
 

PARQUE EÓLICO DE TORRE DE MONCORVO 
 

ESTUDO PRÉVIO 

 

PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE 
INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS 
DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL 
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA 
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE 
DIREÇÃO-GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA 
CENTRO DE ECOLOGIA APLICADA PROF. BAETA NEVES  
 

 

OUTUBRO DE 2015 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA N.º 2809 
Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª fase)                                                          

 
ÍNDICE 

 

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................... 1 

2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO ................................................................................................................... 1 

3. O PROJETO ................................................................................................................................................... 2 

4. APRECIAÇÃO DO PROJETO ............................................................................................................................ 8 

5. CONSULTA PÚBLICA .................................................................................................................................... 76 

6. CONCLUSÕES .............................................................................................................................................. 76 

 

ANEXOS 

Anexo I – Enquadramento e localização do projeto 

Anexo II – Registo da visita ao local 

Anexo III – Pareceres externos 

Anexo IV - Índice de Avaliação Ponderada de Impactes Ambientais 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA N.º 2818                                                                                                                                                                            Pág. 1 
Parque Eólico de Torre de Moncorvo 

1. INTRODUÇÃO 

A Direcção-Geral de Energia e Geologia, na qualidade de entidade licenciadora, apresentou à Agência 
Po tuguesaàdoàá ie teà áPá ,àoàEstudoàdeàI pa teàá ie talà EIá à elativoàaoàp ojetoà Pa ueàEóli oà
de Torre de Moncorvo ,à e à faseà deà estudoà p vio,à ujoà p opo e teà à aà e p esaà Parque Eólico de 
Moncorvo, Unipessoal, Lda., empresa detida pela Island Renewable Energy. 

A fim de dar cumprimento à legislação em vigor sobre Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), 
nomeadamente ao artigo 9º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, a Agência Portuguesa do 
Ambiente, I.P. (APA), na qualidade de autoridade de AIA, considerou que estavam reunidos os 
elementos necessários à correta instrução do procedimento de AIA, pelo que nomeou a seguinte 
Comissão de Avaliação (CA): 

 APA (alínea a)): Eng.ª Catarina Fialho (preside a CA); 

 APA (alínea a)): Dr.ª Cristina Sobrinho (consulta pública); 

 APA (alínea a)): Eng.ª Maria João Leite; 

 Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) (alínea c)): Dr. Carlos Pedro Santos; 

 Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) (alínea d)): Dr. João Marques; 

 Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) (alínea e)): Dr. Carlos Meireles; 

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR Norte) (alínea g)): Arq.ª 
Alexandra Cabral; 

 Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) (alínea h)): Eng.ª José Carlos Couto; 

 Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves (CEABN) (alínea i)): Arq. João Jorge. 

O projeto enquadra-se no ponto 3i, do Anexo II do diploma mencionado,à espeita teàaà Aproveitamento 
da energia eólica para produção de eletricidade . 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) em avaliação é composto pelos seguintes volumes: 

 Relatório Síntese 

 Anexos (2 volumes) 

 Resumo Não Técnico (RNT) 

 Resposta ao Pedido de Elementos Adicionais 

O EIA foi elaborado pela empresa PROCESL – Engenharia Hidráulica e Ambiental, S.A. e foi desenvolvido 
entre fevereiro de 2014 e janeiro de 2015. 

 

2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

O procedimento de avaliação contemplou o seguinte: 

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

2. Análise técnica do EIA e documentação adicional, consulta do estudo prévio do projeto. 

 No decurso da análise da conformidade do EIA, a CA considerou necessário a solicitação de 
elementos adicionais, ao abrigo do n.º 8, do Artigo 14º, do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de 
outubro. Uma vez que é proposto no EIA que alguns aerogeradores devem ser relocalizados 
devido aos impactes negativos identificados, a CA considerou, entre outros elementos, que devia 
ser apresentada uma análise completa dessas novas posições. Na sequência do solicitado, o 
proponente apresentou no aditamento uma alternativa ao layout apresentado inicialmente.  
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 O proponente entregou elementos adicionais, tendo sido considerado que, de uma maneira 
geral, a informação contida no Aditamento dava resposta às questões levantadas pela CA, pelo 
que foi declarada a conformidade do EIA. 

3. Solicitação de pareceres específicos às seguintes entidades externas: EDP Distribuição, EDP 
Produção, REN - Redes Energéticas Nacionais, DGADR, DG Território, DRAP-N, EMFA, ANACOM, 
Turismo de Portugal, IP, Câmara Municipal de Torre de Moncorvo, Câmara Municipal de 
Carrazeda de Ansiães Os pareceres recebidos encontram-se em anexo e foram analisados e 
integrados no presente parecer. 

4. Visita de reconhecimento ao local de implantação do projeto, onde estiveram presentes alguns 
representantes da CA (APA, DGPC, ICNF, CCDR-Norte, CEABN e DGEG), do proponente, e da 
equipa que elaborou o EIA.  

5. Análise dos resultados da Consulta Pública, que decorreu durante 20 dias úteis, de 5 de agosto a 
1 de setembro de 2015.  

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

7. Elaboração do parecer final. 

 

3. O PROJETO 

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA). 

3.1. ANTECEDENTES 

O projeto do Parque Eólico de Torre de Moncorvo foi sujeito a procedimento de AIA em Abril de 2010 
(AIA 2255). Para este projeto foram apresentadas duas alternativas, uma com 27 aerogeradores e outra 
com 29, localizados na serra do Reboredo, abrangendo as freguesias de Torre de Moncorvo, Açoreira, 
Maçores, Felgueiras, Larinho e Felgar, no concelho de Torre de Moncorvo. 

O referido procedimento de AIA foi encerrado, a pedido da empresa proponente. No entanto, foi objeto 
de um parecer desfavorável por parte da Comissão de Avaliação (CA), bem como de uma proposta de 
Declaração de Impacte Ambiental (DIA) também desfavorável, por parte da APA. Da análise efetuada, foi 
considerado que o projeto iria induzir impactes negativos muito significativos e não minimizáveis sobre 
a avifauna e paisagem.  

Foram ainda identificadas incompatibilidades com as concessões mineiras e o elevado potencial mineiro 
existente, e com a área de Perímetro Florestal da Serra do Reboredo. 

Em Maio de 2014, iniciou-se novo procedimento de AIA (AIA 2764) para o Parque Eólico de Torre de 
Moncorvo. Foi apresentado um novo projeto, noutro local e com mais aerogeradores. Este novo 
projeto, com 30 aerogeradores, abrange as freguesias de Vilarinho da Castanheira, no concelho de 
Carrazeda de Ansiães, e as freguesias de Cabeça Boa, Castedo, Horta da Vilariça e Lousa, no concelho de 
Torre de Moncorvo. 

O projeto insere-se e desenvolve-se ainda na Zona Especial de Proteção do Alto Douro Vinhateiro 
(inscrito na Lista do Património Mundial da UNESCO como Paisagem Cultural, a 14 de Dezembro de 
2001, Monumento Nacional, ao abrigo do n.º 7, do artigo 15.º, da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro; 
Aviso n.º 15170/2010, DR, 2.ª série, n.º 147, de 30-07-2010). 

Este parque eólico tem como projetos complementares a construção de uma linha elétrica aérea a 
30 kV, de uma linha elétrica aérea a 60 kV e de um novo Posto de Corte onde será feita a ligação ao 
Serviço Elétrico Nacional (SEN) através da linha elétrica existente a 60 kV Pocinho-Mirandela. 

Em julho de 2014, e após análise do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) apresentado, a Comissão de 
Avaliação considerou que a informação em falta implicaria a total reformulação de fatores ambientais 
como os sistemas ecológicos, paisagem, património cultural e paisagem cultural, fatores estes 
considerados relevantes e determinantes para uma adequada avaliação de impactes, face à área de 
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estudo em questão. Neste sentido, a APA, com base na apreciação efetuada pela Comissão de 
Avaliação, considerou que não se encontravam reunidas as condições para dar seguimento ao 
procedimento de AIA, tendo apresentado uma proposta de desconformidade do EIA, a qual foi objeto 
de audiência de interessados ao abrigo do disposto no artigo 100.º e seguintes do CPA. Após análise das 
alegações apresentadas pelo proponente nessa sede, manteve-se a pronúncia pela desconformidade do 
EIA, tendo-se procedido ao encerramento do respetivo processo de AIA. 

Posteriormente, foi submetido o projeto agora em avaliação e objeto da presente análise. 

3.2. OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

O objetivo do projeto é a produção de energia elétrica a partir de uma fonte de energia renovável e não 
poluente contribuindo para a diversificação das fontes energéticas do país, para o cumprimento do 
Protocolo de Quioto, e para o cumprimento dos objetivos da Estratégia Nacional para a Energia (ENE 
2020): … àCumprir os compromissos assumidos por Portugal no contexto das políticas europeias de 

combate às alterações climáticas, permitindo que em 2020, 60% da eletricidade produzida tenha origem 

em fontes renováveis; e Reduzir em 25% o saldo importador energético com a energia a partir de fontes 

endógenas gerando uma redução nas importações … . 

Com a implantação do Parque Eólico de Torre de Moncorvo pretende-se instalar trinta aerogeradores, 
de 2 MW de potência unitária cada. Estima-se que este projeto, com uma potência instalada de 
60,0 MW, produza em ano médio cerca de 218,6 GWh. 

3.3. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 

O Parque Eólico de Torre de Moncorvo situa-se nos concelhos de Torre de Moncorvo (freguesias de 
Cabeça Boa, Castedo, Horta da Vilariça e Lousa) e Carrazeda de Ansiães (freguesia de Vilarinho da 
Castanheira). 

