por ser um habitat classificado no Anexo B-I do Decreto-Lei 

n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, foram-lhe atribuídos por este facto 10 pontos. 

Mosaico 4030+8220+8230: IVG = 36 pontos 

À associação de 3 habitats classificados no Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro foram atribuídos 

30 pontos. Durante a realização dos inventários florísticos foram observadas 6 espécies. O índice de 

valorização global deste mosaico pontuou assim 36 pontos. 

Mosaico 8220+8230: IVG = 48 pontos 

Na caracterização deste mosaico foram inventariadas 18 espécies. Por serem dois habitats classificados 

no Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, foi também atribuído mais 20 pontos. O índice de 

valorização global atingiu assim um valor de 38 pontos. 

Foram delimitadas 21 Áreas Sensíveis do ponto de vista da Flora e Vegetação, locais onde deverá haver 

limitações às intervenções a efectuar para que sejam preservadas. Estas correspondem a todos os 

afloramentos rochosos, definidos como mosaico dos habitats 8220+8230, apresentando-se a seguinte 

distribuição: 15 na Área A; 5 na Área B; 1 na Área C. Os limites de cada um dos mosaicos “8220+8230” 

encontram-se referenciados tanto no Desenho 6 (Habitats Naturais), como no Desenho 12 (Planta de 

Condicionamentos incluída no Anexo 1 do Volume 2 A – Anexos 1 a 3). 

6.6.2.5 Considerações Finais 

Os resultados obtidos permitiram tirar as seguintes conclusões: 

- A flora vascular e a vegetação natural da área de intervenção estão extremamente 

empobrecidas por uma acção antrópica devastadora e continuada, especialmente por meio de 

incêndios florestais; 

- No caso concreto da flora vascular, não foram detectados valores florísticos de importância 

elevada para efeitos de conservação, visto não ocorrerem na área espécies com estatuto legal 

de conservação; 

- Foram identificados e cartografados três habitats naturais relevantes do ponto de vista da 

conservação da natureza, classificados no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de 

Novembro designadamente: Habitat 4030pt3, Habitat 8220pt1 e Habitat 8230pt3; 
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- Foram identificadas 21 áreas sensíveis, onde as intervenções para construção do projecto de 

sobreequipamento deverão ser limitadas. Estas áreas são representadas pelos principais 

afloramentos rochosos (8220 e 8230). 

6.6.3 Fauna 

6.6.3.1 Introdução 

No presente descritor é analisada a composição específica dos Vertebrados (excluindo a Classe dos 

Peixes) existentes na área de estudo, salientando-se o carácter de ameaça a nível nacional e internacional 

para cada espécie. É indicada a metodologia adoptada para cada grupo, e o seu modo de apresentação, 

seguindo-se de uma análise por classe pela seguinte ordem: Répteis e Anfíbios; Aves; e Mamíferos. 

6.6.3.2 Metodologia 

A metodologia utilizada para a caracterização do estado actual da fauna consistiu na recolha de 

informação disponível sobre a fauna na zona em estudo (na forma de relatórios de monitorização ou 

publicações existentes, de dados dispersos por investigadores) e em trabalho de campo efectuado em 

Junho de 2014. Deste modo, obteve-se uma lista das espécies que ocorrem (ou potencialmente ocorrem) 

na área em estudo, assim como a sua distribuição pelos habitats. 

Relativamente à bibliografia, para os Anfíbios e Répteis foi utilizado o trabalho de inventariação efectuado 

por um grupo de investigadores ibéricos, que resultou numa enciclopédia virtual dos vertebrados 

espanhóis (CARRASCAL & SALVADOR, 2008). Como estão descritas as espécies para toda a Península 

Ibérica, utilizaram-se as informações para as classes da herpetofauna para a área de estudo. Consultou-

se também a dissertação apresentada por Raimundo (2004) sobre o ajuste na distribuição de anfíbios e 

répteis em Portugal Continental (com base no atlas da distribuição da herpetofauna para o território 

continental de Godinho e colaboradores, 1999) tendo em conta as condicionantes ambientais, através da 

análise de probabilidades de ocorrência. 

Para a classe das Aves foi efectuada a caracterização geral das espécies nidificantes com recurso ao 

recente atlas das aves nidificantes em Portugal, com informação referente ao período de 1999-2005, 

listando-se as espécies existentes nas quadrículas UTM 10 x 10 km que abrangem as áreas do 

Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) (EQUIPA ATLAS, 2008), 

nomeadamente as quadrículas NF83 e NF93 (serra de Montemuro) e NF72 e NF71 (serra da Arada). 

Para os Mamíferos, a descrição do elenco faunístico foi baseada no trabalho de Mathias e colaboradores 

(MATHIAS ET AL., 1999), considerando-se as quadrículas UTM 50 x 50 km que incluem as áreas de estudo. 

Especificamente para os Quirópteros, foram utilizados os trabalhos de monitorização dos Parques Eólicos 

em redor da área de estudo (PE da Arada/Montemuro; PE de Casais; PE de Tendais, PE de Bustelo-

Cinfães; PE de Fonte da Quelha), pois apresentam uma inventariação do elenco desta ordem Chiroptera, 

e são os estudos de maior proximidade geográfica de que se tem conhecimento até à data (PROSISTEMAS, 

2009; 2010). A presença de cada uma das espécies de quirópteros foi também avaliada pelo recente Atlas 

dos Morcegos de Portugal Continental (RAINHO, 2013). 
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Especificamente para o Lobo foi consultado o relatório técnico da situação populacional em Portugal, 

referente ao biénio 2002/2003 (PIMENTA ET AL., 2005), retirando-se as informações necessárias para a 

averiguação de alcateias existentes na área em análise. Foram consultados os relatórios do Plano de 

Monitorização do Lobo na área dos projectos eólicos das Serras de Montemuro, Freita, Arada e Leomil 

(ROQUE ET AL., 2008; 2009; 2010), e do Plano de Monitorização do Lobo a sul do rio Douro – Zona Oeste 

(TORRES ET AL., 2013). 

6.6.3.3 Apresentação de Dados 

As espécies inventariadas em cada grupo são apresentadas nos Quadros II a V, constantes no Anexo 3 

(incluído no Volume 2 A – Anexos 1 a 3). Nestes quadros são indicadas igualmente as espécies que foram 

detectadas aquando do trabalho de campo (Presença Confirmada), sendo indicado se foi por observação 

directa (D) ou indirecta (I), estando assinaladas a negrito e sombreado. 

Nos referidos Quadros II a V do Anexo 3 (incluído no Volume 2 A – Anexos 1 a 3) é indicado igualmente o 

estatuto de conservação a nível nacional e das várias convenções internacionais que Portugal ratifica, de 

forma a avaliar o seu valor conservacionista. 

O estatuto de conservação considerado para Portugal Continental é o que consta no novo Livro Vermelho 

dos Vertebrados de Portugal (CABRAL ET AL., 2006). Estas categorias são baseadas nas da União 

Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), sendo o significado das letras utilizadas para cada 

categoria o seguinte: CR Criticamente em Perigo (Critically Endangered); EN Em Perigo (Endangered), VU 

Vulnerável (Vulnerable); NT Quase Ameaçado (Near Threatened); LC Pouco Preocupante (Least 

Concern); DD Informação Insuficiente (Data Deficient). Nos casos de taxa que não foram avaliados a 

categoria utilizada é NE Não Avaliado (Not Evaluated). Em termos gerais, o significado de cada uma 

destas categorias é o que se segue:  

- Criticamente em Perigo: espécie que enfrenta um risco de extinção na natureza 

extremamente elevado; 

- Em Perigo: espécie que enfrenta um risco de extinção na natureza muito elevado; 

- Vulnerável: espécie que enfrenta um risco de extinção na natureza elevado; 

- Quase Ameaçado: espécie que, apesar de não constar de uma das três categorias de 

ameaça anteriores, é provável que num futuro próximo venha a integrar;  

- Pouco Preocupante: uma espécie é colocada nesta categoria, após ter sido avaliada pelos 

diferentes critérios e verificado que não pertence a nenhuma das categorias anteriores, sendo 

normalmente espécies abundantes e amplamente distribuídas; 

- Informações Insuficiente: espécies sobre as quais não existe informação adequada para 

efectuar uma correcta avaliação do seu estatuto de ameaça; requer um aprofundamento dos 
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conhecimentos sobre os seus parâmetros demográficos e de distribuição, podendo verificar-se 

que, com novos dados, essa espécie seja classificada numa categoria de ameaça. 

Relativamente aos estatutos de conservação, foram também consideradas e indicadas nos referidos 

Quadros do Anexo 3 (incluído no Volume 2 A – Anexos 1 a 3) as categorias de ameaça da UICN a nível 

mundial (com as mesmas categorias que o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal) e a situação de 

cada uma das espécies de acordo com a Convenção de Berna (Convenção sobre a Vida Selvagem e os 

Habitats Naturais na Europa), com a Convenção de Bona (Convenção sobre a Conservação de Espécies 

Migradoras da Fauna Selvagem) e com a Directiva Aves/Habitats (pelo Decreto-Lei n.º 140/99), sendo 

assinalado(s) o(s) anexo(s) em que cada espécie é reportada. 

A Convenção de Berna (ratificada pelo Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de Setembro) garante e promove a 

conservação das espécies e habitats cuja preservação exige a cooperação de vários Estados. É 

constituída por quatro anexos: 

- Anexo I: espécies da flora estritamente protegidas; 

- Anexo II: espécies da fauna estritamente protegidas; 

- Anexo III: espécies protegidas da fauna; 

- Anexo IV: inventário de técnicas de captura ilegais.  

A Convenção de Bona (ratificada para aprovação pelo Decreto-Lei n.º 103/80, de 11 de Outubro) dedica 

especial atenção à conservação de espécies migradoras ameaçadas, contemplando também os 

respectivos habitats. Nesta convenção foram considerados os seguintes anexos: 

- Anexo I: elenco de espécies migradoras ameaçadas; 

- Anexo II: engloba espécies migradoras em que o estado de conservação é desfavorável e 

cuja conservação e gestão exigem a conclusão de acordos internacionais, assim como 

aquelas cujo estado de conservação beneficiaria, de maneira significativa, da cooperação 

resultante de um acordo internacional. 

As Directivas 79/409/CEE (conhecida por Directiva Aves, modificada pela Directiva 2006/105/CE) e 

92/43/CEE (Directiva Habitats), ratificadas pelo Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, e actualizadas 

pelos Decretos-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro e n.º 156-A/2013, de 8 de Novembro, referem-se à 

conservação dos habitats naturais e da fauna e flora (Directiva Habitats) e, especificamente, à 

conservação das espécies de aves que vivem naturalmente no estado selvagem no território Europeu dos 

Estados-Membros ao qual é aplicável o Tratado (Directiva Aves). Os Decretos-Lei n.º 140/99 e n.º156-

A/2013 apresentam uma série de listas em anexo que estão organizadas do seguinte modo: 

- Anexo A-I: Espécies de aves de interesse comunitário cuja conservação requer a designação 

de zonas de protecção especial; 
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- Anexo A-II: Espécies de aves cujo comércio é permitido nas condições na alínea a) do n.º 4 

do artigo 11º (Decreto-Lei n.º 140/99); 

- Anexo A-III: Espécies de aves cujo comércio pode ser objecto de limitações conforme definido 

na alínea b) do n.º 4 do artigo 11º (Decreto-Lei n.º 140/99); 

- Anexo B-I: Tipo de habitats naturais de interesse da comunidade cuja conservação exige a 

designação de zonas especiais de conservação; 

- Anexo B-II: Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja conservação exige a 

designação de zonas especiais de conservação; 

- Anexo B-III: Critérios de selecção dos sítios susceptíveis de serem identificados como sítios 

de importância comunitária e designados como zonas especiais de conservação; 

- Anexo B-IV: Espécies animais e vegetais de interesse da comunidade que exigem uma 

protecção rigorosa; 

- Anexo B-V: Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja captura ou colheita na 

Natureza e exploração podem ser objecto de medidas de gestão; 

- Anexo C: Métodos e meios de captura e abate e meios de transporte proibidos; 

- Anexo D: Espécies cinegéticas. 

No que diz respeito às aves foi ainda incluída a sua categoria SPEC (Species of European Conservation 

Concern) actualizada pela BirdLife International em 2004, onde são identificadas as espécies prioritárias 

para o desenvolvimento de acções de conservação na Europa (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004). As 

categorias são as seguintes: 

- SPEC 1 – Espécies de importância conservacionista global, isto é, classificadas como 

globalmente ameaçadas; dependentes de conservação ou com poucos dados; 

- SPEC 2 – Concentradas na Europa e com estatuto de conservação desfavorável; 

- SPEC 3 – Não concentradas na Europa mas com estatuto de conservação desfavorável; 

- SPEC 4 – Concentradas na Europa e com estatuto de conservação favorável. 

Foi também referida a fenologia para o grupo das aves, ou seja, a altura do ano ou período de tempo que 

permanecem na região. As classes fenológicas referenciadas nos Quadros II a V do Anexo 3 (incluído no 

Volume 2 A – Anexos 1 a 3) foram: 

- Residente: quando a espécie permanece na área de influência durante todo o ano; 
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- Estival: quando a espécie existe na área apenas durante os meses de Primavera/Verão (o 

que significa que é provavelmente nidificante); 

- Invernante: quando a espécie surge na área apenas nos meses de Outono/Inverno; 

- Migrador de Passagem: quando é registada em Portugal apenas durante as épocas de 

passagem migratória: pré-nupcial (início da Primavera) e pós-nupcial (fim do Outono); 

- Acidental: observações esporádicas na área de estudo. 

Ainda para a classe Aves, é referenciado o tipo de nidificação presente na bibliografia (EQUIPA ATLAS, 

2008) sendo discriminadas as seguintes categorias, com base na tabela 1 do referido trabalho, tendo em 

conta o comportamento das aves e a circunstância da observação: 

- Nidificação Possível – indicada como “1” no Quadro IV do Anexo 3 (incluído no Volume 2 A – 

Anexos 1 a 3); 

- Nidificação Provável – indicado como “2”; 

- Nidificação Confirmada – indicado como “3”. 

6.6.3.4 Resultados – Anfíbios e Répteis 

A fauna herpetológica portuguesa apresenta grandes alterações de detectabilidade ao longo do ciclo 

anual, em resultado de variações sazonais nas taxas de actividade. Muitas espécies apresentam mesmo 

um período anual de hibernação ou de estivação, usualmente de vida hipógea. 

De um modo geral, os anfíbios apresentam maior actividade durante os meses de Inverno e Primavera. 

Por seu lado, os répteis apresentam maior actividade durante os meses de Primavera. Têm também sido 

descritos fenómenos de segregação temporal da actividade que têm sido interpretados como adaptações 

no sentido de reduzir a competição interespecífica (CRESPO & OLIVEIRA, 1989; JAVIER & ESCRIVA, 1987). 

Fenómenos deste tipo introduzem factores de erro em todos os programas de inventariação cujo trabalho 

de campo não se estenda à totalidade do ciclo anual. No entanto, julga-se que o recurso a dados 

bibliográficos colmatou suficientemente esta lacuna. 

A área estudada apresenta uma riqueza específica baixa de répteis, e mediana de anfíbios (9 espécies de 

répteis e 8 espécies de anfíbios) sendo que o habitat para a maioria das espécies apresenta uma 

abundância frequente em Portugal. A maioria das espécies potencialmente presentes possui uma 

distribuição alargada no território continental. O inventário para estas duas classes está presente nos 

Quadros II e III do Anexo 3 (incluído no Volume 2 A – Anexos 1 a 3). 

Alguns répteis, e todas as espécies de anfíbios, pelo menos em fase larvar, dependem do meio aquático, 

facto que confere sensibilidade a este tipo de habitats. O número relativamente alto de espécies de 

anfíbios descritos no Quadro II do Anexo 3 (incluído no Volume 2 A – Anexos 1 a 3) não deverá 
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corresponder à realidade, devido à ausência de linhas de água com um período hidrológico relativamente 

alargado ou de charcas. De relembrar que a metodologia utilizada inclui uma área mais abrangente que a 

área do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase). Durante a realização do 

trabalho de campo, foram detectados dentro das áreas em estudo alguns indivíduos pertencentes a estas 

duas classes, nomeadamente Salamandra-de-pintas-amarelas Salamandra salamandra, Lagartixa-de-

água Lacerta schreiberi, e Lagartixa-do-mato Psammodromus algirus. 

Pela análise dos quadros do Anexo 3 (incluído no Volume 2 A – Anexos 1 a 3), as áreas de estudo 

encontram-se na zona de distribuição geográfica potencial de uma espécie de Anfíbio e duas espécies de 

répteis com estatuto de ameaça médio ou elevado à sua conservação (CR, EN, VU), para o território 

português: Salamandra-lusitânica Chioglossa lusitanica, Lagartixa de Carbonell Podarcis carbonelli, e 

Víbora-cornuda Vipera latastei todas inseridas na categoria Vulnerável VU. A primeira é uma espécie com 

uma distribuição muito limitada (área de ocupação inferior a 1000 km
2
) com fragmentação elevada e 

declínio continuado da área de ocupação, da qualidade dos habitats, do número de localizações e do 

número de indivíduos maduros (CABRAL ET AL., 2006). Ocorre em zonas montanhosas, junto a ribeiros de 

água corrente com vegetação abundante nas margens e atmosfera saturada de humidade. Já a Lagartixa 

de Carbonell está presente nas áreas de montanha, preferindo as zonas de bosques caducifólios (Quercus 

pyrenaica) e matos baixos (urzes, sargaçais), particularmente as clareiras destas formações vegetais. A 

Víbora-cornuda foi classificada como Vulnerável por ter uma área de ocupação a 2000 km
2
, com uma 

elevada fragmentação e um continuado declínio da sua extensão de ocorrência, ocupando zonas rochosas 

de montanha, com preferência as encostas declivosas com matos densos, ocorrendo também em áreas 

florestais com cobertura arbustiva. Tendo em vista a especificidade do habitat destas três espécies, 

considera-se como provável a presença de Lagartixa de Carbonell e de Víbora-cornuda nas áreas em 

estudo, mas não a de Salamandra-lusitânica. 

É de referir, ainda, que é possível a presença de duas espécies (um Anfíbio e um Réptil) que, embora não 

possuam um estatuto de ameaça elevado para o território português, estão classificados a nível 

internacional como Quase Ameaçado: Rã-ibérica Rana iberica, e Lagarto-de-água Lacerta schreiberi. 

Como referido anteriormente, esta última espécie foi observada na área de estudo, particularmente perto 

do actual acesso do Subparque Eólico de Picão. 

6.6.3.5 Resultados – Aves 

Ao longo do trabalho de inventariação (proveniente da informação da literatura consultada, e suportada em 

trabalho de campo) foram referenciadas 85 espécies de aves, de 31 famílias diferentes, o que representa 

aproximadamente 33% do total das espécies que ocorrem regularmente em território continental. Os 

resultados do trabalho de inventariação encontram-se no Quadro IV presente no Anexo 3 (incluído no 

Volume 2 A – Anexos 1 a 3). 

Durante o trabalho de campo, na área de estudo foram registadas observações de 37 espécies de aves, 

sendo que 19 foram observadas na serra de Montemuro e 28 observadas na serra da Arada. 



SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA ARADA/ 
MONTEMURO (2.ª FASE) 
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 
VOLUME 1 - RELATÓRIO 
 

 

15055_MD_EP_EIA_01_0.doc 

110 

Quadro 33 – Avifauna nidificante, com estatuto de ameaça médio ou elevado em Portugal 

que potencialmente ocorre nas áreas de estudo. 

ESPÉCIE HABITAT 
TIPO DE 

OCORRÊNCIA 

ESTATUTO DE 

AMEAÇA 

OCORRÊNCIA DA 

REPRODUÇÃO 

MONTEMURO ARADA 

Pernis apivorus 

Falcão-abelheiro 

Bosques de carvalhos ou 
sobreirais, por vezes também 

manchas de pinhal e eucaliptal, 
intercalados por várzeas, terrenos 

agrícolas, lameiros, matos. 

Estival 
nidificante 

Vulnerável Possível --- 

Circus pygargus 

Tartaranhão-caçador 

Matos de urze, tojo ou giesta, 
searas de centeio e pastagens de 

montanha, nidificando em zonas de 
mato e centeio. 

Estival 
nidificante 

Em Perigo Provável Confirmada 

Accipiter gentilis 

Açor 

Áreas florestais de pinheiro-bravo, 
folhosas autóctones e eucalipto. 

Evita paisagens demasiado 
compartimentadas e contínuas. 

Residente Vulnerável --- Provável 

Falco peregrinus 

Falcão-peregrino 

Habitat muito variado, não 
ocupando áreas muito florestadas. 

Ocupa afloramentos rochosos 
(média ou grande dimensão). Caça 

áreas abertas. 

Residente Vulnerável --- Confirmada 

Monticola saxatilis 

Melro-das-rochas 

Exclusivamente em áreas de 
montanha, ocorrendo acima dos 

800 m de altitude. Zonas rochosas 
com matos relativamente esparsos, 

e por vezes pastagens. 

Estival 
nidificante 

Em Perigo Possível Possível 

De entre a avifauna (efectiva ou potencialmente) presente, 5 espécies apresentam um estatuto de ameaça 

médio ou elevado, isto é, foram catalogadas na revisão do Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal 

(CABRAL ET AL., 2006) com as categorias CR, EN ou VU. Por este motivo, a sua presença constitui um 

aspecto relevante, estando algumas das características ecológicas destas espécies descritas no 

Quadro 33. 

Pela análise do Quadro 33 e do Quadro IV do Anexo 3 (incluído no Volume 2 A – Anexos 1 a 3) verifica-se 

que a riqueza específica de aves que existem (ou potencialmente existem) nas serras de Montemuro e da 

Arada com um estatuto de conservação bastante elevado não é muito numerosa. Durante a realização de 

trabalho de campo, não foram identificados quaisquer indivíduos pertencentes às espécies indicadas no 

Quadro 33. 

De referir que, das espécies inventariadas, três não dispõem de informação adequada para se efectuar 

uma correcta avaliação do seu estatuto de ameaça: Pombo-das-rochas Columba livia, Mocho-de-orelhas 

Otus scops, e Melro-de-colar Turdus torquatus. Todas estão avaliadas como LC Pouco Preocupante pela 

UICN (ver Quadro IV do Anexo 3 incluído no Volume 2 A – Anexos 1 a 3), embora seja necessária 

precaução na avaliação dos seus estatutos de ameaça à conservação para o território português. 

Durante o trabalho de campo, não foram identificadas aves dependentes de habitats aquáticos, embora o 

Quadro IV do Anexo 3 (incluído no Volume 2 A – Anexos 1 a 3) enumere espécies como Pato-real Anas 

platyrhynchos, Guarda-rios Alcedo atthis, ou Melro-d’água Cinclus. A ausência de cursos de água 

permanentes (habitat indispensável destas espécies) na área de estudo faz com que a sua presença seja 

classificada como “Improvável”. No entanto, como as quadrículas UTM 10 x 10 km englobam muito mais 
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que as áreas de implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase), 

quadrículas essas onde a nidificação destas espécies foi considerada possível ou provável, e de modo a 

assumir um carácter conservativo, considera-se prudente não eliminar estas espécies do respectivo 

quadro. 

Por último, é de referir que durante o decurso das observações em campo, foi confirmada a presença de 

uma espécie que não estava descrita para a área: Cotovia-escura Galerida theklae. Trata-se de uma 

espécie que se distribui na zona fronteiriça leste do território continental português (com predominância 

para o sudeste alentejano), ocupando quadrículas adjacentes às analisadas no Quadro IV do Anexo 3. De 

uma forma geral, ocorre em terrenos relativamente acidentados, sobretudo dominados por matos. Esta 

espécie foi detectada perto do Aerogerador n.º 4 do Subparque Eólico da Carvalhosa, na serra de 

Montemuro. De igual modo, também foi confirmada a presença de Rola-turca Streptopelia decaocto numa 

quadrícula do Altas das Aves em que não está dada como possível a sua nidificação (embora não tenha 

sido observado qualquer comportamento que indiciasse nidificação desta espécie na área em questão – 

zona envolvente do edifício da subestação do núcleo de Manhouce do Subparque Eólico da Arada). 

6.6.3.6 Resultados – Mamíferos 

Relativamente aos mamíferos que ocorrem (ou potencialmente ocorrem) nas áreas do Sobreequipamento 

do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase), foram inventariadas 46 espécies diferentes, o que 

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

com 19 espécies possíveis e 3 confirmadas para as áreas de estudo. A totalidade das espécies 

inventariadas encontra-se no Quadro V do Anexo 3 (incluído no Volume 2 A – Anexos 1 a 3). 

Uma das espécies detectadas foi Coelho-bravo Oryctolagus cuniculus, tanto directamente, com a 

observação de vários indivíduos nas três áreas em estudo, como indirectamente, pela presença de latrinas 

como a indicada na Figura 71. 

 

Figura 71 – Latrinas de Coelho-bravo na Área C. 
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Das espécies potencialmente presentes, 9 possuem um estatuto de ameaça elevado, segundo o Livro 

Vermelho dos Vertebrados de Portugal (CABRAL ET AL., 2006), sendo que oito pertencem à ordem 

Chiroptera (Quadro 34). 

Quadro 34 – Espécies da classe Mammalia com estatuto de ameaça, segundo o Livro 

Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006). 

ESPÉCIE HABITAT 
ESTATUTO DE 

AMEAÇA 

OCORRÊNCIA 

MONTEMURO ARADA 

Galemys pyrenaicus 

Toupeira-de-água 

Encontra-se exclusivamente de cursos 
de água de características lóticas (zona 

salmonícola ou de transição salmo-
ciprinícola) e respectivas margens.  

Vulnerável Possível Possível 

Rhinolophus ferrumequinum 

Morcego-de-ferradura-grande 

As colónias de criação abrigam-se 
principalmente em grandes edifícios, 
mas podem utilizar grutas e minas, 
locais onde geralmente hibernam. 

Vulnerável Possível Possível 

Rhinolophus hipposideros 

Morcego-de-ferradura-pequeno 

Geralmente hibernam em abrigos 
subterrâneos, podendo criar tanto em 

edifícios (em geral casas abandonadas) 
como em grutas e minas. 

Vulnerável Possível Possível 

Rhinolophus euryale 

Morcego-de-ferradura-mediterrânico 

Habitats de alimentação pouco 
conhecidos, provavelmente florestas 

autóctones e galerias ripícolas. Nidifica 
em grutas e minas de dimensões 

relativamente grandes. 

Criticamente 
em Perigo 

Possível Possível 

Rhinolophus mehelyi 

Morcego-de-ferradura-mourisco 

Grutas e minas de grandes e médias 
dimensões. Habitat e comportamento de 
caça ainda desconhecidos em Portugal. 

Criticamente 
em Perigo 

Possível --- 

Myotis myotis 

Morcego-rato-grande 

Cria quase exclusivamente em abrigos 
subterrâneos. Geralmente caça em 

zonas arborizadas, principalmente na 
ausência de coberto arbustivo. 

Vulnerável --- Possível 

Myotis blythii 

Morcego-rato-pequeno  

Quase exclusivamente cavernícola, 
pode abrigar-se em edifícios. Caça 

preferencialmente em espaços abertos, 
tais como prados, estepes e pastagens. 

Criticamente 
em Perigo 

Possível --- 

Miniopterus schreibersii 

Morcego-de-peluche 

Exclusivamente cavernícola, pois cria e 
hiberna em grutas e minas. Caça em 
zonas abertas, particularmente sobre 

habitats dulçaquícolas. 

Vulnerável Possível --- 

Canis lupus 

Lobo 

Mostra preferência por zonas 
montanhosas, ocupando locais de 

abundante coberto, baixa densidade 
humana e presença de gado ou 

ungulados terrestres. 

Em Perigo Possível Possível 

Contudo, e tal como acontece para as outras classes, o número efectivo de diferentes espécies de 

mamíferos deverá sofrer uma redução, fruto da metodologia utilizada. As dimensões da superfície 

analisada, a qualidade de biótopos que aí se pode encontrar e a disponibilidade de alimento no território 

estudado deverão promover um decréscimo da riqueza específica. Por exemplo, a dependência estrita 

que Toupeira-de-água Galemys pyrenaicus necessita de cursos de água lóticos faz com que a sua 

presença na área de estudo seja muito improvável. 

Considera-se que a maioria das espécies de quirópteros presentes no Quadro 34 não estará representada 

nas áreas de estudo, devido à especificidade dos habitats que estas espécies frequentam. A inexistência 
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de edifícios e de espécies arbóreas dentro e nas imediações das áreas do Sobreequipamento do Parque 

Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) condiciona a presença destas espécies. Embora exista referência 

de grutas de grandes dimensões em redor das áreas de estudo (em particular as minas das Chãs e de 

Gourim relativamente à Área C), nestes abrigos apenas foram detectados indivíduos em número 

considerável no Inverno, o que levará a crer que albergam colónias de hibernação. No período estival, foi 

detectado um número muito reduzido de morcegos dentro das minas em redor das áreas de estudo. 

Nesta classe existe um desconhecimento do estatuto de ameaça em Portugal de doze espécies, 

presentes no Quadro V do Anexo 3 com DD Informação Insuficiente, em especial das famílias Soricidae, 

Vespertilionidae e Mustelidae. Trata-se de espécies para as quais não existe informação adequada para 

avaliar o risco de extinção, nomeadamente quanto à redução do tamanho da população e à dimensão da 

extensão de ocorrência e da área de ocupação, e quanto ao tamanho da população e tendência de 

declínio. 

Devido à importância de Lobo, no que respeita à sua conservação nas áreas localizadas a Sul do rio 

Douro, resume-se, de seguida, a informação disponível. 

ANÁLISE DA POPULAÇÃO LUPINA 

As áreas do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) localizam-se dentro do 

território de duas alcateias da subpopulação a sul do Douro, nomeadamente a alcateia de Montemuro 

(território que inclui as Áreas A e B) e a alcateia da Arada (território que inclui a Área C). Ambas as 

alcateias estão referenciadas no relatório técnico da situação populacional do lobo (com base nos censos 

nacionais de 2002/2003; PIMENTA ET AL., 2005) com uma presença “Confirmada”. 

A ocorrência de reprodução na alcateia de Montemuro foi confirmada de 1996 a 1998, em 2005, 2006 e 

2008. Esta alcateia foi considerada como “estável” por PIMENTA ET AL. (2005) e “instável” por ROQUE ET AL. 

(2005). Já a reprodução da alcateia da Arada foi confirmada em 1996, e foi considerada como provável em 

1997, entre 2001 e 2005, e em 2009, o que faz desta alcateia das mais estáveis na subpopulação lupina a 

sul do rio Douro, inclusive a nível reprodutor (ROQUE ET AL., 2005). O Quadro 35 resume a informação 

cronológica relativa à reprodução de ambas as alcateias durante quinze anos. 

Quadro 35 – Ocorrência de reprodução nas alcateias de Montemuro e de Arada entre 1996 

e 2010 (Torres et al., 2013). 

ALCATEIA 

1
9
9
6
 

1
9
9
7
 

1
9
9
8
 

1
9
9
9
 

2
0
0
0
 

2
0
0
1
 

2
0
0
2
 

2
0
0
3
 

2
0
0
4
 

2
0
0
5
 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

Arada C P ND ND --- P P P P P ND ND ND P ND 

Montemuro C C C ND --- P P ND ND C C ND C ND ND 

C – Confirmada; P – Provável; ND – Não Detectada; ano 2000 – sem informação. 

Tendo como base o último documento disponível sobre a análise das duas alcateias (TORRES ET AL., 

2013), relatório que descreve os trabalhos efectuados no período compreendido entre Outubro de 2011 e 
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Setembro de 2012, analisam-se separadamente as duas alcateias. Os resultados apresentados têm como 

base tanto métodos de detecção directa (estações de escuta; estações de espera; armadilhagem 

fotográfica), como de detecção indirecta (procura de indícios de presença; procura e seguimento de rastos 

na neve; identificação de zonas de maior actividade; recolha de informação relativa a ataques ao gado 

atribuíveis ao lobo-ibérico; recolha de informação junto de populações locais; compilação de informação e 

bibliografia). A partir do conjunto de dados, recolhidos por todas estas metodologias, avaliaram-se quatro 

parâmetros distintos, nomeadamente: distribuição, utilização do espaço; organização social; e ocorrência 

de reprodução. 

1. Alcateia de Montemuro 

O território desta alcateia ocupa a zona nascente da serra de Montemuro, a leste da alcateia de Cinfães 

(também analisada no relatório de TORRES ET AL., 2013). Durante o período de um ciclo anual, foram 

detectados 32 excrementos atribuíveis a este mamífero na zona estudada para esta alcateia (300 km
2
, 

divididos por 12 quadrículas UTM 5 x 5 km), com uma predominância para as quadrículas M4, M9, M10 e 

M14. No mesmo período foram denunciados 19 ataques ao gado atribuíveis ao Lobo em 9 freguesias 

(Gralheira, Gosende, Moura Morta, Castro Daire, Pretarouca, Bigorne, Lazarim, Britiande e Almacave), 

que incluem o território desta alcateia com uma clara predominância para a freguesia de Lazarim. 

 

Figura 72 – IQA médios calculados na serra de Montemuro (Out 2011-Set 2012; retirado de 

Torres et al, 2013). 

Com base nos dados recolhidos, foram atribuídos, a cada quadrícula da área, um Índice Quilométrico de 

Abundância (IQA), cuja média se demonstra na Figura 72. Verifica-se que a área afecta à alcateia de 
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Montemuro (as doze quadrículas à direita, contornadas a vermelho) não apresentou uma intensidade de 

ocupação homogénea por parte do Lobo, sendo a sua presença mais frequente e regular (dividindo os 

valores sazonalmente) na região centro (M9, M10, M14, M15) e na zona noroeste (quadrícula M4). 

Verificou-se ainda a variação sazonal da área de distribuição desta alcateia, ocorrendo uma contracção da 

Primavera para o Verão, e uma expansão do Outono para o Inverno, sendo esta última a estação que 

apresenta um maior número de dejectos e onde a área de distribuição é maior. 

As estações de escuta e de espera revelaram-se nulas, pois não foi obtida qualquer resposta às emissões 

de sequência de uivos, nem tampouco foram avistados quaisquer indivíduos. 

Através de uma análise estatística de distribuição espacial, elaborou-se uma carta demonstrativa das 

zonas de maior actividade e dos centros de actividade do Lobo na serra de Montemuro, que inclui as 

alcateias de Cinfães e de Montemuro (Figura 73). 

 

Figura 73 – Zonas de maior actividade e Centros de actividade do Lobo na serra de 

Montemuro (Out 2011-Set 2012; retirado de Torres et al, 2013). 

O centro de actividade a menor distância denomina-se “Penedo do Nuno”, e encontra-se localizado a 

aproximadamente 3 km dos AG12 e AG13 (Área B), a 4 km do AG18 (Área A) e a 5 km do AG19 (Área A). 

Deste modo, considera-se que os aerogeradores localizados no território da alcateia de Montemuro 

(AG12, AG13, AG18 e AG19) situam-se numa área limítrofe do território desta alcateia e adjacente ao 

território da alcateia de Cinfães. 
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2. Alcateia da Arada 

Entre Outubro de 2011 e Setembro de 2012, foram detectados na área de estudo (250 km
2
, divididos por 

10 quadrículas UTM 5 x 5 km) das serras da Freita e Arada (território ocupado pela alcateia de Arada) 

59 excrementos atribuídos a Lobo, através da realização de transectos nas serras. A distribuição não é 

regular nestas serras, com uma clara predominância para as quadrículas F3, F4 e F8, localizadas na zona 

nascente da área em análise. No entanto, o relatório revela que “a baixa detecção de excrementos nestas 

quadrículas deverá estar mais relacionada com questões metodológicas, nomeadamente com a escassez 

de transeptos na área, do que com uma reduzida utilização do espaço por parte do lobo-ibérico”, visto que 

a zona central da área de estudo se encontra inacessível (TORRES ET AL., 2013). 

Relativamente aos ataques ao gado atribuíveis ao Lobo, foi registado um total de 47 ataques (um valor 

superior ao mesmo período no ano anterior, com 19 ataques), verificando-se uma concordância entre o 

local da detecção de dejectos e a localização das freguesias onde foram declarados os prejuízos com os 

ataques ao gado. As freguesias onde foi comunicado um maior número de ataques foram Covas do Rio, 

Albergaria da Serra, Covelo de Paivô e Arões. 

 

Figura 74 – IQA médios calculados na serra da Arada (Out 2011-Set 2012; retirado de 

Torres et al, 2013). 

A Figura 74 apresenta os valores do Índice Quilométrico de Abundância para o período em análise nas 

serras da Freita e Arada, com uma predominância para as quadrículas F3 e F8, verificando-se uma 

ocupação heterogénea por parte do Lobo. À semelhança do exposto para a alcateia de Montemuro, 
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ocorreram diferenças sazonais, com a mesma tendência no tamanho da área em estudo e no número de 

dejectos encontrados. 

Foram determinados dois centros de actividade na serra da Arada (“Cabria-Corvo” e “Rio Paivô-Gourim”), 

ambos localizados na zona nascente da área de estudo (quadrículas F8 e F10). Através da determinação 

da localização dos centros de actividade, verifica-se que “Cabria-Corvo” localiza-se a 3 km dos 

aerogeradores da Área C e “Rio Paivô-Gourim” a aproximadamente 5 km. 

 

Figura 75 – Zonas de maior actividade e Centros de actividade do Lobo na serra de Arada 

(Out 2011-Set 2012; retirado de Torres et al, 2013). 

 

6.7 RECURSOS HÍDRICOS 

6.7.1 Enquadramento Geral 

As Áreas A e B em estudo para o Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) 

inserem-se na bacia hidrográfica do rio Douro enquanto a Área C inserem-se no limite entre a bacia 

hidrográfica do rio Douro e a bacia hidrográfica do rio Vouga, como se pode observar no Desenho 7 

(incluído no Anexo 1 do Volume 2 A – Anexos 1 a 3). 

A bacia hidrográfica do Douro tem uma orientação dominante Este-Oeste, uma área total de 97 603 km
2
, e 

o rio tem um comprimento de 927 km (Desenho 7 incluído no Anexo 1 do Volume 2 A – Anexos 1 a 3). A 

nascente na serra de Urbion está à cota 1700 m acima do nível do mar, estando a sua foz no Oceano 

Atlântico junto à cidade do Porto. As altitudes da bacia variam entre os 0 metros em S. João da Foz, no 

contacto com o Oceano, e os 1527 m na serra do Larouco, no extremo noroeste da bacia. 
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A rede hidrográfica da Bacia do Douro é densa, bem hierarquizada e apresenta abundantes vestígios de 

orientação tectónica de alguns segmentos, reticulares, com confluências em ângulos rectos e perfil 

transversal assimétrico. O vale do Douro é meandrante em toda a extensão e bastante encaixado, até 

próximo da foz. Largos meandros de pequena curvatura conferem ao percurso um elevado índice de 

sinuosidade. 

O rio Douro separa o maciço de Montemuro do Marão, situado a Norte, é apertado e sinuoso, apenas 

aberto, de onde a onde, pelos boqueirões dos afluentes. 

A bacia hidrográfica do rio Vouga engloba uma área total de 3706 km
2
 e situa-se na zona de transição 

entre o Norte e o Centro de Portugal. É confinada a sul pela serra do Buçaco, que a separa da bacia do rio 

Mondego, e a norte pelas serras de Leomil, Montemuro, Lapa e serra da Freita, que a separa da bacia do 

rio Douro. Esta bacia não constitui, no seu conjunto, uma bacia “normal”, com um rio principal bem 

diferenciado e respectivos afluentes. Com efeito, trata-se de um conjunto hidrográfico de rios que 

actualmente desaguam muito perto da foz do Vouga, numa laguna que comunica com o mar, a ria de 

Aveiro, havendo ainda uma densa rede de canais mareais e de delta relacionados com a mesma laguna. 

O rio Vouga nasce na serra da Lapa, a cerca de 930 m de altitude e percorre 148 km até desaguar na 

barra de Aveiro. Os rios principais deste conjunto são o próprio Vouga (e seus afluentes até à confluência 

com o rio Águeda), o Águeda e o seu afluente, Cértima, podendo acrescentar-se-lhe o Caster e o Antuã, 

na parte norte, e o Boco e a ribeira da Corujeira, a sul, todos desaguando na ria de Aveiro mas 

hidrograficamente independentes do Vouga. 

 

6.7.2 Recursos Hídricos Superficiais 

Os cursos de água existentes no local de implantação das Áreas A e B para a implantação do 

Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) são afluentes do rio Douro (na 

encosta norte pelo ribeiro da Gralheira, pela ribeira do Rosão, pelo rio Cabrum e pelo rio Balsemão e na 

encosta sul pelo rio Paiva através do ribeiro de Teixeiroso, do ribeiro da Carvalhosa, do rio Teixeira e do 

rio Pombeiro) (Desenho 7 incluído no Anexo 1 do Volume 2 A – Anexos 1 a 3). 

A sub-bacia Paiva tem 790 km
2
 de área, uma densidade populacional de 40 hab./km

2
 e abrange 12 

concelhos: Arouca, Castelo de Paiva, Castro Daire, Cinfães, Lamego, Moimenta da Beira, São Pedro do 

Sul, Sátão, Sernancelhe, Tarouca, Vila Nova de Paiva e Viseu. 

O rio Paiva, principal linha de água da sub-bacia do Paiva, nasce na serra de Leomil, a cerca de 1 000 m 

de altitude, no concelho de Moimenta da Beira e desagua em Castelo de Paiva, no rio Douro, 110 km 

depois. O rio Paiva corre em vale apertado e sinuoso, vindo da serra da Lapa, passa por Parada de Ester 

e contorna, por ocidente, o maciço de Montemuro, que limita, por este lado, o maciço antes mencionado. 

O rio Cabrum corre em vale sinuoso, muito encaixado, orientado segundo o rumo NNW, mas desviado 

para norte na parte final; nasce nas proximidades do alto de Montemuro (a 1381 m) próximo da Área A de 

implantação do Sobreequipamento e vem desaguar na região de Oliveira do Douro. 
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A Área A em estudo para a implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª 

Fase) drena pela encosta norte para o ribeiro da Gralheira afluente do rio Cabrum e para o rio Balsemão 

(que no início do curso tem o nome de ribeira de Rossão), afluente do rio Varosa. A encosta sul drena 

para o ribeiro da Carvalhosa afluente do rio Paiva, através do ribeiro do Teixeiroso. 

A Área B em estudo para a implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª 

Fase) drena para o rio Pombeiro afluente do rio Paiva através da encosta sul. A encosta oeste drena para 

a ribeira da Carvalhosa, e a encosta norte drena para o rio Balsemão. 

A encosta norte da Área C drena para a ribeira do Paivô afluente do rio Paiva, a encosta Oeste drena para 

a ribeira de Muro, afluente da ribeira de Manhouce, a encosta Sul drena directamente para a ribeira de 

Manhouce, afluente da ribeira da Landeira, afluente do rio Varoso, que por sua vez é afluente do rio 

Vouga. 

Tal como se pode verificar através da figura seguinte nas áreas em estudo para a implantação do 

Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) não existem estações de 

monitorização da qualidade da água (Rede de Qualidade da Água). 

A estação mais próxima, de Fragas da Torre, que se encontra na sub-bacia do rio Paiva a cerca de 10 km 

a Noroeste da Área C em estudo para o Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª 

Fase), apresenta bons valores de qualidade da água nos anos de 2008 e 2009, e uma qualidade excelente 

em 2011. 

Na sub-bacia hidrográfica do rio Vouga, as estações da qualidade da água mais próximas, nomeadamente 

as de Ponte Vouzela e de Carvoeiro, encontram-se a cerca de 10 km a Sueste a 20 km a Sudoeste da 

Área C em estudo, respectivamente. A estação de Ponte de Vouzela apresentou uma razoável qualidade 

da água em 2011, devido aos valores de azoto e coliformes fecais e totais. As amostras de água da 

estação de Carvoeiro apresentaram uma qualidade Boa em 2011, devido aos valores de oxigénio 

dissolvido, azoto e coliformes fecais e totais. 
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Figura 76 - Localização das estações de monitorização da qualidade da água da 

Rede de Qualidade da Água na bacia hidrográfica do rio Douro (INAG – SNIRH). 

 

Classificação (INAG – SNIRH): 

Áreas A e B em estudo para o 
Sobreequipamento do PE da 
Arada/Montemuro (2.ª Fase) 

Área C em estudo para o 
Sobreequipamento do PE da 
Arada/Montemuro (2.ª Fase) 
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Figura 77 - Localização das estações de monitorização da qualidade da água da 

Rede de Qualidade da Água na bacia hidrográfica do rio Vouga (INAG – SNIRH). 

Nas figuras seguintes pode-se verificar que as linhas de água na envolvente do local de implantação do 

Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) apresentam um estado ecológico 

classificado de Bom (PGRH do Douro e PGRH do Vouga, Mondego, Lis e Ribeiras do Oeste, Setembro de 

2011). 

Classificação (INAG – SNIRH): 

Área C em estudo para o 
Sobreequipamento do PE da 

Arada/Montemuro 
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Figura 78 – Estado Ecológico das massas de água de superfície da Bacia 

Hidrográfica do rio Douro (Fonte: PGRH do Douro). 

Área C em estudo para o 
Sobreequipamento do PE da 
Arada/Montemuro (2.ª Fase) 

 

Áreas A e B em estudo para o 
Sobreequipamento do PE da 
Arada/Montemuro (2.ª Fase) 
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Figura 79 – Estado Ecológico das massas de água de superfície na Bacia 

Hidrográfica dos Rios Vouga, Mondego, Lis e Ribeiras do Oeste (Fonte: PGRH do Vouga, 

Mondego, Lis e Ribeiras do Oeste). 

Assim, uma vez que a zona em estudo se localiza no alto das serras de Montemuro e Arada, sobre as 

nascentes das várias ribeiras afluentes do rio Douro e rio Vouga, e uma vez que na zona prevista para 

implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) é inexistente 

qualquer tipo de fonte poluidora, poderemos afirmar que a qualidade da água é muito boa. 

De referir, no entanto, que o regime pluviométrico torrencial que ocorre por vezes na região pode provocar 

o arrastamento de sedimentos para as já mencionadas linhas de água. 

Salienta-se o facto de que o rio Varoso e o rio Paiva não estão classificados, de acordo com o Decreto-Lei 

n.º 152/97, de 19 de Junho, como Zona Sensível ou Menos Sensível. 

Nas áreas em estudo para o Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) não 

existem captações de água superficiais. 

Área C em estudo para o 
Sobreequipamento do PE da 
Arada/Montemuro (2.ª Fase) 
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6.7.3 Recursos Hídricos subterrâneos 

A distribuição dos recursos hídricos subterrâneos em Portugal continental está intimamente relacionada 

com as acções geológicas que moldaram o nosso território. As áreas em estudo para o Sobreequipamento 

do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) situam-se na unidade hidrogeológica denominada de 

Maciço Antigo. 

O Maciço Antigo (Maciço Hespérico, ou Ibérico), é a unidade geológica que ocupa a maior extensão em 

Portugal, sendo constituído, essencialmente, por rochas eruptivas e metassedimentares. As litologias 

correspondentes àqueles tipos de rochas, são habitualmente designadas pelos hidrogeólogos por rochas 

cristalinas ou rochas duras, ou ainda, por rochas fracturadas ou fissuradas. Em termos gerais, podem-se 

considerar como materiais com escassa aptidão hidrogeológica, pobres em recursos hídricos 

subterrâneos. No entanto, apesar da escassez de recursos hídricos subterrâneos, eles desempenham um 

papel importante, tanto nos abastecimentos à população, como na agricultura. De facto, além de milhares 

de pequenas captações particulares, a maioria dos concelhos dispõe de um grande número de captações 

de águas subterrâneas para abastecimento. 

Na zona em estudo os recursos aquíferos subterrâneos são pobres (50 m
3
/(dia.Km

2
)). Apesar de estarmos 

numa região em que a precipitação média anual é elevada (da ordem dos 1600 a 2400 mm), devido ao 

declive acentuado da região e às formações geológicas ocorrentes, predomina a escorrência superficial 

relativamente à infiltração (escoamento superficial entre os 800 a 1400 mm). 

Nas áreas em estudo para o Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) não 

existem captações de água subterrâneas.  

6.8 AR 

As características do projecto do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase), 

nomeadamente os impactes expectáveis decorrentes da implementação do projecto, não justificam uma 

análise aprofundada dos parâmetros da qualidade do ar pelo que a abordagem adoptada se baseou numa 

análise qualitativa. 

A Rede Nacional de Monitorização da Qualidade do Ar, da responsabilidade do Ministério do Ambiente e 

Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, não é extensiva a todo o território nacional, 

restringindo-se actualmente aos locais de maior ocupação de fontes poluentes. Da consulta efectuada 

permitiu verificar que não existem estações de monitorização que possam ser utilizadas para a análise da 

qualidade do ar na área em estudo, pelo que não é possível a respectiva caracterização com base nos 

dados existentes. 

Contudo, o facto da área em estudo apresentar características predominantemente rurais e a inexistência 

de emissões poluentes significativas, devido à ausência de instalações industriais responsáveis por 

emissões atmosféricas e de vias de comunicação com tráfego intenso associado, permite concluir que a 
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qualidade do ar seja boa no local de implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico da 

Arada/Montemuro (2.ª Fase). 

6.9 AMBIENTE SONORO 

O projecto do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2ª Fase) consiste na instalação 

de 6 novos aerogeradores: 2 no Subparque Eólico da Carvalhosa, 2 no Subparque Eólico de Picão e 2 no 

Subparque Eólico da Arada – Núcleo de Manhouce. 

Pretende-se, através da realização de amostragens dos níveis sonoros do ruído ambiente, caracterizar o 

ambiente sonoro actual dos Receptores existentes na área de influência do Projecto em análise, e que 

servirá como Situação de Referência na Avaliação de Impacte Ambiental. 

6.9.1 Enquadramento Legal 

O Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, alterado 

pela Declaração de Rectificação n.º 18/2007, 16 de Março e pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, 1 de Agosto, 

decreta que são dois os tipos de zonas que deverão verificar requisitos relativamente à componente ruído 

(Zonas Sensíveis e Zonas Mistas), e que a distribuição no território nacional das zonas referidas é da 

competência das Câmaras Municipais (n.º 2 do artigo 6º do RGR), e deve ser baseada no estabelecido 

nas alíneas v) e x) do Artigo 3º do RGR. 

Os valores limite de exposição de Ruído Ambiente definidos no Artigo 11.º e que devem ser verificados 

são: 

• Zonas Mistas: Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A) 

• Zonas Sensíveis: Lden ≤ 55 dB(A) e Ln ≤ 45 dB(A) 

• Até à classificação das Zonas Sensíveis e Mistas: Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A). 

Para além dos limites anteriores de valor absoluto, as actividades ruidosas permanentes, que não infra-

estruturas de transporte, localizadas na envolvente das zonas sensíveis ou mistas ou na proximidade dos 

receptores sensíveis isolados estão ainda sujeitas, de acordo com o Artigo 13º do Decreto-Lei n.º 9/2007, 

de 17 de Janeiro, ao cumprimento do Critério de Incomodidade: 

• Período diurno: LAr (Com a actividade) – LAeq (Sem a actividade) ≤ 5 + D. 

• Período do entardecer: LAr (Com a actividade) – LAeq (Sem a actividade) ≤ 4 + D. 

• Período nocturno: LAr (Com a actividade) – LAeq (Sem a actividade) ≤ 3 + D. 

Em seguida transcrevem-se algumas definições, constantes no Artigo 3º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 

de Janeiro: 
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Artigo 3.º – Definições 

… “i) «Indicador de ruído» o parâmetro físico-matemático para a descrição do ruído ambiente que tenha 

uma relação com um efeito prejudicial na saúde ou no bem-estar humano; 

j) «Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno (Lden)» o indicador de ruído, expresso em dB(A), 

associado ao incómodo global, dado pela expressão: 

 

l) «Indicador de ruído diurno (Ld) ou (Lday)» o nível sonoro médio de longa duração, conforme definido na 

Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado durante uma série de 

períodos diurnos representativos de um ano; 

m) «Indicador de ruído do entardecer (Le) ou (Levening)» o nível sonoro médio de longa duração, conforme 

definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado durante uma 

série de períodos do entardecer representativos de um ano; 

n) «Indicador de ruído nocturno (Ln) ou (Lnight)» o nível sonoro médio de longa duração, conforme definido 

na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado durante uma série de 

períodos nocturnos representativos de um ano; 

o) «Mapa de ruído» o descritor do ruído ambiente exterior, expresso pelos indicadores Lden e Ln, traçado 

em documento onde se representam as isófonas e as áreas por elas delimitadas às quais corresponde 

uma determinada classe de valores expressos em dB(A); 

p) «Período de referência» o intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de modo a 

abranger as actividades humanas típicas, delimitado nos seguintes termos: 

i) Período diurno - das 7 às 20 horas; 

ii) Período do entardecer - das 20 às 23 horas; 

iii) Período nocturno - das 23 às 7 horas; 

q) «Receptor sensível» o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer, com 

utilização humana; 

s) «Ruído ambiente» o ruído global observado numa dada circunstância num determinado instante, devido 

ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do local considerado; 

t) «Ruído particular» o componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada por 
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meios acústicos e atribuída a uma determinada fonte sonora; 

u) «Ruído residual» o ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, para uma 

situação determinada; 

v) «Zona mista» a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação seja 

afecta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zona sensível; 

x) «Zona sensível» a área definida em plano municipal de ordenamento do território como vocacionada 

para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou 

previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a servir a população 

local, tais como cafés e outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros estabelecimentos de 

comércio tradicional, sem funcionamento no período nocturno; 

z) «Zona urbana consolidada» a zona sensível ou mista com ocupação estável em termos de edificação.” 

6.9.2 Classificação Acústica 

De acordo com a informação obtida junto das Câmaras Municipais de S. Pedro do Sul e de Castro Daire 

(concelhos onde se encontram localizados os receptores sensíveis identificados no estudo acústico), 

nenhum dos concelhos possui classificação acústica oficial do seu território, estando os respectivos 

Planos Directores Municipais (PDM) em fase de revisão. 

Salienta-se que apesar de se prever a implementação de um aerogerador no concelho de Cinfães, os 

receptores sensíveis localizados neste concelho encontram-se muito afastados do local de 

implementação, pelo que não foram considerados na avaliação efectuada. 

Nestas circunstâncias os limites legais de exposição ao Ruído Ambiente a observar junto dos receptores 

localizados na área de influência acústica do projecto eólico em análise são: 

• Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A). 

6.9.3 Ambiente Sonoro Actual 

A caracterização do Ambiente Sonoro Actual foi efectuada nos três períodos de referência [período diurno 

(7h-20h), do entardecer (20h-23h) e nocturno (23h-7h)] para os receptores actualmente existentes 

localizados na área de potencial influência acústica do Projecto em análise, identificados a partir da 

cartografia disponível ou aquando da execução do trabalho de campo, e que se enquadram no 

determinado na alínea q) do Artigo 3.º do DL 9/2007, que define como “Receptor sensível” todo o edifício 

habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer, com utilização humana. 

A caracterização do ambiente sonoro actual foi efectuada através de medições acústicas in situ, levadas a 

cabo pelo Laboratório de Acústica da Sonometria (Relatório Acreditado das medições in situ, que se 

apresenta no Anexo 5 incluído no Volume 2 B – Anexos 4 a 7). 
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Foram realizados 4 pontos de medição de ruído (PM01 a PM04) que pretendem caracterizar os conjuntos 

de Receptores identificados e potencialmente mais afectados pelo ruído do projecto. 

Os pontos de medição e as habitações identificadas estão localizados nas figuras seguintes. 

 

Figura 80 - Localização dos aerogeradores do Subparque Eólico da Arada - Núcleo de 

Manhouce e dos pontos de medição (PM01 e PM02). 

 

Figura 81 - Localização dos aerogeradores do Subparque Eólico da Carvalhosa e do 

Subparque Eólico de Picão e dos pontos de medição. 
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Em seguida apresenta-se a caracterização dos receptores identificados, e dos resultados obtidos nas 

medições realizadas nos dias 27 a 29 de Agosto de 2014 (ver relatório de Avaliação Acústica incluído no 

Anexo 5 do Volume 2 B – Anexos 4 a 7). 

Salienta-se que no relatório de Avaliação Acústica incluído no Anexo 5 do Volume 2 B – Anexos 4 a 7, são 

indicadas as principais fontes de ruído aquando das medições do ruído ambiente. 

PM 01 (40°49'35.81"N; 8° 8'58.99"W) – LOCALIDADE DE COELHEIRA: 

Caracterização do ambiente sonoro da localidade de Coelheira, pertencente ao concelho de S. Pedro do 

Sul: 

Habitações unifamiliares até 2 pisos, localizadas a aproximadamente 800 metros do aerogerador mais 

próximo, a implantar no Subparque Eólico da Arada – Núcleo de Manhouce. 

As principais fontes de ruído actuais que caracterizam o ambiente sonoro deste ponto de medição são o 

ruído dos aerogeradores existentes, algum tráfego rodoviário e as actividades agrícola e pecuária, 

características de ambiente rural. 

Classificação Acústica: Ausência [Limites: Ln ≤ 53 dB(A) e Lden ≤ 63 dB(A)]. 

Níveis sonoros medidos in situ: Ln  37 dB(A); Lden  43 dB(A). 

Esta Situação apresenta um ambiente sonoro actual pouco perturbado. 

Apontamento fotográfico: 

  

Figura 82 - Apontamento fotográfico do ponto de medição PM01 

PM 02 (40°49'56.86"N; 8° 9'31.34"W) – PARQUE DE CAMPISMO RETIRO DA FRAGUINHA: 

Caracterização do ambiente sonoro do Parque de campismo Retiro da Fraguinha, pertencente ao 

concelho de S. Pedro do Sul: 

Localiza-se de forma isolada a aproximadamente 650 metros do aerogerador mais próximo a implantar no 

Subparque Eólico da Arada – Núcleo de Manhouce. 

As principais fontes de ruído actuais que caracterizam o ambiente sonoro deste ponto de medição são o 



SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA ARADA/ 
MONTEMURO (2.ª FASE) 
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 
VOLUME 1 - RELATÓRIO 
 

 

15055_MD_EP_EIA_01_0.doc 

130 

ruído dos aerogeradores existentes, o tráfego rodoviário esporádico, a actividade pecuária e natureza 

característica de ambiente rural. 

Classificação Acústica: Ausência [Limites: Ln ≤ 53 dB(A) e Lden ≤ 63 dB(A)]. 

Níveis sonoros medidos in situ: Ln  36 dB(A); Lden  42 dB(A). 

Esta Situação apresenta um ambiente sonoro actual pouco perturbado. 

Apontamento fotográfico: 

  

Figura 83 - Apontamento fotográfico do ponto de medição PM02 

PM 03 (40°57'53.57"N; 7°57'11.94"W) – ALDEIA DE CARVALHOSA: 

Caracterização do ambiente sonoro da localidade Carvalhosa, pertencente ao concelho de Castro Daire: 

Localiza-se de forma isolada a aproximadamente 1100 metros do aerogerador mais próximo a implantar 

no Subparque Eólico da Carvalhosa. 

As principais fontes de ruído actuais que caracterizam o ambiente sonoro deste ponto de medição são o 

ruído dos aerogeradores existentes, o tráfego rodoviário da EN321 e natureza característica de ambiente 

rural. 

Classificação Acústica: Ausência [Limites: Ln ≤ 53 dB(A) e Lden ≤ 63 dB(A)]. 

Níveis sonoros medidos in situ: Ln  33 dB(A); Lden  40 dB(A). 

Esta Situação apresenta um ambiente sonoro actual pouco perturbado. 

Apontamento fotográfico: 
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Figura 84 - Apontamento fotográfico do ponto de medição PM03 

PM 04 (40°59'6.36"N; 7°56'11.42"W) – ALDEIA DE ROSSÃO: 

Caracterização do ambiente sonoro da localidade de Rossão, pertencente ao concelho de Castro Daire: 

Localiza-se de forma isolada a aproximadamente 1300 metros do aerogerador mais próximo a implantar 

no Subparque Eólico de Picão. 

As principais fontes de ruído actuais que caracterizam o ambiente sonoro deste ponto de medição são o 

ruído dos aerogeradores existentes, as actividades agrícola e pecuária e a natureza característica de 

ambiente rural. 

Classificação Acústica: Ausência [Limites: Ln ≤ 53 dB(A) e Lden ≤ 63 dB(A)]. 

Níveis sonoros medidos in situ: Ln  37 dB(A); Lden  43 dB(A). 

Esta Situação apresenta um ambiente sonoro actual pouco perturbado. 

Apontamento fotográfico: 

  

Figura 85 - Apontamento fotográfico do ponto de medição PM04 

Tendo em conta a seguinte hipótese de qualificação do ambiente sonoro: 

- Pouco Perturbado: Lden ≤ 55 dB(A). 

- Moderadamente Perturbado: 55 dB(A)< Lden ≤ 65 dB(A). 

- Muito perturbado: Lden> 65 dB(A). 
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Verifica-se que na envolvente do Projecto, o ambiente sonoro actual é Pouco Perturbado, característico de 

meio rural agrícola, sendo as principais fontes de ruído: o ruído dos Parques Eólicos existentes, o tráfego 

rodoviário esporádico, o ruído característico das actividades agrícola e pecuária e a natureza característica 

de ambiente rural. 

6.9.4 Medições acústicas in situ 

Apresentam-se no Anexo 5 (incluído no Volume 2 B – Anexos 4 a 7) os resultados das medições acústicas 

in situ, realizadas nos dias 27-08-2014 (dia 1) e 28-08-2014 (dia 2), nos pontos de medição referidos 

anteriormente (PM01 a PM04), com um Sonómetro Analisador, de classe de precisão 1, Marca 01dB, 

Modelo SOLO, nº de Série 61277 e respectivo calibrador acústico Rion NC-74 nº de Série 34683823. 

Indicam-se também as principais fontes de ruído detectadas. 

As amostragens foram efectuadas em conformidade com o Procedimento Interno do Laboratório, 

nomeadamente 2 amostragens de 15 minutos cada, em 1 dia, e uma amostragem de 15 minutos em outro 

dia, e a realização de uma amostragem acrescida quando ocorrem diferenciais superiores a 5 dB entre 

amostras. 

6.9.5 Avaliação do Critério de Exposição Máxima (verificação do artigo 11.º do 

regulamento geral do ruído) 

Conforme já referido, os concelhos de S. Pedro do Sul e de Castro Daire ainda não possuem Classificação 

Acústica oficial, estando os respectivos Planos Directores Municipais em fase de Revisão. Neste contexto 

os limites legais a verificar, em acordo com o Artigo 11.º do DL 9/2007, são, Ausência de Classificação 

acústica: 

Lden ≤ 63 db(A) e Ln ≤ 53 dB(A) 

De acordo com os valores expostos no Anexo 5 (incluído no Volume 2 B – Anexos 4 a 7), temos os 

seguintes valores médios energéticos para os valores de Ruído Ambiente/ Situação de Referência:  

- PONTO 1 

 Ln  34 dB(A); Le  38 dB(A); Ln  37 dB(A); Lden  43 dB(A). 

-  PONTO 2 

 Ln  36 dB(A); Le  35 dB(A); Ln  36 dB(A); Lden  42 dB(A). 

- PONTO 3 

 Ln  36 dB(A); Le  34 dB(A); Ln  33 dB(A); Lden  40 dB(A). 

- PONTO 4 

 Ln  35 dB(A); Le  37 dB(A); Ln  37 dB(A); Lden  43 dB(A). 
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Assim, em todos os Pontos de Medição os valores cumprem os limites acústicos legais para Ausência 

de Classificação acústica.  

Tais valores possuem ainda a seguinte relação com os limites legais Artigo 11.º do DL 9/2007, para 

Receptores Sensíveis em Zona Mista ou equiparados a Zona Mista, Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A): 

- Ponto 1, Ponto 2, Ponto 3 e Ponto 4: cumprem os limites acústicos legais de receptores Sensíveis. 

E possuem ainda a seguinte relação com os limites legais Artigo 11.º do DL 9/2007, para Receptores 

Sensíveis em Zona Mista ou equiparados a Zona Sensível, Lden ≤ 55 dB(A) e Ln ≤ 45 dB(A): 

- Ponto 1, Ponto 2, Ponto 3 e Ponto 4: cumprem os limites acústicos legais. 

6.10 SOCIOECONOMIA 

6.10.1 Considerações gerais 

O Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) localiza-se nas serras de 

Montemuro e Arada, nos concelhos de Cinfães (União das Freguesias de Alhões, Bustelo, Gralheira e 

Ramires), de Castro Daire (União das Freguesias de Picão e Ermida, e União de Freguesias de Mezio e 

Moura Morta) e de São Pedro do Sul (União das freguesias de Carvalhais e Candal), no distrito de Viseu 

(Desenho 1 incluído no Anexo 1 do Volume 2 A – Anexos 1 a 3). 

A análise deste descritor baseou-se nos dados mais recentes disponibilizados pelo Instituto Nacional de 

Estatísticas (INE), o que para a maioria dos índices significou utilizar dados do último Censos de 2011. 

Salienta-se que à data da realização do último Censos ainda não se encontrava em vigor a Lei n.º 11-

A/2013, de 28 de Janeiro, que determinou uma reorganização administrativa do território das freguesias, 

pelo que os dados apresentados dizem respeito aos limites administrativos anteriores à referida lei. 

O concelho de Cinfães é uma área serrana. Os seus dois grandes traços morfológicos são o volumoso 

maciço montanhoso que compõe a serra de Montemuro, cujo cume atinge os 1382 m, e o vale do Douro 

que limita o concelho a norte. Dispostos de Oeste para Este localizam-se ainda os vales do rio Paiva, do 

ribeiro de Piães, do ribeiro de Sampaio, do rio Bestança e do rio Cabrum. 

O Concelho de Castro Daire apresenta uma feição planáltica generalizada, contudo interpõe-se o sulco 

correspondente ao vale do Paiva e eleva-se o bloco da Serra de Montemuro, cujos cimos são também 

aplanados. 

O concelho de São Pedro do Sul situa-se em pleno vale de Lafões, emoldurado pelos maciços das serras 

da Arada, Gralheira e S. Macário. 

Com o objectivo de ultrapassar muitos dos constrangimentos económicos e sociais das populações, foi 

constituída em 27 de Agosto de 1991 a Associação de Desenvolvimento Rural Integrado das Serras do 
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Montemuro, Arada e Gralheira (ADRIMAG), que abrange todas as freguesias dos concelhos de Arouca, 

Castelo Paiva, Castro Daire, Cinfães, São Pedro do Sul, Sever do Vouga e Vale de Cambra. 

Esta Associação tem por fim defender o património endógeno, desenvolver e incentivar o turismo rural, 

desenvolver e apoiar iniciativas culturais, incentivar e apoiar o artesanato e a etnografia, ajudar o 

escoamento de produtos endógenos, contribuir para a animação do espaço rural, promover a formação 

profissional, entre outros. 

Com o objectivo do desenvolvimento económico, agrícola, cultural e social das freguesias de Alhões, 

Bustelo, Gralheira, Ramires (após reorganização administrativa União das freguesias de Alhões, Bustelo, 

Gralheira e Ramires) e Ferreiros, surgiu no concelho de Cinfães a Associação Para o Desenvolvimento do 

Alto Concelho de Cinfães. Salienta-se que, uma das grandes prioridades desta Associação é a criação de 

empregos para haver uma maior fixação da população Jovem na área abrangida por esta Associação.  

No concelho de São Pedro do Sul e na freguesia de Carvalhais foi fundado, em 1991, o Centro de 

Promoção Social que é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), com o objectivo de 

desenvolver actividades no âmbito da acção social, do ensino, da formação profissional e da intervenção 

cultural, contribuindo para o enriquecimento humano da população regional. 

Em 1991 foi, ainda, criada a Escola Profissional de Carvalhais (EPC) com a missão de contribuir para o 

desenvolvimento regional e nacional através da formação de mão-de-obra qualificada. Disponibiliza uma 

oferta formativa nas áreas de Hotelaria/Restauração; Informática/Gestão; Turismo, Animação Sociocultural 

e Termalismo. 

 

6.10.2 Perfil Demográfico 

Para efeitos de Planeamento e Ordenamento do Território, o concelho de Cinfães integra-se na Região 

Norte (NUT, nível II) e na Sub-Região Tâmega (NUT III) enquanto que os concelhos de Castro Daire e São 

Pedro do Sul integram-se na Região Centro (NUT, nível II) e na Sub-Região Dão-Lafões (NUT, nível III). 

A região do Tâmega, da qual Cinfães faz parte integrante, é um território heterogéneo, de transição entre a 

Área Metropolitana do Porto e o interior da Região Norte. Este território caracteriza-se pela concentração 

crescente da população nos centros urbanos e sedes de concelho e pelo despovoamento das áreas rurais 

apresentando assim debilidades de coesão territorial na estrutura urbana. 

O concelho de Cinfães tem uma área aproximada de 239,3 km
2
. É constituído por 14 freguesias e tem 20 

427 habitantes, ou seja, uma densidade populacional de 85,4 habitantes por km
2
. A Área A em estudo 

insere-se em parte (local de implantação do aerogerador n.º 19, respectivo acesso e vala de cabos) na 

União das Freguesias de Alhões, Bustelo, Gralheira e Ramires, pertencentes a este concelho. 

O concelho de Castro Daire que ocupa uma área equivalente a 383,2 Km
2
, distribuída pelas suas 16 

freguesias, confina a Norte com os concelhos de Tarouca, Lamego, Resende e Cinfães; a Este com Vila 

Nova de Paiva; a sul com Viseu e a Oeste com S. Pedro do Sul e Arouca. Tem cerca de 15 339 habitantes 

(Censos de 2011, do INE) e uma densidade populacional de 4,5 habitantes por km
2
. Na União das 
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Freguesias de Picão e Ermida insere-se a Área A em estudo para a implantação do aerogerador n.º 18 do 

sobreequipamento sendo que a Área B em estudo para o Sobreequipamento do Parque Eólico da 

Arada/Montemuro (2.ª Fase) insere-se na União de Freguesias de Mezio e Moura Morta. 

O concelho de São Pedro do Sul tem cerca de 16 851 habitantes (Censos de 2011, do INE) e uma 

densidade populacional de 48,3 hab/km
2
 (Censos 2011, do INE). O concelho é limitado a nordeste pelo 

município de Castro Daire, a sueste por Viseu, a sul por Vouzela, a sul e oeste por Oliveira de Frades 

(porção norte), a oeste por Vale de Cambra e a noroeste por Arouca. É composto por 14 freguesias, de 

entre as quais a União de freguesias de Carvalhais e Candal, onde se insere a Área C em estudo para o 

Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase). 

Quadro 36 - População residente, taxa de variação e densidade populacional nos 

concelhos e freguesias da área de estudo. 

CONCELHO 

FREGUESIAS 

PÓS REFORMA 

ADMINISTRATIVA 

NACIONAL 
POPULAÇÃO RESIDENTE 

ÁREA 

TOTAL 

(KM
2
) 

 

TAXA DE 

VARIAÇÃO 

(%) 

DENSIDADE 

POPULACIONAL 

(HAB/KM
2
) 

União das Freguesia 2001 2011 2001 2011 

CINFÃES - 22 424 20 427 239,3 -8,9 92,9 85,4 

Alhões 

Alhões, Bustelo, 
Gralheira e Ramires 

284 196 11,5 -31,0 27,7 17,1 

Bustelo 153 115 6,5 -24,8 23,2 17,6 

Gralheira 205 165 10,2 -19,5 19,5 16,2 

Ramires 138 119 9,3 -13,8 12,1 12,8 

CASTRO DAIRE - 16 990 15 339 379,1 -9,7 44,8 40,5 

Picão 

Picão e Ermida 
267 278 6,7 4,1 39,8 41,4 

Ermida 297 257 9,2 -13,5 32,8 27,8 

Mezio 

Mezio e Moura Morta 
521 484 12,1 -7,1 44,2 39,9 

Moura Morta 150 134 10,5 -10,7 14,2 12,7 

SÃO PEDRO DO SUL - 19 083 16 851 349,0 -11,7 54,7 48,3 

Carvalhais 
Carvalhais e 
Candal 

1 762 1 436 31,9 -18,5 76,0 62,0 

Candal 150 118 15,5 -21,3 7,3 5,7 

Fonte: INE – Censos de 2001 e 2011. 

Conforme se pode observar no Quadro 36 e na Figura 86, todos os concelhos em estudo (Cinfães, Castro 

Daire e São Pedro do Sul) sofreram um decréscimo da população, entre 2001 e 2011. 

Com excepção da freguesia de Picão, em todas as freguesias estudadas foi observado um decréscimo da 

população entre 2001 e 2011, sendo esse decréscimo mais acentuado ao nível da freguesia de Alhões 

(cerca de – 31%). A União das freguesias de Alhões, Bustelo, Gralheira e Ramires, sofreu um decréscimo 

de cerca de 24% da sua população entre 2001 e 2011. 

A população residente na freguesia de Picão sofreu um ligeiro aumento, entre 2001 e 2011, que se cifrou 

na ordem dos 4%. No entanto, o aumento da população na freguesia de Picão ficou diluído com a União 
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das freguesias de Picão e Ermida, já que esta última freguesia sofreu um decréscimo da população entre 

2001 e 2011 de 13,5%. 

Na Figura seguinte apresenta-se a taxa de variação da população residente (2001 - 2011) para os 

concelhos de Cinfães, Castro Daire e São Pedro do Sul e para as freguesias em estudo dos referidos 

concelhos. 

 

Figura 86 – Taxa de variação da população residente (2001-2011) para os concelhos e 

freguesias em análise. 

A diminuição do efectivo de uma população pode ficar a dever-se quer ao défice de nascimentos face aos 

óbitos, quer a um saldo negativo entre emigrantes e imigrantes, quer à conjugação destes dois factores. 

No Quadro que se segue são apresentados alguns indicadores da população para os concelhos em 

estudo, para o ano de 2013. 

Quadro 37 – Indicadores de População (Estimativa do INE, 2013) 

LOCAL 

TAXA DE 

CRESCIMENTO 

EFECTIVO (%) 
POR LOCAL 

DE 

RESIDÊNCIA 

TAXA DE 

CRESCIMENTO 

NATURAL (%) 
POR LOCAL 

DE 

RESIDÊNCIA 

TAXA BRUTA 

DE 

NATALIDADE 

(‰) POR 

LOCAL DE 

RESIDÊNCIA 

TAXA BRUTA 

DE 

MORTALIDADE 

(‰) POR 

LOCAL DE 

RESIDÊNCIA 

TAXA DE 

FECUNDIDADE 

GERAL (‰) 
POR LOCAL 

DE 

RESIDÊNCIA 

TAXA DE 

CRESCIMENTO 

MIGRATÓRIO 

(%) POR 

LOCAL DE 

RESIDÊNCIA 

TÂMEGA -0,55 -0,09 7,3 8,2 28,5 -0,46 

Cinfães -1,55 -0,51 7,1 12,2 31,8 -1,04 

DÃO-LAFÕES -0,80 -0,53 6,7 12,0 30,1 -0,27 

Castro Daire -1,26 -0,72 5,4 12,6 27,3 -0,54 

São Pedro do Sul -1,13 -0,78 5,8 13,6 28,5 -0,35 
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O decrescimento populacional, na Sub-região Dão-Lafões resulta assim, da soma de dois movimentos de 

sinal igual: do movimento natural
1
, com sinal negativo (-0,53%) e do movimento migratório

2
, com sinal 

negativo (-0,27%). 

Na Sub-região do Tâmega, o movimento natural negativo (-0,09%) associado a um movimento migratório 

negativo (-0,27%) faz com que se observe um decréscimo da população também nesta Sub-região. 

O decréscimo da população é mais visível ao nível nos concelhos em estudo (Cinfães, Castro Daire e São 

Pedro do Sul), quando comparado com as Sub-regiões onde se encontram inseridos. 

Verifica-se igualmente que os concelhos em estudo apresentam uma taxa de natalidade muito inferior à 

taxa de mortalidade, sendo a discrepância entre as duas taxas mais acentuada ao nível do concelho de 

São Pedro do Sul. 

A densidade populacional, que traduz o número de habitantes por unidade de área (km
2
), tem vindo a 

variar, naturalmente, na mesma dimensão da variação populacional. É igualmente um indicador da 

intensidade da ocupação urbana do espaço. 

No gráfico seguinte é apresentada a variação da densidade populacional entre 2001 e 2011. 

 

Figura 87 – Densidade populacional nos concelhos e freguesias abrangidas pela 

área de estudo. 

                                                      
1
 O movimento ou saldo natural corresponde à diferença entre os nascimentos e os óbitos, num determinado período de tempo. 

2
 O movimento ou saldo migratório corresponde à diferença entre o número de entradas e saídas por migração, internacional ou 

interna, para uma dada região, num determinado período. 
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Pela análise do gráfico anterior podemos constatar que as densidades populacionais, à semelhança da 

variação da população, decresceram de 2001 para 2011 nos concelhos de Cinfães, Castro Daire e São 

Pedro do Sul. 

Também a nível das freguesias em estudo verifica-se um decréscimo das densidades populacionais de 

2001 para 2011, com excepção da freguesia de Picão (após reorganização administrativa União das 

freguesias de Picão e Ermida). 

As baixas densidades populacionais (Figura 87) são o resultado de um processo demográfico longo que 

envolveu uma redução progressiva de taxas de natalidade, mas sobretudo a emigração e as saídas para 

os grandes centros urbanos, como Lisboa e, mais recentemente, para os pequenos centros urbanos da 

região. 

6.10.3 Actividades económicas 

No Quadro 38 e na Figura 88 apresenta-se, de acordo com os dados dos Censos de 2011 do INE, a 

população residente empregada, segundo o sector de actividade económica, para os concelhos e 

freguesias consideradas na área de influência do Sobreequipamento do Parque Eólico da 

Arada/Montemuro (2.ª Fase). 

 

Quadro 38 - População empregada (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011), 

Sector de actividade económica; Decenal - INE, Recenseamento da População e 

Habitação. 

LOCAL DE RESIDÊNCIA (À 

DATA DOS CENSOS 2011) 

PÓS REFORMA 

ADMINISTRATIVA 

NACIONAL 
SECTOR DE ACTIVIDADE ECONÓMICA 

UNIÃO DAS FREGUESIA 
TOTAL 
(HAB) 

PRIMÁRIO 
(%) 

SECUNDÁRIO 
(%) 

TERCIÁRIO (%) 

SNS3 SRAE4 

CINFÃES - 6082 7,8 43,8 24,2 24,2 

Alhões 

Alhões, Bustelo, 
Gralheira e Ramires 

44 9,1 38,6 34,1 18,2 

Bustelo 38 57,9 21,1 10,5 10,5 

Gralheira 48 27,1 22,9 16,7 33,3 

Ramires 13 38,5 38,5 0,0 23,1 

CASTRO DAIRE - 4574 8,7 26,2 28,2 36,8 

Picão Picão e Ermida 

 

61 1,6 34,4 29,5 34,4 

Ermida 54 44,4 24,1 16,7 14,8 

Mezio 
Mezio e Moura Morta 

165 10,3 40,0 18,8 30,9 

Moura Morta 34 23,5 26,5 14,7 35,3 

SÃO PEDRO DO SUL - 6011 9,9 28,6 30,6 30,9 

Candal 
Carvalhais e Candal 

21 42,9 14,3 23,8 19,0 

Carvalhais 543 11,0 32,6 27,3 29,1 

                                                      
3
 SNS – Serviços de Natureza Social 

4
 SRAE – Serviços Relacionados com a Actividade Económica 



SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA ARADA/ 
MONTEMURO (2.ª FASE) 
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 
VOLUME 1 - RELATÓRIO 
 

 

15055_MD_EP_EIA_01_0.doc 

139 

Nos concelhos em estudo (Cinfães, Castro Daire e São Pedro do Sul) o sector terciário ocupa a maior 

parte da população activa, apresentando o concelho de Castro Daire a maior percentagem da população 

activa neste sector (cerca de 65%). 

O sector primário continua a ocupar a maior parte da população activa das freguesias de Bustelo e 

Ramires (concelho de Cinfães), de Ermida (concelho de Castro Daire) e de Candal (concelho de São 

Pedro do Sul). Nas restantes freguesias consideradas na área de influência do Sobreequipamento do 

Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) verifica-se que já é o sector terciário o que ocupa a maior 

parte da população activa, sendo o valor mais elevado ao nível da freguesia de Picão (concelho de Castro 

Daire), onde a população activa neste sector representa cerca de 64% (Figura 79). 

 

Figura 88 – População activa segundo o sector de Actividade Económica (2011). 

A Associação de Desenvolvimento Rural Integrado das Serras de Montemuro, Arada e Gralheira fez uma 

caracterização geral da região (dos sete concelhos mencionados anteriormente onde se incluem os 

concelhos em estudo – Cinfães, Castro Daire e São Pedro do Sul) por sectores de actividade, que é em 

tudo semelhante à zona em estudo. 

Esta associação refere que o sector agrícola engloba a principal fatia da população activa nas zonas de 

altitude e de interior e que contribui para a criação de alguma riqueza, no entanto, a importância deste 

sector não é constante, pois nas zonas mais urbanizadas, que geralmente coincidem com as sedes dos 

concelhos, este sector perde peso significativo. 

A actividade agrícola sofre dificuldades derivadas da grande divisão da propriedade agrícola dada a 

orografia, falta de emparcelamento, a existência de socalcos, situação que não permitem uma agricultura 

competitiva com base no baixo custo de produção. Contudo, na região existem produtos de denominação 
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de origem tais como a carne de vaca Arouquesa, o cabrito da Gralheira, o vinho verde do Dão, que fazem 

com que o sector primário tenda a especializar-se. 

A região apresenta uma grande mancha florestal desde a eucaliptização nos terrenos particulares, que 

permitem uma florestação rápida, às coníferas e outras espécies florestais autóctones. 

Refere ainda, que o sector secundário é composto, na sua grande maioria, por pequenas empresas 

ligadas à indústria extractiva ou à indústria transformadora, geralmente de índole familiar. Nas primeiras 

aparecem as de extracção de granitos que têm grandes potencialidades de virem a desenvolver-se dada a 

riqueza desta matéria-prima na região. Na indústria transformadora aparecem as indústrias metalúrgicas, 

transformadoras de madeiras, agro-alimentares e de vestuário. 

O sector terciário concentra-se essencialmente nas sedes dos concelhos, onde se pode encontrar um 

nível satisfatório de bens e serviços tais como estabelecimentos alimentares, farmácias, vestuário e 

calçado, lojas de móveis, oficinas, postos de combustível, seguradoras, gabinetes de estudos, etc. Já a 

nível das freguesias de interior e de montanha já é difícil encontrar todo este tipo de serviços, pois apenas 

nos locais mais povoados se consegue encontrar uma loja tipo minimercado, mercearia e café. No 

entanto, este sector tem potencialidades de desenvolvimento no que concerne ao ramo da hotelaria, 

restauração e serviços de apoio às empresas. 

Finalmente, é referido que a região possui fortes potencialidades no sector turístico. De facto esta região é 

detentora de um vasto património natural, cultural e gastronómico que poderá servir de base a um 

desenvolvimento da actividade turística assente no turismo em espaço rural, restauração, caça e pesca, 

termalismo, turismo de natureza, desportos de ar livre, animação local, entre outros. 

O concelho de Cinfães, com origem rural e artesanal, está longe de uma cadeia de valor produtivo, 

apresentando baixos valores de mão-de-obra disponível para a produção de bens e serviços que 

potenciem o circuito económico. Destaca-se neste concelho o sector secundário com cerca de 1158 

empresas em laboração activa com vantagem para as vocações de comércio por grosso e a retalho; 

reparação de veículos automóveis e motociclos (395), construção civil (194) e alojamento, restauração e 

similares (124). O concelho de Cinfães, à semelhança do que acontece um pouco por toda a região onde 

se encontra inserido, está estruturado em minifúndio e a respectiva exploração é feita pelos caseiros. A 

pecuária é bastante relevante, principalmente na região mais montanhosa do concelho, com significativa 

expressão para as vacas de raça arouquesa, cabras e ovelhas. 

Como factor crítico de sucesso salienta-se a agro-pecuária com a raça arouquesa. Recentemente, surge o 

segmento turístico como oportunidade de negócio, designadamente ao nível da gastronomia e vinhos, 

turismo de natureza (Serra de Montemuro e Vale do Bestança) e turismo náutico (rio Douro), tendo por 

base a criação de meios complementares de restauração e alojamento, e empresas de desenvolvimento 

de actividades/desportos. 

O concelho de Castro Daire é economicamente, pouco desenvolvido, com fraco poder de compra e tecido 

empresarial débil, baixo nível de escolaridade, quer dos patrões, quer dos colaboradores, com elevado 

nível de informalidade nos negócios. No sector secundário, destaca-se a indústria da madeira e mobiliário 

(concentrada sobretudo na freguesia de Castro Daire), das extracções de rochas ornamentais, sobretudo 
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granito (concentrado na aldeia de Lamas da Freguesia de Mões) e de padarias (estas espalhadas por todo 

o território do concelho). Estas indústrias são de pequenas dimensões, com um nível tecnológico baixo, 

viradas mais para a exploração de recursos naturais e venda para as regiões litorais ou exterior e de 

natureza familiar (cuja gestão está centrada no seu fundador, dependendo muito das suas capacidades de 

gestão). Nos serviços, destaca-se o sector público e social (principal empregador da população jovem), 

pequeno comércio (a destacar o Intermarché e a restauração), estúdios de fotografia, reparação de 

electrodomésticos, oficinas e stands de automóveis, turismo (de referir as Termas do Carvalhal, o Hotel do 

Montemuro e a Casa de Turismo de Fareja) e a construção civil (provavelmente o maior empregador). 

No concelho de Castro Daire tem-se verificado também uma diminuição drástica do peso do sector 

agrícola, o que poderá encontrar justificação na sua pouca rentabilidade, agravado pelo envelhecimento 

da mão-de-obra, normalmente com níveis de escolaridade muito baixos, ao que acresce a reduzida 

dimensão das parcelas agrícolas. 

A nível do concelho de São Pedro do Sul, nas últimas décadas, segundo o Plano Director Municipal 

(PDM) do concelho, a principal ocupação da população, baseada na exploração agrícola, entrou em 

processo de declínio, com consequente abrandamento dos ritmos de produção e diminuição da 

capacidade empregadora. Este sector manteve-se, por vezes, apenas ao nível da produção de auto 

subsistência, assistindo-se, assim, a um acentuado desenvolvimento do sector secundário e terciário.  

No sector secundário, alguns ramos de actividade que tradicionalmente detinham mais importância ao 

nível da produção, como é o caso de algumas unidades do ramo da madeira e das resinas, que têm 

vantagem em localizar-se na região pela proximidade à matéria-prima, foram sendo suplantados por 

outros de mais recente implantação como é o caso das indústrias têxteis e do vestuário, e as metalúrgicas 

ligeiras. No entanto, a indústria da alimentação é um dos sectores mais significativos em termos absolutos 

em valores de produção e valor acrescentado. 

O sector terciário teve uma grande expansão, principalmente na sede do concelho, com incidência nos 

ramos do comércio e serviços às empresas. 

O concelho de São Pedro do Sul possui uma Biblioteca Municipal, Bombeiros, Centro de Saúde, 

Repartição de Correios, Postos da G.N.R., Pavilhão Gimnodesportivo, Várias Associações Recreativas, 

Culturais e Desportivas e uma Central de Camionagem. Tem também à disposição 2 Parques Industriais, 

o do Alto Barro (localizado na freguesia de Bordonhos e União das freguesias de Carvalhais e Candal) e o 

de Bordonhos (localizado em Bordonhos). 

Neste concelho localizam-se as Termas de São Pedro do Sul que são as mais frequentadas da Península 

Ibérica. 

No quadro seguinte apresentam-se os principais aspectos da estrutura do sector secundário nos 

concelhos em estudo, salientando-se o seguinte: 

 O número de sociedades no concelho de Cinfães é reduzido quando comparado com os outros 

concelhos em estudo, apresentando o concelho somente 27 sociedades, sendo que a maioria se 

dedica à Fabricação de produtos metálicos, excepto máquinas e equipamentos; 
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 O número de sociedades é mais elevado ao nível do concelho de Castro Daire (43) com um 

predomínio das indústrias alimentares e indústrias da Fabricação de produtos metálicos, excepto 

máquinas e equipamentos; 

 No concelho de São Pedro do Sul predominam as indústrias alimentares a par da Fabricação de 

produtos metálicos, excepto máquinas e equipamentos. 

Quadro 39 - Sociedades das indústrias transformadoras por município da sede, segundo a 

CAE-Rev.3, 2011 (INE, Anuário Estatístico da Região Norte e Centro, 2011). 

INDÚSTRIAS 

CINFÃES 
CASTRO DAIRE SÃO PEDRO DO 

SUL 

Nº % Nº % Nº % 

10 - Alimentares 5 18,5 9 20,9 9 22,0 

11 - Bebidas - - - - 2 4,9 

13 – Fabricação de têxteis 1 3,7 2 4,7 1 2,4 

14 – Indústria do Vestuário 3 11,1 4 9,3 2 4,9 

15 – Indústria do couro e dos produtos do couro 1 3,7 - - - - 

16 – Indústria da madeira e da cortiça e suas obras, excepto 
mobiliário; Fabricação de obras de cestaria e de espartaria 4 14,8 6 14,0 7 17,1 

18 – Impressão e reprodução de suporte gravado - - 2 4,7 1 1,4 

22 – Fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas - - 1 2,3 - - 

23 - Fabrico de outros produtos minerais não metálicos 2 7,4 6 14,0 4 9,8 

25 - Fabricação de produtos metálicos, excepto máquinas e 
equipamentos 8 29,6 9 20,9 9 22,0 

27 – Fabricação de equipamento eléctrico 1 3,7 - - - - 

28 – Fabricação de máquinas e de equipamentos - - - - 1 2,4 

31 - Fabrico de mobiliário e de colchões 2 7,4 2 4,7 1 2,4 

32 - Outras indústrias transformadoras - - - - 1 2,4 

33 – Reparação, manutenção e instalação de máquinas e 
equipamentos - - 2 4,7 3 7,3 

TOTAIS 27 100,0 43 100,0 41 100,0 

INE, Anuário Estatístico da Região Norte e Centro, 2011 

Face ao exposto, consideram-se desejáveis investimentos e medidas que visem a dinamização do tecido 

económico de modo a potenciar o desenvolvimento concelhio. Neste contexto, a construção do 

Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) representa de certa forma uma 

solução vantajosa em termos de aproveitamento dos recursos energéticos (vento) do concelho, com 

benefícios em termos económicos. 

No quadro seguinte apresenta-se um resumo das principais actividades económicas, para os concelhos e 

freguesias consideradas na área de influência do Sobreequipamento do Parque Eólico da 

Arada/Montemuro (2.ª Fase). 
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Mais uma vez verifica-se que a população humana tanto na serra de Montemuro, como na serra da Arada 

subsiste ainda, em grande parte, da agricultura e pastorícia, com um povoamento disperso por pequenas 

aldeias. 

Quadro 40 – Principais Actividades Económicas. 

CONCELHO 

     UNIÃO DAS FREGUESIAS 
PRINCIPAIS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

CINFÃES Agricultura e Panificação 

Alhões, Bustelo, 

Gralheira e Ramires 
Agricultura, panificação e construção civil. 

CASTRO DAIRE 
Agricultura, pecuária, comércio, avicultura, extracção de madeiras e resinas, serralharia civil, 

panificação, serviços, lagares de azeite, apicultura, artesanato e hotelaria. 

Picão e Ermida Agricultura, pastorícia, pecuária, construção civil e comércio. 

Moura Morta Agricultura, pecuária, serralharia civil, construção civil e comércio. 

SÃO PEDRO DO SUL Agricultura, vitivinicultura, extracção e transformação de madeira, hotelaria e turismo 

Carvalhais e Candal Agricultura, avicultura, serralharia, transformação de madeira, panificação e extracção de pedra. 

No quadro seguinte apresenta-se um resumo das principais áreas atractivas dos concelhos de Cinfães, 

Castro Daire e São Pedro do Sul a nível de potencialidades de desenvolvimento dos respectivos 

concelhos. 

Pela análise do quadro verifica-se que o Turismo e actividades correlacionadas são sectores com enormes 

potencialidades de crescimento em toda esta região. 

Quadro 41 – Potencialidades da Região. 

CONCELHO POTENCIALIDADES DA REGIÃO 

CINFÃES 

Agricultura (Vinho Verde, Azeite) 

Indústria (Metalomecânica)  

Artesanato  

Festas e Romarias  

Património Histórico 

CASTRO DAIRE 

Energias renováveis  

Património arquitectónico e arqueológico  

Acessibilidades (IP3)  

Parque industrial - diversificação de actividades  

Produtos tradicionais e artesanais como o linho, madeira e enchidos  

Desenvolvimento dos recursos florestais  

Turismo rural e de montanha  

Desportos radicais (serra, rio)  

Estimular alguns produtos agrícolas e pecuários - certificação  

Termalismo 
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CONCELHO POTENCIALIDADES DA REGIÃO 

SÃO PEDRO DO SUL 

Termalismo  

Hotelaria/restauração  

Turismo rural e de montanha  

Gastronomia  

Comércio  

Recursos hídricos e florestais  

Produção de vinho, maçã e cabrito certificado  

Artesanato cestaria, linho, doces tradicionais  

Criação e abate de aves  

Património arquitectónico e arqueológico 

Fonte: Portal do Instituto do Emprego e Formação Profissional. 

 

6.10.4 Caracterização das Freguesias em estudo 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALHÕES, BUSTELO, GRALHEIRA E RAMIRES  

A União das Freguesias foi constituída em 2013, no âmbito da Reforma Administrativa Nacional pela 

agregação das então freguesias de Alhões, Bustelo, Gralheira e Ramires. 

Situada na vertente Norte da Serra de Montemuro, a mais de 1 000 metros de altitude, perto das Portas, 

confina a norte, com a freguesia de Bustelo da Lage; a sul com os lugares de Faifa, freguesia de Ester e 

Eiriz, Mós e Sobrado, freguesia de Parada (ambas do concelho de Castro Daire); a ocidente, com a Póvoa 

de Montemuro, freguesia de Pinheiro, concelho de Castro Daire e com a Gralheira; a oriente, com a 

freguesia de Tendais. 

É uma região marcadamente agrícola, quer a contemplemos sob a componente da área de ocupação do 

solo, quer sob o ponto de vista da proveniência dos rendimentos económicos da população. 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PICÃO E ERMIDA 

A União das Freguesias foi constituída em 2013, no âmbito da Reforma Administrativa Nacional pela 

agregação das então freguesias de Picão e Ermida. Em termos populacionais tem 535 habitantes, e uma 

área de 1595,01 ha. As localidades pertencentes à União das Freguesias são as seguintes: Picão, 

Bogalhão, Carvalhosa, Codeçais, Ermida, Seara, Sobradinho e Vilar. 

Os habitantes de Picão sempre se dedicaram à pastorícia e à agricultura, bem como à sua interessante e 

curiosa “indústria” de tecidos grosseiros, como é o caso dos bragais da Idade Média, trabalhos estes 

executados no pisão (é um engenho robusto e pesado composto por dois maços que por acção de um 

mecanismo próprio batem os tecidos – pisoagem). Ainda hoje existe em Picão, no lugar de Fonte Branca, 

um enorme pisão. 
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São exemplo do seu património cultural e edificado a Igreja Matriz de Picão; as Capelas de S. Mamede, da 

Sra. da Graça e do Sr. Da Boa Sorte (Picão); a Igreja das Siglas ou Mosteiro da Ermida; a Capela de S. 

Sebastião – Codeçais e a Capela de Santa Bárbara – Vilar. 

Do seu artesanato destacam-se a tecelagem de linho e bordados em linho, a cestaria e a confecção de 

meias de lã. 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MEZIO E MOURA MORTA 

A União das Freguesias foi constituída em 2013, no âmbito da Reforma Administrativa Nacional pela 

agregação das então freguesias de Mezio e Moura Morta. Compreende os lugares de Cimo de Aldeia, 

Eido, Mezio, Rua, Vale Abrigoso e Moura Morta. 