O parque eólico é constituído por 30 aerogeradores (AG), de 2000 kW de potência unitária cada, 
desenvolvendo-se numa zona planáltica abrangendo duas linhas de cumeada (Oeste e Este) com 
orientação N-S. Para assegurar a interligação entre as duas cumeadas do parque eólico será necessário 
construir uma linha elétrica aérea, a 30 kV (ramal interno de ligação), com cerca de 2,5 km, na freguesia 
de Vilarinho da Castanheira (concelho de Carrazeda de Ansiães). 

A ligação ao Serviço Elétrico Nacional (SEN) será estabelecida através de uma linha elétrica aérea, a 60 
kV, com um comprimento aproximado de 5,2 km, que se desenvolve nas freguesias de Lousa e Cabeça 
Boa (concelho de Torre de Moncorvo). Esta ligará o Parque Eólico de Torre de Moncorvo a um posto de 
corte a construir. Este posto de corte será ligado à LN 60 kV Pocinho-Mirandela existente que passa 
junto do mesmo, através da qual se efetuará a ligação à subestação do Pocinho (REN). 

A linha elétrica a 60 kV terá 20 apoios, 3 com uma tipologia e 17 com outra tipologia, ambos com 4 
planos de colisão. É proposta a colocação de BFD e de dispositivos anti-poiso. A linha elétrica a 30 kV 
terá 11 apoios de tipologias diferentes, 3 apoios terão 3 planos de colisão e situam-se nos extremos da 
linha e 8 terão 4 planos de colisão. Posteriormente, o promotor enviou uma proposta de novos apoios 
para a linha a 30 kV, com 2 planos de colisão, 1 de linhas elétricas e outro para cabo de fibra ótica. É 
proposta a colocação de BFD em cada 5 m e dispositivos anti-poiso. 

A área de implantação do projeto insere-se fora dos limites da Rede Nacional de Áreas Protegidas e dos 
Sítios e ZPE que integram a Rede Natura 2000. Não obstante, grande parte insere-se na Zona Especial de 
Proteção (ZEP) do Alto Douro Vinhateiro (ADV), publicada na II.ª Série do Diário da República em 30 de 
Julho de 2010, através do Aviso 15170/2010 do Ministério da Cultura. Esta zona (originalmente 
designada por zona de tampão), que se infere corresponder à Região Demarcada do Douro (Demarcated 

Douro Region), foi indicada aquando da apresentação da candidatura do Alto Douro Vinhateiro a 
Património Mundial, vindo a ser classificado como Monumento Nacional, na categoria de Paisagem 
Cultural. 

Como referido, o EIA considera duas alternativas ao nível da configuração do parque eólico – layout A e 
layout B. Os dois layouts diferem essencialmente nas posições dos aerogeradores 16 ao 20, que no 
layout A se encontram mais próximos do limite da zona do Alto Douro Vinhateiro. 
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Layout A 

 

Fonte: EIA 
Nota: identificação dos limites do ADV (Castanho) e da respetiva ZEP (Azul) 
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Layout B 

 

Fonte: EIA 
Nota: Identificação dos limites do ADV (Castanho) e da respetiva ZEP (Azul) 

 

Assim, o projeto em avaliação implica a instalação/execução dos seguintes elementos e infraestruturas 
principais: 

 30 aerogeradores, com uma potência unitária de 2 MW; 

 30 plataformas de apoio à montagem dos equipamentos; 

 Rede elétrica de cabos de interligação dos aerogeradores ao edifício de comando/ subestação 
(aérea e subterrânea); 

 Edifício de comando/Subestação; 

 Posto de corte; 

 Acessos; 

 Ligação ao Serviço Elétrico Nacional. 
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No quadro seguinte são apresentadas as principais características do projeto em avaliação. 

Potência Instalada 60 MW 

Produção Prevista Total 218,6 GWh/ano 

Aerogeradores 

Número 30 
Potência unitária 2 MW 
Altura 120 m 
Diâmetro do rotor 114 m 
Posto de transformação Externo 

Plataforma de montagem 1 471 m2 

Número de pás 3 

Velocidade do 
Vento 

Início de funcionamento 2 m/s 

Máxima de serviço 11,5 m/s 

Ligação interna 
Valas 18 216 m2 (layout A) / 14 398 m2 (layout B) 

Linha elétrica aérea 2,5 km 

Edifício de comando/ subestação 695 m2 

Posto de Corte 1 100 m2 

Linha elétrica aérea a 60 kV 5,20 km 

Área do Estaleiro 1 000 m2 
 

Área do Estaleiro 1 000 m2 
 

 

O acesso ao parque eólico será efetuado pelo IP4, no sentido de Bragança, seguindo depois pela IC5. 
Posteriormente, seguir-se-á no sentido de Carrazeda de Ansiães, seguindo-se pela EN214 até Mogo de 
Ansiães. Depois segue-se pela esquerda, para a EM626, e de seguida pela EM624, no sentido Vilarinho 
da Castanheira, até chegar à área de implantação do parque eólico. 

A acessibilidade ao núcleo Este é assegurada pela Estrada Municipal EM623-1, estrada que atravessa 
este núcleo em direção a Castedo e Vide. O acesso ao núcleo Oeste é também assegurado pela EM324 
que efetua a ligação a Vilarinho da Castanheira. 

No que respeita à área de implantação do parque eólico, esta já possui uma extensa rede de caminhos, 
que segundo o EIA foi aproveitada sempre que tecnicamente possível, favorecendo-se assim a 
beneficiação dos mesmos em detrimento da abertura de novos acessos. Assim, para o layout A será 
necessário construir cerca de 8 578 m de novos acessos e cerca de 22 820 m de acessos que necessitam 
de beneficiação. Para o layout B, os acessos a construir terão cerca de 6 098 m de extensão e os a 
melhorar cerca de 20 389 m. 

As vias de acesso terão características mínimas de acessibilidade que são necessárias durante a fase de 
construção e durante a vida útil do projeto para permitir a manutenção do parque eólico. Desta forma, 
os acessos a reabilitar ou a construir terão 5 m de largura, e serão em terreno estabilizado sem camada 
de revestimento betuminoso. As transições laterais nas zonas de aterro são em talude com inclinação de 
H/V = 3/2 e nas zonas de escavação terão uma vala de drenagem com profundidade de 0,5 m e 
inclinações laterais de H/V = 1/1. Os taludes de escavação de solo terão uma inclinação máxima de H/V 
= 1/1. 

A rede de cabos, a 30 kV, fará a interligação entre os aerogeradores previstos, através dos respetivos 
Postos de Transformação (PTs), com uma configuração radial, ligando os aerogeradores ao barramento 
de 30 kV da subestação, e deste para o transformador principal, por meio das respetivas celas de 
disjuntor. 

Os cabos exteriores serão enterrados, em vala, de um modo geral, ao longo dos acessos, entre os 
aerogeradores e o edifício de comando, sendo que as valas terão larguras e profundidades variáveis, 
dependendo do tipo a considerar, variando, desde 0,4 m de largura e 0,8 m de profundidade para valas 
do tipo I, até 1,2 m de largura e 1,1 m de profundidade para valas do tipo VII. 

Para o layout A prevê-se que a área ocupada pela vala de cabos seja cerca de 18 216 m2 e para o layout 
B cerca de 14 398 m2.  

De referir que o troço, comum aos dois layouts, respeitante à ligação entre os aerogeradores AG28 e o 
AG29, requer a construção de um caminho novo de acesso a essa vala, numa extensão de cerca de 
175 m, caminho este que será renaturalizado no final da obra. 

O EIA propõe a instalação de um estaleiro, que deverá ocupar cerca de 1 000 m2, localizado junto ao 
edifício de comando/ subestação.  
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Localização proposta para instalação do estaleiro 
Fonte: EIA 
 

A área total ocupada na fase de construção pelo projeto é da ordem dos 259 982 m2 para o layout A e 
227 422 m2 para o layout B. No entanto, a área que ficará efetivamente ocupada na fase de exploração é 
mais reduzida, sendo cerca de 189 336 m2 para o layout A e 162 325 m2 para o layout B. 

Relativamente à movimentação de terras estima-se que o volume de escavação envolvido na obra de 
construção seja de 172 902,2 m3 para o layout A e 146 617,2 m3 para o layout B, sendo que de aterro é 
171 969 m3 para o layout A e 145 694 m3 para o layout B. Os inertes sobrantes de movimentos de terras 
serão aplicados na construção das plataformas de montagem ou usadas para atenuação de depressões 
no traçado longitudinal das vias. 

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

 Instalação e utilização do estaleiros 

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

 Construção da plataforma de apoio à montagem do aerogerador; 

 Montagem do aerogerador; 

 Abertura da vala para instalação da rede de cabos; 

 Implantação dos apoios das linhas elétricas; 

 Movimentação de máquinas, veículos e pessoas afetas à obra; 

 Depósito temporário de terras e materiais; 

 Produção de resíduos e efluentes; 

 Desativação do estaleiro e recuperação paisagística das zonas intervencionadas. 

No âmbito da recuperação paisagística destacam-se as seguintes ações:  

 Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos serão limitados às áreas estritamente 
necessárias à execução dos trabalhos;  

 A camada superficial de solo existente nas áreas a desmatar e decapar será conduzida a depósito 
temporário para posterior utilização nas áreas degradadas pelas obras;  

 Será evitado o depósito, mesmo que temporário, de resíduos, assegurando desde o início a sua 
recolha e o seu destino final adequado;  
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 Será feita a descompactação do solo nas áreas afetadas pela obra;  

 Será feito o restabelecimento, tanto quanto possível, das formas originais de morfologia;  

 No final da obra serão removidas todas as construções provisórias, resíduos, entulhos e outros 
materiais.  