Ao nível do artesanato destacam-se os trabalhos de tecelagem de lã e linho, os bordados, a tamancaria, 

as miniaturas em madeira, de cestaria, em croché, as camisolas e meias de lã. 

Fazem parte do seu património cultural e edificado a Igreja Matriz do Mezio; a Capela da Sra. das Antas – 

Cimo do Povo (Mezio); a Capela de Vale Abrigoso; o Cruzeiro do Sr. do Bonfim (Mezio); o Cruzeiro Sr. dos 

Aflitos (Mezio); a Igreja Matriz de Moura Morta; as Capelas S. Tiago (Moura Morta); a Capela Senhora da 

Boa Morte (Moura Morta); os Cruzeiros da Via Sacra (Moura Morta); os Moinhos (Moura Morta) e a 

Sepultura de Pedra “Cama da Moura”. 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CARVALHAIS E CANDAL 

Carvalhais e Candal (oficialmente, União das Freguesias de Carvalhais e Candal) é uma freguesia do 

concelho de São Pedro do Sul, com 47,40 km² de área2 e 1 554 habitantes (2011). Foi criada aquando da 

reorganização administrativa de 2013, resultando da agregação das antigas freguesias de Carvalhais e 

Candal. 

O sector económico que predomina na região da União das freguesias de Carvalhais e Candal é o sector 

primário (a agricultura). As culturas predominantes são as culturas do milho, centeio e vegetais. Os 

campos de cultivo estão dispostos em socalcos verdejantes. Os habitantes desta freguesia dedicam-se 

ainda a actividades pecuárias (criação de gado ovino e caprino) e artesanais (tanoaria e cestaria). 

No que diz respeito ao alojamento, a freguesia, apesar de ser pequena, dispõe de várias unidades de 

alojamento. Existem inúmeras “casas” inseridas no esquema de turismo rural. 

 

6.10.5 Infra-estruturas Rodoviárias 

A servir o concelho de Cinfães existem quatro eixos rodoviários, a Estrada Nacional (EN) 222 que faz a 

ligação entre Vila Nova de Gaia e Foz Côa, a Estrada Nacional (EN) 321 que faz a ligação de Cinfães a 

Castro Daire, a Estrada Nacional (EN) 225 que liga Castelo de Paiva a Castro Daire e a Estrada Nacional 

(EN) 211 que liga Cinfães a Marco de Canavezes. 
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As principais vias de acesso ao concelho de Castro Daire são a EN 225, a EN 321, a EN228 e a IP3/A24. 

As principais vias de acesso ao concelho de São Pedro do Sul são a EN 16, a EN 227, a EN 228 e a A25. 

 

6.10.6 Actividades Económicas Observadas na Área em Estudo 

Verifica-se a utilização da área de implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico da 

Arada/Montemuro (2.ª Fase) para pastoreio de animais. 

 

 

 

 

Figura 89 – Actividade de Pastoreio observada na área de estudo.  

6.11 INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO 

6.11.1 Ordenamento do Território 

6.11.1.1  Plano Director Municipal 

O projecto de Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) insere-se nos 

concelhos de Cinfães, Castro Daire e São Pedro do Sul. Os planos de ordenamento do território, de 

âmbito municipal, em vigor que abrangem estas áreas são os seguintes: 

 Plano Director Municipal de Cinfães (Resolução do Conselho de Ministros n.º 102/94, de 17 de 

Outubro); 

 Plano Director Municipal de Castro Daire (Resolução do Conselho de Ministros n.º 111/94, de 7 de 

Novembro alterado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 11/2000, de 23 de Março); e 
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 Plano Director Municipal de São Pedro do Sul (Resolução do Conselho de Ministros n.º 105/95, de 

13 de Outubro alterado pelo Aviso n.º 15121/2012, de 9 de Novembro). 

Os Planos Directores Municipais (PDM) constituem um dos instrumentos fundamentais de ordenamento 

do território, definindo as regras de ocupação, uso e transformação do solo sendo assim, o instrumento de 

referência para as políticas de desenvolvimento local. 

A área a ocupar pelo Sobreequipamento do Parque Eólico não foi prevista em nenhum dos PDM referidos 

anteriormente, uma vez que à data da sua elaboração não tinha ainda sido considerada a hipótese da 

implementação destes aproveitamentos eólicos. 

Atendendo aos objectivos estratégicos nacionais, relativos à produção de electricidade a partir de energia 

eólica, a implementação de parques eólicos poderá mesmo vir a inserir-se nas grandes orientações de 

desenvolvimento previstas nos instrumentos locais e regionais de planeamento e de ordenamento do 

território. A evolução da situação de referência, mediante a integração do aproveitamento eólico e a 

consequente modificação da estrutura espacial prevista no ordenamento do território, deverá, no entanto, 

observar-se através de regras a adoptar nos ajustamentos de pormenor dos limites de espaços 

pertencentes a classes distintas de ocupação do solo no âmbito da uma revisão futura dos PDM. 

6.11.1.1.1 Carta de Ordenamento 

No quadro que se segue apresentam-se as classes de espaço, identificadas nas Plantas de Ordenamento 

dos concelhos de Cinfães, Castro Daire e São Pedro do Sul, onde se insere o Sobreequipamento do 

Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) (Desenho 8 incluído no Anexo 1 do Volume 2 A – Anexos 1 

a 3). 

Quadro 42 – Classes de espaços dos PDM de Cinfães, Castro Daire e São Pedro do 

Sul das áreas onde se insere o Sobreequipamento do Parque Eólico da 

Arada/Montemuro – Carta de Ordenamento. 

PDM CLASSES DE ESPAÇO A B C 

Cinfães 

Área protegida de interesse regional da Serra de Montemuro/Bigorne – 

Inculto degradado actual coincidente com REN 
X   

Perímetro florestal de Montemuro X   

Castro Daire 

Áreas Agrícolas e Agro-pastorís  X  

Áreas de baldios (áreas sob jurisdição do Instituto florestal) X X  

Espaços Florestais - Áreas Incultas 
 X  

Área Natural da Serra de Montemuro/Bigorne 
X X  

Áreas Naturais e Paisagísticas 
 X  

REN (Cabeceiras das Linhas de Água) 
X X  

São Pedro do Sul 

Espaços Florestais – Pastagem de montanha/gândara   X 

Espaços Naturais – Mata de Protecção   X 

Espaços Naturais – Leitos dos Cursos de Água e Mata Ribeirinha   X 
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6.11.1.1.2 Carta de Condicionantes 

No quadro que se segue apresentam-se as classes de espaço, identificadas nas Plantas de Ordenamento 

dos concelhos de Cinfães, Castro Daire e São Pedro do Sul, onde se insere o Sobreequipamento do 

Parque Eólico da Arada/Montemuro (Desenho 9 incluído no Anexo 1 do Volume 2 A – Anexos 1 a 3). 

Quadro 43 – Classes de espaços dos PDM de Cinfães, Castro Daire e São Pedro do 

Sul das áreas onde se insere o Sobreequipamento do Parque Eólico da 

Arada/Montemuro – Carta de Condicionantes. 

PDM CLASSES DE ESPAÇO A B C 

Cinfães 
Reserva Ecológica Nacional (REN) X   

Perímetro Florestal de Montemuro X   

Castro Daire 

Áreas sob jurisdição do Instituto Florestal X X  

Área Natural da Serra do Montemuro-Bigorne X X  

São Pedro do Sul 

Áreas Submetidas a Regime Florestal   X 

Reserva Ecológica Nacional (REN)   X 

6.11.1.1.3 Reserva Ecológica Nacional 

A Reserva Ecológica Nacional (REN) foi criada pelo Decreto-Lei n.º 321/83, de 5 de Julho, com a 

finalidade de possibilitar a exploração dos recursos e a utilização do território com a salvaguarda de 

determinadas funções e potencialidades, de que dependem o equilíbrio ecológico e a estrutura biofísica 

das regiões, bem como a permanência de muitos dos seus valores económicos, sociais e culturais. 

O Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto introduziu uma revisão mais profunda e global ao regime 

jurídico da REN, com o qual se pretendeu concretizar a medida “Simplificar e racionalizar o regime jurídico 

da REN”, inscrita no SIMPLEX – Programa de Simplificação Legislativa e Administrativa. 

O referido diploma foi alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 239/2012, de 2 de Novembro, que passou 

a estabelecer o Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional e passou a ser regulamentado pela 

Portaria n.º 419/2012, de 20 de Dezembro, cujo anexo I – estabelece as condições e requisitos para a 

admissão dos usos e acções, referidos nos n.ºs 2 e 3 do respectivo artigo 20.º, isto é, que sejam 

compatíveis com os objectivos de protecção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos 

naturais de áreas integradas na REN. 

O Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de Novembro estabelece a eliminação da figura da “autorização” 

enquanto principal modalidade de controlo prévio da Administração Pública quanto a usos e acções 

compatíveis com a REN, acentuando-se a responsabilização dos particulares e a prevalência do modelo 

de controlo e fiscalização sucessivos pelas entidades públicas competentes, dos usos e acções 

efectivamente concretizados. Adicionalmente, o anexo II do Decreto-lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, foi 
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profundamente alterado, generalizando-se os usos e acções que serão objecto de mera comunicação 

prévia ou que ficam isentos deste controlo prévio, em função da ponderação técnica realizada face às 

tipologias de áreas da REN. 

Segundo o Artigo 43.º do Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de Novembro, “até à alteração das delimitações 

municipais da REN, para adaptação às orientações estratégicas de âmbito nacional e regional, aprovadas 

pela resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2012, de 3 de Outubro, continuam a vigorar as 

delimitações efectuadas ao abrigo do Decreto-lei n.º 93/90, de 19 de Março.” 

Apresenta-se de seguida a correspondência dos ecossistemas da REN definidos no Decreto-Lei n.º 93/90, 

de 19 de Março, com as novas categorias das áreas integradas na REN criadas pelo novo regime jurídico 

da REN: 

Decreto-Lei n.º 93/90    Decreto-Lei n.º 239/2012 

Cabeceiras das Linhas de Água .............. Áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos 

Áreas de Máxima Infiltração ..................... Áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos 

Zonas Ameaçadas pelas Cheias ..............  Zonas ameaçadas pelas cheias  

Áreas com Risco de Erosão ..................... Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo 

Leitos dos Cursos de Água ....................... Cursos de águas e respectivos leitos e margens 

Assim, às áreas classificadas como REN deverá ser aplicado o previsto na legislação em vigor (Decreto-lei 

n.º 239/2012, de 2 de Novembro). Neste contexto, e no que se refere ao regime das áreas integradas na 

REN, este diploma refere (Art.º 20, n.º 1 e 2) que “nas áreas incluídas na REN são interditos os usos e as 

acções de iniciativa pública ou privada que se traduzam em: 

a) Operações de loteamento; 

b) Obras de urbanização, construção e ampliação; 

c) Vias de comunicação; 

d) Escavações e aterros; 

e) Destruição do revestimento vegetal, não incluindo as acções necessárias ao normal e regular 

desenvolvimento das operações culturais de aproveitamento agrícola do solo e das operações correntes 

de condução e exploração dos espaços florestais. 

2) Exceptuam-se do disposto no número anterior os usos e as acções que sejam compatíveis com os 

objectivos de protecção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas 

integradas em REN.” 
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No n.º 3 do mesmo Artigo é ainda referido que “consideram-se compatíveis com os objectivos 

mencionados no número anterior os usos e acções que, cumulativamente: 

a) Não coloquem em causa as funções das respectivas áreas, nos termos do anexo I; e 

b) Constem do anexo II do presente Decreto-lei, que dele faz parte integrante, nos termos dos 

artigos seguintes, como: 

i) Isentos de qualquer tipo de procedimento; ou 

ii) Sujeitos à realização de uma mera comunicação prévia.” 

No quadro que se segue são discriminados os diferentes ecossistemas que integram a REN nas áreas de 

implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase). 

Quadro 44 – Ecossistemas da REN existentes nas áreas onde se insere o 

Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro. 

PDM CLASSES DE ESPAÇO A B C 

Cinfães Cabeceiras das Linhas de Água X   

Castro Daire Cabeceiras das Linhas de Água X X  

São Pedro do Sul 

Cabeceiras das linhas de água   X 

Áreas com risco de erosão   X 

Áreas de máxima infiltração   X 

 

6.11.1.1.4 Reserva Agrícola Nacional 

A Reserva Agrícola Nacional (RAN) foi criada pelo Decreto-Lei n.º 451/82, de 16 de Novembro, apesar dos 

seus objectivos não terem sido concretizados, pois só em 1989 com a publicação do Decreto-Lei n.º 

196/89, de 14 de Junho, a defesa e protecção das áreas de maior aptidão agrícola e a garantia da sua 

afectação à agricultura, de forma a contribuir para o pleno desenvolvimento da agricultura portuguesa e 

para o correcto ordenamento do território foi salvaguardada. 

O Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março que aprova o regime jurídico da reserva agrícola Nacional, 

estabelece, no Artigo 22.º, que “as utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN só podem 

verificar-se quando não exista alternativa viável fora das terras ou solos da RAN, no que respeita às 

componentes técnica, económica, ambiental e cultural, devendo localizar-se nas terras e solos 

classificados como de menor aptidão, e quando estejam em causa (...) alínea d) instalações ou 

equipamentos para produção de energia a partir de fontes de energia renováveis (...).” 
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A viabilização das utilizações não agrícolas referidas no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 

31 de Março, depende da observância das condições previstas no anexo I da Portaria n.º 162/2011, de 18 

de Abril. 

Assim, o Artigo 5.º do Anexo I, da Portaria n.º 162/2011, de 18 de Abril, refere que: 

1) À pretensão para as instalações ou equipamentos pode ser concedido parecer favorável desde que 

cumpra, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

a) Não exista alternativa de localização económica e tecnicamente viável em áreas não integradas 

na RAN, a justificar pelo requerente; 

b) Seja adaptada à topografia do terreno, não podendo implicar operações de aterro ou escavação; 

c) Seja respeitada a drenagem natural dos terrenos, garantindo a minimização da contaminação dos 

solos e a sua degradação; 

d) Sejam definidas medidas de recuperação dos solos a executar durante as fases de construção, 

exploração e desactivação, garantindo a reposição dos solos à situação original através da 

remoção de todos os anexos no final do prazo da autorização, bem como a recuperação da área 

de intervenção, devendo para tal ser apresentado projecto específico para parecer prévio da 

DRAP territorialmente competente.” 

2) À pretensão para a abertura de caminhos de apoio ao sector pode ser concedido parecer favorável 

desde que cumpra, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

a) Não exista alternativa viável em áreas fora da RAN e seja a justificada por razões de necessidade 

decorrentes da actividade desenvolvida; 

b) A largura máxima da plataforma, incluindo bermas e drenagem, seja de 5 m; 

c) Seja utilizado pavimento permeável ou semipermeável; 

d) O traçado seja adaptado à topografia do terreno, não podendo implicar operações de aterro ou 

escavação de dimensão relevante; 

e) Seja respeitada a drenagem natural do terreno.” 

Verifica-se que as áreas em estudo para do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro 

(2.ª Fase) não se encontram sobre áreas classificadas como RAN. 
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6.11.1.2  Plano Regional do Ordenamento do Território  

6.11.1.2.1 Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte 

A zona em estudo, para o Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase), inserida 

no concelho de Cinfães encontra-se abrangida pelo Plano Regional de Ordenamento do Território do 

Norte (PROT-Norte).  

A elaboração do PROT-Norte foi determinada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 29/2006, de 23 

de Fevereiro (Diário da Republica, I Série – B nº 59, de 23 de Março), no quadro da Lei de Bases da 

Política de Ordenamento do Território e de Urbanismo (LBPOTU) e do Regime Jurídico dos Instrumentos 

de Gestão Territorial (RJIGT). 

O PROT-Norte é um instrumento estratégico que permite definir as estratégias regionais de 

desenvolvimento territorial, integrando as opções estabelecidas a nível nacional e considerando as 

estratégias municipais de desenvolvimento local, constituindo o quadro de referência para a elaboração 

dos planos especiais, intermunicipais e municipais de ordenamento. 

O período de Discussão Pública do PROT-Norte (artigos 33º e 58º do Decreto - Lei n.º 380/99, de 22 de 

Setembro com a redacção que lhe é dada pelo Decreto - Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro e pelo 

Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro) decorreu entre 8 Julho e 9 de Setembro de 2009, nos termos 

da Declaração de rectificação n.º 1829/2009, publicado no D.R. n.º 147 - 2.ª Série, de 31 de Julho de 

2009. 

O PROT-Norte foi entregue à Tutela em Janeiro de 2010 e, actualmente encontra-se suspenso o 

procedimento de aprovação até entrada em vigor do Novo Regime Jurídico dos instrumentos de Gestão 

Territorial. 

6.11.1.2.2 Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro 

As zonas em estudo, para o Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase), 

inseridas nos concelhos de Castro Daire e São Pedro do Sul encontram-se abrangidas pelo Plano 

Regional de Ordenamento do Território do Centro (PROT-C). 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 31/2006, de 23 de Março, que determinou a elaboração do 

PROT – Centro, estabeleceu orientações relativas aos objectivos estratégicos, ao modelo territorial, 

delimitou o respectivo âmbito territorial e fixou a composição da respectiva Comissão Mista de 

Acompanhamento. Estes três instrumentos legais balizam a proposta de plano no que respeita às funções, 

objectivos gerais e estratégicos do Plano Regional do Ordenamento do Território do PROT- Centro. 

A Discussão Pública do PROT-C decorreu entre 28 de Setembro e 30 de Novembro de 2011. 

Este Plano encontra-se actualmente em fase de aprovação pela respectiva entidade competente. 

 



SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA ARADA/ 
MONTEMURO (2.ª FASE) 
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 
VOLUME 1 - RELATÓRIO 
 

 

15055_MD_EP_EIA_01_0.doc 

153 

6.11.1.3  Plano Regional de Ordenamento Florestal 

A zona em estudo, para o Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase), inserida 

no concelho de Cinfães encontra-se abrangida pelo Plano Regional de Ordenamento Florestal do Tâmega 

(Decreto Regulamentar n.º 41/2007, de 10 de Abril suspenso parcialmente pela Portaria 78/2013, de 19 de 

Fevereiro). 

As zonas em estudo, para o Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase), 

inseridas nos concelhos de Castro Daire e São Pedro do Sul encontram-se abrangidas pelo Plano 

Regional de Ordenamento Florestal de Dão-Lafões (PROF DL) (Decreto Regulamentar n.º 7/2006, de 18 

de Julho). 

Nos PROF é apresentado um diagnóstico da situação actual na região, com base numa ampla recolha de 

informação necessária ao planeamento florestal, e efectua uma análise estratégica que permite definir 

objectivos gerais e específicos, e delinear propostas de medidas e acções tendo em vista a prossecução 

de uma política coerente e eficaz, bem como definir normas de intervenção para os espaços florestais e 

modelos de silvicultura, aplicáveis a povoamentos tipo. 

 

6.11.1.3.1 Plano Regional de Ordenamento Florestal do Tâmega 

A área A em estudo para a implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª 

Fase), inserida no concelho de Cinfães, está incluída na sub-região homogénea Ribadouro Montemuro, 

conforme se pode observar na figura que se segue. Está também incluída em zonas sensíveis (sítios da 

lista Nacional) e em zonas sujeitas a regime florestal. 
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Figura 90 - Enquadramento da área em estudo para o Sobreequipamento do Parque 

Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) no Mapa Síntese do PROF T 

O Plano Regional de Ordenamento Florestal do Tâmega refere os seguintes pontos fortes, fracos e 

objectivos específicos para a sub-região homogénea Ribadouro Montemuro: 

PRINCIPAIS PONTOS FORTES: 

 Presença da figura de conservação; 

 Potencial para as actividades de silvopastorícia e pesca; 

Local de implantação da 

Área A do 

Sobreequipamento do PE 

da Arada/Montemuro 
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 Possibilidade de expansão florestal; 

 Unidades de gestão com dimensão, administradas pelo estado (perímetros florestais); 

 A criação de melhores acessos ao espaço florestal provocado pela presença da exploração de 

energia eólica; 

 Presença de espécies promotoras da conservação dos níveis freáticos. 

PRINCIPAIS PONTOS FRACOS: 

 Elevada pressão silvopastoril; 

 Extensas áreas de matos sem vegetação arbórea; 

 Ausência de cadastro da propriedade; 

 Relativa continuidade das manchas de pinheiro; 

 Zona sensível do ponto de vista da conservação do solo; 

 Conflito de usos: silvopastorícia/floresta; 

 Elevado risco de incêndio. 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS: 

 Adaptar as práticas silvícolas e ser mais rigoroso na escolha das espécies, em situações de elevado 

risco de erosão; 

 Fomentar o potencial do turismo de natureza desta sub-região, aliada aos valores de conservação e 

a diversidade florística e faunística; 

 Expandir a produção de produtos associados; 

 Compartimentar as áreas arborizadas contínuas e/ou monoespecíficas através do aproveitamento 

da regeneração natural de espécies autóctones menos susceptíveis aos incêndios ou ainda pela 

intercalação de áreas agrícolas ou de pastagens; 

 Proteger, conservar e potenciar a utilização de espécies autóctones. 

 Condicionar as arborizações com espécies de rápido crescimento; 

 Ordenar e promover a exploração dos recursos não lenhosos como a pesca, a apicultura, os 

cogumelos silvestres, as plantas aromáticas e medicinais, entre outros; 

 Diversificar a arborização utilizando preferencialmente espécies autóctones, que garantam áreas de 

baixo nível de combustível acumulado; 

 Recorrer ao fogo controlado para reduzir a carga de combustível das áreas arborizadas e na gestão 

de matos e pastoreio; 

 Implementar nos espaços florestais sob gestão da administração pública, planos de gestão 

adequados e servindo de exemplos piloto para os proprietários particulares; 
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 Valorizar as áreas de matos ou incultos através do ordenamento e fomento do pastoreio, dos 

recursos cinegéticos, da arborização, quando possível e desejável, e de outros usos do espaço 

florestal; 

 Requalificar e proteger as faixas ribeirinhas. 

6.11.1.3.2 Plano Regional de Ordenamento Florestal de Dão Lafões 

As áreas A a C em estudo para a implementação do Sobreequipamento do Parque Eólico da 

Arada/Montemuro (2.ª Fase), inseridas nos concelhos de Castro Daire e de São Pedro do Sul, estão 

incluídas na sub-região homogénea Terras Altas e Paiva, conforme se pode observar na figura seguinte. 

Estão localizadas sobre áreas consideradas críticas do ponto de vista da defesa da floresta contra 

incêndios e sobre áreas classificadas como floresta modelo. 

 

 

 

 

Figura 91 - Enquadramento das áreas em estudo para o Sobreequipamento do 

Parque Eólico da Arada/Montemuro no Mapa Síntese do PROF DL 

O Plano Regional de Ordenamento Florestal do Dão-Lafões refere os seguintes pontos fortes, fracos e 

objectivos específicos para a sub-região homogénea Terras Altas e Paiva: 

Local de implantação da 

Área C do 

Sobreequipamento do PE 

da Arada/Montemuro 

Local de implantação das 

Áreas A e B do 

Sobreequipamento do PE 

da Arada/Montemuro 
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PRINCIPAIS PONTOS FORTES: 

 Existência de lameiros e outros prados e pastagens de elevado valor florístico, gado bovino e 

caprino de nome protegido; 

 Elevada utilização efectiva das zonas de caça; 

 Elevado potencial para a actividade piscatória – rio Paiva, curso de água classificado como 

piscícola, sendo os troços que constituem os rios e ribeiras que se encontram nesta sub-região 

classificados de pouco modificados e de grande interesse biológico. Existe também uma elevada 

percentagem de águas salmonídeas; 

 Potenciais de recreio e lazer - caminhadas organizadas, existência de praias fluviais, entre outras 

potencialidades; 

 Região com elevado interesse paisagístico - paisagem de elevado valor estético como a Serra da 

Arada e Montemuro, rio Paiva e ribeiras; 

 Existência de áreas sob gestão pública – cerca de 40% da área é do domínio público. 

 Elevado potencial produtivo lenhoso – carvalho-alvarinho na Serra da Freita, Arada e Montemuro, 

carvalho-negral na encosta sudeste da Serra de Montemuro e ao longo do Sítio da Rede Natura 

denominado sítio de rio Paiva; 

 Região com potencial para a produção de produtos não lenhosos, nomeadamente mel; 

 Existência de habitats florestais do Sítio Montemuro, Sítio das Serras da Freita e Arada e Sítio de 

Rio Paiva (vegetação ripícola herbácea e arbórea de elevado valor, Carvalhais galaico-portugueses 

de Quercus robur e Quercus pyrenaica entre outros). 

PRINCIPAIS PONTOS FRACOS: 

 Risco de erosão médio e em alguns locais elevado; 

 Densidade de ocorrências e área queimada elevadas, em particular na Serra de Montemuro; 

 Subaproveitamento do potencial cinegético - reduzida implementação de zonas de caça face ao 

elevado potencial cinegético. 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS: 

 Desenvolver a actividade silvopastoril; 

 Aumentar a actividade associada à caça; 

 Desenvolver a prática da pesca nas águas interiores associada ao aproveitamento para recreio nos 

espaços florestais. 

6.11.1.4  Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas  

As zonas em estudo, para o Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) 

encontram-se abrangidas pelo Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas (PGBH) que integram a Região 

Hidrográfica 3 (RH3) do Douro (Resolução do Conselho de Ministros 16-C/2013, de 22 de Março de 2013) 



SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA ARADA/ 
MONTEMURO (2.ª FASE) 
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 
VOLUME 1 - RELATÓRIO 
 

 

15055_MD_EP_EIA_01_0.doc 

158 

e pelo PGBH que integram a Região Hidrográfica 4 (RH4) do Vouga, Mondego, Lis e Ribeiras do Oeste 

(Resolução do Conselho de Ministros 16-B/2013, de 22 de Março de 2013). 

Os PGAH são instrumentos de planeamento que visam, de forma concreta, identificar os problemas mais 

relevantes das bacias hidrográficas, bem como definir as linhas estratégicas da gestão dos recursos 

hídricos e a implementação de um programa de medidas que garanta a prossecução dos objectivos 

ambientais estabelecidos na Directiva-Quadro da Água (DQA). Na sua essência, os PGRH, correspondem 

aos Planos de Gestão de Bacia Hidrográfica conforme art. 29.º da Lei da Água, compreendem e 

estabelecem: 

 a caracterização das águas superficiais e subterrâneas existentes na região hidrográfica ou de cada 

secção da região hidrográfica internacional; 

 a identificação das pressões e descrição dos impactes significativos da actividade humana sobre o 

estado das águas superficiais e subterrâneas com a avaliação; 

 a designação como artificial ou fortemente modificada de uma massa de água superficial e a 

classificação e determinação do seu potencial ecológico, bem como a classificação e determinação 

do estado ecológico das águas superficiais; 

 a localização geográfica das zonas protegidas e a indicação da legislação comunitária ou nacional 

ao abrigo da qual essas zonas tenham sido designadas; 

 a identificação de sub-bacias, sectores, problemas ou tipos de águas e sistemas aquíferos que 

requeiram um tratamento específico ao nível da elaboração de planos específicos de gestão das 

águas; 

 a identificação das redes de monitorização e a análise dos resultados dos programas de 

monitorização sobre a disponibilidade e o estado das águas superficiais e subterrâneas, bem como 

sobre as zonas protegidas; 

 a análise económica das utilizações da água; 

 as informações sobre as acções e medidas programadas para a implementação do princípio da 

recuperação dos custos dos serviços hídricos e sobre o contributo dos diversos sectores para este 

objectivo com vista à concretização dos objectivos ambientais; 

 a definição dos objectivos ambientais para as massas de águas superficiais e subterrâneas e para 

as zonas protegidas; 

 o reconhecimento, a especificação e a fundamentação das condições que justifiquem: a extensão 

de prazos para a obtenção dos objectivos ambientais; 

 a identificação das entidades administrativas competentes e dos procedimentos no domínio da 

recolha, gestão e disponibilização da informação relativas às águas; 

 as medidas de informação e consulta pública; 

 as normas de qualidade adequadas aos vários tipos e usos da água e as relativas a substâncias 

perigosas; 
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 os programas de medidas e acções previstos para o cumprimento dos objectivos ambientais. 

6.11.1.4.1 Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que Integram a Região Hidrográfica 3 (RH3) – 

PGBH do Douro 

De acordo com disposto na Lei da Água, o PGRH-Douro é uma ferramenta de planeamento de recursos 

hídricos contemplando as linhas orientadoras para a gestão integrada dos recursos hídricos, 

compatibilizando as necessidades de água com as disponibilidades para os usos na região hidrográfica do 

Douro, de forma a: 

 Garantir a utilização sustentável dos recursos hídricos, assegurando a satisfação das necessidades 

das gerações actuais sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras satisfazerem as 

suas próprias necessidades; 

 Proporcionar critérios de afectação dos vários tipos de usos, tendo em conta o valor económico de 

cada um deles, bem como assegurar a harmonização da gestão das águas com o desenvolvimento 

regional e as políticas sectoriais, os direitos individuais e os interesses locais; 

 Fixar as normas de qualidade ambiental e os critérios relativos ao estado das águas. 

Um dos objectivos estratégicos deste Plano é proteger a qualidade das massas de água superficiais 

(costeiras, estuarias e interiores) e subterrâneas, visando a sua conservação ou melhoria. 

6.11.1.4.2 Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que Integram a Região Hidrográfica 4 (RH4) – 

PGBH do Vouga, Mondego, Lis e Ribeiras do Oeste 

O PGBH do Vouga tem um âmbito de aplicação temporal máximo de seis anos, de acordo com o n.º 3 do 

artigo 29.º da Lei da Água, tratando-se consequentemente de um instrumento de planeamento 

eminentemente programático e com carácter executório. 

Este Plano assume os objectivos estabelecidos no artigo 1.º da Lei da Água, nomeadamente: 

 Evitar a degradação, proteger e melhorar o estado dos ecossistemas aquáticos, ecossistemas 

terrestres e zonas húmidas daqueles dependentes; 

 Promover uma utilização sustentável de água e assegurar os eu funcionamento em quantidade e 

qualidade, de forma equilibrada e equitativa; 

 Reforçar e melhorar o ambiente aquático através da redução gradual ou cessação de descargas, 

emissões e derrames de substâncias prioritárias; 

 Assegurar a redução gradual e o agravamento da poluição das águas subterrâneas; 

 Mitigar os efeitos das inundações e das secas; 

 Proteger as águas marinhas e prevenir e eliminar a sua poluição. 
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6.11.2 Condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública  

No âmbito da análise de eventuais condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública existentes 

na área prevista para instalação do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) 

foram consultadas as entidades cuja actividade pode resultar na existência de servidões e restrições 

legalmente constituídas, nomeadamente, Direcção Geral do Ordenamento do Território (DGT), Ministério 

da Defesa Nacional (EMFA), Aeroportos de Portugal (ANA), Autoridade Nacional de Comunicações 

(ANACOM) (Anexo 2 incluído no Volume 2 A – Anexos 1 a 3). 

A DGT no parecer emitido refere “que verificou que a instalação destas infra-estruturas (aerogeradores) 

não constitui impedimento para as actividades geodésicas desenvolvidas pela Direcção-Geral do 

Território, 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 Força Aérea informa no parecer emitido “que o projecto pretendido não se encontra abrangido por 

qualquer Servidão de Unidades afectas à Força Aérea, não se prevendo interferência com os sistemas da 

Força Aérea.” Informando ainda “que a sinalização diurna e nocturna deve ser de acordo com as normas 

expressas no documento “Circular de Informação Aeronáutica 10/2003, de 6 de Maio.” 

A ANACON refere no parecer emitido “que não foram identificadas condicionantes decorrentes de 

servidões radioeléctricas já constituídas ou em processo de constituição ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

597/73, de 7 de Novembro” na área de implantação do Sobreequipamento. Refere ainda “que o 

aerogerador AG19 (à semelhança do que já acontece com outros aerogeradores do Subparque de 

Carvalhosa) se irá situar numa zona que esta Autoridade pretende preservar através de um projecto de 

servidão radioeléctrica a associar à Estação Remota de Montemuro, propriedade do ICP-ANACOM”. 

Recomendando que qualquer linha área a instalar associada ao projecto seja objecto de análise prévia por 

parte da ANACON. Finaliza relembrando que deve ser garantido que os novos aerogeradores não 

provoquem interferências/perturbações na recepção radioeléctrica em geral e, de modo particular, na 

recepção de emissões de radiodifusão televisiva. 

A ANA refere no parecer emitido, entre outras recomendações, que: “a instalação do Sobreequipamento 

do Parque Eólico de Arada/Montemuro (2.ª Fase) é viável, condicionado a que sejam dotados com a 

correspondente balizagem aeronáutica os seguintes aerogeradores em cumprimento do disposto na 

Circular de Informação Aeronáutica n.º 10/03, de 06 de Maio: Subparque Eólico de Arada – AG30 e AG31; 

Subparque Eólico de Picão – AG12 e Subparque Eólico de Carvalhosa – AG18 e AG19.” 

Para além das condicionantes impostas por instrumentos de planeamento, que na área de estudo 

correspondem aos Planos Directores Municipais dos concelhos de Cinfães, Castro Daire e São Pedro do 

Sul, e cuja identificação das condicionantes existentes já foi analisada nos capítulos anteriores, existe 

ainda legislação específica que estabelece restrições e servidões à implantação de infra-estruturas, 

nomeadamente: vértices geodésicos, postos de vigia florestal, servidões aeronáuticas, 

radioeléctricas/telecomunicações, militares, rede rodoviária, linhas eléctricas de transporte de energia, 

domínio hídrico, perímetros florestais, património histórico e arquitectónico e outro tipo de infra-estruturas 

e equipamentos como sejam as condutas e captações de água. 
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Identifica-se de seguida as condicionantes, servidões e restrições identificadas na área de implantação do 

projecto do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase). 

 

6.11.2.1  Marcos Geodésicos 

Nas áreas em estudo para o Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) e na 

sua envolvente mais próxima não existem marcos geodésicos. Essas áreas também não são 

atravessadas pelas miradas dos marcos geodésicos existentes na envolvente. 

 

6.11.2.2  Perímetros Florestais 

Conforme se pode verificar pelas figuras que se seguem, a Área A em estudo para a implantação do 

Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) insere-se no Perímetro Florestal de 

Montemuro. A Área C insere-se no Perímetro Florestal de São Pedro do Sul. 

 

 

Figura 92 - Área afecta ao Perímetro Florestal de Montemuro onde se insere a área A em 

estudo para a implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro 

(2.ª Fase). 
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Figura 93 – Área afecta ao perímetro Florestal de São Pedro do Sul onde se insere a Área 

C em estudo para a implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico da 

Arada/Montemuro (2.ª Fase). 

6.11.2.3  Postos de Vigia 

Dentro das áreas previstas para implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico da 

Arada/Montemuro (2.ª Fase) não existem postos de vigia florestal. 

Os locais para implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) são 

visíveis a partir de mais do que um posto de vigia na envolvente, não se prevendo que haja perda 

significativa de visibilidade, tendo em conta a reduzida expressão das torres dos aerogeradores e uma vez 

que a visibilidade é assegurada a partir de outros postos de vigia existentes na região, conforme se pode 

verificar nas figuras seguintes. 
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Figura 94 – Mapa de visibilidade dos Postos de Vigia de S. Macário (46_08), Sta. 

Helena (14_01) e Meadas (14_02) (http://scrif.igeo.pt) – Áreas A e B do 

Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase). 
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Figura 95 – Mapa de visibilidade dos Postos de Vigia de Gravia (46_07), S. Macário (46_08) 

e Arestal (47_01) (http://scrif.igeo.pt) - Área C do Sobreequipamento do Parque Eólico da 

Arada/Montemuro (2.ª Fase). 

 

6.11.2.4  Domínio Hídrico 

Segundo a Lei n.º 16/2003, de 4 de Junho que revê, actualiza e unifica o regime jurídico dos terrenos do 

domínio público hídrico, as linhas de água existentes na área de estudo estão sujeitas a uma faixa de 

servidão non aedificandi de 10 m de largura. 

6.11.2.5  Áreas Sensíveis  

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) é o responsável pela implementação da 

Directiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de Maio (Directiva Habitat) em Portugal. Esta Directiva tem 

por objectivo contribuir para assegurar a biodiversidade através da conservação dos habitats naturais e da 

fauna e flora selvagens do território da União Europeia, nomeadamente mediante a criação de uma 

listagem de sítios de interesse comunitário (SIC). Portugal transpôs esta directiva para a ordem jurídica 

interna através do Decreto-Lei n.º 226/97, de 27 de Agosto, tendo-se posteriormente procedido à revisão 

desta transposição para o direito interno através do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de 

Novembro. 
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Esta Directiva prevê o estabelecimento de uma rede ecológica europeia de zonas especiais de 

conservação, a Rede Natura 2000, que englobará os SIC e as zonas de protecção especial (ZPE), 

correspondentes aos habitats cuja salvaguarda é prioritária para a conservação das populações de aves, 

estabelecidas pela Directiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de Abril (Directiva Aves), relativa à 

conservação das aves selvagens. O cumprimento deste objectivo passou pela elaboração de uma Lista 

Nacional de Sítios, para serem apresentados na Comunidade Europeia. 

As Áreas A e B em estudo para a implementação do Sobreequipamento do Parque Eólico da 

Arada/Montemuro (2.ª Fase) estão incluídas num dos sítios considerados para protecção da natureza, que 

faz parte integrante da Lista Nacional de Sítios (1ª fase) aprovada na Resolução de Conselho de Ministros 

n.º 142/97, de 28 de Agosto. Trata-se do sítio Serra de Montemuro (PTCON0025) que engloba uma área 

total de 38 763 ha. A Área C em estudo para a implementação do Sobreequipamento do Parque Eólico da 

Arada/Montemuro (2.ª Fase) localiza-se no sítio Serras da Freita e Arada (PTCON0047) da Lista Nacional 

de Sítios (2ª fase) aprovado na Resolução de Conselho de Ministros n.º 76/2000, de 5 de Julho. 

Estes sítios constituem uma importante zona para a população de lobo (espécie prioritária no Sítio Serra 

de Montemuro e Serras da Freita e Arada, classificada “em perigo” e em regressão) a sul do Douro. A 

existência de bosquetes naturais ainda bem conservados indicam a possibilidade de viabilizar populações 

de presas deste carnívoro, o que em conjunto com uma adequada gestão do efectivo pecuário, permite 

assegurar a manutenção da espécie na região. 

No Desenho 2 incluído no Anexo 1 do Volume 2 A – Anexos 1 a 3 apresenta-se o enquadramento das 

Áreas em estudo para o Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) no sítio 

Serra de Montemuro e no sítio Serras da Freita e Arada. 

6.12 PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO, ARQUITECTÓNICO E ETNOLÓGICO 

6.12.1 Metodologia 

Consideram-se abrangidos pelo conceito Património Cultural os testemunhos materiais da acção do 

Homem em épocas passadas e aqueles que sendo contemporâneos tenham características arcaicas 

(datáveis até ao século XX) e que possam ser georeferenciáveis. 

Toda a pesquisa efectuada tem por base a identificação de achados (isolados ou dispersos), construções, 

monumentos, conjuntos, sítios e, ainda, indícios – toponímicos, topográficos ou de outro tipo –, de 

natureza arqueológica, arquitectónica e etnográfica, independentemente do seu estatuto de protecção ou 

valor cultural. Tais ocorrências podem ser repartidas pelos seguintes conjuntos:  

- elementos abrangidos por figuras de protecção, nomeadamente como os imóveis classificados, em 

vias de classificação ou abrangidos por instrumentos de planeamento; 

- elementos de reconhecido interesse patrimonial ou científico, que constem em trabalhos científicos, 

em inventários patrimoniais, ou que sejam indicados por investigadores; 
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- elementos singulares da humanização do território, ilustrativos dos processos de organização do 

espaço rural e de exploração dos seus recursos. 

Para a avaliação do impacte ambiental do Projecto foram consideradas seis áreas conexas, adiante 

designadas áreas de incidência (AI) do Projecto, relativas ao espaço de implantação dos futuros 

aerogeradores, respectivos acessos e cabos eléctricos enterrados (valas de cabos). 

As seis AI (delimitadas no Desenho 11 incluído no Anexo 1 do Volume 2 A – Anexos 1 a 3) em estudo 

foram objecto de prospecção arqueológica sistemática numa envolvente que abarcou todas as 

componentes do Projecto, assim como as ocorrências pré-existentes que se encontram nas proximidades 

destas. Como Zona de Enquadramento do Projecto (ZE) consideraram-se as áreas mais afastadas das 

componentes do Projecto, mas dentro das Áreas de Estudo (AE). 

A elaboração da situação actual do descritor Património Cultural desenvolveu-se de acordo com a 

seguinte metodologia: 

1. Pesquisa bibliográfica referente à área de estudo, incluindo relatórios de EIA, de Acompanhamento 

Arqueológico das obras de construção e de Monitorização do Património Cultural realizados no PE 

de Arada / Montemuro, e consulta da base de dados da DGPC; 

2. Posterior prospecção sistemática do terreno com o apoio na Carta Militar de Portugal (CMP). A 

prospecção decorreu sobretudo na área de incidência (AI) do projecto, considerando toda a área de 

localização dos novos aerogeradores a construir, os traçados previstos para os cabos subterrâneos 

e novos acessos, e componentes de apoio à obra. Além da prospecção visando a identificação de 

ocorrências inéditas consigna-se o reconhecimento das pré-existências culturais; 

3. Pesquisa documental incidente nas AE do Projecto. 

 

6.12.2 Pesquisa Documental 

A pesquisa incidiu num conjunto variado de fontes de informação documental, inventariadas em 

Documentação Consultada, e algumas fontes orais. 

O facto das áreas de implementação do projecto do Sobreequipamento do Parque Eólico da 

Arada/Montemuro (2.ª Fase) corresponderem, em grande parte, a território montanhoso e de altitude 

elevada pode explicar a ausência de registos de Património Classificado, à excepção de um caso. Essa 

excepção corresponde às Muralhas das Portas de Montemuro, extenso pano de muralha que acompanha 

a fronteira entre os concelhos de Cinfães e Castro Daire e que está classificado como imóvel de interesse 

público. Trata-se de uma estrutura murária de grandes dimensões, cuja cronologia poderá situar-se entre 

a Idade do Ferro e a Época Medieval.   

Também são escassas as referências a elementos culturais nas condicionantes dos Planos Directores 

Municipais que abrangem a zona ou nos estudos de base elaborados naquele âmbito. 



SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA ARADA/ 
MONTEMURO (2.ª FASE) 
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 
VOLUME 1 - RELATÓRIO 
 

 

15055_MD_EP_EIA_01_0.doc 

167 

Em contrapartida, e em consequência da consulta do Endovélico, visualizaram-se diversos registos de 

sítios arqueológicos, nomeadamente pré-históricos e medievais, nas freguesias onde se insere o projecto. 

Passam a citar-se as ocorrências conhecidas e referenciadas na Base de Dados da DGPC.   

Na extinta freguesia de Mezio foi identificada uma mamoa do Neo-Calcolítico no sítio de Pedrada (CNS 

32829).  

Na antiga freguesia de Moura Morta identificaram-se várias mamoas, nomeadamente em Baixinho 1 (CNS 

23609); Baixinho 2 (CNS 23610); Fraga do Meio Alqueire 2 (CNS 30714); Mamoa 2 do Alto do Picão/Cruz 

do Rossão (CNS 23580); Serra de Bigorne 2 (CNS 23584) e Serra de Bigorne/Alto do Picão 3 (CNS 

23583), todas do Neo-Calcolítico. Já a Mamoa 1 do Alto do Picão (CNS 22036) é atribuível ao Calcolítico e 

Idade do Bronze. Desta última época, é o conjunto de arte rupestre designado por Fonte da Pedra (CNS 

23585), composto por quatro painéis. Enquadradas no período medieval cristão estão as sepulturas da 

Fraga (CNS 30069) e a Sepultura de Cima (CNS 30068), as duas escavadas no afloramento rochoso.         

Na área do concelho de Cinfães, especificamente no território abrangido pela antiga freguesia de Bustelo, 

identificam-se através da Base de Dados da DGPC três ocorrências de interesse cultural. Referentes à 

Idade Média, possivelmente enquadrando-se nos séculos X-XI, são os quatro sarcófagos (CNS 23736) e 

uma laje sepulcral existentes junto à Igreja Matriz de Bustelo. Do mesmo momento cronológico, conhece-

se uma via (Bustelo – Alhões_CNS 34754) cujo percurso possui um pavimento em lajeado de grandes 

dimensões e nalgumas áreas com o aproveitamento do afloramento rochoso, ladeado pontualmente por 

muros e sulcos relativos à passagem de carros. A estrada liga as localidades de Bustelo a Alhões por 

entre zonas de cultivo. Outra via (CNS 34745) do mesmo género estabelece a ligação entre as aldeias de 

Quinhão e Bustelo, atravessando a antiga localidade de Moimenta, actualmente desabitada, e por Ribeiro 

Santo. Algumas partes do trajecto foram já renovadas em época Contemporâneo. 

Na extinta freguesia da Gralheira conhecem-se alguns elementos megalíticos como a mamoa de Chão 

dos Farelos (CNS 28475) e do Picoto (CNS 28478), ambas do Neo-Calcolítico e outra do Calcolítico 

conhecida como Mamoa da Corga da Lebre (CNS 23730). No sítio da Gralheira 1 (CNS 28472) e no da 

Gralheira 2, referentes ao Neo-Calcolítico, foram detectadas núcleos de arte rupestre, na primeira nove 

covinhas e na segunda 20 covinhas feitas em afloramentos graníticos. Também do Neo-Calcolítico é 

referido achado isolado de um fragmento de instrumento de pedra polida na Laje Gorda (CNS 23578). 

Finalmente, situa-se no local de Relva/Rocha da Gralheira (CNS 23734), uma sepultura rupestre de 

cronologia indicativa da Alta Idade Média.     

Na extinta freguesia de Ramires existem alguns sítios arqueológicos relevantes, nomeadamente o Castelo 

Velho (CNS 29574), uma estrutura defensiva de carácter roqueiro, da Idade Média. Na zona foram ainda 

encontradas diversas sepulturas, duas escavadas na rocha em Ramires (CNS 33443 e 31843), outra 

sepultura rupestre isolada em Ramires/Escola Primária (CNS 34739) e por último, uma situada em 

Sarabigo/Santa Marinha (CNS 31844), escavada no afloramento rochoso. Estas sepulturas são atribuídas 

ao período medieval.      
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O território que constitui a União das Freguesias de Carvalhais e Candal, no concelho de S. Pedro do Sul, 

possui várias mamoas, casos dos monumentos megalíticos na Serra da Arada (CNS 33386); com a 

mesma designação, mas nos extintos terrenos da freguesia do Candal, existe outra mamoa (CNS 23593); 

Serra da Arada 2 (CNS 23595); com um topónimo idêntico descobriu-se na Serra da Arada 2, mas 

fazendo parte da antiga freguesia do Candal, mais um montículo (CNS 23593); Serra da Arada 3 (CNS 

33338); Vale Martinho 1 (CNS 33326); Vale Martinho 2 (CNS 33327); Vale Martinho 3 (CNS 33328); duas 

mamoas em Campo das Eirós (CNS 33381 e CNS 32627) e a Mamoa da Coelheira (CNS 15595). A todas 

estas estruturas é conferida uma datação do Neo-Calcolítico.   

O povoado fortificado denominado por Castro da Cárcoda (CNS 11702) teve uma ocupação entre a Idade 

do Ferro e a Época Romana.          

Referente apenas ao período romano, conhecem-se no topónimo Alto da Costa (CNS 1334) e em 

Germinade (CNS 3290), duas necrópoles.  

Enquadra-se num momento com cronologia medieval, talvez com alterações na Época Contemporânea, a 

via designada por Ramalhal (CNS 15589).   