Não será efetuada sementeira no final da fase de construção do parque eólico, de forma a evitar a 
contaminação com materiais alóctones, deixando que a recuperação da vegetação se faça 
naturalmente. Dependendo dos resultados verificados através da monitorização da flora e vegetação 
durante o primeiro ano de funcionamento do projeto, será avaliada a necessidade de executar 
posteriormente uma sementeira. 

O EIA perspetiva uma duração aproximada de 15 meses para a construção do Parque Eólico de Torre de 
Moncorvo. 

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

 Presença e funcionamento dos aerogeradores; 

 Presença das linhas elétricas; 

 Manutenção e reparação de equipamento; 

 Presença e utilização dos acessos; 

 Produção de energia elétrica. 

Das visitas a alguns parques eólicos que se encontravam em manutenção, mais concretamente em 
mudança das pás dos aerogeradores, verificou-se uma movimentação significativa de máquinas e 
veículos afetos à mesma e a destruição do coberto vegetal das plataformas de montagem em 
recuperação. Assim, considera-se que além destas atividades previstas poderão ocorrer outras com 
impactes semelhantes aos da fase de construção.  

A fase de exploração (vida útil) prevista para o parque eólico é de 20 a 25 anos. 

 

4. APRECIAÇÃO DO PROJETO 

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

No âmbito da avaliação e dadas as características e dimensão do projeto e do seu local de implantação 
considera-se como fatores ambientais determinantes os Sistemas ecológicos, a Paisagem e o Património 
Cultural, e como fatores ambientais relevantes a Socioeconomia e os Solos e Ocupação do Solo.  

Foram também analisados os seguintes fatores ambientais: Geologia e Geomorfologia, Recursos 
Hídricos e o Ambiente Sonoro. 

No presente parecer foi igualmente verificada a compatibilização do projeto com os Instrumentos de 
Gestão do Território no capítulo referente ao Ordenamento do Território. 

4.1. GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E HIDROGEOLOGIA 

Caracterização da situação atual 

A Geomorfologia e a Geologia, fundamentalmente baseadas nas informações da Notícia Explicativa da 
Folha 11-C (Torre de Moncorvo) de Ferreira et al. (1989), estão apresentadas no EIA de forma clara, 
caracterizando corretamente o enquadramento geográfico e geológico da área de estudo. 

Na área do projeto, como em toda a região envolvente, a morfologia é marcada e condicionada pela 
tectónica, expressa por um sistema de falhas NNE-SSW, bastante denso, tardi-variscas, reativadas na 
orogenia alpina e algumas delas ativas até à atualidade. A mais expressiva deste sistema é a Falha 
Bragança – Vilariça – Manteigas, responsável pela formação do Vale da Vilariça (graben), pela sua forma 
retilínea e pela deflexão esquerda do rio Douro (meandro de Vale Meão). 
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Observando a paisagem, é percetível que este graben da Vilariça, zona abatida, separa dois blocos 
sobrelevados, a leste e a Oeste dessa estrutura. Para além do rejeito horizontal expressivo desta falha 
(de 6 a 9 Km), esta estrutura tectónica provoca um desnivelamento vertical significativo entre estes dois 
blocos: o bloco Oeste ascende 300 a 400 m em relação ao bloco leste. Constata-se que o rebordo leste 
do Vale da Vilariça é marcado por uma escarpa abrupta de cerca de 300 m, enquanto que o rebordo 
Oeste é marcado por patamares tectónicos, escalonados, até se atingir o planalto de Carrazeda de 
Ansiães à cota de 650 a 750 m de altitude, onde se situa a área deste projeto. Este planalto, 
corresponderá à superfície da Meseta, sobrelevada, atualmente já bastante degradada pelo 
ravinamento da rede hidrográfica. 

Quanto ao contexto geológico da área do projeto, de acordo com a Carta Geológica de Portugal, à 
escala 1:50.000, Folha 11-C (Torre de Moncorvo), dos Serviços Geológicos de Portugal, de 1989, a sua 
implantação situa-se fundamentalmente nos granitóides da antiforma Vila Real – Carviçais da 3ª fase 
varisca. Estes plutões graníticos, de orientação geral W-E, são intrusivos em metassedimentos do Grupo 
do Douro, de idade Câmbrico inferior- médio.  

De acordo com esta carta geológica, o contacto Norte é feito com a Formação Ervedosa, caracterizada 
pelas intercalações de filitos cloríticos, quartzo-cloríticos e metaquartzovaques com magnetite. A Sul, o 
contacto é feito com a Formação Pinhão, que apresenta características litológicas idênticas à Formação 
Ervedosa. 

Do ponto de vista hidrogeológico o parque eólico insere-se numa área constituída por granitos e 
formações metassedimentares. Estas litologias criam meios heterogéneos e anisotrópicos com 
condições hidrogeológicas variáveis constituindo, geralmente, aquíferos fissurados, descontínuos, com 
pequena capacidade de armazenamento e produtividade média de 1L/s. Estes aquíferos são, contudo, 
importantes a nível local pois são origem do abastecimento privado e do abastecimento público a 
pequenas povoações. Na região, verifica-se uma tendência, para as águas oriundas das formações 
metassedimentares apresentarem maior dureza e mineralização do que as das zonas graníticas. 

Avaliação de impactes 

Os impactes negativos sobre a geologia e geomorfologia estão corretamente definidos, são irreversíveis 
e pouco significativos. Os impactes sobre as antigas áreas de concessão mineira abandonadas são pouco 
significativos, com a exceção na concessão abandonada nº 2164, onde se pretendem instalar dois 
aerogeradores, AG19 e AG20 do layout B. Trata-se de pequenas explorações mineiras intragraníticas, 
onde foi explorado durante a 2ª Grande Guerra, a cassiterite (estanho) e a wolframite (tungsténio) que 
ocorrem em filões de ganga quartzosa de orientação NE-SW. A implantação do parque eólico não 
inviabilizará eventuais explorações. 

Nos recursos hídricos subterrâneos, foram identificados e avaliados os impactes para a fase de 
construção, exploração e desativação. O EIA considera que na fase de construção, será pouco provável a 
ocorrência de interferências com o nível freático dada a pequena profundidade das escavações (da 
ordem dos 3 m) e a localização das infraestruturas do parque eólico em áreas de cumeada. 

Relativamente à ocorrência de derrames acidentais de óleos e/ou combustíveis, o EIA refere que estes 
serão imediatamente contidos de acordo com as medidas e cuidados a observar em fase de obra ou 
com os sistemas de segurança existentes no empreendimento eólico. 

Dadas as características do projeto (escavações pouca profundas e pequenas áreas de 
impermeabilização) considera-se devidamente definidos e avaliados os impactes nos recursos hídricos 
subterrâneos. 

Foi sugerido que do ponto de vista do património geológico este estudo poderia ter ido mais além, com 
a caracterização de aspetos da geomorfologia granítica e das ocorrências mineiras, pese embora o 
impacte pouco significativo deste projeto. 
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4.2. SISTEMAS ECOLÓGICOS 

Caracterização da situação atual 

O projeto não abrange nenhuma área classificada ou sujeita a regime florestal.  

Na área de estudo do parque eólico predominam as áreas florestais, que ocupam 41,8% da área, 
seguido das áreas agrícolas com 29,4% e das áreas de mato com 28,4%. As áreas artificializadas ocupam 
apenas 0,5%. Importa ainda referir que metade das áreas de mato possui árvores dispersas de várias 
espécies, o que acentua o caráter florestal da área de estudo. 

Os biótopos identificados na área de estudo foram os seguintes: Sobreiral, Carvalhal, Floresta mista, 
Afloramentos rochosos, Matos, Pinhal, Culturas agrícolas e Áreas artificializadas. Apenas foi identificado 
um habitat da Diretiva Habitats, o habitat prioritário 9560 - Florestas endémicas de Juniperus spp. O EIA 
refere que não foram encontradas áreas suficientemente representativas que pudessem ser 
enquadradas noutros habitats naturais da Diretiva mas refere que pontualmente surgem pequenas 
manchas de habitat 9240 - Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e Quercus canariensis, 9230 - 
Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica e 9260 - Florestas de Castanea 

sativa.  

Durante os trabalhos de campo, que incluíram 3 campanhas (março, setembro/outubro e maio), foram 
identificadas 263 taxa de flora, dos quais 34 espécies com relevância para efeitos de conservação e 
diversos núcleos/indivíduos de 12 espécies invasoras. Apenas foi realizada a cartografia de 6 espécies 
com relevância e no caso das espécies exóticas não se realizou a cartografia de Conyza canadensis por 
ser uma espécie comum e amplamente distribuída na zona. 

As florestas de sobreiro foram consideradas como tendo uma valor florístico excecional mas todos os 
outros biótopos foram considerados relevantes devido ao valor da flora neles encontrados. 

Nas quadrículas onde se insere a área de estudo estão referenciadas 12 espécies de anfíbios tendo sido 
confirmadas 7, nenhuma delas com estatuto de ameaça mas 4 incluídas nos anexos da Diretiva Habitats 
(Tritão-marmoreado, Sapo-corredor, Rã-ibérica e Rã-Verde). No que concerne aos répteis, estão 
referenciadas 18 espécies tendo sido confirmadas 9, nenhuma destas com estatuto de ameaça. A 
Lagartixa-ibérica e a Cobra-de-ferradura estão incluídas nos anexos da Diretiva. Das espécies 
potencialmente ocorrentes na zona há ainda a destacar a Cobra-de-pernas-pentadáctila e o Lagarto-de- 
água, por se encontrarem incluídos nos anexos da Diretiva, e a Lagartixa-de-dentes-denteados e a 
Lagartixa-do-mato-ibérica por apresentarem estatuto de conservação desfavorável. 

Nas 7 campanhas realizadas para a avifauna, foram detetadas um total de 88 espécies de aves na 
totalidade da área prospetada, tendo sido identificadas 81 na área de estudo do parque eólico e 61 na 
sua envolvente próxima. Das 81 espécies registadas na área do parque eólico, destacam-se 17, por 
apresentarem, segundo o Livro Vermelho de Vertebrados de Portugal, um estatuto de conservação 
desfavorável, incluindo 11 espécies de rapinas/planadoras. O elenco inclui 4 espécies consideradas em 
perigo (Águia-de-Bonelli, Águia-Real, Abutre-do-Egipto e Tartaranhão-caçador) e 3 espécies com 
estatuto vulnerável (Açor, Milhafre-real e Tartaranhão-azulado; as duas ultimas com estatuto de 
criticamente em perigo para as populações residentes). Destaque ainda para os passeriformes Cartaxo-
nortenho, Chasco-ibérico e Escrevedeira-amarela, com estatuto vulnerável. As restantes espécie têm 
estatuto de quase ameaçadas e incluem o Peneireiro-cinzento, o Grifo, a Águia calçada, a Águia-
cobreira, a Petinha-das-árvores, a Toutinegra-real e o Picanço-barreteiro.  

Os valores de riqueza específica, abundância relativa e índice de diversidade relativamente às aves são 
semelhantes ao longo do ano e semelhantes nas duas zonas (em termos médios). O EIA conclui que 
estas áreas não dispõem de uma elevada biodiversidade em termos de avifauna mas que a área tem 
alguma importância para espécies com estatuto de ameaça, nomeadamente para rapinas. 

As aves de rapinas foram detetadas por toda a área do parque eólico. O Grifo com 36 observações, a 
Águia-cobreira com 14 e a Águia-de-asa-redonda com 12, foram as espécies mais observadas na área do 
parque eólico, a primeira por vezes em grupos numerosos. A maioria das restantes espécies foi 
observada apenas uma vez e as outras entre 2 e 4 observações/indivíduos. 
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O ICNF forneceu a localização de 4 ninhos de aves da rapina mas no EIA não existe confirmação da 
ocupação destes ninhos. No entanto, o ICNF procedeu a uma visita ao local em 21/04/2015 tendo 
confirmado a ocupação do ninho de Águia-de-Bonelli denominado fraga da Ola, localizado entre Pinhal 
do Douro e Coleja, com observação do casal e uma cria no ninho. Confirmou-se também a ocupação do 
território de Águia-de-Bonelli denominado meandro do Douro, localizado no rio Douro entre a Lousa e a 
Quinta de Vale Meão, tendo observado um individuo a realizar voos de marcação do território. O ninho 
habitualmente utilizado não estava ocupado presumindo-se que o casal esteja a utilizar um ninho novo. 
Nos restantes ninhos, não foi observada a presença das aves ou identificados indícios de utilização dos 
mesmos. O ninho da fraga da Ola situa-se a cerca de 1,5 km do aerogerador 24 (ambos os layouts), 
enquanto o ninho conhecido do meandro do Douro situa-se a cerca de 1,6 km do aerogerador 15 (layout 
A).  

Em relação aos mamíferos, há 50 espécie passiveis de ocorrerem na envolvente da área de estudo, 
tendo 13 estatuto de ameaça, sendo que 9 destas espécies são morcegos. Foram confirmadas 16 
espécies de mamíferos não voadores mas nenhuma com estatuto de conservação.  

Relativamente aos morcegos, no decurso dos trabalhos campo, que incluíram 8 campanhas de deteção 
acústica entre março a outubro, e 4 campanhas para abrigos, confirmou-se a ocorrência de um mínimo 
de sete espécies na área de estudo do Parque Eólico de Torre de Moncorvo. Os dados do Atlas dos 
Morcegos confirmam a presença de 6 espécies na área de estudo e na envolvente foram detetadas mais 
3 espécies. Da recolha de informação bibliográfica, confirma-se a presença de 17 espécies de 
quirópteros na região onde se insere a área de estudo e considera-se provável a ocorrência de mais 7. 
Destas, 9 têm estatuto de ameaça e outras 9 são consideradas como tendo insuficiência de dados. Das 
24 espécies potencialmente ocorrentes na área, 16 são suscetíveis de colisão com aerogeradores.  

Todos os pontos de deteção acústica registaram atividade tendo 8 destes registados mais de 10 
passagens, o que os categoriza como pontos de utilização intensa por morcegos. 

A prospeção e inspeção de abrigos na área de estudo permitiram a deteção de 43 abrigos, sendo que 7 
incluem-se na área de estudo. Em 27 abrigos foi confirmada a utilização por morcegos, incluindo 3 na 
área de estudo onde se confirmou a presença de Rhinolophus ferrumequinum, e o grupo de espécie 
Myotis myotis/M. Blythii. Não se identificou nenhum abrigo de criação, na área de estudo do parque 
eólico enquanto na sua envolvente próxima foram identificados 3 abrigos de criação do género 
Rhinolophus. No período de hibernação, foram identificados 3 abrigos com ocupação, na área de 
estudo, mas foi registado um número de morcegos muito reduzido. Na envolvente próxima, 
identificaram-se 11 abrigos, onde se destacam 3 pelo número de morcegos em hibernação. 

No que concerne a situações de âmbito florestal, verifica-se que o corredor ecológico 
Montesinho/Sabor/Douro do PROF Douro abrange o corredor da linha a 60 kV. O parque eólico incide 
sobre áreas ardidas nos últimos 10 anos e também incide em áreas consideradas de risco elevado e 
muito elevado no âmbito dos Planos de defesa da floresta contra incêndios. 

Avaliação de impactes 

Áreas classificadas 

Conforme já se referiu, o projeto não abrange nenhuma área classificada e por isso não existe nenhum 
impacte direto sobre as áreas classificadas mais próximas. A infraestrutura do projeto mais próxima de 
uma área classificada é o posto de corte e situa-se a cerca de 4,6 km da ZPE dos rios Sabor e Maçãs e a 
10,5 km do SIC dos rios Sabor e Maçãs. A ZPE do vale do Côa situa-se a cerca de 10 km do aerogerador 
20 do layout A. No entanto, poderão ser afetados valores naturais destas áreas classificadas, como 
sejam aves ou morcegos, dado serem capazes de efetuar grandes deslocações, nomeadamente nas 
épocas de migração.  

Flora e Habitats 

Os principais impactes sobre a flora e sobre os habitats ocorrerão durante a fase de construção, dado 
que é neste fase que a vegetação é removida para permitir a implementação dos acessos, plataformas, 
edifícios e apoios de linhas. A construção do parque eólico irá implicar a intervenção numa área total de 
26 ha para o layout A, e de 22,74 ha para o layout B. Estes valores ainda não são completos porque 
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faltam ainda contabilizar os acessos para a construção dos apoios das linhas, situação que será igual 
para os dois layouts. 

No quadro seguinte apresentam-se os habitats naturais afetados pelos dois layouts, conforme referidos 
no EIA. 

Habitat Layout A (ha) Layout B (ha) 

Carvalhal 0,6 0,18 
Carvalhal com afloramentos 0,03 0,11 
Floresta mista 2,71 2,76 
Florestas mista com afloramentos 0,02 - 
Habitat 9560 2,8 1,77 
Habitats 9560 com afloramentos 0,72 0,17 
Matos 7,56 7,68 
Matos com afloramentos 2,84 2,5 
Sobreiral 0,97 0,89 

Total 18,25 16,06 

 

Verifica-se que o layout B afeta menor área de habitats naturais, apresentando quase sempre valores 
menores para todos os habitats, nomeadamente para os habitats florestais. A única exceção com algum 
significado é o aumento do habitat carvalhal com afloramentos. Estes valores não estão completos 
porque falta contabilizar o que será destruído com a implementação dos apoios das linhas e respetivos 
acessos, sendo estas intervenções iguais para os dois layouts. O posto de corte também não está 
incluído nesta contabilidade mas, para além de ser um elemento comum a ambos os layouts, está 
localizado numa zona agrícola pelo que não existirá incremento na afetação dos habitats. 

O habitat prioritário 9560 – Florestas endémicas de Juniperus oxycedrus, é afetado por ambos os layouts 
mas com muito menor expressão no B do que no A. As orientações de gestão preconizadas para este 
habitat referem a interdição da alteração do uso do solo e a minimização dos fatores de ameaça mais 
diretos. Esta situação só poderia ocorrer com a não execução do parque eólico mas isso não significaria 
que o habitat estivesse salvaguardado devido às múltiplas ameaças que incidem sobre este nesta zona, 
com especial destaque para os incêndios. 

A linha elétrica a 30 kV incidirá essencialmente sobre áreas de mato e de culturas agrícolas embora os 2 
apoios mais a leste já se localizem em área de floresta mista e de habitat 9560. A linha elétrica a 60 kV 
afeta também maioritariamente áreas de mato e de culturas agrícolas, mas atravessa uma área de 
carvalhal e também uma pequena área de habitat 9560.  

A destruição de habitats para a construção do parque eólico constitui um impacte negativo de 
ocorrência certa, significativa, com especial destaque para a destruição do habitat prioritário 9560, e 
não minimizável pese embora o facto de que se poderiam fazer ajustes à localização dos aerogeradores 
no projeto de execução. Estes ajustes poderiam alterar a relação de área destruída para cada habitat, 
mantendo a área total, mas tendo em conta que já foram realizados vários ajustes e face à ocupação do 
terreno dificilmente se poderão obter reduções expressivas da afetação de habitats naturais. 