De período indeterminado é um achado isolado efectuado no sítio apelidado por Burgo (CNS 4318), tal 

como os vestígios postos a descoberto no Campo das Eirós – Vilarinho (CNS 15590). Com cronologia 

incerta, mas provavelmente de origem medieval, com modificações na era Contemporânea, é a via de 

quatro troços de calçada localizada na Coelheira (CNS 15594). Ainda com datação indefinida, mas 

certamente da Pré-História, são as covinhas detectadas na Minas das Chãs (CNS 15593) e no Outeirão II 

(CNS 15592). Provavelmente da Idade Média deve ser o povoado implantado no sítio de Outeirão (CNS 

15591), onde se identificaram várias estruturas.        

6.12.3 Trabalho de Campo 

O trabalho de campo foi executado por uma equipa constituída por dois prospectores e decorreu em 

condições meteorológicas adequadas. 

As áreas que serão afectadas pelas componentes do Projecto foram objecto de prospecção arqueológica 

sistemática.   

Para a pesquisa em campo seleccionaram-se áreas de potencial interesse arqueológico, indiciado pela 

toponímia ou pela topografia, e fez-se o reconhecimento das pré-existências identificadas na fase prévia 

de pesquisa documental que se situavam nas proximidades das componentes do Projecto (AI). 

As condições de visibilidade do solo e de progressão no terreno, decorrentes da cobertura vegetal, foram 

medianamente adequadas na generalidade das áreas de incidências, sendo de grau médio.  

A Área A em estudo (Subparque Eólico da Carvalhosa) contará com a implantação dos AG18 e AG19, a 

instalar em encostas (o 18 numa vertente com orientação Sudoeste/Sudeste e o 19 numa pendente 

voltada a Noroeste), ocupadas por mato rasteiro, dificultando a visibilidade para detecção de artefactos, 
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mas sendo reduzida e média para detecção de estruturas. Na área envolvente ao AG19 predominam 

grandes afloramentos graníticos.   

Na Área B (Subparque Eólico do Picão) está projectada a colocação do AG12 e do AG13 em encostas 

suavemente aplanadas, o AG12 com inclinação Sudeste/Noroeste e o AG13 Este/Oeste. Estes locais 

estão ocupados com afloramentos de natureza granítica e parcialmente com mato, permitindo uma 

visibilidade média para detecção de estruturas e reduzida para elementos materiais. 

Na Área C (Subparque Eólico da Arada - Núcleo de Manhouce) serão implantados o AG30 e o AG31, o 

primeiro projectado numa encosta com declive de Nordeste – Sudoeste com muitos afloramentos 

graníticos; o segundo tem implantação prevista numa zona da encosta ligeiramente aplanada. Em ambos 

vislumbra-se muita vegetação rasteira, tendo por isso uma visibilidade média para estruturas e reduzida 

para materiais. 

As ocorrências identificadas na pesquisa documental estão listadas no Quadro 45 e caracterizadas com 

maior detalhe no Anexo I incluído no Anexo 6 do Volume 2 B – Anexos 4 a 7. 

As ocorrências identificadas no trabalho de campo estão listadas no Quadro 45 e caracterizadas com 

maior detalhe no Anexo II incluído no Anexo 6 do Volume 2 B – Anexos 4 a 7. 

Os Nº de referência das ocorrências de interesse cultural, utilizados nos quadros e referidos no texto, 

correspondem às localizações cartografadas no Desenho 11 incluído no Volume 2 A – Anexos 1 a 3. 

O zonamento da AI (visibilidade do solo) encontra-se cartografado no Desenho 11 incluído no Volume 2 - 

Anexos e descrito no Anexo III incluído no Anexo 6 do Volume 2 B – Anexos 4 a 7. 

6.12.4 Inventário das Ocorrências de Interesse Cultural 

Os resultados da pesquisa documental e dos trabalhos de campo consubstanciam um inventário com onze 

ocorrências que estão caracterizadas nos Anexos I e II incluído no Anexo 6 do Volume 2 B – Anexos 4 a 7.  

Tendo como finalidade diferenciar as diversas ocorrências e a associá-las ao respectivo Subparque Eólico 

(SPE) atribuiu-se-lhes uma numeração alfanumérica diferenciada, em todos os casos iniciada com o 

numeral 1 seguida da letra atribuída ao respectivo SPE, designadamente: 

• M = SPE de Arada - Núcleo de Manhouce (Desenho 11 incluído no Volume 2 A – Anexos 1 a 3); 

• P = SPE de Picão (Desenho 11 incluído no Volume 2 A – Anexos 1 a 3). 

Não se identificaram ocorrências patrimoniais no SPE de Carvalhosa. 

Os trabalhos de campo traduziram-se na identificação de duas ocorrências inéditas, na Área C, uma via e 

uma marca de termo de antigas propriedades, insculpida num afloramento (Oc. 2M e 3M, 

respectivamente). Realizou-se também o reconhecimento da antiga via (Oc. 1M). 
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Os vestígios de antiga via (Oc. 2M - Campo das Eirós 3), com evidência de sulcos, situam-se a cerca de 

20 m de distância do local onde se prevê a passagem da vala de cabos do AG31. O troço em apreço tem 

cerca de 15 m de comprimento por 1,20 m de largura, posicionando-se no sentido Este/Oeste. 

Desconhece-se a sua cronologia e atribui-se-lhe um valor cultural baixo.  

Identificou-se ainda um cruciforme (Oc. 3M - Campo das Eirós 4), insculpido em bloco granítico disposto 

na vertical, com aproximadamente 1 m de altura. Situa-se a cerca de 50 m de distância do AG31. A 

gravação tem 10cm X 10cm e os sulcos atingem 5mm. Atribui-se valor cultural baixo.  

Relocalizaram-se duas mamoas (Oc. 2P e 3P) e um tumulus (Oc. 4P) na envolvente do AG6, cujo acesso 

terá continuidade para o local de construção do AG12, no Subparque Eólico de Picão, de nível patrimonial 

médio-elevado. Também no Subparque Eólico de Picão, junto ao acesso existente e próximo da vala de 

cabos a abrir, relocalizou-se um afloramento com um cruciforme, correspondente a uma marca de termo 

(Oc. 5P), todavia, não foi identificado uma outra ocorrência similar (Oc. 6P).      

Não foram documentadas construções relacionadas com o pastoreio e a agricultura de altitude, no 

entanto, a existência de alguns muros de divisão de propriedade, por vezes muito extensos, inviabilizou o 

seu registo cartográfico e individualização em ficha. Mas devem ser considerados como marcas relevantes 

de antropização deste território e, tanto quanto possível, conservados. 

 Por se encontrarem afastadas mais de 30 m das componentes do Projecto, não se realizou o 

reconhecimento/relocalização das ocorrências 4M, 5M e 4P. 

A situação de referência encontra-se resumida no Quadro 45. 

Quadro 45 – Situação de Referência do Descritor Património. 
Referência 

 
Tipologia 
Topónimo ou Designação 

Inserção no Projecto (AI, ZE) 
Categoria (CL, AA, AE) 

Valor cultural e Classificação 

Cronologia 

  AI ZE  

TC PD  CL AA AE CL AA AE PA PR F ER MC Ind 
 

1M 1M 
Via 
Campo de Eirós 

 4 4  4 4     
M; O; 

C 
 

 

2M  
Via 
 Campo de Eirós 3 

 3 3         Ind 

 

3M  
Marca de Termo 
Campo de Eirós 4 

 1 1         Ind 

 

 4M 
Recintos 
Campo de Eirós 

     2     O-C  

 

 5M 
Abrigo(?) 
Campo de Eirós 

     1     O-C  

 

1P 1P 
Mamoa ; Cruz do Rossão 
(Mamoa 2 do Alto do Picão) 

 4      PR     

 

2P 2P 
Mamoa(?) 
Cruz do Rossão 

 4?      PR     

 

3P 3P 
Tumulus ; Serra de Bigorne 
(Alto do Picão 3) 

 4      PR     
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Referência 
 

Tipologia 
Topónimo ou Designação 

Inserção no Projecto (AI, ZE) 
Categoria (CL, AA, AE) 

Valor cultural e Classificação 

Cronologia 

  AI ZE  

TC PD  CL AA AE CL AA AE PA PR F ER MC Ind 
 

 4P 
Abrigo 
Cruz do Rossão 

     1     C  

 

5P 5P 
Marca de Termo 
Serra de Bigorne 

  1        O-C  

 

6P 6P 
Marca de Termo 
Serra de Bigorne 

  1        O-C  

 
 

LEGENDA 

Referência. Os números da primeira coluna identificam as ocorrências caracterizadas durante o trabalho de campo (TC) e as 
letras da segunda coluna as que foram identificadas na pesquisa documental (PD). Faz-se, desta forma, a correspondência 
entre as duas fontes de caracterização do Património. As ocorrências estão identificadas na cartografia com estas referências. 

 

Tipologia, Topónimo ou Designação  

 

Inserção no Projecto. AI = Área de incidência do Projecto; ZE = Zona envolvente do Projecto. 

 

Categoria. CL = Património classificado, em vias de classificação ou com outro estatuto de protecção (M=monumento nacional; 
IP=imóvel de interesse público; IM=imóvel de interesse municipal; ZP=zona especial de protecção; VC=em vias de classificação; 
PL=planos de ordenamento; In=inventário); AA = Património arqueológico; AE = Arquitectónico, artístico, etnológico, construído. 

 

Valor cultural e critérios. Elevado (5): Imóvel classificado (monumento nacional, imóvel de interesse público) ou ocorrência 
não classificada (sítio, conjunto ou construção, de interesse arquitectónico ou arqueológico) de elevado valor científico, cultural, 
raridade, antiguidade, monumentalidade, a nível nacional. Médio-elevado (4): Imóvel classificado (valor concelhio) ou 
ocorrência (arqueológica, arquitectónica) não classificada de valor científico, cultural e/ou raridade, antiguidade, 
monumentalidade (características presentes no todo ou em parte), a nível nacional ou regional. Médio (3), Médio-baixo (2), 
Baixo (1): Aplica-se a ocorrências (de natureza arqueológica ou arquitectónica) em função do seu estado de conservação, 
antiguidade e valor científico, e a construções em função do seu arcaísmo, complexidade, antiguidade e inserção na cultura 
local. Nulo (0): Atribuído a construção actual ou a ocorrência de interesse patrimonial totalmente destruída. Ind=Indeterminado 
(In), quando a informação disponível não permite tal determinação, ou não determinado (Nd), quando não se obteve informação 
actualizada ou não se visitou o local. 

 

Cronologia. PA=Pré-História Antiga (i=Paleolítico Inferior; m=Paleolítico Médio; s=Paleolítico Superior); PR=Pré-História 
Recente (N=Neolítico; C=Calcolítico; B=Idade do Bronze); F=Idade do Ferro; ER=Época Romana; MC=Idades Média, Moderna 
e Contemporânea (M=Idade Média; O=Idade Moderna; C=Idade Contemporânea); Ind=Indeterminado (In), quando a informação 
disponível não permite tal determinação, ou não determinado (Nd), quando não se obteve informação actualizada ou não se 
visitou o local. Sempre que possível indica-se dentro da célula uma cronologia mais específica.  

 

Incidência espacial. Reflecte-se neste indicador a dimensão relativa da ocorrência, à escala considerada, e a sua relevância 
em termos de afectação, através das seguintes quatro categorias (assinaladas com diferentes cores nas células): achado 
isolado (cor verde); ocorrências localizadas ou de reduzida incidência espacial, inferior a 200m

2
 (cor azul); manchas de 

dispersão de materiais arqueológicos, elementos construídos e conjuntos com área superior a 200m
2
 e estruturas lineares com 

comprimento superior a 100m (cor vermelha); áreas de potencial interesse arqueológico (cor laranja). 

 

Incidência espacial  Áreas de potencial valor arqueológico  

Achado isolado  Ocorrência de dimensão significativa  

Ocorrência de pequena dimensão  Dimensão não determinada   

 

Nos Quadro 46 e Quadro 47 identificam-se critérios utilizados na caracterização da visibilidade dos 

terrenos prospectados e na valoração cultural das ocorrências. 
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Quadro 46 - Critérios de determinação do grau de visibilidade da superfície do solo. 

GRAU DE VISIBILIDADE DEFINIÇÃO 

Elevado 
Ausência de vegetação (arbórea, arbustiva e herbácea) devido a incêndio, desmatação ou 
lavra recente. Observa-se a totalidade (ou quase) da superfície do solo. 

Médio A cobertura vegetal permite a observação de mais de 50% da superfície do solo. 

Reduzido 
A densidade da vegetação impede a progressão e/ou a visualização de mais de 75% da 
superfície do solo. 

Nulo 
Zona artificializada, impermeabilizada ou oculta por se encontrar ocupada por construções, 
depósitos de materiais, pavimentos ou vegetação densa impedindo, desta forma, a 
visualização do solo na totalidade da área considerada. 

 

Quadro 47 - Critérios de valoração cultural. 

NÍVEL DEFINIÇÃO 

Elevado (5) 
Imóvel classificado (monumento nacional, imóvel de interesse público) ou ocorrência não 
classificada (sítio, conjunto ou construção, de interesse arquitectónico ou arqueológico) de 
elevado valor científico, cultural, raridade, antiguidade, monumentalidade, a nível nacional. 

Médio-elevado (4) 
Imóvel classificado (valor concelhio) ou ocorrência (arqueológica, arquitectónica) não 
classificada de valor científico, cultural e/ou raridade, antiguidade, monumentalidade 
(características presentes no todo ou em parte), a nível nacional ou regional. 

Médio (3), 

Médio-baixo (2), 

Baixo (1) 

Aplica-se a ocorrências (de natureza arqueológica ou arquitectónica) em função do seu estado 
de conservação, antiguidade e valor científico, e a construções em função do seu arcaísmo, 
complexidade, antiguidade e inserção na cultura local. 

Nulo (0) 
As fontes de informação indiciam uma ocorrência de interesse patrimonial que se verifica ter 
sido totalmente destruída. 

Indeterminado 
Quando as condições de acesso ao local, a cobertura vegetal ou outros factores impedem a 
observação da ocorrência (interior e exterior no caso das construções). 
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7 EVOLUÇÃO DO ESTADO ACTUAL DO AMBIENTE SEM IMPLEMENTAÇÃO DO 

PROJECTO (OPÇÃO 0) 

Prevê-se que sem a implementação do projecto de Sobreequipamento do Parque Eólico da 

Arada/Montemuro (2.ª Fase) a situação actual do ambiente que se observa nas respectivas áreas de 

implementação e que se descreve no capítulo anterior irá manter-se. 

Em termos da evolução da área de implantação do projecto de Sobreequipamento do Parque Eólico da 

Arada/Montemuro (2.ª Fase), na ausência do mesmo não são expectáveis alterações ao nível das 

variáveis mais estáveis do território como sejam o clima, a geologia e o solo, não se perspectivando a 

ocorrência de alterações no estado actual do ambiente nestas componentes. 

No entanto, ao nível das variáveis circunstanciais do território, que resultam da intervenção humana, não é 

possível prever quais as alterações que poderão eventualmente ocorrer, entre outros aspectos ao nível da 

ocupação do solo, da paisagem e do ordenamento do território. 

Sendo difícil estimar qual a evolução do ambiente sonoro actual, ao longo dos anos, para o cenário de não 

implementação do projecto de Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase), em 

análise, em virtude de existirem várias hipóteses de evolução das principais fontes de ruído, e em virtude 

de existir também um número indeterminado de outras fontes de ruído relevantes que poderão passar a 

contribuir para o ambiente sonoro dos locais, afigura-se adequado admitir – na ausência de informação 

específica em contrário, e na vigência de uma política nacional e europeia direccionada para a protecção 

das populações – que na generalidade dos casos os níveis sonoros não deverão sofrer no futuro, para 

este cenário de evolução, grandes alterações, ou seja, o ruído associado à Opção 0, deverá assumir, no 

futuro, valores semelhantes aos actualmente existentes. 

Considera-se que apenas do ponto de vista do uso do solo poderão eventualmente existir alterações. As 

referidas alterações poderão consistir na intensificação da exploração pecuária extensiva. Salienta-se, que 

ainda assim, não há conhecimento de qualquer outro tipo de interesse para além do mencionado (pecuária 

extensiva) e do aproveitamento do recurso eólico, na zona prevista para implantação do 

Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase). Mesmo porque os 6 aerogeradores 

do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) irão ser implantados dentro de 

uma área que já está ocupada por um projecto eólico, o Parque Eólico da Arada/Montemuro. 

A nível nacional a não concretização do projecto, contribuirá, ainda que ligeiramente, para as dificuldades 

no cumprimento dos compromissos assumidos pelo governo no que diz respeito à produção de energia a 

partir de fontes renováveis. 
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8 IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

8.1 METODOLOGIA 

No presente capítulo do Estudo de Impacte Ambiental procedeu-se à identificação dos potenciais impactes 

ambientais gerados pela construção, exploração e desactivação do Sobreequipamento do Parque Eólico 

da Arada/Montemuro (2.ª Fase), com base na consideração das suas características intrínsecas e do 

respectivo local de implantação, tendo em conta a experiência e o conhecimento dos impactes ambientais 

provocados por empreendimentos semelhantes, a experiência anterior da equipa na realização de estudos 

de impacte ambiental, alguns dos quais na mesma região, e através das informações e elementos 

recolhidos junto das entidades oficiais consultadas sobre o projecto em análise. 

A implementação de um projecto como o que se encontra em análise neste EIA provoca impactes 

ambientais no meio envolvente, que ao contrário dos efeitos gerados por exemplo pela instalação de 

determinadas indústrias com descargas de efluentes e emissão de poluentes atmosféricos, não são 

quantificáveis. 

Em “Técnicas de Predição de Impactes Ambientais” editado por Maria do Rosário Partidário e Júlio de 

Jesus, refere-se que: 

“A fase de predição de impactes é uma das fases de AIA mais difíceis de realizar. Em primeiro lugar, a 

actividade de previsão tem sempre um determinado grau de incerteza associado, uma vez que se estão a 

tentar prever situações futuras. Por outro lado, se para alguns sectores do ambiente existem modelos 

matemáticos que permitem obter previsões mais ou menos precisas dos efeitos ambientais esperados, 

existem outras áreas para as quais essa previsão é extremamente difícil de realizar, dado o pouco 

conhecimento existente acerca da natureza das relações e o grande número de interacções envolvidas.” 

“A predição dos impactes é a área menos desenvolvida em termos de metodologias que possam ser 

directamente aplicadas à Avaliação de Impactes Ambientais. Os métodos de predição utilizados em AIA 

podem ser agrupados em: 

 Métodos qualitativos; 

 Comparação com casos semelhantes; 

 Realização de experiências; 

 Utilização de modelos. 

Nos métodos qualitativos recorre-se ao julgamento de especialistas nas diversas áreas para a realização 

de previsões, geralmente qualitativas, acerca dos efeitos ambientais esperados. Estes métodos são 

particularmente úteis quando não existem dados do passado a partir dos quais se possa identificar um 

padrão ou para problemas de difícil quantificação.” 
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É na situação acima descrita que se enquadra a avaliação do impacte ambiental gerado pela implantação 

do projecto em análise. 

Nesta situação, caso fossem atribuídos valores (quantificação dos efeitos dentro de uma escala numérica) 

aos efeitos do projecto em cada descritor ambiental, quer a própria escala de valores a atribuir (gama de 

variação dos efeitos), quer a própria atribuição dos valores, seria sempre subjectiva, ou seja, iríamos ser 

rigorosos na quantificação mas trabalhando sempre sobre uma base subjectiva. 

Assim, optou-se por utilizar uma metodologia qualitativa, que permitiu transmitir a importância e significado 

dos impactes ambientais gerados pela implantação do projecto, tendo fundamentalmente por base a 

experiência dos técnicos intervenientes no estudo sobre a implantação de projectos semelhantes, ainda 

que baseados nessa metodologia, tenha sido elaborada uma matriz síntese dos impactes residuais onde 

se atribuíram valores, conforme previsto na legislação em vigor, com vista ao apuramento do Índice de 

Avaliação Ponderada de Impactes Ambientais (IAP). 

Apresenta-se, de seguida, os parâmetros bem como os critérios da sua aplicação aos impactes gerados 

sobre os vários descritores ambientais afectados pela implementação do projecto: 

Sinal: positivo (benéfico); negativo (prejudicial)         

No que se refere ao tipo de impacte, prejudicial ou benéfico, os impactes ambientais resultantes do 

projecto em análise foram classificados em negativos ou positivos, respectivamente. 

Magnitude: reduzida; média; elevada          

A intensidade é determinada consoante o grau de agressividade de cada uma das acções e a 

susceptibilidade dos factores ambientais afectados, conforme se descreve em seguida: 

 os impactes negativos sobre a qualidade do ambiente sonoro, qualidade do ar e da água, são 

considerados de magnitude média se ocorrer violação de critérios ou padrões de qualidade 

legalmente estabelecidos, sendo de magnitude elevada caso essa violação determine um 

considerável afastamento dos padrões estabelecidos, ou se a extensão das regiões afectadas seja 

importante, ou ainda se mantenha durante um período temporal alargado. 

No que diz respeito especificamente ao ruído, a avaliação dos impactes será efectuada de um modo 

qualitativo e, sempre que possível, proceder-se-á à sua quantificação tendo por base a prospectiva dos 

níveis sonoros de Ruído Ambiente associados à execução ou não do projecto. No quadro seguinte 

apresentam-se os Critérios de Avaliação de Impacte considerados na componente ruído. 
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Quadro 48 – Critérios de Avaliação de Impacte na componente ruído. 

Termos Impacte Critérios 

Natureza 
Positivo 
Negativo 

Lden (RACE) < Lden (RASE) 
Lden (RACE) ≥ Lden (RASE) 

Carácter 
Directo 

Indirecto 
Origem (construção e exploração) na infra-estrutura em apreço 

Modificação do tráfego (construção e exploração) nas vias existentes 

Ocorrência 
Certa 

Provável 
Incerta 

Na componente ruído, dadas as incertezas das previsões consideram-se 
os Impactes como Prováveis 

Duração 
Temporária 
Permanente 

Fase de Construção 
Fase de Exploração 

Magnitude 
(Impactes 
Negativos) 

Nula 
Reduzida 
Moderada 
Elevada 

Lden (RACE) = Lden (RASE) 
Lden (RASE) < Lden (RACE) ≤ Lden (RASE) + 6 dB 

Lden (RASE) + 6 dB < Lden (RACE) ≤ Lden (RASE) + 15 dB 
Lden (RACE) > Lden (RASE) + 15 dB 

Significância 
Não Significativo 

Significativo 
Muito Significativo 

Cumpre limites legais 
Não Cumpre limites legais (de valor absoluto e/ou critério de 

incomodidade) 
Não cumpre limites legais em mais de 10 dB 

RACE: Ruído Ambiente Com Empreendimento. 
RASE: Ruído Ambiente Sem Empreendimento 

 os impactes negativos sobre os solos e usos dos solos, são considerados de magnitude média 

se são afectadas áreas importantes, nomeadamente se esses solos possuírem boa aptidão para 

fins diferentes dos previstos no projecto, sendo considerados de magnitude elevada se o 

projecto afectar em grande extensão áreas inseridas na Reserva Agrícola Nacional; 

 os impactes negativos sobre a geologia e geomorfologia são considerados de magnitude média 

quando determinam importantes afectações sobre as formas de relevo naturais pré-existentes 

introduzindo alterações nas linhas originais de relevo na orografia, afectem ou destruam formas 

naturais, pontos dominantes, abrangendo sectores especialmente importantes de vistas 

panorâmicas, cumeadas, vales, ou atingem de algum modo o património geológico protegido por 

legislação específica; os impactes são considerados de magnitude elevada se a importância dos 

conjuntos ou elementos geológicos ou geomorfológicos, ou ainda se a extensão das áreas 

afectadas são consideráveis; 

 os impactes negativos sobre a flora/vegetação, fauna e habitats, são considerados de magnitude 

média a elevada quando determinam importantes afectações sobre o equilíbrio dos 

ecossistemas existentes introduzindo roturas ou alterações nos processos ecológicos, afectando 

ou destruindo em efectivos, diversidade ou estabilidade das populações, espécies animais ou 

vegetais endémicas raras ou ameaçadas, ou atingem de algum modo o património natural 

protegido por legislação específica; os impactes são considerados de magnitude elevada se a 

importância dos equilíbrios ou das espécies afectadas seja grande ou ainda se a extensão das 

áreas afectadas seja considerável; 

 no que se refere a áreas classificadas pertencentes à REN e à RAN, os impactes são 

considerados negativos de magnitude média quando determinam alterações ao uso do solo 

previsto e às áreas classificadas de acordo com a legislação vigente incluídas nos instrumentos 
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regulamentares das figuras de ordenamento do território; são considerados de magnitude 

elevada se a importância e/ou extensão das áreas afectadas forem consideráveis; 

 no que se refere à paisagem, embora se trate de um factor ambiental de maior subjectividade, é 

aceite com relativo consenso que devem ser considerados impactes negativos de magnitude 

média aqueles que determinem alterações sobre áreas de reconhecido valor cénico ou 

paisagístico, em função do seu valor intrínseco ou da sua raridade, tendo em consideração o 

grau de intrusão visual provocado, a sensibilidade paisagística e visual da área, a extensão da 

área afectada e o número de potenciais observadores envolvidos, atendendo à proximidade de 

aglomerados e à acessibilidade da zona, sendo considerados de magnitude elevada se os 

referidos parâmetros assumirem uma expressão importante; 

 Ainda no que respeita à paisagem considera-se como impacte significativo quando o número de 

observadores é da tipologia “povoações” (considerando o n.º de habitantes dos dados dos 

Censos do INE) é elevado e a área de estudo se localiza em área de sensibilidade média, média 

a elevada ou elevada.  

 Os impactes são considerados pouco significativos quando o número de observadores é da 

tipologia “povoações” (considerando o n.º de habitantes dos dados dos Censos do INE) é baixo, 

ou de tipologia “estrada”, e a área de estudo se localiza em área de sensibilidade média, média a 

elevada ou elevada. Também são considerados pouco significativos se o número de 

observadores for médio ou elevado em área de sensibilidade baixa. 

 em relação aos aspectos de ordenamento do território, população e actividades económicas, os 

impactes são considerados de magnitude média, positivos ou negativos, consoante o sentido 

das alterações introduzidas, quando interferem com instrumentos, planos ou políticas de 

ordenamento anteriormente estabelecidos, induzem alterações sobre a forma e os padrões de 

vida das populações afectadas, determinam modificações no padrão de mobilidade, actividade 

económica e emprego das populações, ou quando envolvem grandes investimentos, devendo 

ser considerados de magnitude elevada quando a extensão das regiões afectadas ou das 

populações envolvidas assim o determinam. 

 relativamente ao património arqueológico, arquitectónico e etnológico a magnitude é elevada se 

o impacte for directo, ou seja provocado pela construção e exploração do projecto, e implicar 

uma destruição total da ocorrência. É média se implicar uma destruição parcial ou a afectação da 

sua envolvente próxima. A magnitude é reduzida se traduzir uma degradação menos acentuada 

ou uma intrusão na zona envolvente também com menor expressão volumétrica ou mais 

afastada da ocorrência. 

Probabilidade ou grau de certeza: certo; provável; improvável (probabilidade muito baixa)   

O grau de certeza ou a probabilidade de ocorrência de impactes é determinado com base no 

conhecimento das características intrínsecas de cada uma das acções e de cada factor ambiental, o que 

permite assim considerar consequências certas, prováveis ou improváveis. 
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Instante em que se produz: imediato; médio prazo; longo prazo      

O instante em que se produz o impacte conhece-se observando o intervalo de tempo que decorre entre a 

acção que provoca o impacte e o impacte propriamente dito. Considera-se o impacte como imediato se 

ocorrer logo após a acção ou, a médio e longo prazo, se existir um intervalo de tempo de menor ou maior 

duração entre a acção e o impacte. 

Persistência: esporádica; temporária; permanente        

Quanto à persistência, o impacte considera-se esporádico se ocorrer ocasionalmente, temporário se só 

ocorrer durante um determinado período. Caso se mantenha, considera-se o impacte permanente. 

Reversibilidade: irreversível; reversível          

A reversibilidade do impacte, é considerada consoante os respectivos efeitos permaneçam durante um 

período de tempo muito alargado ou, se anulem a curto, médio ou longo prazo, quando cessar a 

respectiva causa. 

8.1.1 Metodologia para definição do Índice de Avaliação Ponderada de Impactes 

Ambientais  

De acordo com o artigo n.º 18.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro de 2013 a Declaração de 

Impacte Ambiental (DIA) “pode ser favorável, favorável condicionada ou desfavorável, fundamentando-se 

num índice de avaliação ponderada de impactes ambientais, definido com base numa escala numérica, 

correspondendo o valor mais elevado a projectos com impactes negativos muito significativos, 

irreversíveis, não minimizáveis ou compensáveis”. 

O valor do índice deverá reflectir a significância dos impactes após consideração das eventuais medidas 

de minimização dos impactes negativos e ou medidas de potenciação dos impactes positivos, ou seja, 

reporta-se aos impactes residuais do projecto. Neste sentido, para efeitos de cálculo do IAP proposto no 

presente EIA, foi considerado um conceito lato de “significância”, integrando já todas as dimensões da 

classificação de impactes (p.e. reversibilidade, magnitude, etc.) bem como o potencial de minimização e 

ou potenciação das medidas propostas. 

Para o apuramento do Índice de Avaliação Ponderada de Impactes Ambientais será utilizada a 

metodologia que se apresenta de seguida. 
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Figura 96 – Metodologia para o cálculo do Índice de Avaliação Ponderada de 

Impactes Ambientais. 

Relativamente à preponderância dos factores ambientais considera-se que: 

-  “Não Relevante”: quando o factor não assume particular importância para a avaliação do projecto, 

seja pelas características intrínsecas do próprio projecto ou pelo local onde o mesmo se insere; 

- “Relevante”: quando o factor assume particular importância para a avaliação; 

- “Determinante”: quando o factor adquire um carácter fundamental e condiciona a avaliação do 

projecto independentemente da relevância dos restantes factores. 

Quadro 49 – Matriz de Valoração numérica resultante do cruzamento entre a significância 

dos impactes e preponderância dos factores 

PREPONDERÂNCIA 

DO FACTOR 
MUITO SIGNIFICATIVO SIGNIFICATIVO POUCO SIGNIFICATIVO SEM SIGNIFICADO 

Determinante 8 6 4 1 

Relevante 7 5 3 1 

Não relevante 6 4 2 1 

 

8.2 IDENTIFICAÇÃO DAS PRINCIPAIS ACÇÕES GERADORAS DE IMPACTES 

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

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

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

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

áreas afectas ao projecto, pela acção dos técnicos implicados na elaboração do projecto, na elaboração 

Preenchimento de uma Ficha Sectorial para 
cada factor ambiental 

Identificação da significância global dos 
impactes negativos e positivos para cada factor 

ambiental 

Preponderância dos factores ambientais 
 

Avaliação ponderada dos impactes negativos e 
positivos para cada factor ambiental 

 

Avaliação ponderada dos impactes do projecto 
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do respectivo Estudo de Impacte Ambiental e na planificação da obra. Para as restantes fases 

(construção, exploração e desactivação), distinguem-se as seguintes acções que se descrevem para o 

Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase):  

FASE DE CONSTRUÇÃO: 

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

utilização dos estaleiros e zona de armazenamento temporário de materiais diversos; 

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

vegetal, escavação/aterros/compactação), execução de sistema de drenagem (construção de 

valetas e aquedutos), e pavimentação (saibro e "Tout-venant"); 

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

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

vegetal, entre outros); 

 abertura de valas para instalação dos cabos eléctricos de interligação entre os aerogeradores e 

o aerogerador mais próximo ou o edifício de comando/subestação existente; 

 abertura de caboucos para as fundações das torres dos aerogeradores; 

 betonagem dos maciços de fundação das torres dos aerogeradores; 

 execução das plataformas para montagem dos aerogeradores; 

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

 recuperação paisagística das zonas intervencionadas. 

FASE DE EXPLORAÇÃO: 

 presença dos aerogeradores e de caminhos; 

 funcionamento dos aerogeradores; e 

 manutenção e reparação de equipamentos, caminhos e valetas. 

FASE DE DESACTIVAÇÃO: 

 remoção e transporte de equipamentos; e 

 recuperação paisagística. 

As acções acima referidas vão gerar impactes sobre os descritores ambientais referidos no capítulo 6. 
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8.3 PREVISÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES NAS FASES DE CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO 

8.3.1 Considerações Gerais 

Chama-se à atenção para o facto de que para a implantação do presente projecto de Sobreequipamento 

do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) não haverá necessidade da construção de um edifício 

de comando/subestação, já que os aerogeradores serão ligados ao aerogerador mais próximo ou, no caso 

do ramal constituído pelos aerogeradores n.º 30 e 31 a instalar na Área C, ao edifício de 

comando/subestação do Subparque Eólico da Arada – Núcleo de Manhouce. Também não será 

necessária a construção de uma linha eléctrica para escoar a energia produzida pelo projecto, já que essa 

energia será escoada através da linha eléctrica que actualmente transporta a energia produzida no Parque 

Eólico da Arada/Montemuro. Os dois estaleiros de apoio à obra de construção do presente projecto irão 

localizar-se em área já anteriormente intervencionadas na construção do Parque Eólico da 

Arada/Montemuro. 

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

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

comunicação e de interligação entre os aerogeradores e o aerogerador mais próximo e no caso do ramal 

constituído pelos aerogeradores n.º 30 e 31 a instalar na Área C, ao edifício de comando/subestação do 

Subparque Eólico da Arada – Núcleo de Manhouce, cujo traçado irá, sempre que possível, acompanhar os 

caminhos de acessos aos 6 aerogeradores. 

Face ao anteriormente exposto, os impactes expectáveis sobre o ambiente serão muito atenuados. 

No Quadro seguinte é efectuado um resumo da área a intervencionar pelo projecto do Sobreequipamento 

do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase). 

Quadro 50 - Resumo das principais intervenções a efectuar no âmbito da Implantação do 

projecto do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase). 
 ÁREAS 

 A B C 

Área de Estudo ± 33 ha ± 22 ha ± 30 ha 

Aerogeradores 

2 
aerogeradores/plataformas 

com 

cerca de 2000 m
2
  

2 

aerogeradores/plataformas 
com 

cerca de 2000 m
2
 

2 
aerogeradores/plataformas 

com 

cerca de 2000 m
2
 

Extensão de novos troços de acesso Cerca de 822 m Cerca de 562 m Cerca de 685 m 

Extensão da vala de cabos Cerca de 850 m Cerca de 1250 m Cerca de 950 m 

Estaleiros - 300 m
2
 300 m

2
 

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

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

ligação à rede, e como tal, as obras de construção irão ser localizadas e decorrer num curto intervalo de 

tempo (7 meses de construção + 5 meses de paragem no caso das obras nas Áreas B e C e 7 meses no 

caso das obras na área A). 
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8.3.2 Impactes sobre o Clima 

Não são expectáveis impactes negativos sobre o clima decorrentes da implantação do projecto do 

Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) em qualquer uma das fases de 

desenvolvimento do projecto. 

Como impacte positivo sobre o clima, poderemos referir o contributo deste projecto no combate às 

alterações climáticas, enquanto projecto de produção de electricidade a partir de uma fonte de energia 

renovável, alternativo à produção de electricidade a partir de combustíveis fósseis. Assim, considerando a 

produtividade média anual do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase), 

estimada em 38,3 GWh/ano e o factor de emissão de CO2 do Sistema Eléctrico Nacional (470 g 

CO2/KWh), indicado pela Portaria n.º 63/2008, de 21 de Janeiro, como um dos parâmetros de referência 

utilizados para a determinação da taxa sobre lâmpadas de baixa eficiência energética, estima-se que se 

evitem anualmente a emissão de cerca de 18 000 t de CO2 para a atmosfera. 

 

8.3.3 Impactes sobre a Morfologia, Geologia e Geomorfologia 

8.3.3.1 Fase de Construção 

Durante a fase de construção é necessário proceder a movimentações de terras, e em determinados 

locais desmonte de rocha, que serão responsáveis pela alteração da morfologia original do terreno. 

Considera-se que se gera um impacte negativo, tendo em consideração as intervenções a efectuar 

associadas a movimentações gerais de terras, nomeadamente, preparação do local de implantação dos 

estaleiros, abertura de caminhos, abertura de caboucos para execução das fundações dos aerogeradores, 

execução de plataformas junto ao local de implantação de cada aerogerador necessárias à montagem dos 

mesmos, abertura de valas para instalação de cabos eléctricos de ligação dos aerogeradores ao 

aerogerador mais próximo ou ao edifício de comando/subestação existente, no caso do ramal constituído 

pelos aerogeradores n.º 30 e 31 a implantar na Área C (Subparque Eólico da Arada – Núcleo de 

Manhouce). 

Considera-se que o impacte negativo resultante é certo, imediato, permanente, irreversível e de magnitude 

reduzida no que diz respeito à alteração da morfologia do terreno e afectação da componente geologia 

pois o projecto será executado, numa zona onde os declives de uma forma generalizada não são muito 

acentuados e pelo facto de não haver necessidade de se proceder ao desmonte de grandes afloramentos 

rochosos, uma vez que os afloramentos de maior dimensão existentes ficaram logo numa fase preliminar, 

condicionados à implantação do projecto. 

As actividades de construção identificadas anteriormente implicam a destruição do coberto vegetal, 

resultando por sua vez na exposição de superfícies nuas sujeitas à acção dos agentes erosivos, 

nomeadamente, vento e chuvas intensos. Este facto provoca um aumento da erosão, sobretudo nas zonas 

de maior declive, que em determinadas circunstâncias e características específicas do local, pode resultar 

igualmente em alterações da morfologia. Atendendo a que as zonas a intervencionar não possuem 
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declives muito acentuados, considera-se na generalidade que o impacte resultante é negativo, de 

magnitude reduzida, certo, imediato, temporário e reversível. Os impactes poderão ser minimizados se, 

aquando da movimentação de terras, for separada a camada superficial do solo, e posteriormente 

recolocada nas zonas envolventes dos aerogeradores e nos taludes criados com os acessos, assim como 

a recuperação do coberto vegetal. 

8.3.3.2 Fase de Exploração 

A fase de exploração do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) não implica 

impactes negativos sobre a geologia e a geomorfologia, admitindo-se para tal que sejam aplicadas as 

necessárias medidas de minimização apresentadas no presente EIA relativas a drenagem e 

indirectamente de contenção de fenómenos erosivos. 

 

8.3.4 Impactes sobre o Solo e Ocupação do Solo 

8.3.4.1 Fase de Construção 

Durante a fase de construção, o impacte sobre o solo, decorrente da implantação de um parque eólico 

resulta fundamentalmente da ocupação das zonas de implantação das várias infra-estruturas constituintes 

do projecto, nomeadamente aerogeradores e estaleiros. Geralmente, apesar de as áreas arrendadas para 

a instalação deste tipo de projectos poderem corresponder a áreas relativamente extensas, a área 

efectivamente ocupada pela instalação dos elementos definitivos que constituem um parque eólico 

corresponde a uma percentagem muito reduzida da área total arrendada. Assim, considera-se que se gera 

um impacte negativo que, face à dimensão da obra, é de intensidade reduzida, certo, imediato, 

permanente e reversível. 

A zona de implantação do projecto apresenta uma capacidade de uso do solo correspondente a utilização 

não agrícola, com aptidão florestal. No entanto, somente na Área C, em estudo para o Sobreequipamento 

do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase), se encontram alguns exemplares de Pinheiro bravo, 

geralmente dispersos ou concentrados em pequenas zonas com baixa densidade, sendo as restantes 

áreas em estudo ocupadas maioritariamente com matos rasteiros. Assim, verifica-se que para além das 

intervenções previstas serem reduzidas, actualmente estas zonas são utilizadas apenas para pastoreio e 

não como uso florestal, pelo que o impacte negativo previsto apresenta magnitude reduzida. 

As diversas acções efectuadas durante a fase de construção tais como: implantação dos estaleiros, 

abertura dos novos acessos, escavação dos caboucos para as fundações dos aerogeradores, execução 

das plataformas para a montagem dos aerogeradores, e abertura das valas para instalação dos cabos 

eléctricos implicam movimentações de terras que constituem necessariamente um impacte negativo sobre 

os solos. Estas zonas estarão sujeitas a compactação do solo e à destruição do coberto vegetal. No 

entanto, correspondem a áreas afectadas temporariamente pela execução da obra que, uma vez 

concluída a obra, são sujeitas à necessária recuperação, envolvendo operações como descompactação 

do solo e renaturalização, de modo a readquirir as suas anteriores potencialidades. Considera-se, deste 

modo, que o impacte gerado é negativo, de intensidade reduzida, certo, imediato, temporário e reversível. 
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Admite-se que os materiais resultantes de escavações e das diversas operações de movimentação de 

terras, serão utilizados para aterros e operações de terraplenagens necessários na obra, contribuindo 

significativamente para minorar o impacte sobre os solos, considerando-se, assim, que o impacte 

resultante é negativo, de intensidade reduzida, certo, imediato, permanente e irreversível. 

De acordo com as medidas de minimização definidas neste EIA não se poderá recorrer aos materiais 

inertes existentes na zona afecta ao Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) 

para a execução das obras, poderão apenas utilizar-se os materiais resultantes de escavações da obra, 

devendo os restantes materiais ser provenientes de locais legalmente autorizados. Esta medida permite 

evitar impactes que poderão atingir elevadas proporções, pois a existência de um local com estas 

características suscita igualmente interesse por parte de terceiros para a sua exploração indiscriminada. 

Outro impacte que se gera durante a fase de construção, tal como já referido na análise dos impactes 

sobre a geomorfologia, é a exposição do solo aos fenómenos erosivos, principalmente devido à falta de 

sistemas de drenagem (ainda que provisórios) antes do início da época de chuvas e consequentemente os 

diversos impactes daí decorrentes, como seja o transporte/arraste de sólidos para as linhas de água. De 

uma forma geral, a abertura de novos acessos não será feita em zonas de declive muito acentuado, pelo 

que se admite que globalmente será gerado um impacte negativo, de magnitude reduzida, provável, 

imediato, temporário e reversível. 

Para além dos impactes decorrentes da ocupação do solo é de referir que o aumento do risco de incêndio 

é uma realidade em qualquer obra por implicar o manuseamento de substâncias inflamáveis, combustíveis 

e máquinas movidas por combustão de hidrocarbonetos de origem fóssil. De forma a reduzir ao máximo a 

probabilidade de ocorrência de fogos devem ser proibidas as queimas de resíduos e desperdícios, devem 

ser distribuídas tabuletas de proibição de queima ou fogueio, deve ser dada formação ao pessoal 

envolvido na obra e deve ser fornecido material e formação para a extinção de pequenos incêndios. Este é 

um impacte indirecto negativo muito significativo, com probabilidade reduzida dado surgir de uma situação 

acidental, que poderá ter uma abrangência regional e uma recuperação lenta apesar de ser reversível. 

No que diz respeito à ocupação do solo, os terrenos são maioritariamente dominados por matos rasteiros 

com alguns pinheiros bravos na Área C em estudo para a implementação do projecto, correspondendo a 

zonas que não são utilizadas ou, simplesmente, só são utilizadas para pastoreio. Neste caso, é expectável 

um impacte negativo sobre esse tipo de actividade durante a fase de construção, de intensidade reduzida, 

certo, temporário e reversível, uma vez que a área interdita à circulação de pessoas não afectas à obra é 

bastante reduzida, não impedindo a continuação da prática das actividades de pastoreio na zona de 

implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase). 

No Quadro 51, apresentam-se os valores estimados de ocupação do solo pelo projecto, considerando que 

a plataforma de um aerogerador ocupa em média cerca de 2000 m
2
, que a vala de cabos afectará uma 

faixa com 4 m de largura e a construção de novos acessos afectará uma faixa com uma largura de 6,5 m. 
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Quadro 51 - Áreas de ocupação do solo afectadas pela implantação das infra-

estruturas do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase). 

 

OCUPAÇÃO DO SOLO 

CLASSES 
AEROGERADORES 

ÁREA (M
2
) 

VALA DE 

CABOS 

ÁREA (M
2
) 

CAMINHOS 

CONSTRUIR  

ÁREA (M
2
) 

TOTAL 

ÁREA (M
2
) 

Vegetação arbustiva baixa – Matos (II2) 12000 9452 11491 32943 

Vegetação Arbustiva Baixa - Matos com 
Rocha Nua (II2) + (JY2) - 1864 1885 3749 

Rocha Nua (JY2) - 336 - 336 

Vias de comunicação (Rodoviárias) (SW2) - 456 73 529 

Outras infra-estruturas e equipamentos (SW9) - 92 - 92 

TOTAL 12000 12200 13449 37649 

 

Figura 97 – Quantificação da área total intervencionada (%) por classe de ocupação do 

solo. 

A construção das infra-estruturas que compõem o Sobreequipamento do Parque Eólico da 

Arada/Montemuro (2.ª Fase) implicará a intervenção de aproximadamente 3,8 ha, valor bastante 

irrelevante se atendermos à totalidade da área de estudo (85 ha). 

De acordo com os dados anteriores a vegetação arbustiva baixa - matos (II2), representa a classe de 

ocupação do solo que mais sofrerá com as acções de construção das infra-estruturas do 

sobreequipamento, sendo intervencionados em cerca de 3,3 ha (cerca de 88% da área intervencionada). 
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Face à reduzida dimensão das áreas e às classes de uso do solo a intervencionar, que utiliza algumas 

infra-estruturas já existentes (edifício de comando/subestação, caminhos principais e linha eléctrica de 

ligação à Rede Eléctrica Nacional), o impacte gerado pela construção do Sobreequipamento do Parque 

Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase), será negativo, certo, de intensidade reduzida, directo, temporário, 

imediato, reversível. No entanto, na zona dos acessos novos e no local de implantação das torres dos 

aerogeradores, os impactes serão permanentes e irreversíveis. 

Os restantes impactes sobre os solos, para a fase de construção, tais como, ocorrência de derrames de 

óleos, combustíveis e produtos afins decorrentes da utilização de máquinas e veículos afectos às obras e 

a rejeição de diversos tipos de resíduos sólidos (embalagens de cartão, plásticos, metais e vidros) 

responsáveis por situações de poluição pontual, são impactes de fácil controlo e directamente 

dependentes do comportamento do empreiteiro e respectivos trabalhadores em obra. Desta forma 

considera-se que o impacte é negativo, de magnitude reduzida, provável, imediato, temporário e 

reversível, podendo ser minimizado ou mesmo anulado com uma correcta aplicação das medidas de 

minimização propostas. 

 

8.3.4.2 Fase de Exploração 

Não é expectável a ocorrência de impactes sobre o solo decorrentes da exploração propriamente dita do 

Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase), uma vez que as operações de 

exploração e manutenção se restringem às áreas ocupadas pelos acessos e áreas restritas de localização 

dos aerogeradores, já quantificadas anteriormente na análise de impactes da fase de construção, não 

sendo necessário, nesta fase, a afectação de mais nenhum local dentro da área abrangida pelo 

Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase). Ou seja, o impacte negativo e 

permanente resultante da ocupação da zona de implantação das infra-estruturas definitivas do projecto já 

quantificadas na fase de construção, mantém-se durante a fase de exploração. 

A conclusão acima apresentada pressupõe a aplicação e execução de forma correcta de todas as 

medidas de minimização indicadas no EIA para a fase de construção e exploração, garantindo que os 

possíveis impactes nos solos na fase de construção, nomeadamente erosão em zonas de maior declive, 

através da execução de sistemas de drenagem, não sejam ampliados nesta fase posterior de exploração, 

o mesmo se aplicando nesta fase às operações de manutenção e reparação, como sejam os eventuais 

despejos de óleos e produtos afins e rejeição de resíduos sólidos. 

No que diz respeito à afectação de usos e ocupação dos solos envolventes à zona de implantação das 

infra-estruturas definitivas do projecto, existem diversos exemplos que demonstram a compatibilidade 

entre a presença e funcionamento de um parque eólico com outro tipo de actividades, como seja a 

continuação da utilização da zona de implantação do parque eólico quer para fins agrícolas e florestais, 

quer para pastoreio. Deste modo, atendendo às características e usos da área, os quais dizem respeito 

maioritariamente a actividades de pastoreio, considera-se que esta actividade poderá continuar a ser 

desenvolvida sem qualquer restrição. 



SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA ARADA/ 
MONTEMURO (2.ª FASE) 
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 
VOLUME 1 - RELATÓRIO 
 

 

15055_MD_EP_EIA_01_0.doc 

187 

8.3.5 Impactes sobre a Paisagem 

8.3.5.1 Considerações Gerais 

8.3.5.2 Fase de Construção 

Durante a fase de construção prevêem-se impactes na paisagem decorrentes da abertura de caminhos de 

acesso com ligação ao existente, a implantação dos estaleiros, a abertura dos caboucos para as 

fundações das torres dos aerogeradores e a execução das plataformas para a montagem dos mesmos, 

assim como a abertura de valas para a instalação dos cabos eléctricos. Este tipo de acções provoca 

impactes negativos na paisagem, por implicarem movimentação de terras, alterações de morfologia, 

compactação do solo e corte de vegetação. 

 Durante a fase de construção também é expectável que ocorram alterações na paisagem decorrentes do 

curso da obra, como sejam a emissão de poeiras e ruído, a circulação de maquinaria pesada para 

transporte de matérias e execução dos trabalhos de escavação e aterro, assim como o armazenamento de 

materiais resultantes das escavações. Este impacte é considerado negativo, de magnitude média, certo, 

temporário, reversível e imediato. 

8.3.5.2.1 Serra de Montemuro 

No Quadro 52 sistematizam-se os impactes em fase de construção na serra de Montemuro. 

Quadro 52 – Avaliação dos Impactes em fase de construção (serra de Montemuro). 

ACÇÕES/ 
OCORRÊNCIAS QUE 

INDUZEM IMPACTE 

SENSIBILIDADE DA 

PAISAGEM 

ATRAVESSADA 

NÚMERO POTENCIAL 

DE OBSERVADORES 
DESCRIÇÃO DOS 

IMPACTES 
ÁREA DE 

OCORRÊNCIA 
CARACTERÍSTICAS DOS IMPACTES 

Abertura de Acessos 

A12 e A13 
Média a Elevada 10-11  

Desmatação, 
alteração de 

morfologia natural 
do terreno e 

emissão de poeiras 

Local de 
implantação  

O impacte é negativo, certo, 
imediato, temporário, reversível, 
directo, e de média magnitude 

significativo e de dimensão local 

Vala de Cabos 

A12 e A13 
Média a Elevada 10-11 

Desmatação, 
alteração de 

morfologia natural 
do terreno e 

emissão de poeiras 

Local de 
implantação 

O impacte é negativo, certo, 
imediato, temporário, reversível, 
directo, e de média magnitude 

significativo e de dimensão local 

Abertura de Acessos 

A18 
Média 12-14  

Desmatação, 
alteração de 

morfologia natural 
do terreno e 

emissão de poeiras 

Local de 
implantação  

O impacte é negativo, certo, 
imediato, temporário, reversível, 
directo, e de média magnitude 

significativo e de dimensão local 

Vala de Cabos 

A18 
Média 12-14 

Desmatação, 
alteração de 

morfologia natural 
do terreno e 

emissão de poeiras 

Local de 
implantação 

O impacte é negativo, certo, 
imediato, temporário, reversível, 
directo, e de média magnitude 

significativo e de dimensão local 

Abertura de Acessos 

A19 
Média a Elevada 9-10  

Desmatação, 
alteração de 

morfologia natural 
do terreno e 

emissão de poeiras 

Local de 
implantação  

O impacte é negativo, certo, 
imediato, temporário, reversível, 
directo, e de média magnitude 

significativo e de dimensão local 

Vala de Cabos 

A19 
Média a Elevada 9-10 

Desmatação, 
alteração de 

morfologia natural 
do terreno e 

emissão de poeiras 

Local de 
implantação 

O impacte é negativo, certo, 
imediato, temporário, reversível, 
directo, e de média magnitude 

significativo e de dimensão local 
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ACÇÕES/ 
OCORRÊNCIAS QUE 

INDUZEM IMPACTE 

SENSIBILIDADE DA 

PAISAGEM 

ATRAVESSADA 

NÚMERO POTENCIAL 

DE OBSERVADORES 
DESCRIÇÃO DOS 

IMPACTES 
ÁREA DE 

OCORRÊNCIA 
CARACTERÍSTICAS DOS IMPACTES 

Passagem de 
maquinaria 

Média 3-12 

Desordem na 
envolvente, próximo 
de núcleos rurais e 
locais patrimoniais  

Paisagem 
envolvente 

O impacte é negativo, certo, 
imediato, temporário, 

irreversível, directo, e de média 
magnitude, muito significativo e 

de dimensão local. 

Montagem do 
aerogerador  

A12 

Média a Elevada 

10 

(5 povoações – 567 
habitantes) 

Alteração da 
Paisagem. 

Introdução de 
elementos verticais 

Local de 
implantação e 
sua envolvente 

O impacte é negativo, certo, 
imediato, temporário, 

irreversível, directo, e de média 
magnitude, significativo e de 

dimensão local. 

Montagem do 
aerogerador 

A13 

Média a Elevada 

10 

(4 povoações – 434 

habitantes) 

Alteração da 
Paisagem. 

Introdução de 
elementos verticais 

Local de 
implantação e 
sua envolvente 

O impacte é negativo, certo, 
imediato, temporário, 

irreversível, directo, e de média 
magnitude, significativo e de 

dimensão local. 

Montagem do 
aerogerador 

A18 

 

Média 

12 

(6 povoações – 805 
habitantes) 

Alteração da 
Paisagem. 

Introdução de 
elementos verticais 

Local de 
implantação e 
sua envolvente 

O impacte é negativo, certo, 
imediato, temporário, 

irreversível, directo, e de média 
magnitude, significativo e de 

dimensão local. 

Montagem do 
aerogerador 

A19 

 

Média a Elevada 

9 

(4 povoações – 413 
habitantes) 

Alteração da 
Paisagem. 

Introdução de 
elementos verticais 

Local de 
implantação e 
sua envolvente 

O impacte é negativo, certo, 
imediato, temporário, 

irreversível, directo, e de média 
magnitude, significativo e de 

dimensão local. 

8.3.5.2.2 Serra da Arada 

No Quadro 53 sistematizam-se os impactes em fase de construção na serra da Arada. 

Quadro 53 - Avaliação dos Impactes em fase de construção (serra da Arada). 

ACÇÕES/ 
OCORRÊNCIAS QUE 

INDUZEM IMPACTE 

SENSIBILIDADE DA 

PAISAGEM 

ATRAVESSADA 

NÚMERO POTENCIAL 

DE OBSERVADORES 
DESCRIÇÃO DOS 

IMPACTES 
ÁREA DE 

OCORRÊNCIA CARACTERÍSTICAS DOS IMPACTES 

Abertura de 
Acessos 

A30 e A31 
Média a Elevada 4-7  

Desmatação, alteração 
de morfologia natural do 

terreno e emissão de 
poeiras 

Local de 
implantação  

O impacte é negativo, certo, 
imediato, temporário, reversível, 
directo, e de média magnitude, 

pouco significativo e de 
dimensão local 

Vala de Cabos 
A30 e A31 

Média 4-7 

Desmatação, alteração 
de morfologia natural do 

terreno e emissão de 
poeiras 

Local de 
implantação 

O impacte é negativo, certo, 
imediato, temporário, reversível, 
directo, e de média magnitude, 

pouco significativo e de 
dimensão local 

Passagem de 
maquinaria 

Elevada 4-12 

Desordem na 
envolvente, próximo de 
núcleos rurais e locais 

patrimoniais  

Paisagem 
envolvente 

O impacte é negativo, certo, 
imediato, temporário, 

irreversível, directo, e de média 
magnitude, significativo e de 

dimensão local. 

Montagem do 
aerogerador  

30 
Média a Elevada 

4 
(1 povoações – 25 

habitantes) 

Alteração da Paisagem. 
Introdução de 

elementos verticais 

Local de 
implantação 

e sua 
envolvente 

O impacte é negativo, certo, 
imediato, temporário, 

irreversível, directo, e de média 
magnitude, pouco significativo e 

de dimensão local. 

Montagem do 
aerogerador 

31 
Média a Elevada 

7 
(2 povoações – 38 

habitantes) 

Alteração da Paisagem. 
Introdução de 

elementos verticais 

Local de 
implantação 

e sua 
envolvente 

O impacte é negativo, certo, 
imediato, temporário, 

irreversível, directo, e de média 
magnitude, pouco significativo e 

de dimensão local. 
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8.3.5.3 Fase de Exploração 

8.3.5.3.1 Avaliação da Visibilidade da Paisagem 

A paisagem ao ser consequência de uma complexidade de interacções ecológicas e culturais manifesta 

características únicas em função do tipo e grau de interacção entre esses processos. É por isso um todo 

complexo com importância ao nível da preservação dos ecossistemas, da biodiversidade, do património 

natural e construído. A Paisagem é também de usufruto dos habitantes locais ou dos que se deslocam até 

ela, assim como dos que a atravessam para outros destinos.  

Considera-se que a acessibilidade visual representa o grau de exposição visual a um determinado tipo de 

observador. Uma bacia visual define-se como um campo de visibilidade sobre a paisagem ao alcance de 

um observador, a partir de um ponto notável. O ponto notável poderá ser uma povoação, um local numa 

infra-estrutura rodoviária, um miradouro ou um ponto de património. Quanto maior for o número de 

observadores sobre uma determinada área, maior é a sua exposição visual (acessibilidade visual) e, 

consequentemente, maior é a sua sensibilidade visual a uma alteração, nesses locais, da paisagem. 

Para esta avaliação a metodologia aplicada segue as seguintes fases:  

1) Avaliação das áreas com aptidão visual sobre os aerogeradores (considerando apenas os 

aerogeradores, sem pontos notáveis) – à cota do eixo horizontal da nacelle  

2) Selecção dos pontos notáveis – potenciais observadores. 

3) Avaliação das bacias visuais de cada ponto notável, com altura média de 1,70 metros e amplitude 

visual até à cota do eixo horizontal da nacelle (85 metros) dos seis aerogeradores num raio de 

360º. 

Cada uma das fases, previamente referidas, é detalha de seguida.  

8.3.5.3.1.1 Aptidão Visual dos Aerogeradores em Avaliação 

A avaliação da aptidão visual dos aerogeradores permite determinar as bacias de cada aerogerador, 

independentemente da existência de potenciais observadores. Esta análise permite ainda identificar, 

quando sobreposta às cartas militares, potenciais locais de observação dos aerogeradores. Para esta 

avaliação foi usado o MDT com pixel de 25 metros, e a função Spatial Analyst do ArcGis 10.1. Como 

parâmetros de avaliação foi considerada uma cota de eixo horizontal da nacelle dos aerogeradores de 85 

metros. 

8.3.5.3.1.1.1 Serra de Montemuro 

A aptidão visual dos aerogeradores em estudo localizados na serra de Montemuro apresenta-se na Figura 

4.12. – Folha 1 incluída no Anexo 4 do Volume 2 B – Anexos 4 a 7 e Quadro 52. Da avaliação efectuada, 

cujos resultados se apresentam no quadro seguinte, 48% da área em estudo não apresentará visibilidade 

sobre os quatro aerogeradores, 17% terá visibilidade sobre um aerogerador, 15% sobre dois 
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aerogeradores, cerca de 7% da área de estudo apresenta visibilidade sobre três aerogeradores e 13% da 

área de estudo apresenta potencial para observar os quatro aerogeradores em simultâneo. 

Quadro 54 – Aptidão Visual dos aerogeradores em estudo (serra de Montemuro) 

APTIDÃO VISUAL DOS AEROGERADORES ÁREA (HA) PERCENTAGEM 

Sem aptidão visual 5460,3 48,0 

Com aptidão visual sobre 1 aerogerador 1940,8 17,1 

Com aptidão visual sobre 2 aerogeradores 1681,7 14,8 

Com aptidão visual sobre 3 aerogeradores 818,1 7,2 

Com aptidão visual sobre 4 aerogeradores 1479,8 13,0 

 

8.3.5.3.1.1.2 Serra da Arada 

A aptidão visual dos aerogeradores em estudo localizados na serra da Arada apresenta-se na Figura 4.12. 

– Folha 2 incluída no Anexo 4 do Volume 2 B – Anexos 4 a 7 e Quadro 53. Da avaliação efectuada, cujos 

resultados se apresentam no quadro seguinte, 78,2% da área em estudo não apresentará visibilidade 

sobre os dois aerogeradores, 9% terá visibilidade sobre um aerogerador, e 12% da área de estudo 

apresenta potencial para observar os dois aerogeradores em simultâneo. 

Quadro 55 – Aptidão Visual dos aerogeradores em estudo (serra da Arada). 

APTIDÃO VISUAL DOS AEROGERADORES ÁREA (HA) PERCENTAGEM 

Sem aptidão visual 6544,1 78,2 

Com aptidão visual sobre 1 aerogerador 781,1 9,3 

Com aptidão visual sobre 2 aerogeradores 1038,8 12,4 

8.3.5.3.1.2 Pontos notáveis e Bacias Visuais dos Pontos Notáveis 

Da avaliação da carta militar e dos dados coligidos no trabalho de campo foram seleccionados, dentro da 

área de análise, os potenciais pontos notáveis - observadores. Dos pontos seleccionados, há a destacar 

três tipologias de pontos: 

 Povoações; 

 Infra-estruturas viárias; 

 Locais de interesse patrimonial. 

Os três tipos de pontos notáveis apresentam diferentes graus de sensibilidade, consoante o maior número 

de observadores permanentes e o carácter do ponto, isto é a importância do ponto no carácter da 

paisagem (Quadro 56).  
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Quadro 56 – Tipologia de pontos notáveis e grau de sensibilidade. 

TIPO DE PONTO NOTÁVEL TIPO DE OBSERVADOR CARÁCTER LOCAL GRAU DE SENSIBILIDADE 

Povoação/Núcleo Rural Permanente Elevado Elevada 

Miradouro/Património Temporário Elevado Média a Elevada 

Estrada Temporário Reduzido Média 

Após a selecção dos pontos notáveis foram geradas as bacias visuais de cada ponto, num sistema de 

informação geográfica, através da ferramenta “Viewshed” da extensão Spatial Analyst. Para esta avaliação 

foi considerada uma altura média de observador de 1,70 metros e amplitude visual até aos 85 metros (cota 

da altura da nacelle), num raio de 360º de observação. As bacias foram geradas com pixel de 25 metros. 

8.3.5.3.1.2.1 Serra de Montemuro 

Os pontos notáveis de tipologia de património são na área de estudo pequenas ermidas isoladas. As 

ermidas mais significativas são a ermida da Ouvida e a ermida do Fojo (Figura 98 e Figura 99). Os pontos 

notáveis identificados apresentam-se no Quadro 57. 

  

Figura 98 – Ermida Senhora da Ouvida Figura 99 - Ermida Senhora do Fojo 

Quadro 57 – Pontos Notáveis Avaliados (serra de Montemuro) 

NÚMERO TIPO DE PONTO DESCRIÇÃO X Y 

1 

Povoação 

Alhões 210070,23 446221,76 

2 Bustelo 209898,78 448101,36 

3 Campo Benfeito 217258,99 447570,53 

4 Carvalhosa 215085,77 443880,67 

5 Cetos 213577,06 441050,75 

6 Cimo da Aldeia 220147,65 445902,19 

7 Codecais 216442,51 440792,78 

8 Colo do Pito 220958,95 443686,00 

9 Cotelo 216954,72 449365,73 

10 Faifa 210834,62 442446,67 

11 Gosende 219064,78 448836,56 

12 Gralheira 213635,89 448453,58 
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NÚMERO TIPO DE PONTO DESCRIÇÃO X Y 

13 Mezio 220785,96 446014,64 

14 Moura Morta 218565,79 442566,81 

15 Panchorra 213769,24 449526,73 

16 Pereira 214180,31 441665,91 

17 Picão 215418,57 442011,19 

18 Póvoa de Montemuro 212099,10 441211,09 

19 Rossão 216636,56 446344,54 

20 Sobradinho 213755,66 440380,03 

21 Vilar 217791,88 441368,25 

22 

Estrada 

A24 219938,61 442229,05 

23 EM 217489,08 449529,57 

24 EM1126 214876,74 447125,48 

25 EN321 210866,08 443846,99 

26 N2 220489,46 443258,94 

27 
Património 

Ermida Senhora do Fojo 217926,40 448295,55 

28 Ermida Senhora da Ouvida 219798,54 442052,54 

As bacias geradas (pixel de 25 metros) a partir de cada ponto notável apresentam-se na Figura 4.13. – 

Folha 1 incluída no Anexo 4 do Volume 2 B – Anexos 4 a 7. 

Da análise dos 28 pontos, apenas 16 apresentam visibilidade sobre pelo menos um dos aerogeradores 

previstos (Quadro 58). Dos 16 pontos notáveis, dez são povoações, dois são pontos patrimoniais e quatro 

são pontos localizados na rede viária. 

Quadro 58 - Visibilidade dos aerogeradores (verde – visível, rosa – não visível) a 

partir dos pontos notáveis e distâncias em km (serra de Montemuro) 

NÚMERO TIPO DE PONTO DESCRIÇÃO A12 A13 A18 A19 

1 

Povoação 

Alhões         

2 Bustelo         

3 Campo Benfeito     3,5 4,1 

4 Carvalhosa         

5 Cetos         

6 Cimo da Aldeia         

7 Codecais         

8 Colo do Pito 4,6 4,1     

9 Cotelo 4,2 4,5 5   

10 Faifa         

11 Gosende         

12 Gralheira     3,5 2,6 

13 Mezio         

14 Moura Morta         
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NÚMERO TIPO DE PONTO DESCRIÇÃO A12 A13 A18 A19 

15 Panchorra       3,6 

16 Pereira 4       

17 Picão     3   

18 Póvoa de Montemuro 5,5 6 5   

19 Rossão     2 3 

20 Sobradinho         

21 Vilar 4 3,6     

22 

Estrada 

A24 4,5 4 6 7,2 

23 EM 4,5 4,1 5 5,2 

24 EM1126 2,6 3 2,1 2 

25 EN321         

26 N2 4,5 4 6   

27 
Património 

Ermida Senhora do Fojo   3,5 4,5 5 

28 Ermida Senhora da Ouvida 4,1 4 6 5 

Da interpretação do Quadro 58, os aerogeradores A12 e A13 são visíveis a partir de 10 pontos notáveis, o 

aerogerador A18 é visível a partir de 12 pontos notáveis e o aerogerador A19 é visível a partir de 9 pontos 

notáveis. 

De acordo com os dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (CENSOS, 2011), a população 

residente e o número de edifícios de cada povoação com visibilidade sobre os aerogeradores – Campo 

Benfeito, Colo do Pito, Cotelo, Gralheira, Panchorra, Pereira, Picão, Póvoa de Montemuro, Rossão e Vilar 

- apresenta-se no Quadro 59. 

Quadro 59 - População residente e n.º de edifícios nos pontos notáveis “Povoação” com 

visibilidade sobre os aerogeradores em estudo (serra de Montemuro). 

MUNICÍPIO FREGUESIA LUGAR 
POPULAÇÃO 

RESIDENTE 
N.º DE 

EDIFÍCIOS 

Castro Daire 

Gosende Campo Benfeito 56 155 

Monteiras Colo do Pito 125 93 

Gosende Cotelo 151 128 

Pinheiro Pereira 133 122 

União das freguesias de Picão e Ermida Picão 278 232 

Pinheiro Póvoa de Montemuro 95 120 

Gosende Rossão 60 113 

União das freguesias de Picão e Ermida Vilar 63 70 

Cinfães 
União das freguesias de Alhões, Bustelo, 

Gralheira e Ramires 
Gralheira 165 217 

Resende União das freguesias de Ovadas e Panchorra Panchorra 132 184 

Como exemplo ilustrativo, os perfis e as bacias visuais de Cotelo e da Povoa de Montemuro apresentam-

se nas figuras seguintes. Os restantes perfis podem ser analisados no Anexo 4 incluído no Volume 2 B – 

Anexos 4 a 7. 
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Figura 100 - Perfis visuais de Cotelo (verde – área visível, vermelho – área não 

visível) para os aerogeradores A12, A13, A18 e A19. 

 

Figura 101 – Bacia Visual de Cotelo. 
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Figura 102 - Perfis visuais de Póvoa de Montemuro (verde – área visível, vermelho – área 

não visível) para os aerogeradores A12, A13, A18 e A19. 

 

Figura 103 - Bacia visual de Póvoa de Montemuro. 
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8.3.5.3.1.2.2 Serra da Arada 

Os pontos notáveis na serra da Arada são da tipologia povoação e estrada. No entanto, foram 

considerados dois locais de interesse cultural e lazer, o parque de campismo da Fraguinha (Figura 104) e 

o Bioparque do Pisão (Figura 105). Os pontos notáveis identificados apresentam-se no Quadro 60.  

  

Figura 104 – Parque de campismo da Fraguinha 

(http://www.retirofraguinha.com/) 

Figura 105 - Bioparque do Pisão 

Quadro 60 – Pontos notáveis avaliados (serra da Arada) 

NÚMERO TIPO DE PONTO DESCRIÇÃO X Y 

1 

Povoação 

Abundância 192826,6 430562,2 

2 Bestarenga 195155,0 424709,6 

3 Cabreiros 195350,7 432128,6 

4 Candal 196292,7 431620,6 

5 Coelheira 198721,5 428641,3 

6 Lajeal 193800,3 428318,5 

7 Landeira 198118,3 426000,8 

8 Malfeitoso 194604,6 428895,3 

9 Manhouce 193154,7 427985,2 

10 Póvoa das Leiras 197388,0 431244,8 

11 Quinta da Barreira 192885,1 428799,7 

12 Salgueiro 194027,8 429985,4 

13 Sequeiro 192951,2 427282,6 

14 Vilarinho 195440,7 428636,0 

15 

Estrada 

EM (1) 193758,7 429472,1 

16 EM1231 194060,8 428551,3 

17 EM (2) 198446,0 424667,2 

18 EM (3) 197777,3 430350,1 

19 EM (4) 200696,1 428989,3 

20 
Cultural/Lazer 

Bioparque do Pisão 200104,7 425397,3 

21 Parque de Campismo da Fraguinha 197950,4 429359,5 
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As bacias geradas (pixel de 25 metros) a partir de cada ponto notável apresentam-se na Figura 4.12. – 

Folha 2 incluída no Anexo 4 do Volume 2 B – Anexos 4 a 7. 

Da análise dos 21 pontos, apenas sete apresentam visibilidade sobre pelo menos um dos aerogeradores 

previstos (Quadro 61). Dos sete pontos notáveis, dois são povoações, quatro são pontos localizados na 

rede viária e um é um ponto de lazer. 

Quadro 61 - Visibilidade dos aerogeradores (verde – visível, rosa – não visível) a partir dos 

pontos notáveis e distâncias em km (serra da Arada). 

NÚMERO TIPO DE PONTO DESCRIÇÃO A30 A31 

1 

Povoação 

Abundância     

2 Bestarenga     

3 Cabreiros     

4 Candal     

5 Coelheira 0,9 1,4 

6 Lajeal     

7 Landeira     

8 Malfeitoso     

9 Manhouce     

10 Póvoa das Leiras     

11 Quinta da Barreira   4,1 

12 Salgueiro     

13 Sequeiro     

14 Vilarinho     

15 

Estrada 

EM (1)   3,4 

16 EM1231   3,1 

17 EM (2) 4 4,1 

18 EM (3) 1,6 1,6 

19 EM (4)     

20 
Cultural 

Bioparque do Pisão     

21 Parque de Campismo da Fraguinha 0,7 0,8 

Da interpretação do quadro, o aerogerador A30 é visível a partir de quatro pontos notáveis e o 

aerogerador A31 é visível a partir de sete pontos notáveis. De acordo com os dados publicados pelo 

Instituto Nacional de Estatística (CENSOS, 2011), a população residente e o número de edifícios de cada 

povoação com visibilidade sobre os aerogeradores – Coelheira e Quinta da Barreira – apresenta-se no 

Quadro 62. 

Quadro 62 - População residente e n.º de edifícios nos pontos notáveis “Povoação” 

com visibilidade sobre os aerogeradores em estudo (serra da Arada). 

MUNICÍPIO FREGUESIA LUGAR 
POPULAÇÃO 

RESIDENTE 
N.º DE 

EDIFÍCIOS 

São Pedro do Sul Manhouce 
Coelheira 25 35 

Quinta da Barreira (subsecção de Manhouce) 13 6 
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Como exemplo ilustrativo os perfis e as bacias visuais de Coelheira e Quinta da Barreira apresentam-se 

nas figuras seguintes. Os restantes perfis podem ser analisados no Anexo 4 incluído no Volume 2 B – 

Anexos 4 a 7. 

  

Figura 106 - Perfis visuais de Coelheira (verde – área visível, vermelho – área não visível) 

para aerogeradores A12, A30 3 A31. 

 

Figura 107 - Bacia visual de Coelheira. 
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Figura 108 - Perfis visuais de Quinta da Barreira (verde – área visível, vermelho – 

área não visível) para aerogeradores A30 e A31. 

 

 

Figura 109 - Bacia visual de Quinta da Barreira 



SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA ARADA/ 
MONTEMURO (2.ª FASE) 
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 
VOLUME 1 - RELATÓRIO 
 

 

15055_MD_EP_EIA_01_0.doc 

200 

8.3.5.3.2 Avaliação dos Impactes na Serra de Montemuro 

Para a identificação e avaliação dos impactes na paisagem gerados pelo Sobreequipamento do Parque 

Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) – na envolvente dos Subparques Eólicos da Carvalhosa e de Picão, 

são considerados os dados resultantes da análise e caracterização da paisagem – destacando-se a 

sensibilidade e a qualidade da paisagem - e da acessibilidade visual. A integração destes dados permitirá 

avaliar o tipo de impactes esperados. 

Do estudo da acessibilidade visual é possível sintetizar no Quadro 63 o número de pontos notáveis com 

visibilidade, a relação com as distâncias aos aerogeradores, e o número de potenciais observadores nas 

povoações (nº de habitantes dos Censos 2011, INE) de forma a quantificar o tipo de impacte ambiental. 

Quadro 63 – Síntese da acessibilidade visual (serra de Montemuro). 

AEROGERADO

R 

Nº DE PONTOS 

NOTÁVEIS 

COM 

VISIBILIDADE 

TIPOLOGIA 

DOS PONTOS 

– 

POVOAÇÕES 

DISTÂNCIA DO PONTO AO 

AEROGERADOR (M) 
 

N TOTAL 

OBSER. 
(CENSOS 

2011) 

TIPOLOGIA DOS 

PONTOS - INFRA-
ESTRUTURA 

TIPOLOGIA 

DOS PONTOS 

PATRIMÓNIO <2000  
2000 e 
5000 

> 
5000 

A12 10 5 0 4 1 567 4 1 

A13 10 4 0 3 1 434 4 2 

A18 12 6 1 5 0 805 4 2 

A19 9 4 0 4 0 413 3 2 

Da interpretação do Quadro 63, os aerogeradores A18 e A12 apresentam um maior número de pontos de 

tipologia de povoações, tendo o A18 um maior número de potenciais observadores. O aerogerador A19 é 

o que apresenta menos pontos notáveis na tipologia de povoação a que correspondem pequenos núcleos 

rurais que totalizam cerca de 413 indivíduos. A maioria dos observadores, em relação a todos os 

aerogeradores localizam-se entre os 2000 m e os 5000 m. 

A única povoação que se localiza a menos de 2000 m é o Rossão com 60 potenciais observadores.  

Da interpretação do cruzamento entre as bacias visuais dos aerogeradores e a qualidade da paisagem, 

cerca de 69% da área de estudo não apresenta visibilidade sobre o aerogerador A12, cerca de 68% não 

apresenta visibilidade sobre o aerogerador A13, cerca de 72% não apresenta visibilidade sobre o 

aerogerador A18 e cerca de 71% não apresenta visibilidade sobre o A19 (Quadro 64 e Quadro 65).  

Os aerogeradores A12, A13 e A18 apresentam maior visibilidade em áreas com qualidade visual baixa a 

média e o aerogerador A19 apresenta maior visibilidade em áreas com qualidade média a elevada.  

De salientar ainda que na área do projecto, a qualidade de paisagem enquadra-se na classe média a 

elevada para as áreas de estudo dos aerogeradores A19, A12 e A13 e maioritariamente na classe de 

qualidade média para o aerogerador A18 (Figura 110). 
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Quadro 64 - Aptidão visual e qualidade (serra de Montemuro). 

AER. APTIDÃO VISUAL VS. QUALIDADE ÁREA (HA) PERCENTAGEM 

A12 

sem visibilidade 7824,1 68,7 

com visibilidade 

em qualidade baixa 0,0 0,0 

em qualidade baixa a média 1550,8 13,6 

em qualidade média 905,9 8,0 

em qualidade média a alta 1099,8 9,7 

em qualidade alta 0,0 0,0 

A13 

sem visibilidade 7746,6 68,1 

com visibilidade 

em qualidade baixa 0 0 

em qualidade baixa a média 1541,2 13,5 

em qualidade média 965,8 8,5 

em qualidade média a alta 1127,1 9,9 

em qualidade alta 0,0 0,0 

A18 

sem visibilidade 8228,0 72,3 

com visibilidade 

em qualidade baixa 0,0 0,0 

em qualidade baixa a média 1269,5 11,2 

em qualidade média 634,7 5,6 

em qualidade média a alta 1248,4 11,0 

em qualidade alta 0,0 0,0 

A19 

sem visibilidade 8046,3 70,7 

com visibilidade 

em qualidade baixa 0,0 0,0 

em qualidade baixa a média 902,4 7,9 

em qualidade média 750,3 6,6 

em qualidade média a alta 1681,6 14,8 

em qualidade alta 0,0 0,0 

 

 

Figura 110 - Zoom às áreas de estudo na serra de Montemuro – qualidade visual. 
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Da interpretação entre os dados da sensibilidade da paisagem com as bacias visuais dos aerogeradores 

A12, A13, A18 e A19 pode verificar-se que os aerogeradores A12 e A13 apresentam maior visibilidade 

potencial em zonas com sensibilidade alta. Os aerogeradores A18 e A19 apresentam maior visibilidade em 

áreas com sensibilidade média alta.  

Quadro 65 - Aptidão visual e sensibilidade (serra de Montemuro). 

Aer. Aptidão Visual vs. Sensibilidade Área (ha) Percentagem 

A12 

sem visibilidade 7824,1 68,7 

com visibilidade 

em sensibilidade baixa 0 0 

em sensibilidade baixa a média 340,4 3,0 

em sensibilidade média 567,3 5,0 

em sensibilidade média a alta 1268,3 11,1 

em sensibilidade alta 1380,6 12,1 

A13 

sem visibilidade 7746,6 68,1 

com visibilidade 

em sensibilidade baixa 0 0 

em sensibilidade baixa a média 333,0 2,9 

em sensibilidade média 633,3 5,6 

em sensibilidade média a alta 1286,5 11,3 

em sensibilidade alta 1381,3 12,1 

A18 

sem visibilidade 8228,0 72,3 

com visibilidade 

em sensibilidade baixa 0,0 0,0 

em sensibilidade baixa a média 196,4 1,7 

em sensibilidade média 444,4 3,9 

em sensibilidade média a alta 1481,6 13,0 

em sensibilidade alta 1030,3 9,1 

A19 

sem visibilidade 8046,3 70,7 

com visibilidade 

em sensibilidade baixa 0,2 0,002 

em sensibilidade baixa a média 425,1 3,7 

em sensibilidade média 333,9 2,9 

em sensibilidade média a alta 1937,3 17,0 

em sensibilidade alta 637,8 5,6 

 

Na área do projecto, a sensibilidade da paisagem enquadra-se na classe média a elevada para as áreas 

de estudo dos aerogeradores A19, A12 e A13 e maioritariamente na classe de sensibilidade média para o 

aerogerador A18 (Figura 111). 
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Figura 111 - Zoom às áreas de estudo na serra de Montemuro – sensibilidade visual. 

Na Figura 112 pode-se observar um zoom das bacias visuais dos pontos notáveis à área do projecto, onde 

se pode verificar a informação já referida no Quadro 58, onde os aerogeradores A12 e A13 podem ser 

vistos por 10 pontos notáveis, o aerogerador A18 por 12 pontos notáveis e o aerogerador A19 por 9 

pontos notáveis. 

 

Figura 112 – Zoom às áreas de estudo na serra de Montemuro – bacias visuais dos pontos 

notáveis. 
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Durante a fase de exploração, considerando que as medidas de integração paisagística estão 

concretizadas, os impactes previstos na paisagem são de ordem visual e pouco significativos.  

As povoações mais afectadas por este impacte são as que se localizam na proximidade dos 

aerogeradores com amplitude visual sobre os mesmos. De salientar que a povoação com mais próxima 

com visibilidade sobre pelo menos um dos aerogeradores dista 2 km.  

O Sobreequipamento de Parques Eólicos existentes compreende sempre novos elementos introduzidos 

na paisagem, que provocam sempre impacte. No entanto, não se prevê que os mesmos tenham 

repercussões no carácter e qualidade da paisagem, uma vez que estes se vão integrar no parque eólico 

existente. Para os aerogeradores A12, A13, A18 e A19, o impacte é considerado negativo, de magnitude 

média, significativo, certo, permanente, irreversível e imediato (Quadro 66). 

 

Quadro 66 - Avaliação dos Impactes em fase de exploração na serra de Montemuro. 

 

 

ACÇÕES/ 
OCORRÊNCIAS 

QUE INDUZEM 

IMPACTE 

SENSIBILIDADE 

DA PAISAGEM 

ATRAVESSADA 

NÚMERO 

POTENCIAL DE 

OBSERVADORES 

DESCRIÇÃO 

DOS 

IMPACTES 

ÁREA DE 

OCORRÊNCIA 
CARACTERÍSTICAS DOS 

IMPACTES 

A
e
ro

g
e

ra
d

o
re

s
 

A12 

Elemento 
vertical da 
Paisagem 

 

Média a 
Elevada 

 

10 
(5 povoações – 
567 habitantes) 

Alteração da 
Paisagem. 
Introdução 

de 
elementos 
verticais 

 

Local de 
implantação  

  

O impacte é negativo, 
certo, imediato, 

permanente, irreversível, 
directo, de magnitude 

média, significativo e de 
dimensão local. 

A13 
10 

(4 povoações – 
434 habitantes) 

A18 
Média 

 

12 
(6 povoações – 
805 habitantes) 

 

A19 
Média a 
Elevada 

 

9 
(4 povoações – 
413 habitantes) 

8.3.5.3.3 Avaliação dos Impactes na Serra da Arada 

A semelhança do que foi referido anteriormente, para a identificação e avaliação dos impactes na 

paisagem gerados pelo Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) – na 

envolvente do Subparque Eólico da Arada – Núcleo de Manhouce, são considerados os dados resultantes 

da análise e caracterização da paisagem – destacando-se a sensibilidade e a qualidade da paisagem - e 

da acessibilidade visual. A integração destes dados permitirá avaliar o tipo de impactes esperados. 

Do estudo da acessibilidade visual é possível sintetizar no Quadro 67 o número de pontos notáveis com 

visibilidade, a relação com as distâncias aos aerogeradores, e o número de potenciais observadores nas 

povoações (nº de habitantes dos Censos 2011, INE) de forma a quantificar o tipo de impacte ambiental. 
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Quadro 67 – Síntese da acessibilidade visual (serra da Arada). 

AEROGERADOR 

Nº DE PONTOS 

NOTÁVEIS 

COM 

VISIBILIDADE 

TIPOLOGIA 

DOS PONTOS 

– 

POVOAÇÕES 

DISTÂNCIA DO PONTO AO 

AEROGERADOR (M) 
 

N TOTAL 

OBSER. 
(CENSOS 

2011) 

TIPOLOGIA DOS 

PONTOS - INFRA-
ESTRUTURA 

TIPOLOGIA 

DOS PONTOS 

PATRIMÓNIO 
<200

0  
2000 e 
5000 

> 
5000 

A30 4 1 1 0 0 25 2 1 

A31 7 2 1 1 0 38 4 1 

Da interpretação do Quadro 67, o aerogerador A31 apresenta dois pontos com tipologia de povoação e o 

A30 apenas um ponto, sendo que ambos os núcleos rurais são de pequena dimensão tendo no máximo 

cerca de 38 observadores permanentes. No entanto tanto no A30 como no A31 a povoação mais próxima 

– Coelheira (25 habitantes) - dista entre 900 m a 1,4 km.   

Da interpretação do cruzamento entre as bacias visuais dos aerogeradores e a qualidade da paisagem, 

cerca de 83% da área de estudo não apresenta visibilidade sobre o aerogerador A30 e A31 (Quadro 68 e 

Quadro 69).  

Os aerogeradores A30 e A31 apresentam maior visibilidade em áreas com qualidade visual elevada com 

cerca de 14% e 16% em relação à área total em estudo, respectivamente.  

Na área do projecto, a qualidade de paisagem enquadra-se entre as classes elevada e média (Figura 

113). 

Quadro 68 - Aptidão visual e qualidade (serra da Arada). 

AER. APTIDÃO VISUAL VS. QUALIDADE ÁREA (HA) PERCENTAGEM 

A30 

sem visibilidade 6961,9 83,2 

com visibilidade 

em qualidade baixa 0,0 0,0 

em qualidade baixa a média 11,6 0,1 

em qualidade média 39,2 0,5 

em qualidade média a alta 218,3 2,6 

em qualidade alta 1133,1 13,5 

A31 

sem visibilidade 6907,5 82,6 

com visibilidade 

em qualidade baixa 0 0 

em qualidade baixa a média 0,0 0,0 

em qualidade média 39,3 0,5 

em qualidade média a alta 71,9 0,9 

em qualidade alta 1345,4 16,1 
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Figura 113 - Zoom à área de estudo na serra da Arada – qualidade visual. 

Da integração dos dados da sensibilidade da paisagem com os dados das bacias visuais dos 

aerogeradores A30 e A31 pode verificar-se que o aerogeradore A30 apresenta maior visibilidade em áreas 

com sensibilidade média a elevada (8,6%) e o aerogerador A31 apresenta maior visibilidade em áreas 

com sensibilidade elevada (9,1%). 

Quadro 69 - Aptidão visual e sensibilidade (serra da Arada). 

AER. APTIDÃO VISUAL VS. SENSIBILIDADE ÁREA (HA) PERCENTAGEM 

A30 

sem visibilidade 6961,9 83,2 

com visibilidade 

em sensibilidade baixa 0,0 0,0 

em sensibilidade baixa a média 28,3 0,3 

em sensibilidade média 142,6 1,7 

em sensibilidade média a alta 722,9 8,6 

em sensibilidade alta 508,3 6,1 

A31 

sem visibilidade 6907,5 82,6 

com visibilidade 

em sensibilidade baixa 0,0 0,0 

em sensibilidade baixa a média 11,6 0,1 

em sensibilidade média 160,6 1,9 

em sensibilidade média a alta 525,4 6,3 

em sensibilidade alta 758,9 9,1 

 

Na área do projecto, a sensibilidade da paisagem enquadra-se na classe média e na classe elevada 

(Figura 114). 
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Figura 114 - Zoom à área de estudo na serra da Arada – sensibilidade visual. 

Na Figura 115 pode-se observar um zoom das bacias visuais dos pontos notáveis à área do projecto, onde 

se pode verificar a informação já referida no Quadro 61, onde o aerogerador A30 pode ser observado por 

quatro pontos notáveis e o aerogerador A31 por sete pontos notáveis. 

 

Figura 115 - Zoom à área de estudo na serra da Arada – bacias visuais dos pontos 

notáveis. 
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Durante a fase de exploração, considerando que as medidas de integração paisagística estão 

concretizadas, os impactes previstos na paisagem são de ordem visual e pouco significativos.  

As povoações mais afectadas por este impacte são as que se localizam na proximidade dos 

aerogeradores com amplitude visual sobre os mesmos. A povoação mais próxima, com visibilidade sobre 

pelo menos um dos aerogeradores, dista menos de um quilómetro, no entanto é um pequeno núcleo rural 

com cerca de 25 habitantes (Coelheira).  

O sobreeequipamento de aerogeradores compreende sempre novos elementos introduzidos na paisagem, 

que provocam sempre impacte. No entanto, não se prevê que os mesmos tenham repercussões no 

carácter e qualidade da paisagem, uma vez que estes se vão integrar no parque eólico existente. Para os 

aerogeradores A30 e A31 o impacte é considerado negativo, de magnitude média, pouco significativo, 

certo, permanente, irreversível e imediato. 

Quadro 70 - Avaliação dos Impactes em fase de exploração na serra da Arada. 

 

 

ACÇÕES/ 
OCORRÊNCIAS 

QUE INDUZEM 

IMPACTE 

SENSIBILIDADE 

DA PAISAGEM 

ATRAVESSADA 

NÚMERO 

POTENCIAL DE 

OBSERVADORES 

DESCRIÇÃO 

DOS 

IMPACTES 

ÁREA DE 

OCORRÊNCIA 
CARACTERÍSTICAS DOS 

IMPACTES 

A
e
ro

g
e

ra
d

o
re

s
 

A30 

Elemento 
vertical da 
Paisagem 

Média a 
Elevada 

4 
(1 povoações – 
25 habitantes) 

Alteração da 
Paisagem. 
Introdução 

de 
elementos 
verticais 

Local de 
implantação 

O impacte é negativo, 
certo, imediato, 

permanente, irreversível, 
directo, de magnitude 

média, pouco significativo e 
de dimensão local. A31 

7 
(2 povoações – 
38 habitantes) 

 

8.3.6 Impactes sobre a Flora e Vegetação 

8.3.6.1 Fase de Construção 

Na área de implantação do projecto do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro 

(2.ª Fase) a flora vascular e a vegetação natural encontram-se muito empobrecidas, em resultado das 

intensas actividades humanas, nomeadamente relacionadas com a pastorícia. A ocorrência periódica de 

incêndios (frequentemente ligados ao pastoreio) constituiu um factor importante de degradação das 

comunidades vegetais da área de estudo. 

Em fase de construção os principais impactes decorrem da destruição directa da vegetação nos locais 

onde serão implantadas as diversas infra-estruturas que integram o projecto, nomeadamente: 

aerogeradores e respectivas plataformas de montagem, acessos, estaleiros de obra e locais de deposição 

de materiais inertes e valas para passagem de cabos eléctricos e de comunicação. 
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Quadro 71 – Quantificação das áreas intervencionadas, por infra-estrutura. 

HABITAT NATURAL/MOSAICO 
AEROGERADORES 

ÁREA (M
2
) 

VALA DE 

CABOS 

ÁREA (M
2
) 

CAMINHOS A 

CONSTRUIR  

ÁREA (M
2
) 

TOTAL 

ÁREA (M
2
) 

4030pt3 12000 9452 11491 32943 

Mosaico 4030+8220+8230 - 1864 1885 3749 

Mosaico 8220+8230 - 336 - 336 

TOTAL 12000 11652 13376 37028 

 

 

Figura 116 – Quantificação das áreas de cada habitat natural (ha) previstas intervencionar 

por cada tipo de infra-estrutura do projecto. 

Para a implantação destas infra-estruturas será necessário proceder à construção de cerca de 2,1 km de 

novos acessos, da plataforma dos 6 aerogeradores e cerca de 3,1 km de valas para a passagem de cabos 

eléctricos, prevendo-se a remoção de cerca de 3,7 ha de vegetação. 

Serão intervencionadas áreas de matos (Habitat 4030) e áreas em que estes matos estão associados a 

afloramentos rochosos pouco expressivos (mosaico 4030+8220+8230) e residualmente alguns 

afloramentos rochosos (Habitat 8220+8230). Conforme referido na situação de referência, estas 

formações não representam Áreas Sensíveis do ponto de vista da conservação da flora e vegetação 

considerando-se, por isso, o impacte sobre estas formações negativo, de magnitude reduzida, certo, 

imediato, temporário e reversível. 

É também negativo, de magnitude reduzida, certo, imediato, temporário e reversível o impacte decorrente 

da remoção da vegetação para instalação das plataformas de montagem dos aerogeradores, dos 
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estaleiros da obra e áreas provisórias para armazenamento terra vegetal e de materiais inertes. Nestes 

locais, após acções de recuperação de áreas intervencionadas, a vegetação tenderá a recuperar 

naturalmente. 

Para a construção das infra-estruturas definitivas, designadamente as plataformas dos aerogeradores, 

assiste-se à remoção permanente da vegetação nos locais de implantação. Na sua totalidade será 

removida uma área com cerca de 3,6 ha de matos, gerando-se um impacte negativo sobre estas 

formações, de magnitude média, certo, imediato, permanente e irreversível. 

A destruição de indivíduos de Silene acutifolia, cuja importância se traduz apenas em termos de 

endemicidade, mas que é uma espécie que não se encontra actualmente ameaçada ou sujeita a qualquer 

medida de protecção, é pouco provável, já que o habitat de ocorrência (afloramentos rochosos) irá ser 

salvaguardado, com excepção de um pequeno troço da vala de cabos de ligação do aerogerador 19 ao 

aerogerador existente do Subparque Eólico da Carvalhosa (AG4). Esta afectação poderá ser evitada, 

durante a fase de elaboração do projecto de execução (e posteriormente em obra), através da localização 

mais pormenorizada da vala de cabos. Deste modo, não são expectáveis impactes negativos sobre esta 

espécie. 

A movimentação, sobretudo de maquinaria pesada, pode levar à destruição local da vegetação, assim 

como à alteração das características físicas e biológicas do solo gerando-se um impacte negativo, certo, 

imediato/médio prazo, temporário e reversível. Neste aspecto salienta-se, sobretudo, a compactação do 

solo, que aumenta a sua resistência mecânica ao desenvolvimento radicular das plantas e 

consequentemente dificulta a sua sobrevivência e capacidade de regeneração. Contudo, note-se que esta 

é uma área com uma grande superfície já sujeita a forte compactação por pisoteio, decorrente da 

pastorícia, pelo que o impacte global da movimentação de máquinas, materiais e trabalhadores não trará 

impactes significativos que não existam actualmente no local. 

8.3.6.2 Fase de Exploração 

A adopção de medidas mitigadoras que minimizem os impactes negativos ocorridos em fase de 

construção favorece a recuperação da vegetação a curto/médio prazo nos locais intervencionados para a 

instalação das infra-estruturas provisórias. Nesta fase os impactes serão assim positivos, de magnitude 

reduzida, prováveis, a longo prazo, temporários e reversíveis. 

Embora as áreas intervencionadas sejam sempre sujeitas a um plano de recuperação biofísica e 

paisagística, a construção de um projecto eólico gera sempre impactes negativos sobre as formações 

vegetais, dado que a criação e reabilitação de acessos aumentam a circulação de pessoas e veículos a 

locais outrora inóspitos. Neste sentido, é espectável o aumento do pisoteio de formações vegetais bem 

como a prática de desportos todo-o-terreno (moto-quatro), situação já observada em outros parques 

eólicos. Nestes casos apenas se podem avaliar os impactes como negativos e prováveis. No entanto, é de 

referir que os acessos aos três Subparques onde se implementarão os novos aerogeradores (Carvalhosa, 

Picão e Arada – Núcleo de Manhouce) possuem cancelas que impedem a passagem de veículos não 

autorizados. 
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8.3.7 Impactes sobre a Fauna 

8.3.7.1 Fase de Construção 

Apesar de não ser necessária a abertura de um acesso principal às áreas onde se prevê a implantação do 

Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) (visto que utilizar-se-ão os acessos 

em cada um dos Subparques já em funcionamento), será necessária a abertura de novos acessos aos 

locais de implantação dos aerogeradores. 

Para os caminhos a serem construídos, assim como para a criação de estruturas de drenagem, haverá, 

para além da inevitável perturbação humana, movimentações de terras e trânsito de veículos e maquinaria 

que poderão causar o esmagamento ou a concussão de vários animais (répteis, anfíbios e pequenos 

mamíferos) e a destruição directa ou perturbação de locais de repouso, alimentação e reprodução de 

várias espécies (aves, mamíferos), podendo levar ao abandono da zona por essas espécies. Por se tratar 

de acessos de reduzida dimensão, considera-se que o impacte é negativo, de magnitude reduzida, 

provável, imediato, temporário, reversível. 