No que se refere às espécies da flora, verifica-se que o layout A inclui 4 aerogeradores em áreas de 
densidade elevada de sobreiro e outros 4 em áreas de densidade média. No layout B, são na mesma 4 
os aerogeradores que se localizam em área de densidade elevada, embora diferentes, e 3 em áreas de 
densidade média. No layout B há uma redução na extensão de novos acessos que incidem sobre áreas 
de densidade média e elevada de sobreiro, face ao layout A. 

A linha elétrica a 60 kV também atravessa uma área de elevada densidade de sobreiro, além de outras 
com densidades menores. A linha elétrica aérea a 30 kV apenas atravessa áreas com densidades médias 
e baixas. É de notar que, por baixo das linhas é necessário efetuar a gestão da vegetação para evitar os 
efeitos dos incêndios, pelo que as árvores mais altas são cortadas ou decotadas. Quanto às azinheiras, 
apenas são afetadas áreas com densidade média da espécie, sendo o layout B o que tem menos 
aerogeradores nestas áreas.  

Tanto o sobreiro como a azinheira são espécies protegidas por lei pelo que é necessário solicitar as 
devidas autorizações para proceder ao seu corte, abate ou poda, de acordo com o Decreto-Lei n.º 
169/2001, de 25 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho, podendo haver lugar 
a medidas compensatórias. 
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No que se refere a espécies RELAPE, apenas a espécie Erythronium dess-canis é afetada por um caminho 
novo, que corresponde a uma correção de curvas, comum a ambos os layouts. O EIA refere ainda uma 
possível afetação de Ruscus aculeatus pelo AG30 (layout A) e também é referida a possível afetação de 
indivíduos do genéro Narcissus pelo AG24 (layout A). A afetação de outras espécies RELAPE não é 
conhecida porque não foi realizada uma caraterização de cada local de cada elemento do projeto pelo 
que, potencialmente, poderão ser afetadas outras espécies para além das 6 cuja cartografia é 
apresentada. A maioria das espécies está associada a habitats florestais pelo que a afetações destes 
poderá implicar maior risco de afetação de espécies RELAPE. A significância dos impactes dependerá da 
espécie em causa sendo que, eventualmente, poderiam ser feitos ajustes na localização dos elementos 
de forma a evitar a afetação destas.  

No que se refere a espécies exóticas, o EIA assinala que no layout é afetado 1 núcleo de Ailanthus 

altissima, 1 de Opuntia spp, e 1 de Phytolaca americana, enquanto no layout B é afetado 1 núcleo de 
Ailanthus altíssima, que corresponde ao mesmo identificado para o layout A e 1 Eucalipto. Destas 
espécies, apenas o Ailanthus é considerada invasora de acordo com o Decreto-Lei nº 565/99 de 21 de 
dezembro. O EIA refere ainda um conjunto de núcleos de espécies exóticas, incluindo uma considerada 
invasora (Acacia dealbata), que, apesar de se situarem próximos (entre 8 e 121 m) das obras, não 
deverão ser afetados pelas intervenções. O número de núcleos de espécies exóticas é maior para o 
layout A. A espécie Conyza canadensis não foi cartografada devido à sua elevada abundância na zona 
pelo que se presume que a afetação da mesma e o potencial de propagação seja semelhante para 
ambos os layouts. A implementação de medidas adequadas poderia evitar a dispersão destas espécies.  

Para além destes impactes diretos, também ocorrerão impactes indiretos nomeadamente os 
provocados pela circulação de veículos que originam o levantamento de poeiras e a sua deposição na 
vegetação envolvente, situação que poderá ser minimizada com a rega regular dos caminhos. 

Na fase de exploração, ocorre uma diminuição da área ocupada pelas estruturas, nomeadamente pela 
desativação do estaleiro, pelo recobrimento de parte da área das plataformas, do troço da vala de cabos 
entre o AG28 e o AG29, e dos acessos aos apoios das linhas elétricas. Embora possa ocorrer uma 
recuperação da vegetação nestes locais, ela não deverá ser completa nas plataformas e na vala de 
cabos, pelas limitações impostas pela existência de estruturas subterrâneas e necessidades de 
manutenção do parque eólico. Nestes locais, a vegetação possível será apenas do tipo herbáceo e 
arbustivo. A recuperação total só poderá ocorrer nos acessos construídos para a instalação dos apoios 
das linhas, e no estaleiro. A área ocupada de forma permanente prevista para o layout A é de 18,9 ha e 
para o layout B é de 16,2 ha. 

Estes impactes são parcialmente reversíveis com a desativação do parque eólico porque dificilmente os 
acessos serão recuperados, dado que os acessos novos constituem troços pequenos integrados em 
caminhos que são utilizados pela população local. A manutenção de estruturas enterradas também irá 
condicionar a recuperação dos habitats. 

Verifica-se assim, que o layout B é menos desfavorável por afetar menor área, menor área de habitats 
naturais, menores áreas com densidades elevadas de sobreiro e azinheira, menos áreas com espécies da 
flora RELAPE e menos núcleos de espécies exóticas. Tratando-se de um projeto em fase de estudo 
prévio, poderiam ser feitos ajustes à localização dos aerogeradores, dos acessos, ou das linhas elétricas, 
diminuindo o impacte destes elementos sobre estas espécies.  

Refira-se ainda que, tanto para o layout A como para o B, está previsto existir excesso de terras cujo 
destino não está definido e que por isso poderá originar impactes acrescidos sobre a vegetação, 
dependendo do local escolhido. No layout A está previsto um excesso de terras de 933,2 m3 e para o 
layout B são previstos 923,2 m3. Apesar dos valores serem muito semelhantes, no layout A os volumes 
de escavações e aterros são superiores, pelo que o layout B se mantém como o menos desfavorável. 

Fauna não voadora 

A fauna não voadora engloba todos os animais que não têm capacidade de voar, nomeadamente os 
anfíbios, répteis e mamíferos, exceto os morcegos. Esta separação é importante porque as aves e os 
morcegos estão sujeitos a impactes diferentes dos que ocorrem sobre a restante fauna quando se 
analisa a problemática dos parques eólicos. Por esse motivo, a análise destes dois grupos é feita de 
forma separada. 
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Na fase de construção, os impactes sobre a fauna não voadora derivam da destruição dos habitats onde 
estes vivem, do aumento da perturbação provocado pelas obras e da possibilidade de ocorrência de 
mortalidade quer por destruição dos habitats de criação/nidificação durante a época reprodutora, quer 
por atropelamento derivado do aumento da circulação automóvel. As diferenças entre layouts derivam 
da área que é destruída ou intervencionada não tendo sido identificada nenhuma situação em particular 
que permita diferenciar os dois layouts com base neste grupo de animais.  

Esta área está fora da área de distribuição do lobo-ibérico, estando a alcateia confirmada mais próxima 
a mais de 25 km de distância e a alcateia provável mais próxima a mais de 15 km de distância, pelo que 
não são esperados impactes sobre estas. Contudo, não é de excluir a possibilidade de ocorrerem lobos 
em dispersão.  

Assim, conforme já foi referido para a flora e habitats o layout B será o menos prejudicial porque 
intervêm em menos área e em menos área de habitats naturais onde poderão estar localizadas as 
espécies mais ameaçadas.  

No que se refere à fase de exploração, o panorama será semelhante, sendo melhor o layout que ocupar 
menor área, o que recai sobre o layout B. Nesta fase, além da diminuição da área afetada, também 
existirá uma redução na circulação de veículos pelo que os riscos de atropelamento serão menores. A 

aio à t a uilidade àp ovo adaàpeloà fi à dasào asàeà aàha ituaç oàaoà a ulhoàeà fu io a e toàdosà
aerogeradores, poderá permitir a reocupação da área por partes de alguns animais mas outros mais 
sensíveis manter-se-ão afastados. Ao contrário de outros parques eólicos, não se espera que haja um 
incremento significativo da presença de pessoas na zona, dado que a densidade de caminhos 
atualmente existente já é elevada e já permite o acesso à maior parte dos locais onde serão 
implementados os aerogeradores. 

Morcegos 

Durante a fase de construção do parque eólico existem vários impactes que poderão ocorrer e afetar 
este grupo de animais. De forma direta, poderá ocorrer a destruição dos seus abrigos, podendo incluir 
mortalidade de animais, e a destruição dos seus locais de alimentação. De forma indireta, as obras 
poderão provocar perturbação sobre os animais, levando a que estes abandonem os abrigos onde se 
encontram apesar dos abrigos em si poderem não ser diretamente afetados.  

No que se refere aos abrigos identificados, não há nenhum que seja afetado de forma direta. No 
entanto, não estão identificados abrigos de morcegos arborícolas e fissurícolas que certamente existirão 
na zona, nomeadamente nas formações florestais mais maduras e nas vertentes rochosas de maior 
dimensão. A situação será mais grave durante a época de criação e de hibernação por existirem 
indivíduos sem capacidade de fugir pelo que poderão morrer.  

Assim, no caso dos morcegos arborícolas, o layout B será o menos impactante dado que afeta menor 
área e menor área de habitats naturais. No caso dos morcegos fissurícolas, embora ambos os layouts 
afetem áreas com afloramentos rochosos, estes são de pequena dimensão e com baixo potencial para 
os morcegos pelo que não se pode considerar que exista um impacte direto de destruição desta 
tipologia de abrigos pelo parque eólico. 

No que se refere às áreas de alimentação, os locais preferenciais são as zonas húmidas e as formações 
florestais de folhosas. Não existindo zonas húmidas, a preferência recai nas formações florestais, 
situaç oà ueà à otó iaà osà dadosà deà atividadeà ap ese tadosà oà EIáà eà oà fa toà deà %à dosà feedi gà
uzzes àseà o e t a e àe à àpo tosàdeàa ost age ,à o  características florestais. Assim, o layout B é 

o menos desfavorável por afetar menor área destes habitats. No que se refere à perturbação de abrigos, 
não existem abrigos confirmados na proximidade de aerogeradores ou de acessos pelo que não se prevê 
a ocorrência deste impacte. 