A localização dos aerogeradores perto dos afloramentos graníticos levará ao aumento de perturbação 

para algumas espécies animais, especialmente aves rupícolas e pequenos répteis que utilizam os 

afloramentos como abrigos, local de alimentação ou mesmo local de nidificação/criação. No entanto, como 

se prevê que a implantação dos aerogeradores não leve à destruição directa de afloramentos rochosos de 

grandes dimensões, considera-se que o impacte gerado é negativo, de intensidade reduzida, provável, 

imediato, permanente e reversível. 

Também o aumento do nível de ruído, que ocorrerá durante o tempo em que se mantenha actividade na 

obra, irá afectar a fauna da zona, em particular as espécies sensíveis à presença humana. Gera-se um 

impacte negativo, de magnitude média, provável, imediato, temporário e reversível. Esta fase poderá 

também ser fonte de perturbação para espécies associadas a determinados habitats nas proximidades da 

obra, como as espécies rupícolas (associadas a afloramentos rochosos), um dos habitats mais 

representativos. 

Pela sua importância em termos conservacionistas, e pela confirmação da presença (e provável 

reprodução da espécie), salienta-se que para o Lobo-ibérico é esperado igualmente um impacte negativo, 

de magnitude média, provável, imediato, temporário e reversível, durante a fase de construção. A 

presença humana deverá condicionar a permanência desta espécie na área. No entanto, salienta-se que 

os centros de actividade identificados no Plano de Monitorização do Lobo não se sobrepõem com 

nenhuma das três áreas em estudo, estando os mais próximos a 3 km aproximadamente: aerogeradores 

A12 e A13 da Área B, relativamente ao centro “Penedo do Nuno”; e aerogeradores A30 e A31 da Área C 

relativamente ao centro “Cabria-Corvo”. 

8.3.7.2 Fase de Exploração 

Um parque eólico não requer grande circulação de pessoas nem de veículos durante a fase de 

exploração, pelo que a perturbação que a utilização dos caminhos a construir/reabilitar na segunda fase 
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do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) produzirá sobre a fauna será 

reduzida. O risco de atropelamento nestas vias será proporcional ao tráfego que suportarão. 

A abertura e melhoria de caminhos existentes na serra aumentarão a acessibilidade a locais anteriormente 

inacessíveis, o que irá ter um impacte negativo sobre as espécies que encontram refúgio nas zonas mais 

afastadas do Homem, pois a utilização humana será certamente maior, com as consequentes acções de 

caça, ruído, entre outras. Além da perda de tranquilidade poder ser motivo suficiente para espécies 

ameaçadas deixarem de ocorrer nas regiões de implantação do parque eólico (e.g., mamíferos carnívoros, 

grandes rapinas), o acesso facilitado a essas zonas poderá aumentar o número de encontros com o 

Homem. No caso do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase), admite-se que 

o impacte gerado será negativo, certo, imediato, esporádico e reversível, e de magnitude reduzida, visto 

que as três áreas em estudo são adjacentes a projectos eólicos já existentes e em funcionamento, não se 

considerando qualquer delas como inacessível. 

Devido à existência de cancelas em cada um dos acessos aos Subparques (Carvalhosa, Picão e Arada – 

Núcleo de Manhouce) e às áreas actualmente em estudo, a circulação de veículos restringe-se apenas 

aos veículos da manutenção que são em número muito reduzido, diminuindo significativamente o impacte 

negativo referente ao aumento de acessibilidade à zona, podendo mesmo considerar-se de magnitude 

reduzida. O acréscimo da circulação causada por manutenção de mais dois aerogeradores por Subparque 

Eólico não é muito significativo, visto que o número de aerogeradores que têm acesso (desde uma estrada 

alcatroada) é o seguinte: Carvalhosa e Pinheiro – 29 aerogeradores; Picão – 11 aerogeradores; núcleos 

de Manhouce e Candal – 25 aerogeradores. 

Relativamente aos impactes derivados da exploração dos novos aerogeradores do Sobreequipamento do 

Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase), considera-se que a presença dos aerogeradores não 

afectará o actual nível de presença de indivíduos da fauna não-voadora nesta área (anfíbios, répteis e 

mamíferos non-Chiroptera). 

Os principais impactes causados na fauna durante a fase de exploração dizem respeito ao risco de colisão 

das aves e dos morcegos com os aerogeradores, e ao possível abandono das imediações da área de 

estudo por diversas espécies mais sensíveis, devido ao efeito provocado pelo funcionamento dos novos 

aerogeradores, em conjunto com os já presentes e em funcionamento. De referir que, relativamente ao 

Lobo, não são expectáveis impactes adicionais com relevância aos já existentes, visto que os 

aerogeradores do Sobreequipamento estão localizados nas proximidades de subparques eólicos já 

existentes, e que nos territórios das alcateias de Arada e de Montemuro foram recolhidos dejectos dentro 

dos perímetros dos empreendimentos eólicos, o que demonstra que o funcionamento dos aerogeradores 

poderá não afastar os indivíduos. 

Dado que o número de parques eólicos para a produção de energia com as características semelhantes a 

estes tem crescido muito no nosso país, a bibliografia existente sobre o impacte que o seu funcionamento 

tem sobre as aves e morcegos tem aumentado nos últimos anos. Em trabalhos recentes decorridos em 

outras áreas geográficas, têm sido recolhidos dados que revelam que ambos os grupos são susceptíveis a 

este tipo de construções, no entanto sem a magnitude esperada em Portugal (depois da divulgação de 

vários estudos internacionais). A nível internacional a informação disponível é maior, efectuando-se de 
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seguida um pequeno resumo do conteúdo das principais referências bibliográficas sobre este tema, tanto 

para aves como para morcegos. 

Colisão de Aves 

As turbinas dos aerogeradores podem perturbar o comportamento das aves, bem como constituir uma 

causa de mortalidade pela colisão com as suas pás rotativas ou a própria coluna do aerogerador. As 

características da avifauna existente nas imediações de um parque eólico são factores determinantes para 

a avaliação do impacte causado pela colisão com os aerogeradores. Factores biológicos como o tipo de 

voo, comportamento gregário, características físicas e capacidade de visão fazem variar, em grande 

medida, o risco de colisão. A maioria dos estudos parece demonstrar que existe pouco efeito em espécies 

residentes de aves (ETSU, 1995; ETSU, 1996; RSPB, 1988; WINKLEMAN, 1990). No entanto, existem 

preocupações relativas a espécies migradoras e indivíduos juvenis devido à falta de familiaridade com as 

posições dos aerogeradores. 

O trabalho de Desholm (2006) resume as informações mais relevantes até à data sobre a mortalidade da 

avifauna em parques eólicos, com a grande maioria dos estudos a verificar menos que 

1 colisão/aerogerador/ano (WINKELMAN, 1985; SEO/BIRDLIFE, 1995; OSBORN ET AL., 2000; LUCAS ET AL. 

2004; PETTERSSON, 2005), poucos com um intervalo intermédio entre 1 a 10 colisões/aerogerador/ano 

(STILL ET AL., 1996, JOHNSON ET AL., 2002), e muito poucos estudos com um intervalo superior a 

10 colisões/aerogerador/ano (EVERAERT ET AL., 2002). Segundo um estudo de Erikson e colaboradores 

(2001), a estimativa nacional para todos os Estados Unidos da América será de 

2,19 colisões/aerogerador/ano, uma média que varia muito com várias características da implantação do 

parque eólico. 

Um factor importante para a avaliação da incidência que um parque eólico pode ter na avifauna é a 

localização escolhida para cada um dos aerogeradores. Vários estudos têm demonstrado que nem todos 

os aerogeradores de um parque eólico causam a mesma mortalidade de aves. Um estudo realizado em 

Altamont Pass pela California Energy Commission (CEC, 1992) demonstrou que, por exemplo, os 

aerogeradores situados nos extremos de uma fila têm um impacte três vezes superior que os do interior, e 

que os aerogeradores situados próximo de zonas abruptas (encostas com declive acentuado) registam 

uma mortalidade duas vezes superior aos outros. Este último exemplo foi também comprovado noutro 

estudo (HOWELL & DIDONATO, 1991) onde se sugere que tal pode dever-se ao facto de ser precisamente 

nestas zonas que se originam os ventos dos declives que as aves de rapina frequentemente utilizam nas 

suas deslocações. Para a segunda fase do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro, a 

implementação dos aerogeradores estará numa zona relativamente planáltica, considerando-se uma 

menor probabilidade da taxa de mortalidade nestes aerogeradores comparativamente aos localizados 

numa zona de cumeada. 

As condições climatéricas da zona de implantação dos parques eólicos são outro factor que pode 

aumentar consideravelmente o risco de colisão das aves. Os nevoeiros abundantes aumentam bastante o 

risco de colisão e o vento forte (imprescindível para um bom rendimento de um Parque Eólico) aumenta o 

risco de colisão ao diminuir o controlo do voo e ao tornar mais imprecisas as manobras das aves. 

Winkelman (1992) detectou em vários estudos que as taxas mais elevadas de mortalidade causadas pelos 
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aerogeradores aconteceram em noites de fortes ventos e/ou má visibilidade. Nas áreas de implantação do 

Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) são frequentes os nevoeiros. 

De acordo com os trabalhos consultados, as características dos aerogeradores utilizados são factores 

importantes a ter em conta na avaliação do risco de colisão de aves, especialmente no que se refere ao 

material utilizado na torre, à altura e comprimento das pás e à sua velocidade de rotação. Quanto menor 

for a velocidade de rotação das pás, menor será o risco de colisão, pois as pás são mais facilmente 

detectadas pelas aves. 

Estudos realizados pela Estação Biológica de Doñana em Espanha permitiram concluir que os 

aerogeradores com torre com estrutura metálica (semelhante aos postes de alta tensão) registam uma 

maior mortalidade que os de torre tubular, provavelmente porque são menos visíveis e porque são 

utilizados como local de descanso para algumas espécies quando se encontram inactivas, como é o caso 

do Peneireiro (Falco tinnunculus). Uma vez que actualmente as torres dos aerogeradores são 

habitualmente tubulares, o risco de ocorrência de colisões é menor. 

No que diz respeito ao Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase), os grupos de 

aves que poderão sofrer maior impacte são as planadoras (aves de rapina e corvídeos) e os 

passeriformes em migração. Este facto poderá ser explicado, para o primeiro grupo, pela altura média do 

voo ser coincidente com as pás rotativas, e o segundo grupo pelo desconhecimento da localização dos 

aerogeradores. 

Face à localização e à dimensão das áreas afectas ao Sobreequipamento do Parque Eólico da 

Arada/Montemuro (2.ª Fase), admite-se que o impacte gerado sobre a avifauna é negativo, de magnitude 

reduzida, provável, imediato, permanente e reversível. 

Colisão de Morcegos 

A colisão de morcegos com aerogeradores foi detectada em parques eólicos dos Estados Unidos da 

América (HOWELL & DIDONATO, 1991; OSBORN ET AL., 1996). Osborn e colaboradores encontraram vários 

morcegos mortos no decurso de um estudo para avaliar o impacte de um parque eólico em aves no 

Minnesota (OSBORN ET AL., 1996). A monitorização que efectuaram especificamente para os morcegos 

revelou uma maior taxa de mortalidade (85%) no Verão. A prospecção foi efectuada entre Maio e 

Setembro e aproximadamente 46% dos morcegos foram encontrados num raio de até 15 m em redor do 

aerogerador e 69% num raio de 20 m. Este é o primeiro estudo com evidências de colisões frequentes de 

morcegos com aerogeradores (o número de morcegos mortos foi similar ao de aves, num período de 20 

meses). 

Van Gelder relatou que a maioria das colisões envolvia espécies migradoras de morcegos e ocorria 

durante o Outono, em noites com más condições atmosféricas (noites de nevoeiro ou nuvens baixas) e em 

associação com elevadas mortalidades em aves (in OSBORN ET AL., 1996). Morcegos a navegar 

visualmente podem ser influenciados por muitos dos mesmos factores (por exemplo, abundância da 

espécie, condições climáticas, características da paisagem, tipo de utilização do terreno circundante, 

velocidade de rotação das pás, existência de corredores de migração ou de deslocação diária) que se 



SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA ARADA/ 
MONTEMURO (2.ª FASE) 
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 
VOLUME 1 - RELATÓRIO 
 

 

15055_MD_EP_EIA_01_0.doc 

215 

pensa influenciarem a colisão de aves com aerogeradores (NELSON & CURRY, 1995 in OSBORN ET AL., 

1996). 

Não existe informação relativamente à possível perturbação causada no sistema de ecolocação dos 

morcegos pelos sons produzidos pelos aerogeradores. Além disso, até ao momento não foi descrito que 

os morcegos usassem os aerogeradores como locais de descanso (OSBORN ET AL., 1996). 

De acordo com o mesmo trabalho, a maioria das espécies de morcegos envolvidas em colisões são 

solitárias e arborícolas, não existindo dados relativos aos efeitos potenciais sobre espécies cavernícolas. 

Embora os dados destes autores indiquem que será sensato evitar a construção de Parques Eólicos perto 

de áreas com populações grandes de morcegos, é necessária uma maior investigação para clarificar os 

impactes potenciais de aerogeradores sobre estas populações. 

Ao longo do trabalho de monitorização de projectos eólicos nas serras de Arada e Montemuro (Parques de 

Fonte da Quelha, de Casais, Tendais, São Pedro, Bustelo/Cinfães e Arada/Montemuro) foi detectado um 

reduzido número de cadáveres de morcegos ao redor dos seus aerogeradores. Através de análise 

morfológica, esses indivíduos foram identificados como pertencentes à espécie Nyctalus leisleri, 

Pipistrellus, e Myotis daubentonii ou aos complexos de espécies Eptesicus sp., Nyctalus sp., Pipistrellus / 

Pipistrellus pygmaeus. ou Pipistrellus kuhlii / Pipistrellus / Pipistrellus pygmaeus. Tendo em consideração 

essa informação, assim como o número de aerogeradores a serem implementados, e ao conhecimento 

actual da área, considera-se que o impacte é negativo, de magnitude média, provável, imediato, 

permanente e reversível dos aerogeradores nas populações de morcegos. 

8.3.8 Impactes sobre os Recursos Hídricos 

8.3.8.1 Fase de Construção 

Durante a fase de construção do projecto em análise, é necessário garantir que as linhas de água 

existentes nas áreas intervencionadas não são obstruídas, quer devido a intervenções directas para 

execução das várias obras, quer devido a deposição indevida de materiais resultantes das escavações, ou 

qualquer outro material utilizado durante a obra. Caso contrário poderá gerar-se um impacte negativo, de 

magnitude média, provável, imediato, permanente e reversível. 

As actividades de limpeza na zona de implantação das obras que envolvem essencialmente operações de 

desmatação, remoção da camada superficial de solo e terraplenagens produzem sedimentos que, no caso 

de ocorrência de chuvadas, podem ser arrastados para as linhas de água, afectando a sua qualidade. 

Admite-se que se gera um impacte negativo, de intensidade reduzida, já que, na maioria dos casos, as 

linhas de água encontram-se afastadas das áreas a intervencionar pelo projecto e a dimensão das 

intervenções a efectuar são reduzidas. Apesar da maioria das linhas de água existentes, poderem 

geralmente apresentar caudal nulo na maior parte do ano, em caso de grandes chuvadas, o regime 

torrencial aumenta a probabilidade de eventuais escorrências atingirem o meio hídrico. 

As operações de betonagem, principalmente as lavagens das autobetoneiras, pavimentação e construção 

civil são responsáveis pela produção de águas residuais. Poderão também ocorrer eventuais derrames 
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acidentais de óleos, combustíveis e produtos afins que, caso não sejam aplicadas convenientemente as 

medidas de minimização propostas neste estudo, as linhas de água podem ser contaminadas gerando-se 

um impacte negativo, provável, imediato, temporário e reversível. A sua quantificação dependerá da 

gravidade das várias situações que possam ocorrer. 

Realça-se que a ocorrência de impactes na fase de construção deste tipo de projectos sobre os recursos 

hídricos está directamente dependente do comportamento do empreiteiro em obra, considerando-se de 

fácil minimização desde que sejam, conforme referido, aplicadas convenientemente as medidas de 

minimização propostas para a fase de construção. 

 

8.3.8.2 Fase de Exploração 

Caso se verifique a aplicação correcta das medidas de minimização propostas neste estudo, as acções 

decorrentes da fase de exploração, do projecto em análise, não afectarão a qualidade da água. Contudo, e 

tal como na situação anterior da fase de construção, as operações de manutenção e reparação de 

equipamentos, em caso de derrames acidentais ou inadequado encaminhamento de óleos e produtos 

afins para os operadores de gestão de resíduos, poderão resultar num impacte negativo sobre linhas de 

água. A sua quantificação dependerá da gravidade das várias situações que possam ocorrer. 

 

8.3.9 Impactes sobre o Ar 

8.3.9.1 Fase de Construção 

Os impactes sobre a qualidade do ar durante a fase de construção devem-se à utilização de maquinaria 

pesada e ao aumento temporário de tráfego de veículos pesados e ligeiros nas diversas vias de 

comunicação de acesso às áreas de implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico da 

Arada/Montemuro (2.ª Fase) para a execução das diversas operações envolvidas na fase de construção, 

responsáveis pela emissão de gases como o monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de azoto, 

óxidos de enxofre e partículas sólidas. De referir também, que as operações que envolvem movimentação 

geral de terras são responsáveis pela libertação de poeiras. 

Estima-se que, dada a localização do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª 

Fase), as emissões de poeiras e gases não sejam muito significativas e que a capacidade de dispersão da 

atmosfera seja suficiente para que não se verifiquem concentrações muito elevadas de poluentes 

atmosféricos nas zonas envolventes, resultando deste modo num impacte negativo, de magnitude 

reduzida, certo, imediato, temporário e reversível. 

8.3.9.2 Fase de Exploração 

As acções decorrentes da exploração do aproveitamento não afectarão negativamente a qualidade do ar. 
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No entanto, e numa perspectiva mais abrangente, salienta-se o facto de que a produção de energia 

eléctrica a partir de uma fonte renovável como o vento permitirá evitar a emissão de poluentes 

atmosféricos como o CO2, entre outros, comparativamente às formas convencionais de produção de 

energia. 

A título de exemplo, e de forma a que se tome consciência da importância, cada vez maior, da utilização 

de energias renováveis, apresentam-se em seguida as quantidades dos poluentes atmosféricos que foram 

emitidos por centrais termoeléctricas em Portugal no ano de 2004, segundo os valores indicados no 

Caderno de Sustentabilidade do Relatório de Contas da EDP. 

 

Quadro 72 – Emissões das centrais termo-eléctricas portuguesas. 

 

Central Termoeléctrica 
SO2 

(g/kWh) 

NOx 

(g/kWh) 

CO2 

(g/kWh) 

Partículas 

(g/kWh) 

Ribatejo 0,00 0,17 353,98 0,00 

Carregado 1,62 1,89 641,43 0,08 

Barreiro 7,44 5,25 1422,65 0,44 

Setúbal 4,15 2,67 718,31 0,13 

Sines 5,68 2,35 839,82 0,12 

 

Dos poluentes indicados no quadro anterior, o CO2 é aquele que tem suscitado maior preocupação a nível 

mundial pelo seu contributo para o efeito de estufa e consequentes alterações climáticas. 

Tendo em conta que compostos como os acima referidos são responsáveis por situações bastante 

preocupantes como o efeito de estufa, alterações climáticas e chuvas ácidas, considera-se que a 

alternativa de produção de energia eléctrica a partir de uma fonte renovável, sem emissão de poluentes 

atmosféricos, reflectindo-se na qualidade de vida da população em geral, comparativamente às formas 

convencionais de produção de energia eléctrica (centrais térmicas), vai de encontro aos objectivos 

estabelecidos pela actual política energética a nível nacional e internacional, nomeadamente o Protocolo 

acordado em Quioto em 1997 e seus efeitos no âmbito das políticas da Comunidade Europeia, 

constituindo um impacte positivo, de magnitude média, certo, a longo prazo, permanente e reversível. 

Assim, considerando a produção média anual do Sobreequipamento do Parque Eólico da 

Arada/Montemuro (2.ª Fase), estimada em 38,4 GWh/ano e o factor de emissão de CO2 do Sistema 

Eléctrico Nacional (470 g CO2/KWh), indicado pela Portaria n.º 63/2008, de 21 de Janeiro, como um dos 

parâmetros de referência utilizados para a determinação da taxa sobre lâmpadas de baixa eficiência 

energética, estima-se que se evitem anualmente a emissão de cerca de 18 000 t de CO2 para a atmosfera. 
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Face ao exposto, admite-se que se gera um impacte positivo sobre a qualidade do ar, decorrente do não 

consumo de combustíveis fósseis e consequente não emissão de gases com efeito estufa, de magnitude 

média, certo, imediato, permanente e reversível decorrente da produção de energia eléctrica a partir de 

uma fonte renovável e sem emissão de poluentes através do Sobreequipamento do Parque Eólico da 

Arada/Montemuro (2.ª Fase). 

8.3.10 Impactes sobre o Ambiente Sonoro 

8.3.10.1 Introdução 

Com a informação específica do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro – 2ª Fase, 

nomeadamente os elementos cartográficos e os dados de potência sonora específicos do projecto, para a 

fase de exploração, é possível efectuar uma estimativa mais fundamentada – ainda que entretecida de 

algumas incertezas incontornáveis – relativamente ao ambiente sonoro gerado exclusivamente pelo 

projecto, mediante recurso a métodos previsionais adequados, tendo por base dados de emissão e 

modelos de propagação sonora normalizados. 

8.3.10.2 Fase de Construção  

As fases de construção e de desactivação têm associada a emissão de níveis sonoros devido às 

actividades ruidosas temporárias características destas fases, destacando-se a utilização de maquinaria, 

circulação de camiões e operações de escavação. 

Devido às características específicas das frentes de obra e do estaleiro, nomeadamente a existência de 

um grande número de fontes de ruído cuja localização no espaço e no tempo é difícil determinar com rigor, 

é usual efectuar apenas uma abordagem quantitativa genérica dos níveis sonoros associados, tendo por 

base o estatuído legalmente no que concerne à emissão sonora de equipamentos para uso no exterior. 

Assim, indicam-se, no Quadro 73, as distâncias correspondentes aos Níveis Sonoros Contínuos 

Equivalentes, Ponderados A, de 65 dB(A), 55 dB(A) e 45 dB(A), considerando: 

 fontes sonoras pontuais; 

 um meio de propagação homogéneo e quiescente; 

 os valores limite de potência sonora estatuídos no Anexo V do Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de 

Novembro. 

 

 

 

 



SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA ARADA/ 
MONTEMURO (2.ª FASE) 
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 
VOLUME 1 - RELATÓRIO 
 

 

15055_MD_EP_EIA_01_0.doc 

219 

Quadro 73 - Distâncias correspondentes a LAeq de 65 dB(A), 55 dB(A) e 45 dB(A) (fase de 

construção ou desactivação) 

TIPO DE EQUIPAMENTO 

P: POTÊNCIA INSTALADA EFECTIVA (KW); 

PEL: POTÊNCIA ELÉCTRICA (KW); 

M: MASSA DO APARELHO (KG); 

L: ESPESSURA TRANSVERSAL DE CORTE 

(CM) 

DISTÂNCIA À FONTE [M] 

LAeq =65 LAeq =55 LAeq =45 

Compactadores (cilindros vibrantes, placas 
vibradoras e apiloadores vibrantes) 

P8 

8<P70 
P>70 

40 
45 

>46 

126 
141 

>146 

398 
447 

>462 

Dozers, carregadoras e escavadoras-
carregadoras, com rasto contínuo 

P55 
P>55 

32 
>32 

100 
>102 

316 
>322 

Dozers, carregadoras e escavadoras-
carregadoras, com rodas; dumpers, niveladoras, 
compactadores tipo carregadora, empilhadores 

em consola c/ motor de combustão, gruas 
móveis, compactadores (cilindros não 

vibrantes), espalhadoras-acabadoras, fontes de 
pressão hidráulica 

P55 
P>55 

25 
>26 

79 
>81 

251 
>255 

Escavadoras, monta-cargas, guinchos de 
construção, motoenxadas 

P15 
P>15 

10 
>10 

32 
>31 

100 
>99 

Martelos manuais, demolidores e perfuradores 
m15 

15<m30 
m>30 

35 

52 
>65 

112 

163 
>205 

355 

516 
>649 

Gruas-torres - - - - 

Grupos eletrogéneos de soldadura e potência 
Pel2 

2<Pel10 
Pel>10 

12 

13 
>13 

37 

41 
>40 

116 

130 
>126 

Compressores 
P15 
P>15 

14 
>15 

45 
>47 

141 
>147 

Corta-relva, corta-erva, corta-bordaduras 

L50 

50<L70 

70<L120 
L>120 

10 
16 
16 
28 

32 
50 
50 
89 

100 
158 
158 
282 

Dependendo do número de equipamentos a utilizar – no total e de cada tipo – e dos obstáculos à 

propagação sonora, os valores apresentados no quadro anterior podem aumentar ou diminuir 

significativamente. 

De qualquer forma é expectável que a menos de 10 metros da obra o nível sonoro contínuo equivalente, 

ponderado A, do Ruído Particular, seja superior a 65 dB(A), uma vez que segundo medições efectuadas a 

cerca de 10 metros de distância de frentes de obra e de estaleiros típicos, e segundo dados bibliográficos, 

são usuais, no geral, valores menores ou iguais a 75 dB (A), para o nível sonoro contínuo equivalente, e 

valores pontuais de cerca de 90 dB (A), quando ocorrem operações extremamente ruidosas, como seja a 

utilização de martelos pneumáticos. 

No caso em apreço os receptores sensíveis existentes na envolvente do empreendimento localizam-se a 

pelo menos 600 metros do aerogerador mais próximo, e sendo provável a localização dos estaleiros 

dentro do perímetro dos subparques eólicos existentes, não é provável que o Ruído Ambiente nos 

Receptores Sensíveis (Pontos de Medição) possa variar significativamente devido às actividades 

características destas fases. 

De acordo com o explicitado no Quadro 48 prevêem-se, para a fase de construção (de notar que não se 

prevêem trabalhos na proximidade do receptores sensíveis, e os trabalhos que se prevêem ocorrerão 
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apenas no período diurno de dias úteis, pelo que não deverá ser necessária Licença Especial de Ruído): 

- Impactes Negativos, Directos e Indirectos, Prováveis, Temporários e Não Significativos em todos os 

locais envolventes ao empreendimento. 

- Relativamente à Magnitude do impacte, apenas se pode referir que ela será superior nos 

Receptores Sensíveis que se encontram mais próximos da zona onde irão decorrer as obras e das 

vias de acesso. 

8.3.10.2.1 Vias de Acesso 

Como é usual o acesso de viaturas à obra deste tipo de infra-estrutura deverá ocorrer apenas no período 

diurno, e será bastante reduzido e limitado no tempo, sendo expectável que o acréscimo dos níveis 

sonoros na envolvente das vias de acesso, não seja susceptível de elevar os níveis sonoros médios 

existentes actualmente. A título elucidativo pode-se referir que um veículo pesado por hora no período 

diurno, não deverá fazer ultrapassar o valor de 55 dB(A), na imediata envolvente, considerando uma 

velocidade de circulação de cerca de 50 km/h. 

8.3.10.3 Fase de Exploração 

8.3.10.3.1 Software e Parâmetros de Cálculo 

O projecto Sobreequipamento do Parque Eólico de Arada/Montemuro – 2ª Fase, consiste na instalação de 

6 novos aerogeradores: 2 no Subparque de Carvalhosa, 2 no Subparque de Picão e 2 no Subparque de 

Manhouce. 

Com o objectivo de prospectivar os níveis sonoros nos receptores potencialmente mais afectados pelo 

ruído dos 6 novos aerogeradores, foi desenvolvido um modelo de simulação acústica 3D, com recurso ao 

software CadnaA. 

O software CadnaA foi desenvolvido pela Datakustik para que, de forma rápida e eficaz, sejam 

determinados, mediante os métodos de cálculo definidos pelo utilizador, todos os “caminhos sonoros” 

entre as diferentes fontes e os diferentes receptores, mesmo em zonas urbanas complexas, integrando, 

assim, os parâmetros com influência, nomeadamente a topografia, os obstáculos, o tipo de solo e as 

condições atmosféricas predominantes, e permitindo a análise individual dos níveis sonoros, mediante 

selecção de receptores específicos, ou a análise global, mediante a produção de mapas de ruído. 

No caso específico de um Parque Eólico, que corresponde a uma fonte ruidosa permanente, o método de 

cálculo utilizado é o ISO 9613-2, que é o método recomendado pelo Decreto-Lei nº 146/2006, de 31 de 

Julho (que fez a transposição da Directiva 2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de 

Junho de 2002). 

Foi disponibilizada cartografia 3D do terreno, pelo que estão aí minimizadas as incertezas extrínsecas da 

modelação, as quais se adicionam às incertezas intrínsecas do software CadnaA, que correspondem a um 
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valor mediano de cerca de 1 dB, de acordo com diversos estudos já efectuados. 

Na figura seguinte apresenta-se o aspecto 3D do modelo desenvolvido. 

  

Figura 117 - : Aspeto 3D do modelo: a) Subparque Eólico da Arada - Núcleo Manhouce b) 

Subparques Eólicos da Carvalhosa e de Picão. 

Para simulação da propagação sonora, o software necessita que sejam introduzidos alguns dados 

complementares associados ao meio de propagação, ao algoritmo de cálculo e à forma de apresentação. 

De acordo com os dados específicos do presente estudo e com a experiência adquirida em outros estudos 

já desenvolvidos, e tendo por base as directrizes da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), afigurou-se 

adequado efectuar as seguintes atribuições aos parâmetros de cálculo/apresentação: 

Condições atmosféricas: 

o Temperatura e humidade média anual: (15 ºC; 70 %). 

o Ocorrência de condições favoráveis e desfavoráveis de propagação sonora (gradientes de 

temperatura e de vento): 

 Média anual (na ausência de dados específicos (de notar que apesar de existir 

informação sobre o regime de ventos, não existe informação sobre o gradiente 

vertical de temperaturas
5
), considerou-se por segurança o preconizado no Good 

Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data 

on Noise Exposure, 2007): 

 52 % de ocorrência de condições favoráveis em todas as direcções no 

                                                      
5
 De notar que caso utilizássemos a Rosa dos Ventos do local, iríamos ter apenas algumas direções com maior 

probabilidade de ocorrência de condições favoráveis de propagação sonora. Uma vez que as condições favoráveis de 

propagação sonora não dependem só do regime do vento mas também dos gradientes verticais de temperatura 

(período do dia e nebulosidade; ver por exemplo Quadro A.1 da NP ISO 1996-2: 2011), a determinação das 

condições favoráveis de propagação sonora apenas com base na Rosa dos Ventos significa, sobretudo no período 

nocturno, uma subvalorização das direcções com maior probabilidade de ocorrência de condições favoráveis, pelo 

que se afigura mais adequado e seguro considerar as probabilidades referidas (52%, 75% e 100%), para cada um dos 

períodos de referência, em todas as direcções. 
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período diurno; 

 75 % de ocorrência de condições favoráveis em todas as direcções no 

período entardecer; 

 100% de ocorrência de condições favoráveis em todas as direcções no 

período nocturno. 

o Tipo de solo: Considerou-se um coeficiente de absorção sonora médio do solo () igual a 

0,5, dada a existência quer de solos permeáveis, com cobertura vegetal, quer de solos 

rochosos. 

 Algoritmo de cálculo: 

o Erro máximo permitido: 0 dB; 

o Raio máximo de busca: 4000 metros; 

o Distância mínima fonte/receptor: 0 metros; 

o Modelo do Terreno: Triangulação; 

 Reflexões: 

o Ordem: 2. 

o Raio de busca: 2500 metros (fonte e receptor); 

o Distância máxima fonte/receptor: 2500 metros 

o Distância mínima ao receptor/reflector: 3,5 metros (para que seja contabilizado o som 

incidente em cada edifício e não o som reflectido, conforme preconizado no Anexo I da 

Directiva 2002/49/CE – Decreto-Lei nº 146/2006, de 31 de Julho); 

o Distância mínima fonte/reflector: 0,1 metros. 

 Altura acima do solo das previsões: 

o Análise Receptores: 1,5 metros acima do solo. 

o Mapas de Ruído: 4 metros acima do solo. 

 Grelha dos Mapas de Ruído: 1010 metros. 

 Fontes modeladas: 

o Aerogeradores ENERCON E-92 (ver Desenho A incluído no Anexo 5 incluído no Volume 2 



SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA ARADA/ 
MONTEMURO (2.ª FASE) 
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 
VOLUME 1 - RELATÓRIO 
 

 

15055_MD_EP_EIA_01_0.doc 

223 

B – Anexos 4 a 7): 

 Fontes pontuais a 85 metros de altura com um Nível de Potência Sonora de 104 

dB(A), a emitir ininterruptamente (por segurança) 24 horas por dia. O espectro de 

emissão sonora considerado é o constante, para Aerogeradores, na base de 

dados IMAGINE (SourcedB) (http://www.softnoise.com/sourcedb.htm). 

 Apresentação: 

o Código de cores dos Mapas de Ruído que se apresenta na imagem seguinte: 

 

Figura 118 - Código de Cores dos Mapas de Ruído (Fonte: APA) 

8.3.10.3.2 Sobreequipamento (novos aerogeradores) 

Com base no modelo 3D referido e nos parâmetros de base descritos, foram prospectivados os Níveis 

Sonoros Contínuos Equivalentes Ponderados A do Ruído Particular associado aos aerogeradores do 

Sobreequipamento do Parque Eólico de Arada/Montemuro – 2ª Fase, na fachada e piso mais desfavorável 

dos pontos Receptores (R01 a R06 no Subparque de Manhouce; R07 e R08 no Subparque Eólico da 

Carvalhosa; R09 e R10 no Subparque de Picão), que se localizam nas Peças desenhadas do Anexo 5 

incluído no Volume 2 B – Anexos 4 a 7. 

No quadro seguinte apresentam-se os níveis sonoros de Ruído de Referência de cada Ponto de Medição, 

os resultados previsionais associados ao Ruído Particular, Ruído Ambiente prospectivado (soma 

energética do Ruído de Referência com o Ruído Particular), Valor de Emergência (diferença entre Ruído 

Ambiente e Ruído de Referência) e Magnitude de Impacte (diferença entre Ruído Ambiente e Ruído de 

Referência para Lden). 

Apesar do software apresentar resultados com uma casa decimal, os valores foram arredondados à 

unidade devido às incertezas intrínsecas e extrínsecas da modelação. 
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Quadro 74 - Níveis sonoros do Ruído Residual, Particular e Ambiente nos 

Receptores avaliados (fase de exploração dos novos aerogeradores) 

Distância ao 
aerogerador mais 

próximo  
(E – Existente;  
P - Previsto) R

e
c
e
p

to
re

s
 Ruído de Referência 

(medições in situ, que 
incluem os PE 

existentes) 

Ruído Particular Ruído Ambiente 
Valor de 

Emergência 
I 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln 
Lde

n 
Ld Le Ln 

Lde

n 
Ld Le Ln Lden 

1050 m (E-A15) 

800 m (P-A30) 
PM1 34 38 37 43 28 29 29 35 35 39 38 44 1 1 1 1 

1100 m (E-A15) 

850 m (P-A30) 

R01/
PM1 

34 38 37 43 28 28 28 34 35 38 38 44 1 0 1 1 

1100 m (E-A15) 

850 m (P-A30) 

R02/
PM1 

34 38 37 43 28 28 29 35 35 38 38 44 1 0 1 1 

1250 m (E-A15) 

1000 m (P-A30) 

R03/
PM1 

34 38 37 43 26 27 27 33 35 38 37 43 1 0 0 0 

750 m (E-A15) 

600 m (P-A30) 
PM2 36 35 36 42 32 32 32 38 37 37 37 43 1 2 1 1 

760 m (E-A15) 

600 m (P-A30) 

R04/
PM2 

36 35 36 42 32 32 32 38 37 37 37 43 1 2 1 1 

850 m (E-A15) 

670 m (P-A30) 

R05/
PM2 

36 35 36 42 31 31 31 37 37 36 37 43 1 1 1 1 

970 m (E-A15) 

740 m (P-A30) 

R06/
PM2 

36 35 36 42 30 30 30 36 37 36 37 43 1 1 1 1 

700 m (E-A12) 

1100 m (P-A18) 
PM3 36 34 33 40 27 27 28 34 37 35 34 41 1 1 1 1 

630m (E-A12) 

1110 m (P-A18) 

R07/
PM3 

36 34 33 40 26 26 26 32 36 35 34 41 0 1 1 1 

700m (E-A12) 

1080 m (P-A18) 

R08/
PM3 

36 34 33 40 28 28 28 34 37 35 34 41 1 1 1 1 

1430 m (E-A3) 

1300 m (P-A12) 
PM4 35 37 37 43 27 27 28 34 36 37 38 44 1 0 1 1 

1420 m (E-A3) 

1290 m (P-A12) 

R09/
PM4 

35 37 37 43 27 27 28 34 36 37 38 44 1 0 1 1 

1400 m (E-A3) 

1540 m (P-A12) 

R10/
PM4 

35 37 37 43 27 27 28 34 36 37 38 44 1 0 1 1 

I: Magnitude de Impacte; 

(a) Nestes casos o ruído ambiente no exterior (Ld, Le e Ln) é igual ou inferior a 45 dB(A). 

 

De acordo com o quadro anterior, considerando a emissão sonoro contínua dos novos aerogeradores 

(24h/dia de funcionamento dos aerogeradores, o que corresponde a uma posição de segurança), não se 

prospectiva, para a situação futura, a ocorrência de ultrapassagem dos limites legais aplicáveis – Ausência 

de Classificação Acústica [Lden≤55 dB(A) e Ln≤45 dB(A)]. 

É de referir ainda que se prevê o cumprimentos dos limites legais de Zonas Sensíveis [Lden≤55 dB(A) e 

Ln≤45 dB(A)], valores limites mais exigentes, que os respectivos limites legais aplicáveis, a verificar em 

todos os Receptores Sensíveis considerados. 

Relativamente ao Critério de Incomodidade (artigo 13º do Decreto-Lei 9/2007: diferencial ≤ 5 dB para Ld, ≤ 

4 dB para Le, e ≤ 3 dB para Ln), é de notar que em todos os casos se prospectiva que o Ruído Ambiente 

resultante no exterior seja inferior a 45 dB(A) pelo que, de acordo número 5 do artigo 13º do Decreto-Lei 
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9/2007, não são aplicáveis os limites associados ao Critério de Incomodidade. 

No entanto, refere-se que se prospectiva-se uma emergência máxima de 2 dB no período do entardecer 

(R04/PM2 – Subparque de Manhouce) e o máximo de 1 dB nos restantes períodos, pelo que, ainda que 

não sejam aplicáveis os limites associados ao Critério de Incomodidade, estima-se que os respectivos 

limites venham a ser cumpridos em todos os Receptores os limites. 

Para que seja possível uma perspectiva mais abrangente do Ruído Particular associado aos 

aerogeradores do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arada/Montemuro (2ª Fase), foram calculados 

os Mapas de Ruído Particular, a 4 metros acima do solo, para os indicadores Lden e Ln, cujos resultados se 

ilustram nas figuras seguintes e nas Peças desenhadas do Anexo 5 incluído no Volume 2 B – Anexos 4 a 

7. 

De acordo com os Critérios estabelecidos e resultados obtidos, de forma majorativa (funcionamento 

ininterrupto dos novos aerogeradores) prospectivam-se os seguintes Impactes: 

- Negativos, Directos, Prováveis, Permanentes, Não Significativos de Magnitude Reduzida: 

 R01 a R10. 

8.3.10.3.3 Vias de Acesso 

Prevê-se que o tráfego de acesso aos parques eólicos durante a fase de exploração aconteça apenas de 

forma esporádica, não alterando significativamente os níveis sonoros nas vias de ligação aos Subparques 

Eólicos que vão ser sobreequipados, pelo que se prospectiva que a sua afectação, em termos de ruído, 

seja negligenciável. 

Prevê-se, em condições normais de tráfego que acede aos locais de implantação do Sobreequipamento 

do Parque Eólico de Arada/Montemuro (2.ª Fase), na fase de exploração, a ocorrência de Impactes Não 

Significativos de Magnitude Nula a Reduzida. 

 

8.3.11 Impactes sobre a Socioeconomia 

8.3.11.1  Fase de Construção 

A implementação do projecto do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) 

implica o arrendamento dos terrenos afectos ao projecto já na fase de construção, ou seja verifica-se a 

obtenção de receitas a nível local, por parte do Conselho Directivo dos Baldios proprietários dos terrenos, 

particulares ou juntas de freguesia. Tendo em consideração que o período de obras não é longo, admite-

se que se gera um impacte positivo, de magnitude reduzida, certo, imediato, temporário e reversível, na 

medida em que já na fase de construção se verifica a obtenção de receitas a nível local, por parte dos 

proprietários dos terrenos. 
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A construção do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) permitirá a criação 

de postos de trabalho na fase de construção, podendo vir a ser utilizada mão-de-obra local na execução 

das obras de construção civil. Face à dimensão da obra, e ao tempo de duração da mesma, admite-se que 

se gera um impacte positivo, de magnitude reduzida, provável, imediato, temporário e reversível. 

No que diz respeito à montagem dos aerogeradores, esta actividade já requer mão-de-obra especializada, 

pelo que neste caso poderá corresponder a pessoas de dentro e fora da região. A presença de pessoas 

de fora da região é um factor que se repercutirá favoravelmente para a socioeconomia da região, na 

medida em que incentivará o comércio das localidades vizinhas do aproveitamento, nomeadamente no 

domínio de actividades de hotelaria, restauração e comércio de retalho. Dado tratar-se de uma acção de 

curta duração, o impacte gerado é positivo, mas de magnitude reduzida, certo, imediato, temporário e 

reversível. 

Para além do mencionado anteriormente, a construção do projecto irá potenciar a utilização de serviços 

locais, bem como a compra de alguns materiais localmente, contribuindo assim, para a obtenção de 

receitas locais. São exemplos do referido, o abastecimento de veículos e máquinas, a utilização de betão 

das centrais da região, o recurso a oficinas locais para arranjo de máquinas e veículos, e a compra de 

“tout-venant” para acabamento dos acessos. Face à reduzida dimensão da obra, e ao tempo de duração 

da mesma, admite-se que se gera um impacte positivo, de magnitude reduzida, provável, imediato, 

temporário e reversível. 

As diversas actividades de construção do aproveitamento, fundamentalmente o transporte de materiais e 

equipamentos, poderão originar a degradação de algumas vias de circulação (EM1126 e EN321) devido à 

intensificação do tráfego de veículos pesados e, por isso, constituir um impacte negativo, de magnitude 

média, provável, imediato, a médio prazo, temporário e reversível. 

De referir que a incomodidade para as populações locais devido à intensificação do tráfego de veículos 

pesados e consequente aumento de ruído irá gerar um impacte negativo, médio, certo, imediato, 

temporário e reversível sobre os habitantes das localidades existentes ao longo das vias de circulação 

(Picão, Carvalhosa e Coelheira). Prevê-se que as povoações mais afectadas tanto em termos de 

incomodidade devido à intensificação do tráfego de veículos pesados e consequente aumento de ruído, 

como devido à eventual degradação das vias de comunicação, sejam as povoações de Picão, Carvalhosa 

(serra de Montemuro) e Coelheira (serra da Arada) (Desenho 1 incluído no Anexo 1 do Volume 2 A – 

Anexos 1 a 3). Face ao exposto considera-se que o impacte negativo gerado será de intensidade média, 

certo, imediato, temporário e reversível sobre os habitantes que moram mais próximos das estradas, das 

mencionadas povoações. 

Refere-se, ainda, que a principal actividade existente na zona, a pastorícia poderá continuar a 

desenvolver-se durante a construção do projecto, sem a ocorrência de impactes negativos. 
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8.3.11.2  Fase de Exploração 

Tal como na fase de construção, a exploração do projecto implica o arrendamento dos terrenos 

directamente afectos ao Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase). Tratando-

se de uma fonte de rendimento segura e com continuidade para as freguesias, considera-se que o impacte 

gerado é positivo, de média magnitude, certo, imediato, permanente e reversível. 

Sendo desejável investimentos e medidas que visem a dinamização do tecido económico de modo a 

potenciar o desenvolvimento concelhio, a instalação do Sobreequipamento do Parque Eólico 

Arada/Montemuro (2.ª Fase) representa neste contexto, uma solução vantajosa em termos de 

aproveitamento dos recursos energéticos dos concelhos, com benefícios em termos económicos. Neste 

contexto considera-se que durante a fase de exploração, se gera um impacte positivo, de magnitude 

média, certo, imediato, permanente e reversível resultante da obtenção por parte das Câmaras Municipais 

de Cinfães, Castro Daire e São Pedro do Sul de 2,5% da facturação obtida pelo promotor do projecto 

decorrente da exploração do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase). 

O objectivo do projecto é aumentar a produção de energia eléctrica do Parque Eólico da 

Arada/Montemuro. No entanto, a população local não beneficia directamente dessa energia eléctrica, uma 

vez que toda a energia gerada pelo parque eólico é injectada na rede eléctrica nacional. 

É de referir também o impacte positivo, de magnitude média com relevância no âmbito da produção 

energética a nível nacional, certo, a médio prazo, permanente e reversível, provocado pela utilização de 

uma fonte de energia renovável, contribuindo-se assim para a redução da utilização de combustíveis 

fósseis. Neste contexto, os projectos de parques eólicos não podem ser analisados isoladamente, pois 

encontram-se integrados num programa global para cumprimento de objectivos ambientais ambiciosos, 

ligados à produção de energia eléctrica a partir de uma fonte renovável, e neste contexto, todos os 

projectos de energia eólica são importantes para atingir tais objectivos. 

Para a exploração do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase), como em 

qualquer parque eólico, é necessário a existência de uma, ou várias, equipas técnicas que assegurem a 

gestão, operação e manutenção do empreendimento. Para além de toda a equipa do promotor do projecto 

do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase), a exploração deste tipo de 

projectos implica que uma equipa de manutenção se desloque à região, o que mesmo não 

correspondendo a residentes locais, a deslocação para o município de pessoas provenientes do exterior 

constitui, uma possível fonte de receitas a vários níveis para a economia local. Assim, considera-se a 

existência de um impacte positivo, de magnitude reduzida, provável, médio prazo, temporário e reversível. 

Não se identificaram actividades recreativas no local de implantação do projecto, e os usos existentes 

como o pastoreio, poderão continuar a ocorrer no local sem qualquer interferência decorrente da 

exploração do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase). Relativamente a 

potenciais usos na zona de implantação do projecto, não se tem conhecimento de qualquer intenção de 

exploração da zona para outro tipo de actividades, admitindo-se por isso que não irão ocorrer impactes 

negativos. 
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8.3.12 Impactes sobre o Ordenamento do Território 

8.3.12.1  Fase de Construção 

Apresenta-se de seguida uma análise aos regulamentos dos Planos Directores Municipais (PDM) dos 

concelhos de Cinfães, Castro Daire e São Pedro do Sul, tendo em vista a verificação da viabilidade de 

ocupação dos Espaços identificados anteriormente na Caracterização da Situação de Referência, e as 

condicionantes que sobre eles recaem. 

8.3.12.1.1 PDM de Cinfães 

O Artigo 53.º do regulamento do PDM de Cinfães define a classe de Espaços Naturais e Culturais onde se 

insere a Área Protegida de Interesse Regional da Serra de Montemuro/Bigorne e a categoria de espaço da 

REN como “espaços nos quais se privilegia a protecção dos recursos naturais, do ambiente e dos valores 

culturais, com a salvaguarda dos valores paisagísticos, arqueológicos, arquitectónicos e urbanísticos.” 

No que diz respeito à REN é referido neste capítulo no Artigo 54.º que “As áreas integrantes da REN estão 

sujeitas ao estipulado pela legislação em vigor.”, e segundo o Artigo 55.º “Sem prejuízo do disposto nos 

diplomas vigentes, deverá a Câmara Municipal exigir, para efeitos de aprovação, na realização de acções 

de interesse público, nomeadamente equipamento turístico-recreativo, a apresentação de projecto 

assinado por técnicos das especialidades envolvidas, com especial relevo para a qualidade arquitectónica 

e integração paisagística.” 

Para a categoria de espaços como a Área Protegida de Interesse Regional da Serra de 

Montemuro/Bigorne o Artigo 57.º determina que “nestes espaços deverá ser privilegiado o uso actual do 

solo e as alterações que venham a ocorrer deverão garantir a manutenção ou o reforço do equilíbrio 

paisagístico da área em que se integram.” 

Conforme definido no Artigo 58.º: 

1 – nesta área “...deverão ser consideradas unidades operativas de planeamento e gestão e ser alvo 

de planos próprios e mais detalhados de planeamento.” 

2 – “Até a criação e regulamentação de tais planos, devem ser considerados para gestão os usos de 

solo constantes da planta de ordenamento.” 

3 – “Excluem-se do número anterior as áreas classificadas da RAN e da REN, que serão constantes e 

independentes de planos posteriormente durante o prazo de vigência do PDM, salvo desafectações 

ou inclusão de novas áreas devidamente aprovadas, nos termos da legislação em vigor.” 
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4 – “Na categoria da alínea e), Área Protegida de Interesse Regional da Serra de Montemuro, deverão 

ser mantidos sem alteração os actuais usos de floresta e incultos, até existência de plano e 

regulamentação próprias.” 

O Artigo 59.º determina ainda que: 

1 – “A Manutenção ou reforço do equilíbrio paisagístico e cultural destes espaços será avaliado pela 

Câmara Municipal ou demais entidades competentes.” 

2 – “Poderá a Câmara Municipal, para efeitos de licenciamento e caso se justifique, exigir projecto 

assinado por técnicos das especialidades envolvidas, nomeadamente arquitecto e arquitecto 

paisagista e avaliações ou estudos de impacte ambiental.” 

3 – “Sem prejuízo de outros parâmetros estabelecidos neste Regulamento, deverá a Câmara Municipal 

ter em linha de conta na apresentação das acções a levar a cabo nestes espaços a eventual 

dissonância que possa surgir em volumetrias, materiais de revestimento exterior e vedações de 

propriedade, bem como o tratamento adequado da envolvente.” 

4 – “Ao abrigo da legislação em vigor, após aprovação das áreas protegidas com interesse regional 

propostas, poderá a gestão destas áreas ser feita através de uma associação dos municípios 

envolvidos.” 

O perímetro florestal de Montemuro abrange parte da Área A (Subparque Eólico da Carvalhosa) de 

implantação do projecto do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) pelo que 

se encontra submetida ao regime florestal segundo o PDM, pelo que deverá ser contactada a entidade 

competente na matéria, neste caso o ICNF.  

Salienta-se que na Área A em estudo actualmente não se encontra com ocupação florestal, sendo que na 

Carta de Ocupação do Solo (COS’90), cujo período de referência foi de 1 de Julho de 1990 a 31 de Agosto 

de 1990, esta área também se encontrava já classificada como Vegetação arbustiva baixa – Matos (II2) e 

rocha nua (JY2). 

Considera-se que face ao anteriormente exposto a construção do Sobreequipamento do Parque Eólico da 

Arada/Montemuro (2.ª Fase) na Área A abrangida por este concelho, não viola o definido no regulamento 

do PDM de Cinfães relativamente às classes de espaço analisadas, sendo apenas necessário a Câmara 

Municipal de Cinfães reconhecer o interesse municipal do projecto para o seu licenciamento. 

8.3.12.1.2 PDM de Castro Daire 

As áreas em estudo no concelho de Castro Daire sobrepõem-se a áreas classificadas na Planta de 

Ordenamento do PDM de Castro Daire (Desenho 8 incluído no Anexo 1 do Volume 2 A – Anexos 1 a 3) 
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como Áreas de baldios (áreas sob jurisdição do Instituto florestal), Espaços Florestais - Áreas Incultas e 

REN (Cabeceiras das Linhas de Água). 

O Artigo 17.º do regulamento do PDM de Castro Daire refere que Áreas sob jurisdição do Instituto 

Florestal “...encontram-se identificadas na planta de condicionantes e na planta de ordenamento, estando 

sujeitas à legislação em vigor”. 

O Artigo 58.º refere que “…carecem de autorização municipal as acções de destruição do revestimento 

vegetal que não tenham fins agrícolas, bem como as acções de aterro ou escavação que conduzam à 

alteração do relevo natural e das camadas de solo arável.” 

O Artigo 65.º refere que as Áreas Naturais, onde está incluída a Área Natural da Serra de Montemuro-

Bigorne: 

1. “...são áreas que, pela sua diversidade cultural, pelos seus elementos de valorização cénica, pela 

sua diversidade de relevo, pelas suas condições de visualização ou presença de elementos de 

interesse patrimonial natural ou construído, oferecem recursos panorâmicos dignos de protecção. 

2. Sem prejuízo do disposto na legislação vigente, nestas zonas não podem ser autorizadas nem 

previstas acções que destruam os elementos de valorização cénica ou alterem as formas de relevo 

existentes. Terão de ser obrigatoriamente consultados os respectivos ministérios. 

3. Nas áreas naturais são interditas as seguintes actividades: 

a) A expansão ou abertura de novas explorações de inertes; 

b) A instalação de parques de sucata, lixeiras, nitreiras e de depósitos de construção ou de 

combustíveis; 

c) A colocação de painéis publicitários. 

4. Nestas zonas pode ser autorizada a instalação de equipamentos de lazer e cultura, devendo 

respeitar-se os seguintes índices urbanísticos: 

a) Área mínima de terreno – 200 m
2
; 

b) Coeficiente de ocupação do solo máximo – 0,1; 

c) A área máxima de impermeabilização – 30% do total do terreno; 

d) Altura máxima de construção – um piso; 

e) É obrigatória a apresentação de projecto de arranjos exteriores; 

f) Todas as construções que porventura venham a ser efectuadas dentro destas áreas naturais 

deverão ser obrigatoriamente sujeitas a estudo de impacte ambiental.” 
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Considera-se que face ao anteriormente exposto a construção do Sobreequipamento do Parque Eólico de 

Arada/Montemuro (2.ª Fase), nas Áreas A e B, não viola o definido no regulamento do PDM de Castro 

Daire relativamente às classes de espaço analisadas, sendo necessário efectuar um Estudo de Impacte 

Ambiental, para além da autorização da Câmara Municipal para a destruição do revestimento vegetal. 

8.3.12.1.3 PDM de São Pedro do Sul 

As infra-estruturas a implementar no concelho de São Pedro do Sul encontram-se sobre áreas 

classificadas no PDM como Espaços Florestais – Pastagens de montanha/gândara, sendo que a vala de 

cabos entre os aerogeradores n.º 30 e 31 irá atravessar uma área classificada como “Espaços Naturais – 

Leitos dos Cursos de Água e Mata Ribeirinha”. 

O Artigo 46.º do regulamento do PDM de São Pedro do Sul refere que se incluem nas Pastagem de 

montanha/gândara as “...áreas destinadas às instalações ou melhoramentos das pastagens de montanha, 

ocupando geralmente terrenos aplanados no coroamento de elevações ou encostas moderadamente 

declivosas, dispondo de solo de profundidade suficiente para o desenvolvimento de herbáceas de 

pastagem, tendo em vista a redução de áreas de pastoreio extensivo, quer para o gado tradicional, quer 

para o apascentamento da fauna silvestre, em particular os ruminantes com interesse cinegético, 

constituindo-se simultaneamente como área de prevenção aos fogos florestais”. 

O Artigo 48.º refere que nestas áreas é interdito: 

a) “construir novas edificações, com excepção para a construção de edificações de apoio à gestão 

florestal e instalação de unidades de estabulação permanente ou temporária; 

b) Alterar a topografia do solo; 

c) Descarregar entulhos e o depósito de qualquer tipo de materiais.” 

Segundo o Artigo 53.º “Os leitos dos cursos de água e mata ribeirinha são constituídos pelo conjunto da 

rede hidrográfica e respectiva vegetação ribeirinha.” e “estas áreas submetem-se à legislação em vigor 

respeitante ao domínio público hídrico, sem prejuízo de regimes especiais aplicáveis” conforme o Artigo 

54.º. 

Face ao exposto, deverão ser desenvolvidos os procedimentos necessários junto da Câmara Municipal de 

São Pedro do Sul, de forma a permitir a compatibilidade do projecto na zona em análise, modo de 

actuação que já tem vindo a ser efectuado na viabilização dos parques eólicos já existentes. 

A Câmara Municipal de São Pedro do Sul está sensibilizada para o problema da não compatibilidade da 

“Instalação de Infra-Estruturas de Produção e Transportes de Energias Renováveis” com as Classes de 

Ordenamento definidas no PDM (espaços agrícolas, florestais e naturais), tanto que já promoveu uma 

reunião camarária no sentido de resolver esta situação. Resultante dessa reunião foi deliberado pela 

Câmara de São Pedro do Sul a seguinte alteração ao Regulamento do PDM: “ é permitida a instalação de 

infra-estruturas de produção e transporte de energias renováveis nos espaços agrícolas, espaços 

florestais e espaços naturais, sem prejuízo da demais legislação aplicável”. A Comissão de Coordenação 
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e Desenvolvimento Regional do Centro, já emitiu parecer favorável à proposta de alteração do 

regulamento do Plano Director Municipal apresentada pela Câmara Municipal de São Pedro do Sul, falta 

apenas a publicação desta alteração em Diário da República. 

8.3.12.1.4  Reserva Ecológica Nacional 

A totalidade das áreas em estudo para a implementação do projecto do Sobreequipamento do Parque 

Eólico de Arada/Montemuro (2.ª Fase) encontra-se classificada como REN conforme referido na situação 

de referência. 

PDM DE CINFÃES 

O Artigo 54.º do Regulamento do PDM de Cinfães refere ”que as áreas integrantes da REN estão sujeitas 

ao estipulado pela legislação em vigor.” 

Analisando o Desenho 10 (incluído no Anexo 1 do Volume 2 A – Anexos 1 a 3), onde são discriminados os 

diferentes ecossistemas que integram a REN, constata-se que todas as infra-estruturas a implantar na 

Área A, dentro do concelho de Cinfães, irão ser implantadas em áreas classificadas como Cabeceiras de 

Linhas de Água.  

PDM DE CASTRO DAIRE 

O Artigo n.º 15.º do Regulamento do PDM de Castro Daire refere que: “nos termos integrados na REN, 

devidamente identificados na planta de condicionantes, será rigorosamente cumprido o disposto nos 

Decretos-leis n.ºs 93/90, de 19 de Março, e 213/92, de 12 de Outubro.” Conforme referido anteriormente o 

Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional é estabelecido pelo Decreto-lei n.º 239/2012, de 2 de 

Novembro. 

PDM DE SÃO PEDRO DO SUL 

O Artigo n.º 67.º do Regulamento do PDM de São Pedro do Sul refere que: “são consideradas áreas de 

salvaguarda estrita a RAN e REN, de acordo com a respectiva legislação em vigor e conforme o 

delimitado na carta de condicionantes.” 

Analisando o Desenho 10 (incluído no Anexo 1 do Volume 2 A – Anexos 1 a 3), constata-se que todas as 

infra-estruturas a implantar na Área C irão ser implantadas em áreas classificadas como REN - Cabeceiras 

de linhas de água e Áreas de máxima infiltração. 

No quadro que se segue, apresentam-se os valores estimados das áreas de REN afectadas pelo projecto, 

pertencentes aos concelhos de Cinfães, Castro Daire e São Pedro do Sul. Assim, considerando que a 

plataforma de um aerogerador ocupa em média cerca de 2000 m
2
 e a construção de novos acessos 

afectará uma faixa com uma largura de 6,5 m e que a vala de cabos afectará uma faixa com 4 m de 

largura, apresenta-se no Quadro 75 a quantificação das áreas de REN que serão afectadas nos concelhos 

de Cinfães, Castro Daire e São Pedro do Sul. 
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Quadro 75 - Quantificação das áreas (m2) de cada ecossistema da REN afectado 

pela instalação dos vários elementos constituintes do Sobreequipamento do 

Parque Eólico de Arada/Montemuro (2.ª Fase) 

ECOSSISTEMAS DA REN 

ÁREAS AFECTADAS (m
2
) 

Aerogeradores/ Plataformas Vala de Cabos Caminhos a Construir 

Cabeceiras das linhas de água 12000 12200 13449 

Áreas de máxima infiltração 4000 3800 4453 

TOTAL 16000 16000 17901 

O impacte sobre as áreas sujeitas ao regime jurídico da REN apresenta baixa magnitude, atendendo à 

reduzida expressão espacial das áreas efectivamente ocupadas comparativamente com a totalidade da 

mancha de REN intersectada, não se prevendo que a construção do Sobreequipamento do Parque Eólico 

da Arada/Montemuro (2.ª Fase) coloque em risco o equilíbrio ecológico que se pretende alcançar com a 

figura da REN, neste caso cabeceiras de linhas de água. Salienta-se, que no presente estudo são 

definidas medidas de forma a garantir que as linhas de água existentes não são afectadas (em qualidade 

e em quantidade), pelo que as intervenções a efectuar nas zonas definidas como cabeceiras de linhas de 

água não irão causar impactes. 

A interferência do projecto com a infiltração das águas, será insignificante já que a área que efectivamente 

ficará impermeabilizada corresponde somente à área ocupada por parte das plataformas, já que os 

acessos se manterão em terra batida e parte da área das plataformas será renaturalizada. 

Segundo o definido no n.º 2 e 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de Novembro, os usos e 

acções associados à produção e distribuição de electricidade a partir de fontes de energia renováveis, no 

qual se enquadra o Sobreequipamento do Parque Eólico Arada/Montemuro (2.ª Fase), são compatíveis 

com os objectivos de protecção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de 

áreas integradas na REN, estando ainda assim, sujeitos a comunicação prévia à Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) competente. 

Quando a pretensão em causa esteja sujeita a procedimento de avaliação de impacte ambiental, o que é o 

caso do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase), a pronúncia favorável da 

CCDR no âmbito desses procedimentos compreende a emissão da autorização atrás referida (conforme 

ponto 7 do artigo 24.º do Decreto-lei n.º 239/2012, de 2 de Novembro). 

Sendo assim e tendo em consideração os ecossistemas afectados, não existirá qualquer incompatibilidade 

com a utilização da REN 

8.3.12.2  Fase de Exploração 

Em termos de ordenamento do território, na fase de exploração o principal impacte é a presença do 

Sobreequipamento numa zona classificada como REN, mantendo-se o impacte já quantificado na fase de 
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construção. De referir, no entanto, que após a execução das obras, e uma vez que se trata de um projecto 

com infra-estruturas muito localizadas, os riscos e valores naturais que levaram à classificação desta zona 

como REN, estão salvaguardados, desde que cumpridas as medidas de minimização indicadas no 

presente EIA. 

 

8.3.13 Impactes sobre o Património Arqueológico, Arquitectónico e Etnológico 

8.3.13.1  Introdução 

A caracterização dos impactes sobre o descritor Património, nesta fase de estudo prévio, tem por base a 

determinação das relações de proximidade, à escala 1:25.000, entre as partes do Projecto e o valor 

cultural intrínseco da ocorrência sujeita a impacte. Tal relação deverá ser determinada com maior rigor em 

fase de Projecto de Execução e projectada em escala de projecto. 

Nesta fase dos trabalhos não se identificam impactes significativos decorrentes da circulação de máquinas 

e da instalação de vias e outras infra-estruturas do Projecto nas áreas de incidência.  

A Situação de Referência do descritor Património Cultural foi actualizada com base numa pesquisa 

documental e em trabalho de campo, tendo-se registado onze ocorrências de interesse cultural nas áreas 

de estudo do Projecto. 

8.3.13.2 Fase de Construção 

Consideram-se passíveis de gerar impacte negativo (directo ou indirecto) sobre as ocorrências de 

interesse cultural as seguintes acções de descubra do terreno, mediante desmatação e escavação; 

circulação de máquinas. 

Nesta fase apenas se identificou o impacte negativo, directo, sobre a via com o número de ocorrência 1M. 

Contudo trata-se de uma situação que não inviabiliza o projecto e cujo impacte poderá ser minorado desde 

que sejam aplicadas as medidas de minimização propostas. 

Os impactes do Projecto e as medidas de minimização deverão ser desenvolvidos em sede de RECAPE 

com base na prospecção das áreas funcionais da obra cuja localização se encontra indefinida nesta fase, 

nomeadamente estaleiros e locais depósito de materiais resultantes de escavação (antes da fase de 

construção), caso se situem fora das áreas de incidência já prospectadas; cartografia, à escala de 

projecto, das ocorrências situadas nas proximidades do Projecto ou no interior das áreas de incidências do 

Sobreequipamento. 
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Quadro 76 - Avaliação de Impactes do Descritor Património. 

 
Tipologia 
Referência 
 

 
Inserção no projecto 
 
AI = Área de 
incidência do Projecto; 
D = directa; 
I = indirecta. 
ZE = Zona envolvente 
do Projecto. 
 
 

Caracterização de impactes 
 
Fase (Fa): Construção (C), Exploração (E); Desactivação (D) 
Tipo (Ti): indirecto (I), directo (D);  
Natureza (Na): negativo (-); positivo (+);  
Magnitude (Ma): baixo (B), médio (M), elevado (E);  
Duração (Du): temporária (T); permanente (P);  
Probabilidade (Pr): pouco provável (PP), provável (P), certo (C);  
INI: impactes não identificados (N) ou indeterminados (I) 
(? = Incerteza na atribuição) 

 

 
AI ZE Fase 

Ti Na Ma Du Pr INI 

 D I - + B M E T P PP P C  
 

1M 
Via 
Campo de Eirós 

  C D  -  B    P   C  

AI ZE E             N 

  D             N 
 

2M 
Via 
 Campo de Eirós 3 

  C             N 

AI  E             N 

  D             N 
 

3M 
Marca de Termo 
Campo de Eirós 4 

  C             N 

AI  E             N 

  D             N 
 

4M 
Recintos 
Campo de Eirós 

  C             N 

 ZE E             N 

  D             N 
 

5M 
Abrigo(?) 
Campo de Eirós 

  C             N 

 ZE E             N 

  D             N 
 

1P 
Mamoa 
Cruz do Rossão (Mamoa 2 do Alto 
do Picão) 

  C             N 

AI  E             N 

  D             N 

 

2P 
Mamoa(?) 
Cruz do Rossão 

  C             N 

AI  E             N 

  D             N 
 

3P 
Tumulus 
Serra de Bigorne (Alto do Picão 3) 

  C             N 

AI  E             N 

  D             N 
 

4P 
Abrigo 
Cruz do Rossão 

  C             N 

 ZE E             N 

  D             N 
 

5P 
Marca de Termo 
Serra de Bigorne 

  C             N 

AI  E             N 

  D             N 
 

6P 
Marca de Termo 
Serra de Bigorne 

  C             N 

AI  E             N 

  D             N 
 
 

Critérios utilizados na qualificação dos parâmetros de caracterização de impactes no Descritor Património (os parâmetros indicados podem ter grau 
indeterminado no caso de a informação disponível sobre o projecto não permitir fazer tal qualificação) 

Tipo (directo, indirecto): o impacte é directo se for provocado pela construção ou exploração do projecto e indirecto se for induzido por actividades decorrentes 
ou ligadas ao projecto. 

Natureza (negativo, positivo): um impacte positivo ou benéfico decorre de uma acção que melhora o conhecimento ou o estado de conservação de uma 
ocorrência patrimonial. Um impacte negativo ou prejudicial traduz a destruição parcial ou total de uma ocorrência, a sua degradação, o ocultamento, ou uma 
intrusão na sua envolvente espacial. 
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Magnitude (elevada, média, reduzida): a magnitude do impacte depende do grau de agressividade de cada uma das acções impactantes e da susceptibilidade 
das ocorrências afectadas. A magnitude é elevada se o impacte for directo e implicar uma destruição total da ocorrência. É média se implicar uma destruição 
parcial ou a afectação da sua envolvente próxima. A magnitude é reduzida se traduzir uma degradação menos acentuada ou uma intrusão na zona envolvente 
também com menor expressão volumétrica ou mais afastada da ocorrência. 

Duração (temporária, permanente): a duração do impacte ou seja do efeito induzido pela acção impactante sobre a ocorrência patrimonial pode ser temporária 
ou permanente. Embora muitas causas possam ser temporárias ou seus efeitos negativos têm, em geral, carácter permanente. Porém um efeito do tipo 
ocultamento que após a sua cessação não degrade o estado de conservação da ocorrência patrimonial pode considerar-se temporário. 

Probabilidade (certo, provável, pouco provável ou improvável): o grau de certeza ou a probabilidade de ocorrência de impactes é determinado com base no 
conhecimento das características intrínsecas das acções impactantes, da sua localização espacial e do grau de proximidade em relação às ocorrências 
patrimoniais. A probabilidade é certa se a localização de uma parte de projecto coincide de forma negativa com a posição de uma ocorrência patrimonial. 

8.3.13.3  Fase de Exploração 

A partir da informação disponível acerca do Projecto e do Património identificado, não se reconheceram 

impactes negativos que possam resultar da exploração do Projecto. 

É indeterminado o impacte associado às operações de manutenção, reparação ou alteração do Projecto 

actual. 

Na fase de exploração do empreendimento, admite-se que uma maior acessibilidade decorrente do 

melhoramento da rede de caminhos e, ainda, o acréscimo de informação sobre o Património possam 

contribuir, ainda que de uma forma indirecta, negativamente, para uma maior carga de visitantes nesta 

área e para a ocorrência de actos de vandalismo e pilhagem sobre alguns elementos de interesse cultural. 

 

8.4 PREVISÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES RESIDUAIS – CALCULO DO ÍNDICE DE AVALIAÇÃO 

PONDERADA DE IMPACTES AMBIENTAIS 

Apesar da aplicação das medidas de minimização dos impactes negativos e/ou medidas de potenciação 

dos impactes positivos apresentadas no presente EIA a implementação do projecto do Sobreequipamento 

do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) irá ter como consequência alguns impactes residuais 

quer positivos, quer negativos. 

Os impactes residuais negativos resultam em grande parte da presença dos aerogeradores e dos acessos 

criados, que irão manter-se durante a vida útil do projecto (20 anos). Assim, e apesar da implementação 

de medidas de minimização, são expectáveis impactes negativos causados por os seguintes factores: 

 visibilidade dos aerogeradores por parte dos habitantes das povoações na envolvente, 

 afectação directa da fauna através da colisão de aves e morcegos com os aerogeradores ou 

atropelamento devido à circulação de viaturas nos acessos criados, 

 ocupação de solos e classes de ordenamento do território (nomeadamente REN) pelos 

aerogeradores instalados e acessos criados, 

 emissão de ruido motivado pelo funcionamento dos aerogeradores instalados. 

Por outro lado, irão manter-se: 

 os benefícios do arrendamento dos terrenos onde se encontra implementado o projecto, 
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 o benefício económico usufruído pelas Câmaras Municipais de Cinfães, Castro Daire e São Pedro 

do Sul de 2,5% da facturação do promotor do projecto decorrente da exploração do 

Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro, e 

 a diminuição da emissão de poluentes responsáveis por situações como o efeito de estufa, 

alterações climáticas e chuvas ácidas. 

De seguida apresenta-se o índice de avaliação ponderada de impactes ambientais, obtido de acordo com 

a metodologia proposta pelo Grupo de Pontos Focais das Autoridades de AIA, homologada pelo 

Secretário de Estado do Ambiente. 

No Quadro seguinte é apresentada a Ficha Sectorial, para cada um dos factores analisados no presente 

Estudo de Impacte Ambiental. 
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Quadro 77 – Ficha Sectorial dos Factores Ambientais estudados no presente EIA. 

 Factor Ambiental 

Clima 
Geologia e 

Geomorfologia 

Solos e 
Capacidade de 
Usos do Solo 

Ocupação 
do Solo 

Paisagem Sistemas Ecológicos 
Recursos 
Hídricos 

Ar 
Ambiente 
Sonoro 

Socioeconomia 
Ordenamento 
do Território 

Património 
arqueológico, 
arquitectónico 
e etnológico 

     Flora, vegetação 
e habitats 
naturais 

Fauna 
      

Impactes 
Negativos 

Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim 

Impactes 
Negativos após 
adopção de 
medidas 
preventivas e/ou 
minimização 

- PS PS PS PS PS PS SS - PS SS PS PS 

Impactes Positivos Sim Não Não Não Não Não Não Não Sim Não Sim Não Sim 

Impactes Positivos 
após adopção de 
medidas de 
potenciação 

PS - - - - - - - PS - S - SS 

Legenda: MS – Muito Significativos; S – Significativos; PS – Pouco Significativos; SS – Sem Significado 

Quadro 78 – Cálculo do Índice de Avaliação Ponderada de Impactes Ambientais 

 

Significância dos impactes negativos por factor ambiental 

Factores Ambientais 

  Clima 
Geologia e 

Geomorfologia 

Solos e 
Uso dos 

Solos 

Ocupação 
do Solo 

Paisagem Flora Fauna 
Recursos 
Hídricos 

Ar 
Ambiente 
Sonoro 

Socioeconomia 
Instrumentos 

de 
Planeamento 

Património 

Significância global 
dos impactes 
negativos por factor 
ambiental 

Muito Significativo                           

Significativo                           

Pouco Significativo   X X X X X X     X   X X 

Sem significado               X     X     
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Significância dos impactes positivos por factor ambiental 

Factores Ambientais 

    Clima 
Geologia e 

Geomorfologia 

Solos e 
Uso dos 

Solos 

Ocupação 
do Solo 

Paisagem Flora Fauna 
Recursos 
Hídricos 

Ar 
Ambiente 
Sonoro 

Socioeconomia 
Instrumentos 

de 
Planeamento 

Património 

Significância global 
dos impactes 
negativos por factor 
ambiental 

Muito Significativo                           

Significativo                     X     

Pouco Significativo X               X         

Sem significado                         X 

              

  

4) Preponderância dos factores ambientais 

Factores Ambientais 

    Clima 
Geologia e 

Geomorfologia 

Solos e 
Uso dos 

Solos 

Ocupação 
do Solo 

Paisagem Flora Fauna 
Recursos 
Hídricos 

Ar 
Ambiente 
Sonoro 

Socioeconomia 
Instrumentos 

de 
Planeamento 

Património 

Preponderância do 
factor ambiental 

Determinante                           

Relevante         X X X     X X     

Não relevante X X X X       X X     X X 

               
5) Avaliação ponderada dos impactes negativos por factor ambiental 

Factores Ambientais 

  Clima 
Geologia e 

Geomorfologia 

Solos e 
Uso dos 

Solos 

Ocupação 
do Solo 

Paisagem Flora Fauna 
Recursos 
Hídricos 

Ar 
Ambiente 
Sonoro 

Socioeconomia 
Instrumentos 

de 
Planeamento 

Património 

Significância ponderada dos impactes 
negativos por factor ambiental 

  2 2 2 3 3 3 1   3 1 2 2 
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6) Avaliação ponderada dos impactes positivos por factor ambiental 

Factores Ambientais 

  Clima 
Geologia e 

Geomorfologia 

Solos e 
Uso dos 

Solos 

Ocupação 
do Solo 

Paisagem Flora Fauna 
Recursos 
Hídricos 

Ar 
Ambiente 
Sonoro 

Socioeconomia 
Instrumentos 

de 
Planeamento 

Património 

Significância ponderada dos impactes 
positivos por factor ambiental 

2               2   5   1 

               7) Avaliação ponderada dos impactes do projecto 

Factores Ambientais 

 
Clima 

Geologia e 
Geomorfologia 

Solos e 
Uso dos 

Solos 

Ocupação 
do Solo 

Paisagem Flora Fauna 
Recursos 
Hídricos 

Ar 
Ambiente 
Sonoro 

Socioeconomia 
Instrumentos 

de 
Planeamento 

Património 

Índice parcial de impactes negativos    NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 

Índice parcial de impactes positivos 2               2   5     

NC - Não contabilizado para efeitos de avaliação ponderada dos impactes do projecto 
  

  

      Ponderação de impactes negativos               

      Ponderação de impactes positivos 9             

      Ponderação Total -9 (Total impactes negativos - Total impactes positivos   
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8.5 PREVISÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES NA FASE DE DESACTIVAÇÃO 

A acção de desactivação do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) ao fim 

da sua vida útil, com remoção de todos os equipamentos e posterior recuperação paisagística, irá gerar 

um impacte positivo a nível dos solos, que no entanto, devido à sua reduzida dimensão no contexto 

envolvente, é de magnitude reduzida. 

De facto, após a remoção de todo o equipamento e a cobertura com terra vegetal das sapatas dos 

aerogeradores, a zona intervencionada irá naturalmente recuperar as suas características originais, 

permitindo que, a curto/médio prazo, os terrenos que tinham ficado previamente ocupados com a base do 

aerogerador e área de serviço adjacente, fiquem disponíveis. 

Os impactes na fase de desactivação irão resultar, fundamentalmente, da perturbação causada pela 

circulação de pessoas, veículos e máquinas, tal como descrito na fase de construção e das acções de 

demolição/remoção de todas as infra-estruturas, sendo a magnitude do impacte muito dependente do 

destino final dado aos resíduos susceptíveis de virem a ser produzidos nesta fase. 

Com a desactivação do projecto há a assinalar o cessar dos impactes paisagísticos resultantes da 

presença dos aerogeradores, dos impactes sobre a fauna, especialmente sobre o grupo das aves e dos 

quirópteros. De referir também que cessarão os impactes positivos sobre a socioeconomia resultantes do 

arrendamento dos terrenos e do contributo para as Câmaras Municipais de Cinfães, Castro Daire e São 

Pedro do Sul de 2,5% da facturação obtida pelo promotor do projecto decorrente da exploração do 

Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase). 

8.6 PREVISÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES CUMULATIVOS 

Neste capítulo pretende-se identificar, caracterizar e avaliar os impactes que se prevêem que venham a 

ser gerados pela implementação do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase), 

cumulativamente com outros projectos ou actividades, existentes ou previstos na mesma área geográfica, 

independentemente do respectivo promotor. 

Conforme se pode verificar no Desenho 1 (incluído no Anexo 1 do Volume 2 A – Anexos 1 a 3), já existem, 

na envolvente da área do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase), para além 

dos subparques eólicos a sobreequipar na serra de Montemuro, nomeadamente Carvalhosa e Picão, 

existem diversos Parques Eólicos em exploração, nomeadamente os Parques Eólicos de Alto do Talefe, S. 

Macário II, Pinheiro (na envolvente mais próxima da Área A) e Tendais, Cinfães, Fonte da Quelha, Casais, 

São Pedro, Alto do Coto, Subparque Eólico de Aveloso numa área mais alargada. Na envolvente da Área 

C, na serra da Arada, estão instalados os Parques Eólicos de Candal/Coelheira e o Subparque Eólico da 

Arada – Núcleos de Sta. Cruz da Trapa e Manhouce. 

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

Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) com efeitos cumulativos, em 

particular, no que respeita aos descritores paisagem, ruído e fauna. 
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Os impactes resultantes da conjugação de vários parques eólicos repercutem-se na paisagem, ao nível da 

intrusão visual dos elementos e das alterações da qualidade cénica da mesma, principalmente em zonas 

visualmente expostas. Após a construção dos seis aerogeradores em estudo, a aptidão visual dos 

aerogeradores existentes na área de estudo, espera-se que seja a representada na Figura 4.14. – Folha 1 

e Folha 2 incluída no Anexo 4 do Volume 2 B – Anexos 4 a 7. 

Os aerogeradores existentes estão implantados em zonas de cumeada, o que os torna visíveis numa 

grande extensão. Actualmente os Parques Eólicos existentes nas Serras de Montemuro e da Arada já são 

visíveis, ainda que nem sempre a totalidade dos aerogeradores, da grande maioria das povoações, a 

grandes distâncias. Salienta-se que na envolvente dos quatro aerogeradores a instalar na serra de 

Montemuro já existem actualmente 65 aerogeradores e na envolvente dos dois aerogeradores a instalar 

na serra da Arada já existem 43 aerogeradores. A implantação dos novos aerogeradores irá acentuar 

ligeiramente a dominância da presença física destas estruturas na paisagem, estabelecendo, com os 

existentes, um corredor eólico mais definido, unificando pontualmente a linha de cumeada. O acréscimo 

dos impactes é pouco significativo não trazendo uma alteração relevante na paisagem. 

Quadro 79 – Avaliação dos Impactes Cumulativos (serra de Montemuro) 

NÚMERO TIPO DE PONTO DESCRIÇÃO 
Nº DE AEROGERADORES 

VISÍVEIS (ACTUALIDADE) 
Nº DE AEROGERADORES VISÍVEIS 

(APÓS CONSTRUÇÃO) 

1 

Povoação 

Alhões 
18 18 

2 
Bustelo 

6 6 

3 
Campo Benfeito 

30 32 

4 
Carvalhosa 

7 7 

5 
Cetos 

2 2 

6 
Cimo da Aldeia 

0 0 

7 
Codecais 

0 0 

8 
Colo do Pito 

30 32 

9 
Cotelo 

12 15 

10 
Faifa 

1 1 

11 
Gosende 

0 0 

12 
Gralheira 

27 29 

13 
Mezio 

10 10 

14 
Moura Morta 

8 8 

15 
Panchorra 

43 44 

16 
Pereira 

14 15 

17 
Picão 

20 21 

18 
Póvoa de Montemuro 

24 27 

19 
Rossão 

22 24 

20 
Sobradinho 

0 0 

21 
Vilar 

9 11 

22 
Estrada 

A24 
33 37 

23 
EM 

25 29 
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NÚMERO TIPO DE PONTO DESCRIÇÃO 
Nº DE AEROGERADORES 

VISÍVEIS (ACTUALIDADE) 
Nº DE AEROGERADORES VISÍVEIS 

(APÓS CONSTRUÇÃO) 

24 
EM1126 

19 23 

25 
EN321 

2 2 

26 
N2 

33 36 

27 
Património 

Ermida Senhora do Fojo 
48 51 

28 
Ermida Senhora da Ouvida 

37 41 

Quadro 80 – Avaliação dos Impactes Cumulativos (serra da Arada) 

Número Tipo de Ponto Descrição 
Nº de Aerogeradores 

visíveis (actualidade) 

Nº de Aerogeradores 

visíveis (após construção) 

1 

Povoação 

Abundância 0 0 

2 Bestarenga 7 7 

3 Cabreiros 14 14 

4 Candal 12 12 

5 Coelheira 27 29 

6 Lajeal 11 11 

7 Landeira 0 0 

8 Malfeitoso 12 12 

9 Manhouce 15 15 

10 Póvoa das Leiras 11 11 

11 Quinta da Barreira 15 16 

12 Salgueiro 5 5 

13 Sequeiro 8 8 

14 Vilarinho 13 13 

15 

Estrada 

EM (1) 16 17 

16 EM1231 15 16 

17 EM (2) 11 13 

18 EM (3) 15 17 

19 EM (4) 8 8 

20 
Cultural 

Bioparque do Pisão 2 2 

21 Parque de Campismo da Fraguinha 23 25 

 

A implantação de mais 6 aerogeradores distribuídos por duas áreas na serra de Montemuro e por uma 

área na serra da Arada, na proximidade de aerogeradores existentes, irá aumentar o impacte negativo 

previsto sobre os grupos de vertebrados voadores uma vez que aumenta o risco de colisão das aves e de 

quirópteros com os aerogeradores. Considera-se que o aumento do risco de colisão não assume uma 

relação linear com o aumento do número de aerogeradores, mas exponencial, visto que os indivíduos 

terão superfícies cada vez menores para se deslocarem. Estes impactes cumulativos terão início com o 

funcionamento dos aerogeradores. 

No entanto, tendo como base o trabalho já realizado nos empreendimentos eólicos em redor das áreas de 

estudos (que apontam valores reduzidos do número de indivíduos e de diferentes espécies, bem como 
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valores muito baixos de mortalidade dos dois grupos), e por se tratar de uma área de reduzida dimensão, 

considera-se que os impactes cumulativos deverão ser muito reduzidos para a avifauna e para o grupo 

dos morcegos. 

Especificamente no que diz respeito ao Lobo, e segundo o relatório de monitorização na zona Oeste a sul 

do rio Douro, “a exploração dos Parques Eólicos parece não ter um impacte significativo sobre a 

distribuição e reprodução das alcateias monitorizadas. Contudo, o efeito cumulativo de todos os Parques 

Eólicos, com o consequente aumento de circulação de viaturas e pessoas, poderá comprometer a 

conectividade e reprodução de alcateias, bem como a mobilidade destas no interior dos seus territórios” 

(Torres et al., 2013). Considera-se que não existirão impactes cumulativos sobre as populações lupinas 

através do efeito de repulsa ou do efeito de barreira sobre a presença da espécie na área visto que, no 

caso do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arada/Montemuro (2.ª Fase) o “aumento de circulação de 

viaturas e pessoas” durante a fase de exploração será residual, pois tratam-se de áreas adjacentes a 

áreas com aerogeradores em funcionamento. Deste modo, considera-se que impacte cumulativo, embora 

ocorra, não tenha expressão significativa. 

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

previstas, serem muito pontuais e localizadas, ocupando uma área diminuta relativamente à área total. 

A um nível global, este projecto contribuirá, como os outros projectos do mesmo género, para um efeito 

indirectamente positivo sobre o clima e a qualidade do ar ambiente, reduzindo progressivamente a 

necessidade ao nível nacional de se recorrer continuamente à queima de combustíveis fósseis para a 

produção de electricidade, e contribuindo para uma aproximação do cumprimento dos objectivos 

delineados nos Protocolos da Convenção sobre Poluição Atmosférica de Longo Alcance e Protocolo de 

Quioto relativamente à emissão de Gases de Efeito de Estufa. Considera-se que estes constituem um 

impacte positivo. 

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

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

existentes actualmente e que foram já consideradas na situação de referência. Salienta-se ainda, e de 

acordo com a avaliação efectuada ao ambiente sonoro, que a colocação dos quatro aerogeradores na 

serra de Montemuro e dos dois aerogeradores na serra da Arada não vai aumentar significativamente o 

nível de ruído existente nos receptores sensíveis analisados. 
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9 MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

9.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Após a identificação e avaliação dos impactes ambientais, são propostas medidas que visam reduzir a 

intensidade dos impactes negativos e medidas para compensar os efeitos negativos decorrentes da 

implementação do projecto e potenciar os efeitos positivos. A redução da intensidade dos impactes 

negativos consiste no controlo da agressividade dos diversos elementos do projecto e das acções 

associadas à sua implementação. Para a persecução deste objectivo promove-se a alteração das 

condições com a criação de factores que favoreçam os processos de regeneração natural e a redução da 

duração dos impactes. A compensação dos efeitos negativos visa criar condições de substituição dos 

efeitos gerados pelo projecto. 

Algumas das medidas propostas são do tipo estrutural, podendo envolver a construção de obras 

complementares, enquanto que outras são do tipo não estrutural, envolvendo apenas regras que devem 

ser observadas durante a construção e exploração do Sobreequipamento do Parque Eólico da 

Arada/Montemuro (2.ª Fase). 

 

9.2 MEDIDAS A CONSIDERAR NA CONCEPÇÃO DO PROJECTO 

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

2. Nos acessos a construir e nas plataformas de montagem não deverão ser utilizados materiais 

impermeabilizantes. 

3. Prever um sistema de drenagem que assegure a manutenção do escoamento natural (passagens 

hidráulicas e valetas). 

4. As valetas de drenagem serão executadas em betão em zonas com declive superior a 1,5% ou em 

situações onde seja necessário melhoramento da capacidade de escoamento, em zonas planas e 

até um declive de 1,5% as valetas serão em pedra argamassada.  

5. A rede de cabos subterrânea deverá ser desenvolvida, preferencialmente, ao longo dos caminhos 

devendo, sempre que tal não aconteça, ser devidamente justificado. 

6. Prever a colocação de balizagem aeronáutica diurna e nocturna de acordo com a Circular 

Aeronáutica 10/03, de 6 de Maio. 

7. As localizações das áreas funcionais da obra, das áreas de empréstimo, de depósito de terras 

sobrantes e de estaleiro, devem ser ajustados por forma a minimizar a afectação directa das 

ocorrências identificadas na Situação de Referência. Se essas áreas se situarem fora das áreas 

agora prospectadas deverão ser executados trabalhos de prospecção arqueológica, e adoptadas 
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medidas de minimização de impactes directos ou proceder-se ao ajuste da localização prevista caso 

ocorram áreas de interesse arqueológico. 

8. Oc. 1M – Campo de Eirós, Via. Neste local a via encontra-se coberta pelo caminho existente, não 

sendo possível determinar onde se situa a sua berma. Deste modo, tendo como finalidade 

salvaguardar a integridade física da ocorrência e a sua conservação in situ, no ponto onde o acesso 

a construir para o AG.31 entronca com o acesso existente não deverá ser realizada escavação. 

Para tal, neste local deverá ser colocada manta de geotêxtil e executar a construção do acesso 

sobre esta. 

9. Oc. 2M – Campo de Eirós 3, Via; Oc. 3M – Campo de Eirós 4, Marca de Termo. Para ambas as 

ocorrências não se identificaram impactes negativos na fase de construção. Contudo, as 

ocorrências localizam-se entre diversas componentes do Projecto, pelo que se deverá garantir sua 

conservação in situ, em planta de projecto, com um afastamento mínimo de 20 m entre as 

ocorrências e as componentes a construir. 

10. A localização dos Estaleiros deverá ser a mais afastada possível dos Receptores Sensíveis 

identificados na análise do ruído. 

11. Elaborar um Plano de Integração Paisagística das Obras, de forma a garantir o enquadramento 

paisagístico adequado que garanta a atenuação das afectações visuais associadas à presença das 

obras e respectiva integração na área envolvente. 

12. Elaborar um Plano de Gestão Ambiental (PGA), constituído pelo planeamento da execução de todos 

os elementos das obras e identificação e pormenorização das medidas de minimização a 

implementar na fase da execução das obras, e respectiva calendarização. 

13.  Inclusão da totalidade das ocorrências identificadas (num total de 11) em Planta Síntese de 

Condicionantes a incluir no Caderno de Encargos da Obra. 

9.3 MEDIDAS A CONSIDERAR NA FASE DE CONSTRUÇÃO 

9.3.1 Planeamento dos trabalhos, estaleiros e áreas a intervencionar 

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

15. Sempre que se venham a identificar novos elementos que justifiquem a sua salvaguarda, a planta 

de condicionamentos deverá ser actualizada. 

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

17. Os trabalhos de limpeza e movimentação geral de terras deverão ser programados de forma a 

minimizar o período de tempo em que os solos ficam descobertos e devem ocorrer, 

preferencialmente, no período seco. Caso contrário, deverão adoptar-se as necessárias 
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providências para o controle dos caudais nas zonas de obras, com vista à diminuição da sua 

capacidade erosiva. 

18. O cronograma da obra deve ter em consideração que: 

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

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

b) a calendarização das obras deve ser aferida em articulação com a equipa de monitorização do 

lobo, admitindo-se o seu ajustamento em função da dinâmica espacial das alcateias. 

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

20. Informar os trabalhadores e encarregados das possíveis consequências de uma atitude negligente 

em relação às medidas minimizadoras identificadas, através da instrução sobre os procedimentos 

ambientalmente adequados a ter em obra (sensibilização ambiental). 

21. Informar previamente, sobre a construção e instalação do projecto, as entidades utilizadoras do 

espaço aéreo na zona envolvente do mesmo, nomeadamente o SNBPC - Serviço Nacional de 

Bombeiros e Protecção Civil, e entidades normalmente envolvidas na prevenção e combate a 

incêndios florestais, bem como as entidades com jurisdição na área de implantação do projecto. 

22. Para efeitos de publicação prévia de Avisos à Navegação Aérea, deverá ser comunicado 

previamente 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. 

23. As Câmaras Municipais, Juntas de Freguesias e populações mais próximas deverão ser informadas 

acerca das acções de construção e respectiva calendarização, divulgando esta informação em 

locais públicos, nomeadamente nas Juntas de freguesias e Câmaras Municipais. 

24. Os estaleiros deverão localizar-se em local a definir em fase de RECAPE e deverão ser organizados 

nas seguintes áreas: 

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

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

destinados a Resíduos Sólidos Urbanos e equiparados e contentor destinado a resíduos de obra; 

 Armazenamento de materiais poluentes (óleos, lubrificantes, combustíveis): esta zona deverá ser 

devidamente dimensionada, impermeabilizada e coberta de forma a evitar transbordamentos e 

que, em caso de derrame acidental, não ocorra contaminação das áreas adjacentes; 

 Parqueamento de viaturas e equipamentos; 
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 Deposição de materiais de construção. 

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

manuseamento e armazenamento de substâncias poluentes. 

26. Antes de se proceder à instalação e balizamento (vedação em toda a extensão) dos estaleiros, e da 

área complementar de apoio se aplicável, tem que ser apresentado à entidade responsável pela 

fiscalização ambiental o plano dos estaleiros e o modo como se vai proceder à sua gestão, e só 

após parecer favorável por parte desta entidade, se poderá proceder à sua montagem; 

27. Elaborar e afixar em locais estratégicos uma planta dos estaleiros com a identificação das diferentes 

áreas e dos locais onde se encontram os diversos contentores. Os contentores e outros 

equipamentos de armazenamento de resíduos devem estar devidamente identificados com uma 

placa referindo o tipo de resíduo a que se destinam; 

28. Em torno da zona de estaleiro deverá ser criado um sistema de drenagem de águas pluviais; 

29. Os estaleiros deverão possuir instalações sanitárias amovíveis. Em alternativa, caso os contentores 

que servirão as equipas técnicas possuam instalações sanitárias, as águas residuais deverão 

drenar para uma fossa séptica estanque, a qual terá de ser esvaziada sempre que necessário e 

removida no final da obra. 

30. Não deverão ser efectuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas no local 

da obra. Caso seja imprescindível, deverão ser criadas condições que assegurem a não 

contaminação dos solos. 

31. Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra, estes deverão estar devidamente 

acondicionados de forma a evitar contaminações do solo. 

32. Em condições climatéricas adversas, nomeadamente dias secos e ventosos, deverão ser utilizados 

sistemas de aspersão nas áreas de circulação. 

33. 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: 

 Estaleiros: os estaleiros deverão ser vedados 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; 
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 Aerogeradores e plataformas: deverá ser limitada uma área máxima de 3 m em volta da área a 

ocupar pelas fundações e plataformas. As acções construtivas, a deposição de materiais e a 

circulação de pessoas e maquinaria deverão restringir-se às áreas balizadas para o efeito; 

 Locais de depósitos de terras; 

 Outras zonas de armazenamento de materiais e equipamentos que pela sua dimensão não 

podem ser armazenados nos estaleiros. 

34. Assinalar e vedar as áreas a salvaguardar identificadas na Planta de Condicionamentos, ou outras 

que vierem a ser identificadas pela Equipa de Acompanhamento Ambiental e/ou Arqueológico, caso 

se localizem a menos de 50 metros das áreas a intervencionar.  

35. Os serviços interrompidos, resultantes de intervenções da obra planeadas, ou de afectações 

acidentais, deverão ser restabelecidos o mais brevemente possível. 

36. De modo a permitir um adequado Acompanhamento Arqueológico da Obra para salvaguardar 

eventuais vestígios arqueológicos ocultos no solo ou sob densa vegetação arbustiva, o empreiteiro 

terá que informar o Dono da Obra, com pelo menos 8 dias de antecedência, sobre a previsão das 

acções relacionadas com a remoção e revolvimento do solo (desmatação e decapagens superficiais 

em acções de preparação e regularização do terreno) e escavações no solo e subsolo (execução de 

caminhos, abertura dos caboucos para as fundações dos aerogeradores e valas para instalação dos 

cabos eléctricos), a fim de ser providenciado o necessário acompanhamento arqueológico da obra; 

37. Todas as actividades que envolvam o remeximento e escavação a nível do solo e subsolo 

(desmatação, decapagem e escavação) obrigam a acompanhamento integral e contínuo dos 

trabalhos por um arqueólogo, com efeito preventivo em relação à afectação de eventuais vestígios 

arqueológicos incógnitos. O acompanhamento arqueológico é extensivo a todas as áreas de 

interesse cultural identificadas na Situação de Referência, desempenhando uma função de 

monitorização, durante a fase de construção, no caso das que se encontram na envolvente das 

infra-estruturas do projecto. O acompanhamento deverá ser continuado e efectivo, pelo que se 

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

acompanhamento de todas as frentes. 