Na fase de exploração do parque eólico, o principal impacte sobre os morcegos será a mortalidade 
originada pelos aerogeradores. Este impacte poderá ser muito significativo dependendo das espécies 
atingidas e do número de animais mortos. Quase todas as espécies consideradas como tendo risco de 
colisão com aerogeradores (Rodrigues et al. 2008) foram confirmadas ou consideradas prováveis na 
região pelo que potencialmente poderão ser afetadas por este parque eólico. A primavera e o fim do 
verão/princípio do outono correspondem com o os períodos de migração dos morcegos sendo nesta 
fase mais suscetíveis a colidirem com os aerogeradores. 
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Os pontos de morcegos onde foram detetadas maior número de passagens correspondem com áreas 
florestais pelo que o layout B será menos desfavorável por afetar menos áreas com esta vegetação na 
fase de exploração. No entanto, apenas 10 dos 30 aerogeradores se podem considerar estar fora de 
áreas florestais pelo que existe um grande potencial de afetação dos morcegos por este parque eólico, o 
que é demonstrado pelo facto de em todos os pontos de amostragem na área de estudo ter sido 
registada atividade de morcegos e em metade dos pontos terem sido registadas mais de 10 
passagens/10 min, o que, de acordo com as recomendações do ICNF os classifica como sendo pontos de 
utilização intensiva.  

Para minimizar este problema, o ICNF e o Eurobats (Rodrigues et al. 2008) recomendam que os 
aerogeradores não sejam colocados em áreas florestais e que deve ser deixada uma distância mínima de 
200 m entre estes e o limite do habitat florestal. Embora ainda possam ser feitos ajustes à localização 
dos aerogeradores dado que o projeto é apresentado em fase de estudo prévio, dificilmente se poderá 
cumprir este requisito, tendo em conta as alterações que foram feitas para a criação do layout B e a 
necessidade de conciliar outras tipologias de impactes ambientais.  

Uma outra forma de minimizar o problema poderia ser o aumento da velocidade de arranque dos 
aerogeradores de forma a não coincidir com as velocidades de vento em que os morcegos estão mais 
ativos sabendo-se que existe uma correlação negativa com esta variável. No EIA, ela não foi 
determinada porque as amostragens foram realizadas em condições ótimas, ou seja, com velocidades 
de vento baixas. 

Esta medida poderia ser aplicada apenas aos aerogeradores e/ou nas épocas em que a mortalidade é 
mais elevada, contribuindo para uma diminuição significativa da mortalidade. Os critérios para aplicação 
desta medida teriam ainda de ser estudados. No entanto, o impacte das perdas de potência dependerá 
do novo valor da velocidade de arranque estabelecido e da frequência em que este é aplicado e no 
limite poderá inviabilizar o parque eólico.  

O abrigo com confirmação de criação mais próximo, Quinta de Lagares, situa-se a cerca de 1 km do 
AG21. Este abrigo poderá ser classificado como tendo importância nacional dependendo do número 
exato de indivíduos pertencentes às espécies R. mehelyi e R. euryale, dado que a presença de 50 
indivíduos de cada uma destas espécies cumpre com os critérios definidos em 2013 pelo ICNF. O 
número de indivíduos encontrados foi de 80 mas podem pertencer a uma ou às duas espécies pelo que 
apenas uma identificação mais precisa permitiria clarificar esta situação. Nenhuma das espécies do 
género Rhinolophus está classificada como tendo risco de colisão (Rodrigues et al. 2008) pelo que não se 
espera que este abrigo venha a ser afetado pelo parque eólico. 

O abrigo com espécies com risco de colisão (Miniopterus schreibersii) em números significativos (mina 
Seixas 1) situa-se a cerca de 5 km do AG24 (ambos os layouts), podendo existir algum risco de afetação 
do mesmo, apesar de ser um abrigo de hibernação. A rota de migração dos morcegos para este abrigo 
ou deste para outros locais, poderá atravessar a área do parque eólico, onde poderiam morrer por 
colisão. 

Outros abrigos com espécies com risco de colisão (Cotovia) e com registo de criação (minas aveleiras 1) 
situam-se a mais de 12 km do parque eólico não se esperando que um número significativo de animais 
que ai existam se desloque à área do parque eólico, embora os morcegos sejam capazes de deslocações 
diárias até 19 km de distância do abrigo (Rainho 1996). É de notar que o abrigo minas aveleiras 1 
corresponde ao abrigo denominado Quinta das Laranjeiras e é um abrigo classificado como tendo 
importância nacional. 

Aves 

No que se refere às aves, a fase de construção do parque eólico implicará impactes ambientais 
negativos semelhantes aos que já foram descritos para os outros grupos. Ou seja, destruição dos 
habitats de criação, de abrigo e de alimentação, que pode incluir mortalidade de animais, perturbação 
das aves nomeadamente durante o seu período reprodutor, e aumento da mortalidade por colisão 
devido ao aumento da circulação de veículos.  

A destruição de habitats é uma ação imperativa para a construção do parque eólico pelo que a única 
mitigação consiste na redução da área intervencionada e em especial sobre os habitats que apresentam 
melhor potencial para as aves, como sejam os florestais. Assim, o layout B será menos desfavorável por 
ser aquele que apresenta as menores áreas. A mortalidade provocada durante a construção do parque 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA N.º 2818                                                                                                                                                                            Pág. 16 
Parque Eólico de Torre de Moncorvo 

eólico poderá ser evitada se a construção não ocorrer durante a época de reprodução das aves, 
evitando assim que possam ser afetadas crias indefesas. É de notar que a área de estudo do parque 
eólico registou maior número de espécies do que a área envolvente, sendo por isso uma área muito 
interessante para a avifauna, com uma riqueza específica potencial bastante elevada. Potencialmente, 
poderão ocorrer entre 130 e 140 espécies na área do parque eólico ao longo de todo o ano, estando 
identificadas 92 para as duas quadrículas onde se localiza o parque eólico, no âmbito do atlas das aves 
nidificantes. Para além disso, foram registadas várias aves de rapina florestais que podem criar na área 
do parque eólico e que poderão ser afetadas por este.  

No que concerne à perturbação provocada pelas obras, ela será de menor importância para os 
passeriformes, dada a pequena dimensão dos territórios e disponibilidade de habitat, mas poderá 
implicar impactes negativos e significativos para as aves de rapina no caso de a perturbação resultar em 
abandono dos ninhos/territórios. Esta situação é especialmente grave para as aves de rapina florestais 
que podem estar a nidificar mais próximo dos locais de instalação dos equipamentos ou da abertura dos 
acessos, como sejam a Águia-cobreira (Circaetus gallicus), a Águia-calçada (Aquila pennata) e a Águia-
de-asa-redonda (Buteo buteo), as duas primeiras com estatuto de ameaça. No caso das rapinas 
rupícolas, e em concreto dos dois casais de Águia-de-Bonelli (Aquila fasciata) existentes nas 
proximidades do parque eólico, devido à distância que estes se encontram das infraestruturas do 
projeto, cerca de 1,5 km, não se prevê que os mesmos possam ser perturbados de forma significativa 
pelas obras. O layout B apresenta alguma vantagem dado que existe uma maior concentração de 
aerogeradores, reduzindo assim a área onde se exerce perturbação, e também porque aumenta a 
distância entre um dos ninhos de Águia-de-Bonelli e o aerogerador mais próximo. 

A fase de exploração representa um perigo acrescido para as aves e em particular para as aves de 
rapina. A colisão com os aerogeradores e a colisão ou eletrocussão nas linhas elétricas são as ameaças 
que recaem sobre as aves nesta fase. Conforme se pode verificar no quadro seguinte, a área do parque 
eólico é utilizada durante todo o ano por aves de rapina, tendo sido registadas até ao momento 14 
espécies. 

Espécie Estatuto mar abr mai jul ago set dez 

Gyps fulvus NT 3 (1) 3(1) 4 (3) 4(2) 15(5) 11(2)  
Circaetus gallicus NT 5(2)   3(3) 4(3) 5(4) 1(1) 
Buteo buteo LC 3(3) 2(2) 3(3) 1(1) 2(2)   
Falco tinnunculus LC 2(2)  2(2)    2(2) 
Milvus migrans LC  1(1)      
Accipiter nisus LC   1(1) 2(2)  1(1)  
Circus pygargus EN   2(1)     
Aquila chrysaetus EN   2(1)     
Neophron percnopterus EN   1(1)     
Aquila pennata NT   1(1)   1(1)  
Elanus caeruleus NT    1(1)    
Milvus milvus CR (R) ou VU (I)     1(1)   
Accipiter gentilis VU     1(1) 2(1)  
Aquila fasciata EN       1(1) 

Nota: Número de indivíduos e número de pontos de amostragem (entre parêntesis). 