38. As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da 

obra devem, tanto quanto possível, e em função do valor do seu valor patrimonial, ser conservadas 

in situ (mesmo que de forma passiva), de tal forma que não se degrade o seu estado de 

conservação actual.  

39. Os achados móveis deverão ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela do 

património cultural. 
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40. As ocorrências passíveis de afectação (indirecta e provável) em consequência da execução do 

projecto, e por proximidade da frente de obra, têm de ser registadas, para memória futura, mediante 

representação gráfica, fotográfica e textual. 

41. Efectuar a prospecção arqueológica sistemática das áreas de intervenção do projecto de reduzida 

visibilidade, de forma a colmatar as lacunas de conhecimento, bem como das áreas de apoio à 

obra, depósitos temporários e empréstimos de inertes, caso se situem fora das áreas já 

prospectadas. 

42. Os resultados obtidos no Acompanhamento Arqueológico podem determinar a adopção de medidas 

de minimização específicas complementares (registo documental, sondagens, escavações 

arqueológicas, entre outras). No caso de não ser possível determinar a importância científica e 

patrimonial das ocorrências identificadas, deverão ser efectuadas sondagens de diagnóstico. 

9.3.2 Desmatação e Movimentação de Terras 

43. Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos deverão ser limitados às áreas estritamente 

necessárias. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar para implantação do projecto, ainda que 

possam ser utilizadas como zonas de apoio, não devem ser desmatadas ou decapadas. 

44. Deverão ser salvaguardadas todas as espécies arbóreas e arbustivas que não condicionem a 

execução da obra. 

45. Caso se perspective que venha a ocorrer a afectação de espécies arbóreas ou arbustivas sujeitas a 

regime de protecção, dever-se-á respeitar o exposto na respectiva legislação em vigor. 

Adicionalmente deverão ser implementadas medidas de protecção e/ou sinalização das árvores e 

arbustos, fora das áreas a intervencionar, e que, pela proximidade a estas, se preveja que possam 

ser acidentalmente afectadas. 

46. Durante as acções de escavação a camada superficial de solo (terra vegetal) deverá ser 

cuidadosamente removida e depositada em pargas. 

47. As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não deverão ultrapassar 

os 2 metros 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 acções de recuperação. 

48. Caso se revele necessária a utilização de explosivos, deverá recorrer-se a técnicas de pré-corte e 

ao uso de micro-retardadores, atenuando desta forma a intensidade das vibrações produzidas. 

49. A carga e descarga da terra vegetal armazenada nas pargas deve ser efectuada, de forma que os 

veículos afectos a essas operações não calquem as pargas; 
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9.3.3 Gestão de materiais, resíduos e efluentes 

50. Não poderão ser instaladas centrais de betão na área de implantação do Sobreequipamento do 

Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase). O betão necessário deverá vir pronto de uma central 

de produção de betão devidamente licenciada. 

51. Em caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo, deverá ser dada atenção especial à sua 

origem, por forma a que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras. 

52. Não utilizar recursos naturais existentes no local de implantação do projecto, incluindo a área afecta 

ao subparque eólico existente a ser sobreequipado. Exceptua-se o material sobrante das 

escavações necessárias à execução da obra. 

53. Implementar um plano de gestão de resíduos (PGR) que permita um adequado armazenamento e 

encaminhamento dos resíduos/efluentes resultantes da execução da obra. O PGR deverá incluir a 

indicação de todos os resíduos susceptíveis de serem produzidos na obra, com a sua identificação 

e classificação, em conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a definição de 

responsabilidades de gestão e a identificação dos destinos finais mais adequados para os 

diferentes fluxos de resíduos. 

54. Deverá ser designado, por parte do Empreiteiro, o Gestor de Resíduos. Este será o responsável 

pela gestão dos resíduos segregados na obra, quer ao nível da recolha e acondicionamento 

temporário nos estaleiros, quer ao nível do transporte e destino final, recorrendo para o efeito a 

operadores licenciados. 

55. O Gestor de Resíduos deverá arquivar e manter actualizada toda a documentação referente às 

operações de gestão de resíduos. Deverá assegurar a entrega de cópia de toda esta documentação 

à Equipa de Acompanhamento Ambiental da obra para que a mesma seja arquivada no Dossier de 

Ambiente da empreitada. 

56. É proibido efectuar qualquer descarga ou depósito de resíduos ou qualquer outra substância 

poluente, directa ou indirectamente, sobre os solos ou linhas de água, ou em qualquer local que não 

tenha sido previamente autorizado. 

57. Deverá proceder-se, diariamente, à recolha dos resíduos segregados nas frentes de obra e ao seu 

armazenamento temporário nos estaleiros, devidamente acondicionados e em locais 

especificamente preparados para o efeito. 

58. 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. 

59. Os resíduos sólidos urbanos e os equiparáveis deverão ser triados de acordo com as seguintes 

categorias: vidro, papel/cartão, embalagens e resíduos orgânicos. Estes resíduos poderão ser 
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encaminhados e recolhidos pelo circuito normal de recolha de RSU do município onde se 

desenvolve a obra ou por uma empresa designada para o efeito. 

60. O material inerte proveniente das acções de escavação deverá ser depositado na envolvente dos 

locais de onde foi removido, para posteriormente ser utilizado nas acções de aterro (aterro das 

fundações ou execução das plataformas de montagem). 

61. O material inerte que não venha a ser utilizado (excedente) deverá ser, preferencialmente, utilizado 

na recuperação de zonas degradadas ou, em alternativa, transportado para vazadouro autorizado. 

62. Proteger os depósitos de materiais finos da acção dos ventos e das chuvas. 

63. Deverá ser assegurada a remoção controlada de todos os despojos de acções de decapagem, 

desmatação e desflorestação necessárias à implantação do Projecto, podendo ser aproveitados na 

fertilização dos solos. 

64. 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. 

65. O acesso à área de armazenamento de resíduos perigosos e produtos poluentes deverá ser 

condicionado e restrito; 

66. Não é admissível a deposição de qualquer tipo de resíduos ou qualquer outra substância poluente, 

mesmo que dentro de recipiente, em qualquer local que não tenha sido previamente autorizado pela 

entidade responsável pela fiscalização ambiental; 

67. 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 afectados para locais adequados a indicar pela 

entidade responsável pela fiscalização ambiental, onde não causem danos ambientais adicionais. 

68. Durante as betonagens, deverá proceder-se à abertura de bacias de retenção das águas de 

lavagem das caleiras das autobetoneiras. Estas bacias deverão ser localizadas em zonas a 

intervencionar, preferencialmente, junto aos locais a betonar. A capacidade de recolha das bacias 

de lavagem das autobetoneiras deverá ser a mínima indispensável à execução da operação. 

Finalizadas as betonagens, as bacias de retenção serão aterradas e alvo de 

recuperação/renaturalização. 

69. São proibidas queimas a céu aberto; 

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

viatura fechada ou devidamente acondicionados e cobertos, caso a viatura não seja fechada. 
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71. O tráfego de viaturas pesadas deverá ser efectuado em trajectos que evitem ao máximo o incómodo 

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

mais curto possível e ser efectuado a velocidade reduzida. 

9.3.4 Acessos, plataformas e fundações 

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

73. Não circular com gruas de lagartas durante a montagem dos aerogeradores. Caso seja utilizado 

este tipo de equipamento, cuja circulação danifica as zonas que atravessam e obrigam a uma 

largura excessiva nos acessos, a grua deve ser transportada em camiões até ao local de montagem 

de cada aerogerador; 

74. Assegurar que são seleccionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o 

menor ruído possível. 

75. Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica 

nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de 

conservação/manutenção. 

76. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afectos à obra, de 

forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões 

gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às 

normas relativas à emissão de ruído. 

77. Garantir que as operações mais ruidosas que se efectuem na proximidade de habitações se 

restringem ao período diurno e nos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor. 

78. Nos veículos pesados de acesso à obra, o ruído global de funcionamento não deve exceder em 

mais de 5 dB(A) os valores fixados no livrete, de acordo com o nº 1 do Artigo 22º do Decreto-Lei n.º 

9/2007, de 17 de Janeiro. 

79. Reparação do pavimento danificado nas estradas utilizadas nos percursos de acesso ao local das 

obras pela circulação de veículos pesados durante a construção. 

80. Recuperação paisagística de todas as zonas intervencionadas durante a construção do 

Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase), nomeadamente, zonas de 

armazenamento temporário de materiais, terra vegetal e inertes, estaleiros, bermas de caminhos, 

valas e plataformas dos aerogeradores. As zonas intervencionadas deverão ser limpas e cobertas 

com terra vegetal. 
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9.4 MEDIDAS A CONSIDERAR NA FASE DE EXPLORAÇÃO 

81. As acções relativas à exploração e manutenção deverão restringir-se às áreas já ocupadas, 

devendo ser compatibilizada a presença das infra-estruturas que integram o projecto com as outras 

actividades presentes. 

82. Sempre que se desenvolvam acções de manutenção, reparação ou de obra, deverá ser fornecida 

para consulta a planta de condicionamentos actualizada aos responsáveis pelas intervenções 

previstas. 

83. A iluminação do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) e das suas 

estruturas de apoio deverá ser reduzida ao mínimo recomendado para segurança aeronáutica, de 

modo a não constituir motivo de atracção para aves ou morcegos. 

84. Implementar um programa de manutenção de balizagem, comunicando à ANA qualquer alteração 

verificada e assegurar uma manutenção adequada na fase de exploração para que o sistema de 

sinalização dos aerogeradores funcione nas devidas condições. 

85. Encaminhar adequadamente os diversos tipos de resíduos resultantes das operações de 

manutenção e reparação de equipamentos para os operadores de gestão de resíduos. 

86. 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 para destino final apropriado, recebendo o tratamento adequado a 

resíduos perigosos. 

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

aerogeradores. 

88. Caso o funcionamento dos aerogeradores que constituem o Sobreequipamento venham a provocar 

interferência/perturbações na recepção radioeléctrica em geral e, de modo particular, na recepção 

de emissões de radiodifusão televisiva, deverão ser implementadas medidas necessárias para a 

resolução do problema. 

89. Se surgir alguma conflitualidade com o funcionamento dos equipamentos de feixes hertzianos da 

força aérea, deverão ser efectuadas as correcções necessárias. 

90. Informar previamente a Autoridade de AIA sempre que que existam trabalhos que envolvam a 

utilização de gruas e meios de movimentação pesados, apresentando no final da intervenção um 

documento elaborado pelo consultor ambiental da Eólica da Arada, que informará o tipo de 

trabalhos que foram executados, os meios afectos e o período em que decorreram. 
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9.5 MEDIDAS A CONSIDERAR NA FASE DE DESACTIVAÇÃO 

91. Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil de um parque eólico, de 20 a 25 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 Projecto, apresentar à 

Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental a solução de recuperação e futura ocupação da área 

de implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase). Assim, no 

caso de reformulação ou alteração do projecto, sem prejuízo do quadro legal então em vigor, deverá 

ser apresentado estudo das respectivas alterações referindo especificamente as acções 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 desactivação, deverá ser apresentado um plano de 

desactivação pormenorizado contemplando nomeadamente: 

 solução final de requalificação da área de implantação do projecto, a qual deverá ser compatível 

com o direito de propriedade, os instrumentos de gestão e ordenamento territorial e com o 

quadro legal então em vigor; 

 acções 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 afectadas. 

De forma geral, todas as acções deverão obedecer às directrizes e condições identificadas no 

momento da aprovação do projecto, sendo complementadas com o conhecimento e imperativos legais 

que forem aplicáveis no momento da sua elaboração. 

9.6 MEDIDAS COMPENSATÓRIAS 

92. Tendo em conta que o projecto se insere numa Área Sensível de ocorrência de uma espécie 

protegida, nomeadamente o Lobo Ibérico, e que o projecto induz impactes sobre essa espécie que, 

mesmo após a aplicação de medidas de minimização, ainda persistam, deverá ser implementada 

uma medida compensatória. Dado que o promotor do projecto é associado da “Associação de 

Conservação do Habitat do Lobo Ibérico”, contribuindo financeiramente para o “Fundo do Lobo” 

gerido por esta associação por cada MW instalado no Parque Eólico da Arada/Montemuro, 

considera-se que, como medida compensatória da instalação dos 6 aerogeradores que constituem o 

Sobreequipamento do Parque Eólico Arada/Montemuro (2.ª Fase), essa mesma contribuição anual 

deverá aumentar, desde o início da construção, na proporção dos MW instalados com a execução 

do presente projecto de Sobreequipamento. 
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10 MONITORIZAÇÃO 

A monitorização consiste num processo de observação e recolha sistemática de dados sobre o estado do 

ambiente ou sobre os efeitos ambientais do projecto, e a respectiva descrição periódica desses efeitos 

através de relatórios, com o objectivo de avaliar com maior detalhe os impactes causados pela 

implementação do projecto e avaliar, simultaneamente, a eficácia das medidas de minimização previstas 

no procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental. A responsabilidade de implementação dos planos de 

monitorização é do promotor. 

Existem domínios onde a aquisição de informação de um modo sistemático e controlado, através de 

acções de monitorização específicas, assume especial importância no sentido de um controlo permanente. 

Este controlo deverá ser mantido no âmbito de um plano de vigilância ambiental com vista à identificação 

de potenciais impactes decorrentes da implementação do projecto, no sentido de proceder à aplicação de 

medidas minimizadoras adequadas de forma progressiva e ajustada à realidade, de acordo com a 

magnitude desses impactes. 

A obtenção de conhecimentos no âmbito de planos de vigilância ambiental de projectos deste tipo pode 

ainda contribuir para a adopção de técnicas e metodologias de análise de descritores ambientais mais 

ajustados. 

Conforme já referido, na generalidade, os potenciais impactes de um parque eólico gerados na fase de 

exploração incidem sobre a avifauna e os quirópteros, e como tal, é sobre estes dois grupos faunísticos 

que se devem centrar as principais atenções na monitorização ambiental do projecto. A questão da 

avaliação da recuperação/renaturalização das zonas intervencionadas é outro dos aspectos que merece 

análise, com vista à avaliação da eficácia das medidas de minimização propostas no presente EIA. No 

caso particular deste projecto, e em resultado da caracterização da situação de referência atrás descrita, 

há ainda a considerar como importante a monitorização do lobo na área de estudo. 

A verificação dos impactes decorrentes da instalação de um parque eólico pressupõe a execução de 

planos de monitorização que deverão decorrer em três fases distintas: antes da construção 

(estabelecimento da situação de referência), na fase de construção e na fase de exploração do parque 

eólico. Deste modo, no âmbito do projecto de Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro 

(2.ª Fase), propõe-se a implementação de planos de monitorização do lobo, das aves, dos quirópteros e 

da flora e vegetação, cujas linhas de orientação apresentam-se no Anexo 7 (incluído no Volume 2 B – 

Anexos 4 a 7). 

No que diz respeito especificamente à monitorização do lobo, uma vez que está em curso um plano global 

de monitorização desta espécie que abrange a área do Sobreequipamento do Parque Eólico 

Arada/Montemuro (2.ª Fase) (plano coordenado pela Associação de Conservação do Habitat do Lobo 

Ibérico), recomenda-se que a solução a implementar passe pela contribuição financeira do promotor do 

projecto em análise, nos mesmos moldes que os outros promotores que têm projectos similares na área 

geográfica abrangida pelo plano contribuem. 
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Relativamente ao Ambiente Sonoro, caso venham a existir queixas relativas aos trabalhos em fase de 

construção ou ao funcionamento dos aerogeradores em fase de exploração, o promotor do Projecto 

propõe realizar medições nos pontos que se revelem como críticos e estudar/implementar as respectivas 

possíveis medidas de minimização. 

Assim, no caso de queixas fundamentadas e de modo a caracterizar o ambiente sonoro serão 

monitorizados os seguintes indicadores: 

 LAeq,dia – nível sonoro contínuo equivalente do período diurno; 

 LAeq,entardecer – nível sonoro contínuo equivalente do período entardecer; 

 LAeq,noite – nível sonoro contínuo equivalente do período nocturno; 

 Lden – Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno, expresso em dB(A),que está associado ao 

incómodo global. 

Com base nas medições acústicas efectuadas para determinação dos indicadores acima identificados, 

pretende-se caracterizar o Ruído Ambiente e avaliar o cumprimento dos Critérios de Incomodidade e 

Exposição Máxima, fixados no artigo 11º do Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

9/2007, de 17 de Janeiro; será igualmente necessário, em caso de reclamações, avaliar o incómodo a 

populações, traduzido por acréscimos elevados registados com o funcionamento dos aerogeradores face 

à situação de referência. 

As medições serão efectuadas, com base na legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 

Janeiro), complementada pelos procedimentos constantes da Circular de Clientes nº 02/2007 – “Critérios 

de acreditação transitórios relativos à representatividade das amostragens de acordo com o Decreto-Lei nº 

9/2007” do Instituto Português de Acreditação (IPAC) de Fevereiro de 2007, e seguindo as indicações 

definidas nas normas portuguesas aplicáveis: 

 Norma Portuguesa 1730-1:1996 – Descrição e medição do ruído ambiente - Grandezas 

Fundamentais (Parte 1); 

 Norma Portuguesa 1730-2:1996 – Descrição e medição do ruído ambiente - Recolha de dados 

relevantes para o uso do solo (Parte 2); 

 Norma Portuguesa 1730-3:1996 – Descrição e medição de ruído ambiente - Aplicação aos limites 

do ruído (Parte 3). 

As medições serão realizadas em três períodos distintos do dia: diurno (7 às 20 horas), entardecer (20 às 

23 horas) e nocturno (23 às 7 horas). 

O incumprimento dos valores limite admissíveis definidos na legislação em vigor, desencadeará a 

implementação de medidas com vista à redução e minimização dos efeitos do Projecto nos receptores 
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sensíveis e será realizada nova campanha de medições que demonstre que foi reposta a conformidade 

legal. 

As medidas de minimização do ruído no receptor sensível poderão constituir-se na colocação de barreiras 

acústicas naturais, face ao enquadramento da zona, ou outras soluções resultantes de estudo específico a 

realizar. 
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11 LACUNAS DE INFORMAÇÃO 

Face à natureza do projecto, considera-se que, de acordo com a análise efectuada, os objectivos 

primordiais do EIA foram atingidos, não tendo sido registadas lacunas de conhecimento que possam 

interferir de forma relevante com a validade das conclusões alcançadas, pelo que assume-se o presente 

estudo como um instrumento válido de apoio à tomada de decisão sobre o projecto do Sobreequipamento 

do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase). 
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12 CONCLUSÕES 

Na globalidade, é expectável que o impacte ambiental provocado pela construção e exploração do 

Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) seja reduzido, no que diz respeito à 

implantação das infra-estruturas do projecto, mesmo tendo em conta que este se localiza numa área 

ambientalmente sensível. 

O projecto em análise refere-se à 2.ª fase do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arada/Montemuro 

sendo que, à partida, os impactes normalmente gerados são significativamente atenuados pelo facto de já 

existir o caminho principal que dá acesso aos locais de implantação do projecto e a linha por onde será 

escoada a energia produzida (ligação à Rede Eléctrica Nacional).  

Numa fase preliminar, foram estudadas duas soluções alternativas para a implementação do projecto que, 

tiveram por base, as condicionantes técnicas e ambientais identificadas nas zonas em estudo. A primeira 

solução, Miradouro, consistia na implantação de 5 aerogeradores no local do Miradouro (local estudado no 

EIA do Sobreequipamento da Arada/Montemuro), sendo que a energia produzida pelo sobreequipamento 

seria escoada através de cabo subterrâneo. A segunda solução consistia na implantação de 6 

aerogeradores distribuídos por 3 dos Subparques Eólicos da Arada/Montemuro (Carvalhosa, Picão e 

Arada - Núcleo de Manhouce) que iriam ligar-se ao aerogerador mais próximo do Parque Eólico da 

Arada/Montemuro, através de cabo subterrâneo. 

Face ao parecer emitido pelo ICNF, sobre as duas soluções de localização referidas anteriormente, em 

que é referido que: “por localizar-se em núcleos de aerogeradores já existentes, não afectando nenhuma 

área nova, considera-se preferencial a solução designada por Picão, Carvalhosa e Manhouce.”, o 

promotor do Projecto optou por apresentar apenas uma solução, na qual se prevê distribuir os 6 

aerogeradores pelos Subparques Eólicos da Carvalhosa, de Picão e da Arada (núcleo de Manhouce), que 

irá corresponder à implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase), e 

à solução analisada no presente EIA. 

Na análise ambiental mais detalhada das três áreas de estudo, houve a preocupação de interditar 

totalmente áreas com afloramentos rochosos de grandes dimensões e zonas correspondentes a habitats 

naturais de maior relevância. Complementarmente, foram ainda identificadas todas as ocorrências 

patrimoniais, por forma a, assegurar a manutenção de uma distância de salvaguarda entre estas e o 

projecto. Nesse sentido, o levantamento efectuado foi transposto para uma Planta de Condicionamentos 

(Desenho 12 incluído no Anexo 1 do Volume 2 A – Anexos 1 a 3) constituindo-se assim uma base 

cartográfica que foi fundamental para a posterior definição dos locais de implantação das várias infra-

estruturas que constituem o projecto, tendo em vista a minimização dos impactes ambientais. 

De referir também, o facto de que, para acesso às Áreas de implantação do projecto serão utilizados os 

caminhos existentes que dão acesso aos Parques Eólicos em exploração (Subparque Eólico da 

Carvalhosa, Subparque Eólico de Picão e Subparque Eólico da Arada – Núcleo de Manhouce), o que 

diminui significativamente a necessidade de abertura de novos acessos e consequentemente o impacte 
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resultante da alteração da morfologia do terreno. Ainda assim, será necessário abrir novos acessos até 

aos locais de implantação dos 6 aerogeradores previstos construir. 

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

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

aerogeradores e respectivas plataformas, da execução de betonagens e de movimento de máquinas e 

veículos pesados afectos às obras referidas anteriormente. Há ainda a salientar, sobre o último aspecto 

referido que, a circulação de veículos associados à obra, irá ser responsável por algum incómodo nas 

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

incidência nas povoações de Picão, Carvalhosa (serra de Montemuro) e Coelheira (serra da Arada). 

O impacte causado pela construção do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª 

Fase) sobre a flora e vegetação é relativamente reduzido, tendo sido fundamental para a sua minimização, 

o estudo das formações vegetais e cartografia dos habitats naturais presentes na área do projecto, o que 

permitiu evitar, desde o início dos estudos, a afectação dos habitats naturais de maior relevância que 

ocorrem na área de implantação do projecto. De facto, apesar de, na área de implantação do 

Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase), a flora vascular e a vegetação 

natural se encontrar empobrecida em todas as Áreas em estudo, existem zonas com elevado valor 

florístico (áreas associadas aos afloramentos rochosos que constituem habitats naturais constantes do 

Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de Novembro), que foram assinaladas na Planta de 

Condicionamentos para que sejam salvaguardadas. 

Por se tratar de um projecto localizado dentro do território do Lobo Ibérico, a Sul do rio Douro, para 

minimizar os impactes decorrentes da realização do projecto, será limitado o período de execução de 

obras, em estreita articulação com a equipa que está a fazer a monitorização desta espécie. 

Complementarmente, à semelhança do que tem vindo a ser realizado para o Parque Eólico da 

Arada/Montemuro e para a 1.ª Fase do Sobreequipamento, propõe-se a implementação de medidas 

compensatórias dirigidas à conservação do habitat desta espécie protegida. 

No que diz respeito à preservação dos valores naturais e patrimoniais, a sinalização de todos os 

elementos identificados próximo das frentes de obra, previamente à execução de qualquer intervenção, 

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

consequentemente, sejam minimizados os efeitos negativos do projecto. Foi ainda indicada como medida 

de salvaguardar da integridade física da Oc. 1M – Campo de Eirós, Via, situada no ponto onde o acesso a 

construir para o AG31 entronca com o acesso existente (Área C – Subparque Eólico da Arada – Núcleo de 

Manhouce) a colocação de uma manta de geotêxtil sobre o solo e a execução da construção do acesso 

sobre esta. 

Por outro lado, importa salientar que, o período de construção do Sobreequipamento do Parque Eólico da 

Arada/Montemuro (2.ª Fase) é muito curto e que, a recuperação da cobertura do solo, faz-se geralmente 

depressa, podendo ser reforçada, se necessário, através da realização de trabalhos complementares de 

regeneração da vegetação autóctone. 
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Na fase de exploração os impactes gerados são, por um lado, negativos e, por outro, positivos, resultantes 

fundamentalmente de: 

IMPACTES NEGATIVOS 

 perturbação que se faz sentir sobre a fauna devida à presença e funcionamento dos aerogeradores, 

em particular na avifauna e morcegos. Neste âmbito, é de referir que, não é conhecido nenhum 

corredor migratório de aves sobre a área prevista para instalação do Sobreequipamento do Parque 

Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase). Relativamente aos acidentes de colisão com os 

aerogeradores verifica-se que, segundo os vários estudos realizados, os acidentes de colisão são 

em número muito reduzido quando os parques eólicos estão afastados de corredores migratórios, 

apesar de ocorrerem com maior incidência no grupo dos morcegos. Por outro lado, os resultados de 

planos de monitorização em parques eólicos, e no que respeita a outros animais como o Lobo 

Ibérico, demonstram que a maior perturbação ocorre na fase de construção; e 

 o impacte paisagístico dos aerogeradores, que para além de se tratar de uma questão subjectiva, é 

de referir que, os aerogeradores previstos no presente projecto irão integrar 3 Subparques Eólicos 

já existente e serão instalados em zonas adjacentes a áreas onde já estão instalados um número 

considerável de aerogeradores (65 no caso da serra de Montemuro e 43 no caso da serra da 

Arada). Salienta-se que, a povoação mais próxima, com visibilidade pelo menos para um dos 

aerogeradores a instalar, dista, no caso da serra de Montemuro, mais de 2 km, sendo que na serra 

da Arada, essa distancia reduz-se para menos de 1 km, no entanto, refere-se a um pequeno núcleo 

rural com cerca de 25 habitantes (Coelheira). 

IMPACTES POSITIVOS 

 aumento da capacidade de produção do Parque Eólico da Arada/Montemuro, e consequente mais 

aproveitamento de um recurso energético natural, renovável, endógeno, que contribui para a 

diminuição da emissão de poluentes responsáveis por situações como o efeito de estufa, alterações 

climáticas e chuvas ácidas; e 

 benefícios económicos para as juntas de freguesia onde se localizam os aerogeradores, decorrente 

do arrendamento dos terrenos baldios, e para as Câmaras Municipais de Cinfães, Castro Daire e de 

São Pedro do Sul onde o projecto se insere conforme estipulado na legislação em vigor. 

Salienta-se que, apesar do receptor sensível mais próximo do aerogerador a instalar na Área C (serra da 

Arada) se localizar a cerca de 600 metros, estão previstos o cumprimento dos limites legais aplicáveis, e 

ainda que, não se apliquem os limites associados ao Critério de Incomodidade (já que o Ruído Ambiente é 

inferior a 45 dB(A)), estimando-se assim que, os respectivos limites venham a ser cumpridos neste 

receptor. Para os restantes receptores sensíveis estudados, e que se encontram localizados a distâncias 

superiores a 800 m dos aerogeradores a instalar, prevê-se igualmente o cumprimento dos limites legais 

aplicáveis. 
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Conclui-se assim que, a maioria dos impactes negativos fazem-se sentir durante a fase de construção e 

que, se forem aplicadas correctamente as medidas mitigadoras indicadas, os impactes identificados serão 

em grande parte reduzidos. 

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

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

projecto de Sobreequipamento de um parque eólico existente, e como tal, a não execução de infra-

estruturas base significativas (caminho principal e linha eléctrica de ligação à Rede Eléctrica Nacional) 

reduz significativamente as obras a executar, e consequentemente os impactes negativos decorrentes da 

construção. 

 



SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA ARADA/ 
MONTEMURO (2.ª FASE) 
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 
VOLUME 1 - RELATÓRIO 
 

 

15055_MD_EP_EIA_01_0.doc 

264 

13 BIBLIOGRAFIA 

ALARCÃO, J. de (1988), Roman Portugal, vol. 2, fasc. 1 (Porto, Bragança & Viseu), Warminster. 

ALARCÃO, J. de (1988ª), O Domínio Romano em Portugal, Publicações Europa-América, Lisboa. 

Agência Portuguesa do Ambiente, 2010. Guia Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental em 

Parques Eólicos. Disponível em: 

http://aiacirca.apambiente.pt/Public/irc/aia/aiapublico/library?l=/documentos_normativos/impactes_ambient

ais&vm=detailed&sb=Title 

Agência Portuguesa do Ambiente, 2011 – Directrizes para Elaboração de Mapas de Ruído. 

Agência Portuguesa do Ambiente, 2011 – Guia prático para medições de ruído ambiente - no contexto do 

Regulamento Geral do Ruído tendo em conta a NP ISO 1996. 

Agência Portuguesa do Ambiente, 2008 – Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção. 

Agência Portuguesa do Ambiente, 2010 – Nota técnica para avaliação do descritor Ruído em AIA 

(Versão2). 

Agência Portuguesa do Ambiente, 2009 – Notas técnicas para relatórios de monitorização de ruído, fase 

de obra e fase de exploração.  

ALFA (2004). Tipos de Habitat Naturais e Semi-Naturais do Anexo I da Directiva 92/43/CEE (Portugal 

continental): Fichas de Caracterização Ecológica e de Gestão para o Plano Sectorial da Rede Natura 

2000. Relatório. Lisboa. 

BERGLUND, BIRGITTA; LINDVALL, THOMAS; SCHWELA, DIETRICH H., 1999 – Guidelines for 

Community Noise. WHO. 

BIRDLIFE INTERNATIONAL (2004). Birds in the European Union: a status assessment. Wageningen, The 

Netherlands: Birdlife International. 

CABRAL MJ (coord.), ALMEIDA J, ALMEIDA PR, DELLINGER T, FERRAND DE ALMEIDA N, OLIVEIRA 

ME, PALMEIRIM JM, QUEIROZ AI, ROGADO L & SANTOS-REIS M (eds.) (2006). Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal. 2ª ed. Instituto da Conservação da Natureza / Assírio & Alvim. Lisboa. 660 pp. 

CANCELA D’ABREU, A., CORREIA, T.P., OLIVEIRA, R., 2004. Contributos para a Identificação e 

Caracterização da Paisagem em Portugal Continental. DGOTDU, Lisboa. 



SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA ARADA/ 
MONTEMURO (2.ª FASE) 
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 
VOLUME 1 - RELATÓRIO 
 

 

15055_MD_EP_EIA_01_0.doc 

265 

CÂNDIDO AT & ÁLVARES F (2003). Com olhos de ver... À descoberta da Fauna das Serras da Freita e 

Arada. Ed. Tanta Serra. 73pp. 

CARRASCAL LM & SALVADOR A (Eds.). Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles. Museo 

Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. http://www.vertrebradosibericos.org/ 

CARROLL, B. & TURPIN, T., 2002. Environmental Impact Assessment Handbook, a guide for planners, 

developers and communities. Thomas Telford Books, London. 

CEC (1992). Wind Turbine Effects on Avian Activity, Habitat Use, and Mortality in Altamont Pass and 

Solano County Wind Resource Areas (1989-1991). Final Report March 1992. California Energy 

Commission. 

Convenção Europeia da Paisagem, 2000. Diário da República n.º 31, I série –A, de 14 de Fevereiro de 

2005. 

COSTA JC, AGUIAR C, CAPELO J, LOUSÃ M & NETO C (1998). Biogeografia de Portugal Continental, 

Quercetea, Vol 0: 5-56. 

CRESPO EG & OLIVEIRA ME (1989). Atlas da distribuição dos anfíbios e répteis de Portugal Continental. 

SNPRCN (Ed.). Lisboa. 

Diário da República Portuguesa – Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de Março. 

Diário da República Portuguesa – Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de Julho. 

Diário da República Portuguesa – Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de Agosto. 

Diário da República Portuguesa – Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro. 

Diário da República Portuguesa – Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 

DAVEAU, S., 1995. Portugal Geográfico. Edições João Sá da Costa, Lisboa. 

DESHOLM M (2006). Wind farm related mortality among avian migrants – a remote sensing study and 

model analysis. Tese de Doutoramento. Faculdade de Ciência da Universidade de Copenhaga. National 

Environmental Research Institute, Dinamarca, 128 pp. 

DRAY AM (1985). Plantas a Proteger em Portugal Continental. Serviço Nacional de Parques, Reservas e 

Conservação da Natureza, Lisboa. 

EQUIPA ALTAS (2008). Atlas das Aves Nidificantes em Portugal (1999-2005). Instituto da Conservação da 

Natureza e da Biodiversidade, Sociedade Portuguesa para o estudo das Aves, Parque Natural da Madeira 

e Secretaria Regional do Ambiente e do Mar. Assírio & Alvim. Lisboa. 



SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA ARADA/ 
MONTEMURO (2.ª FASE) 
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 
VOLUME 1 - RELATÓRIO 
 

 

15055_MD_EP_EIA_01_0.doc 

266 

ERICKSON WP, JOHNSON GD, STRICKLAND MD, YOUNG DP, SERNKA KJ & GOOD RE (2001). Avian 

collisions with wind turbines: A summary of existing studies and comparisons to other sources of avian 

collision mortality in the United States. – Western EcoSystems Technology Inc., 62 pp. 

ETSU (1995). The Mynyd Y Cemmaes Windfarm. Impact Study. Final Report. ETSU Report W/13/00395. 

ETSU (1996). Proceedings of a Workshop on Birds and Wind Turbines: Can they co-exist? ITE. 

Huntingdon, 26th March. ETSU-N-133. 

European Commission Working Group Assessment of Exposure to Noise (WG-AEN), 2007 – Good 

Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise Exposure. 

EVERAERT J, DEVOS K & KUĲ KEN E (2002). Wind turbines and birds in Flanders. – Rapport van het 

Instituut voor Natuurbehoud, R.2002.03, Brussels. 

FLORA-ON (2014). FLORA DE PORTUGAL INTERACTIVA. Sociedade Portuguesa de Botânica. 

www.flora-on.pt. 

GIRÃO, A. A. (1940), Montemuro, a mais desconhecida Serra de Portugal, Coimbra. 

GODINHO R, TEIXEIRA J, REBELO R, SEGURADO P, LOUREIRO A, ÁLVARES F, GOMES N, 

CARDOSO P, CAMILO-ALVES C & BRITO JC (1999). Atlas of the continental Portuguese herpetofauna: 

an assemblage of published and new data. Revista Espanhola de Herpetologia. 13: 61-82. 

GOODCHILD, P., 2002. Paisagem e Património. Associação Portuguesa de Arquitectura Paisagista, n.º3: 

6-8. 

GUIMARÃES, B. D. (1954), Cinfães. Subsídios para uma monografia do concelho, Junta Distrital do Douro 

Litoral, Porto. 

HOWELL J & DIDONATO J (1991). Assessment of avian use and mortality related to wind turbines 

operations, Almont Pass, Alameda and Contra Costa Counties, California, September 1988 through August 

1989. Final Report. U.S. WindPower. 

ICNB (2008). Plano Sectorial da Rede Natura 2000 – Fichas dos Sítios “Serras da Freita e Arada” 

(PTCON0047) e “Serra de Montemuro” (PTCON0025). Instituto da Conservação da Natureza e da 

Biodiversidade. Lisboa. 

ICNF, 1997. Sitio Classificado da Rede Natura – Serra de Montemuro. Disponível em 

<http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000/resource/sic-cont/montemuro> 

ICNF, 2000. Sitio Classificado da Rede Natura – Serra da Freita e Arada. Disponível em: 

http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000/resource/sic-cont/serras-da-freita-e-arada. 

IGP, 2007. Carta de Ocupação do Solo. Disponível em <http://www.igeo.pt/e-IGEO/egeo_downloads.htm> 



SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA ARADA/ 
MONTEMURO (2.ª FASE) 
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 
VOLUME 1 - RELATÓRIO 
 

 

15055_MD_EP_EIA_01_0.doc 

267 

INE. 2001. Censos de 2001 – População residente, população presente, famílias, núcleos familiares, 

alojamentos e edifícios por lugar. 

Improved Methods for the Assessment of the Generic Impact of Noise in the Environment (IMAGINE) – 

Determination of Lden and Lnight using measurements. 2006 

JAVIER L & ESCRIVA B (1987). La Guia de Incafo de los Anfíbios y Reptiles de la Peninsula Iberica, Islas 

Baleares y Canarias. Incafo (Ed.). Madrid. 

JOHNSON GD, ERICKSON WP, STRICKLAND MD, SHEPHERD MF, SHEPHERD DA & SARAPPO SA 

(2002). Collision mortality of local and migrant birds at a large-scale windpower development on Buffalo 

Ridge, Minnesota. – Wildlife Society Bulletin 30: 879-887. 

Jornal Oficial da União Europeia, L212, 28-08-2003 – Recomendação da Comissão 2003/613/CE de 6 de 

Agosto de 2003. 

Jornal Oficial das Comunidades Europeias, L189, 18-07-2002 – Directiva 2002/49/CE, de 25 de Junho (DL 

nº 146/2006, de 31 de Julho). 

LIIEMA (Landscape Institute and Institute of Environmental Management and Assessment), 2002. 

Guidelines for Landscape and Visual Impact Assessment. Spon Press, London. 

LUCAS MD, JANSS GFE & FERRER M (2004). The effects of a wind farm on birds in a migration point: the 

Strait of Gibraltar. – Biodiversity and Conservation 13: 395-407. 

MARQUES, Jorge Adolfo (2000), Sepulturas escavadas na rocha na região de Viseu, Viseu. 

MATHIAS ML (Coord.). (1999). Mamíferos terrestres de Portugal Continental, Açores e Madeira. ICN, 

Lisboa. 

MOITA, I. (1966), Características predominantes do grupo dolménico da Beira Alta, Ethnos, 5, Lisboa. 

NP 4361-2 – Atenuação do Som na sua Propagação ao Ar Livre: Método Geral de Cálculo. 2001. 

NP ISO 1996-1 – Acústica - Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente. Parte 1: Grandezas 

fundamentais e métodos de Avaliação. 2011. 

NP ISO 1996-2 – Acústica - Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente. Parte 2: Determinação dos 

níveis de pressão sonora do ruído ambiente. 2011. 

OSBORN RG, HIGGINS KF, DIETER CD & USGAARD R E (1996). Bat Collisions with Wind Turbines in 

South-western Minnesota. Bat research News. Vol. 37 (4): 105-108. 



SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA ARADA/ 
MONTEMURO (2.ª FASE) 
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 
VOLUME 1 - RELATÓRIO 
 

 

15055_MD_EP_EIA_01_0.doc 

268 

OSBORN RG, HIGGINS KF, USGAARD RE, DIETER CD & NEIGER R.D (2000). Bird mortality associated 

with wind turbines at the Buffalo Ridge Wind Resource Area, Minnesota. – American Midland Naturalist 

143: 41-52. 

PEDRO, I. (1995), O povoamento proto-histórico na região de Viseu, Dissertação de mestrado 

apresentada à FLUP. 

PENA A & CABRAL J (1996). Roteiros da Natureza. Região Centro. Temas e Debates. 

PEREIRA, Nelson (2001), Montemuro de Pena a Pena, Associação Cultural Amigos de Peixeninho. 

PEREIRA, Nelson (2002), Fanucos da Serra, Associação Cultural Amigos de Peixeninho. 

PETTERSSON J (2005). The impacts of off shore wind farms on bird life in Southern Kalmar Sound, 

Sweden. Swedish Energy Agency, 124 pp. 

PIERCE, ALLAN D. – Acoustics, An Introduction to It’s Physical Principles and Applications. 3ª ed. [s.l.]: 

Acoustical Society of America, 1994. ISBN 0-88318-612-8. 

PIMENTA V, BARROSO I, ÁLVARES F, CORREIA J, FERRÃO DA COSTA G, MOREIRA L, 

NASCIMENTO J, PETRUCCI-FONSECA F, ROQUE S & SANTOS E (2005). Situação Populacional do 

Lobo em Portugal: resultados do Censo Nacional 2002/2003. Relatório Técnico Instituto da Conservação 

da Natureza / Grupo Lobo. Lisboa, 158 pp. 

PINHO, L. S., A. L. CORREIA & A. C. LIMA (1998), Património arqueológico do vale do Bestança, 

Associação para a Defesa do Vale do Bestança, Cinfães. 

PINHO, L. S., A. L. CORREIA & A. C. LIMA (1999), Roteiro arqueológico de Cinfães, Câmara Municipal de 

Cinfães. 

PROSISTEMAS (2009). Monitorização de quirópteros do Parque Eólico da Arada-Montemuro. Fase de 

Exploração (1º Ano) Relatório 02. Estudo efectuado por ProSistemas, Consultores de Engenhria para 

Eólica da Arada, S.A. Linda-a-Velha, Dezembro de 2009. 

PROSISTEMAS (2010). Monitorização de quirópteros do Parque Eólico da Arada-Montemuro. Fase de 

Exploração (2º Ano) Relatório 03. Estudo efectuado por ProSistemas, Consultores de Engenharia para 

Eólica da Arada, S.A. Linda-a-Velha, Dezembro de 2010. 

RAIMUNDO R (2004). Condicionantes ambientais na distribuição de anfíbios e répteis em Portugal 

Continental. Msc. Universidade de Évora. 

RAINHO A (Coord.) (2013). Atlas dos Morcegos de Portugal Continental. Lisboa: Instituto da Conservação 

da Natureza e das Florestas, 2013. 96 pp. 

ROMÃO C (1996). Manual Interpretativo dos Habitat da União Europeia. Versão EUR 15. DG XI. Bruxelas. 



SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA ARADA/ 
MONTEMURO (2.ª FASE) 
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 
VOLUME 1 - RELATÓRIO 
 

 

15055_MD_EP_EIA_01_0.doc 

269 

ROQUE S, GODINHO R, CADETE D, PINTO S, PETRUCCI-FONSECA F & ÁLVARES F (2009) - Plano 

de Monitorização do Lobo Ibérico nas áreas dos Projectos Eólicos das Serras de Montemuro, Freita, Arada 

e Leomil – Ano II. Relatório Anual. CIBIO-UP/Grupo Lobo, 197 pp + Anexos. 

ROQUE S, GODINHO R, CADETE D, PINTO S, PETRUCCI-FONSECA F & ÁLVARES F (2010) - Plano 

de Monitorização do Lobo Ibérico nas áreas dos Projectos Eólicos das Serras de Montemuro, Freita, Arada 

e Leomil – Ano III. Relatório Anual. CIBIO-UP/Grupo Lobo, 141 pp + Anexos. 

ROQUE S, GODINHO R, CADETE D, RIBEIRO SB, PETRUCCI-FONSECA F & ÁLVARES F (2008) - 

Plano de Monitorização do Lobo Ibérico nas áreas dos Projectos Eólicos das Serras de Montemuro, Freita, 

Arada e Leomil – Ano I. Relatório Anual. CIBIO-UP/Grupo Lobo, 116 pp + Anexos. 

RSPB (1988). Evidence to the House of Lords Select Committee on the European Communities Inquiry 

into Alternative Energy Sources. Royal Society for the Protection of Birds. Conservation Topic Paper 22. 

SEO/BirdLife (1995). Effects of wind turbine power plants on the avifauna in the Campo de Gibraltar region. 

– Summary of final report commissioned by the Environmental Agency of the Regional Government of 

Andalusia. Unpublished, Sociedad Espanola de Ornitologia, Madrid. 

SILVA, E. J. L. (1995), Megalitismo da bacia do Douro (margem sul), Actas do 1º Congresso de 

Arqueologia Peninsular, 5, Trabalhos de Antropologia e Etnologia, 35 (1), Sociedade Portuguesa de 

Antropologia e Etnologia, Porto. 

SILVA, E. L. & A. M. L. da CUNHA (1988-94), Inventário arqueológico do concelho de Cinfães, Gaya, 6, 

Gabinete de História e Arqueologia de Vila Nova de Gaia, Vila Nova de Gaia 

STILL D, LITTLE B & LAWRENCE S (1996). The effect of wind turbines on the bird populations at Blyth 

Harbour, Northumberland. – ETSU W/13/00394/REP. 

Vieira, A., 2005. Avaliação das Potencialidades naturais e paisagisticas da Serra de Montemuro. UTAD. X 

Colóquio Ibérico de Geografia. Disponível em: 

http://www.apgeo.pt/files/docs/CD_X_Coloquio_Iberico_Geografia/pdfs/022.pdf. 

TORRES RT, ROCHA RG, FERREIRA E, CARVALHO J, OLIVEIRA B, CRUZ T & FONSECA C (2013). 

Plano de monitorização do lobo a sul do rio Douro – zona oeste (PMLSD-O). Relatório Final. 

Departamento de Biologia, Universidade de Aveiro, Aveiro, 98 pp. 

WINKELMAN JE (1985). Impact of medium-sized wind turbines on birds: a survey on flight behaviour, 

victims, and disturbance – Neth. J. agric. Sci. 33: 75-78. 

WINKELMAN JE (1992). De invloed van de Sep-proefwindcentrale te Oosterbierum (Fr.) op vogels, 2: 

nachtelijke aanvaringskansen. RIN-rapport 92/4. IBN-DLO, Arnhem. 



SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA ARADA/ 
MONTEMURO (2.ª FASE) 
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 
VOLUME 1 - RELATÓRIO 
 

 

15055_MD_EP_EIA_01_0.doc 

270 

RELATÓRIOS 

CANINAS, J. C., HENRIQUES F., SABROSA A., CANHA A., HENRIQUES F. R., CHAMBINO M., 

BATISTA A., CORREIA A. (2005), Relatório sobre a Avaliação do Descritor Património dos Estudo de 

Impacte Ambiental dos Parques Eólicos de Arada e Montemuro, elaborado por EMERITA Lda. para 

ProSistemas Consultores de Engenharia, SA, Lisboa. 

CANINAS, J. C., LIMA A., MONTEIRO M., CORREIA A. & PINTO V. (2006), Relatório sobre a Avaliação 

do Descritor Património dos Estudo de Impacte Ambiental do Parque Eólico de São Macário II, elaborado 

por EMERITA Lda. para ProSistemas Consultores de Engenharia, SA, Lisboa. 

CHAVES, Carlos; CORREIA, Alexandre e DUARTE, Telma (2011) Relatório Final do Acompanhamento 

Arqueológico da Construção do Parque Eólico Arada/Montemuro, EMERITA. 

HENRIQUES, F., CANINAS, João, HENRIQUES, Francisco, LIMA, Alexandre CORREIA, Alexandre, e 

PINTO, Vasco (2007), Relatório sobre a Avaliação do Descritor Património dos Estudo de Impacte 

Ambiental dos Parques Eólicos de Bustelo e Cinfães, elaborado por EMERITA Lda. para ProSistemas 

Consultores de Engenharia, SA, Lisboa. 

LIMA, A., I., GOMES, M., PEREIRA, O., FERNANDES, S. PEREIRA & PINTO, Vasco (2006), Relatório 

sobre a Avaliação do Descritor Património do Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de 

Execução dos Parques Eólicos de Arada e Montemuro, elaborado por EMERITA Lda. para ProSistemas 

Consultores de Engenharia, SA, Lisboa. 

MONTEIRO, M., BATISTA A., CANINAS, J.& CORREIA, A. (2006), Relatório sobre a Avaliação do 

Descritor Património dos Estudo de Incidências Ambientais do Parque Eólico de Tendais, elaborado por 

EMERITA Lda. para ProSistemas Consultores de Engenharia, SA, Lisboa. 

TEIXEIRA, R. & AMARAL, P. (2000, 2001) Relatórios elaborados no âmbito do Estudo de Impacte 

Ambiental do Parque Eólico de Cinfães – Sítios de Fonte da Quelha e Alto do Talefe, ENERNOVA. 

 

 

Lisboa, Outubro de 2014 

 

 

Albertina Gil 

(Eng.ª Zootécnica) 