 

O Grifo (Gyps fulvus), espécie com estatuto quase ameaçada, é a espécie com maior número de 
observações, quer porque ocorre em bandos quer porque foi detetado ao longo de quase todo o ano 
com exceção do inverno. É uma espécie muito suscetível aos parques eólicos, com muitos registos de 
mortalidade em diversos parques eólicos. Sendo uma ave essencialmente planadora, não possui grande 
capacidade de manobra, o que, associado a questões fisiológicas relacionadas com a visão, potenciam o 
choque com as pás dos aerogeradores. Estes indivíduos deverão ser provenientes do vale do rio Sabor 
ou do Douro internacional por serem os locais de nidificação mais próximos, embora também já tenham 
sido registados ninhos no rio Douro, a cerca de 1,8 km do AG17 (layout A) e 2,8 km do AG14 (layout B). 
A mortalidade de grifos, a ocorrer, irá afetar as populações daquelas áreas classificadas. A sua presença 
na área do parque eólico será motivada pela procura de alimento e/ou pela existência de locais de 
pernoita como sejam o rochedo identificado como ninho 3-Lousa, onde existem múltiplas dejeções que 
parecem indicar a sua utilização como local de poiso. Nos dias das visitas de campo foi possível observar 
esse comportamento por parte de 6 grifos. No dia 14 de julho, as aves passaram para a zona do ninho 3, 
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ao fim da tarde, vindos do vale da Vilariça, entre o AG10 e AG22 (layout A) ou AG10 e AG19 (layout B). 
No dia seguinte de manhã, regressaram ao vale da Vilariça, passando pela zona entre o AG8 e AG9 
(layout A) ou AG8 e AG16 (layout B). O seu voo foi muito baixo (cerca de 20-25 m de altura) e as 
deambulações e voltas para ganhar altitude levaram-nos a passar pela área de vários aerogeradores, 
pelo que, se estes já estivessem instalados era provável que algum animal morresse num aerogerador. 

A 2ª espécie com maior número de observações foi a Águia-cobreira, espécie estival nidificante com 
estatuto de quase ameaçado. Os indivíduos observados devem nidificar na área, constituindo 2 a 3 
casais, pelo que, quer na fase de construção, quer na de exploração, poderão ser afetados pelo parque 
eólico. A perturbação pelas obras ou a mortalidade provocada pelos aerogeradores poderá provocar o 
desaparecimento destes casais. O impacte sobre as Águias-de-asa-redonda, com 3 casais prováveis, será 
semelhante embora o fato desta espécie não estar ameaçada diminui a significância do impacte. Para as 
outras espécies de rapinas identificadas na zona, o perigo de mortalidade nos aerogeradores é real, 
embora existam espécies mais suscetíveis do que outras a esta ameaça. Tendo em conta as datas de 
deteção das espécies na zona, podem-se separar as mesmas em prováveis nidificantes (identificadas nas 
amostragens de março, abril ou maio, dispersivas ou migradoras (identificadas nas amostragens de 
julho, agosto ou setembro) e invernantes (amostragem de dezembro). Assim, o Milhafre-preto (Milvus 

migrans), o Abutre do Egipto (Neophron percnopterus), o Gavião (Accipiter nisus), a Águia-calçada, o 
Tartaranhão-caçador (Circus pygargus) e a Águia-real (Aquila chrysaetus), são espécies que 
provavelmente nidificam na área de estudo ou nas proximidades. O Açor (Accipiter gentilis), o Milhafre-
real (Milvus milvus) e a Águia-de-Bonelli são espécies que podem não nidificar na zona, pertencendo 
estas observações a aves juvenis ou imaturas que estão em dispersão mas a nidificação da Águia-de-
bonelli encontra-se confirmada nas proximidades do parque eólico. No caso do Milhafre-real, não é de 
excluir a existência de territórios na zona dado que o nordeste transmontano é a área do país com maior 
abundância da espécie e nesta altura do ano ainda não chegaram os indivíduos invernantes. Importa 
referir que, com exceção do Penereiro-cinzento (Elanus caeruleus), já foi registada mortalidade por 
colisão com parques eólicos para todas as espécies referidas no quadro em várias zonas de Espanha 
(Atienza et al. 2011) pelo que o mesmo poderá vir a ocorrer neste parque eólico. 

As medidas de minimização que existem para minorar este impacte passam por afastar os 
aerogeradores de ninhos conhecidos e implementar medidas de deteção que, no limite, obriguem à 
paragem de aerogeradores. Não parece existir um layout mais favorável para este impacte dado que as 
aves foram detetadas por toda a área do parque embora a maior concentração de aerogeradores do 
layout B, permita diminuir a extensão do parque eólico e dos riscos associados. Para além disso, esta 
concentração também poderá constituir uma barreira mais facilmente detetável pelas aves do que os 
restantes aerogeradores que se encontram mais dispersos e separados entre si, podendo constituir uma 
barreira que as aves não tentarão transpor ao contrário do que acontece com aerogeradores mais 
isolados, diminuindo assim o potencial de mortalidade sobre as aves. No entanto, o parque eólico 
continua a estender-se por uma área muito grande e, como tal, com um grande potencial de risco para 
as aves. 

Na proximidade do parque eólico existem dois territórios de águias de Bonelli com ocupação 
confirmada, designados por fraga da Ola e meandro do rio. Através do seguimento por radiosatélite de 
dois indivíduos desta espécie (macho e fêmea do mesmo casal) no Douro Internacional (Monteiro et al. 
2009), verificou-se que a área onde foram detetadas 90% das localizações, tem uma dimensão 
equivalente a 2 km de raio. Assim, uma medida minimizadora para estes casais, que permanecem todo 
o ano no mesmo território, seria assegurar a não existência de aerogeradores num raio de 2 km dos 
ninhos. Isso implicaria deslocalizar os aerogeradores AG24 e AG25 (ambos os layouts) para o casal da 
fraga da Ola, e AG14, AG15 e AG17 (layout A) ou AG14 (layout B) para o casal do meandro do rio. No 
entanto, em Murcia, o seguimento de 4 indivíduos e a aplicação da técnica do mínimo polígono convexo 
resultou em áreas com raio entre 5,31 km e 8,72 km (Sanchez Balibrea et al. 2008), o que, a aplicar-se 
uma medida de exclusão com estas dimensões, implicaria mais de 2/3 do parque eólico. 

Na zona de Sagres, um casal desta espécie tem sido seguido por telemetria satélite, no âmbito da 
monitorização do Parque Eólico de Barão de S. João, e até ao momento, e desde 2010, quando se iniciou 
a exploração, não ocorreu mortalidade dos indivíduos apesar de saber que os mesmos utilizam áreas 
onde estão implementados parques eólicos (Strix 2015). Em Espanha, apenas existe o registo de um 
animal morto embora seja referido que a baixa mortalidade poderá resultar da baixa sobreposição entre 
territórios desta espécie e os parques eólicos. (Morcelle et al. 2012; Atienza et al. 2011) 
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Assim, aparentemente, poderá ser possível conciliar a presença da espécie com o parque eólico. No 
entanto, embora esta medida possa diminuir o risco, não o elimina na totalidade dado que as aves 
também realizam, com alguma frequência, deslocações muito superiores a 2 km (Monteiro et al. 2008) 
pelo que o risco de colisão com os aerogeradores continuará sempre a existir.  

Tendo em conta os níveis populacionais desta espécie, em particular na zona Norte, e o facto de ter 
ocorrido um decréscimo acentuado das populações nesta região, o desaparecimento destes dois casais 
motivado pela existência do parque eólico representaria um impacte negativo muito significativo. Estes 
casais também estabelecem a continuidade populacional entre os territórios do nordeste transmontano 
(mais numerosos) e os territórios existentes ao longo do rio Douro, pelo que o desaparecimento destes 
casais aumentará o risco de extinção dos territórios situados mais a Oeste, apesar de saber que os 
juvenis da espécie realizam deslocações de centenas de quilómetros (Monteiro & Silva 2006).  

Um outro território que poderá estar ocupado na zona é o de Águia-real, espécie com estatuto em 
perigo, suportado pela observação de dois indivíduos em maio. Existem registos de nidificação desta 
espécie na zona a Norte de Cabeça Boa e inclusive, no relatório da MC9 para o AHBS (Profico & UTAD 
2010), é assinalada a existência de um ninho junto a Cabanas de Cima, que já não existe. Os autores 
referem que este ninho poderá ser um ninho alternativo do casal do Larinho, no rio Sabor. No entanto, a 
distância a que este se encontra do território do Larinho, a mais de 10 km, e o facto do território do 
Larinho estar ocupado em 2015 (Paulo Travassos, com. pess.) faz supor que possa existir um território 
ocupado nesta zona, sendo a área a Norte de Cabeça Boa a mais favorável. Existe um outro casal de 
Águia-real localizado a Sul do rio Douro, a cerca de 5,5 km do AG20 (layout A) e a cerca de 8 km do AG21 
(ambos os layouts). A distância deste ninho ao local da observação é de cerca de 11 km pelo que as aves 
observadas também não devem pertencer a este território.  

O estabelecimento de uma zona de exclusão de 2 km para o território provável de Cabeça Boa, 
implicaria a necessidade de deslocalizar os AG4 a AG8 (layout A) ou AG4 a AG7 (layout B). Ao contrário 
da Águia-de-Bonelli, existem já vários registos de mortes por colisão com parques eólicos (Atienza et al. 
2011) e esta espécie foi considerada a que tinha maior risco de colisão numa comparação com outras 8 
rapinas num estudo para um parque eólico localizado em Valencia, Espanha (Noguera et al. 2010).  

Há ainda a registar a observação de um individuo de Abutre-do-Egipto, espécie com estatuto em perigo, 
que deverá pertencer a um território localizado junto à barragem da Valeira, a cerca de 11 km do AG24 
(ambos os layouts).  

Todas as espécies já referidas poderão ser afetadas pelo parque eólico dado que foram registadas na 
área do parque eólico ou nas suas proximidades, podendo ocorrer mortalidade de animais com 
repercussões sobre a nidificação do casal, caso ocorra durante o período de nidificação. No entanto, o 
elenco das espécies afetadas poderá ainda ser maior dado que o estudo, apesar de bastante 
abrangente, não é completo, podendo ainda ocorrer outras espécies. Para além disso, devido à 
capacidade de deslocação das aves e à realização de migrações anuais, poderão ser afetados territórios 
de aves situados a distâncias maiores do parque eólico. Para o estabelecimento da área de afetação de 
um parque eólico sobre as aves, a Sociedade Ornitológica Espanhola (SEO) propõe o estabelecimento de 
3 critérios (Atienza et al. 2011): 1 – Existência de colónias ou dormitórios de abutres num raio de 50 km; 
2 – Existência de ninhos de grandes águias ou de Abutre-do-Egipto ou dormitórios deste último num 
raio de 15 km; 3 – considerar um raio de 10 km para outras espécies. Aplicando esta metodologia, 
verifica-se que no critério 1 fica incluída a maioria dos locais de nidificação de grifo existentes no Douro 
Internacional, vale do Côa e vale do Sabor, o que representa cerca de ¼ da população nacional, assim 
como o território do Abutre-negro existente no Douro Internacional. No critério 2 ficam englobados 3 
territórios de Águia-de-Bonelli, 4-5 territórios de Águia-real e 2 territórios de Abutre-do-Egipto. A 
maioria destas localizações situa-se em áreas classificadas pelo que pode existir afetação dos valores 
naturais destas áreas. Verifica-se assim que existe um elevado potencial de afetação de aves ameaçadas 
pelo parque eólico. 

A medida minimizadora mais eficaz para evitar a mortalidade das aves nos aerogeradores consiste na 
paragem dos mesmos ante a proximidade destas. Esta situação já ocorre em alguns parques eólicos, 
como por exemplo em Sagres, no Parque Eólico de Barão de S. João. A DIA deste parque estabelece 
critérios bem definidos para evitar a mortalidade de algumas espécies e em determinadas épocas do 
ano, sendo a aplicação desta medida muito eficaz na implementação destes critérios, resultando numa 
mortalidade zero para estas espécie e épocas do ano. No entanto, para outras espécies e épocas, existe 
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mortalidade de rapinas (Ricardo Tomé, com. pess.). A aplicação desta medida neste parque resulta 
muito eficaz porque há uma grande concentração temporal (migração) da passagem de aves de rapina 
por aquela área, pelo que os prejuízos para a empresa (paragem aerogeradores e contratação da 
monitorização) são suportáveis. Esta situação não ocorre no Parque Eólico de Torre de Moncorvo, dado 
que há presença de rapinas ao longo de todo ano e com número de indivíduos baixos, pelo que 
dificilmente se poderia implementar esta medida. Os sistemas automáticos para deteção, evasão e 
eventual paragem dos aerogeradores poderiam ser uma alternativa mas ainda não estão 
suficientemente desenvolvidos para serem totalmente eficazes. Acresce ainda que a dispersão de 
aerogeradores deste parque por uma grande área, dificulta e encarece a aplicação de uma medida deste 
tipo, sejam com observadores, seja com sistemas automáticos. Assim, não é possível assegurar a 
minimização da mortalidade de aves de rapina nos aerogeradores.  

Importa dizer que, para além das aves de rapina, também as outras aves e nomeadamente os 
passeriformes, são suscetíveis de morrer nas pás dos aerogeradores. As 6 espécies de passeriformes 
com estatuto de ameaça detetadas na área do parque eólico (Anthus trivialis, Saxicola rubetra, 

Oenanthe hispanica, Sylvia hortensis, Lanius senator, Emberiza citrinela) já foram encontradas mortas 
em parques eólicos em Espanha (Atienza et al. 2011). Para estas aves de menor tamanho, não existem 
medidas de minimização. 

Outro impacte que pode ocorrer na fase de exploração resulta da mortalidade por colisão ou 
eletrocussão das aves nas linhas elétricas aéreas. O parque eólico tem duas linhas e ambas podem ser 
causadoras de mortalidades com impactes negativos significativos. Ambas as linhas elétricas estão 
incluídas em área crítica para rapinas ou outras planadoras de estatuto ameaçado e muito próximas a 4 
easà o side adasà uitoà íti asàdeàa o doà o àoà Ma ualàdeàapoioàaàa liseàdeàp ojetosà elativosàaà

i stalaç oàdeàli hasàa easàdeàdist i uiç oàeàt a spo teàdeàe e giaàel t i a .à 

Apesar de ter sido proposta uma alteração à tipologia da linha de 30 kV e estar preconizada a sinalização 
de ambas as linhas com BFD e a colocação de mecanismos anti-poiso, isto não elimina os riscos. O 
promotor refere que não é possível o enterramento das linhas, quer por questões de terreno, quer por 
questões de distância. Assim, no caso da linha a 30 kV, uma possibilidade de reduzir ambos os riscos 
(colisão e eletrocussão) a níveis quase nulos seria a utilização de cabos isolados com a tipologia de 
esteira horizontal apresentada e com sinalização do cabo de fibra ótica ADSS, se este for inferior a 20 
mm de diâmetro. No caso da linha elétrica a 60 kV, a melhor solução, que não anula o risco, passa por 
afastar esta linha dos territórios de Águia-de-Bonelli, dado que esta é uma das principais ameaças à 
espécie. A melhor opção seria estabelecer a ligação para noroeste do parque eólico, a partir da zona do 
AG30, dado que isso permitiria retirar a linha da área crítica para rapinas. Uma outra opção, mantendo a 
ligação à mesma linha de LMAT, seria realizar a ligação muito mais a Norte, na zona da Horta da Vilariça, 
estabelecendo a ligação a partir da zona do AG3. Seria uma ligação mais curta, mais afastada dos ninhos 
da Águia de Bonelli, e sem cruzar a zona onde poderá estar um ninho de Águia-real. Para além disso, 
poderia seguir o traçado de uma linha já existente, evitando a criação de um novo corredor. No entanto, 
esta solução não retira a linha elétrica da área crítica para rapinas e mantém a proximidade com o 
território potencial de Águia-real. 

Estas soluções implicariam a alteração da localização da subestação e do posto de corte e talvez 
provocar alterações ao nível dos cabos. No que concerne à sinalização da linha, os BFD não permitem 
diminuir a mortalidade de aves de forma significativa sendo muito mais eficazes os dispositivos FBF 
rotativos. Importa aqui referenciar como exemplo, a morte de uma Águia-de-Bonelli por colisão com 
uma linha LMAT nova sinalizada com BFD no Douro Internacional em 2014. A aplicação de FBF na linha 
poderá diminuir de forma significativa o potencial de risco de colisão para as aves mas nunca será nulo. 
No entanto, este tipo de dispositivos ainda se encontra em teste além de que implica impactes 
ambientais do tipo paisagístico pelo que pode não ser possível a sua colocação. Para tudo o resto, 
devem ser seguidas as recomendações do manual para as áreas criticas.  

As alterações nas linhas seriam igualmente benéficas para outras aves de rapina embora se desconheça 
a situação de referência dado que estes traçados não foram estudados no âmbito deste parque eólico. 

Outro impacte negativo que pode ocorrer na fase de exploração é o efeito de exclusão provocado pela 
existência dos aerogeradores e pelas alterações de habitat que ocorreram durante a fase de construção. 
A área do parque eólico pode ser excluída dos territórios das aves de rapina existentes, quer pela 
perturbação provocada pelo funcionamento dos aerogeradores quer pela redução da qualidade do 
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habitat no parque eólico. Esta situação pode provocar a necessidade das aves alterarem o seu território, 
aumentando a área de caça ou passando a utilizar outras áreas. O mais esforço de caça e a realização de 
atividades em áreas menos adequadas ou com maior nível de ameaças pode provocar o abandono do 
território. Sendo aves essencialmente rupícolas, a Águia-de-Bonelli e a Águia-real são as aves que 
poderão ser mais afetadas, dado que os locais adequados para a construção de ninhos são limitados. O 
layout B será assim o menos desfavorável por apresentar uma maior concentração de aerogeradores, 
logo uma menor área de influência destes. No entanto, a dispersão de aerogeradores é mesmo assim 
alta pelo que o potencial de exclusão continua a ser alto. Desconhece-se qual a possibilidade de 
concentrar mais a localização de aerogeradores sem que isso afete a viabilidade do parque eólico. 

De referir que, de acordo com os critérios de análise prévio da Sociedade Espanhola de Ornitologia 
(Atienza et al. 2011), a dimensão do parque eólico e a sensibilidade potencial do mesmo implicam que o 
impacte negativo potencial do parque eólico seja muito alto e como tal não deveria ser autorizado. 

Impactes cumulativos 

Os únicos impactes cumulativos diretos, por sobreposição ou junção de áreas de intervenção, 
identificados com o parque eólico são com as linhas elétricas já existentes na zona e com a rede de 
estradas e caminhos já existentes. Na primeira situação, há um aumento da densidade de linhas locais, 
tornando mais provável a ocorrência de mortalidade das aves por eletrocussão e colisão. Na segunda 
situação, há um aumento da densidade de vias, reduzindo as manchas de habitats contínuos para os 
animais e aumentando o risco de mortalidade por atropelamento. Ambos os impactes podem ser 
minimizados pela implementação das medidas propostas e pela seleção do layout menos desfavorável.  

Embora sejam referidos outros projetos na região, como sejam o Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo 
Sabor (AHBS) ou outros parques eólicos, não são identificados impactes cumulativos diretos dada a 
distância a que estes se encontram.  

No entanto, no que concerne aos valores naturais comuns, já se verifica a existência de impactes 
cumulativos. A destruição de habitats e em particular do habitat 9560 acrescenta ao impacte negativo 
gerado pelo AHBS onde houve uma intervenção muito extensa e com destruição de várias áreas com 
este habitat. A destruição de habitats provocado pelo parque eólico tem alguma importância a nível 
local, mas não põe em causa a existência destes habitats e mesmo do habitat 9560, a nível local, 
regional ou nacional. No que concerne à flora, e embora ainda desconhecendo a real afetação das 
espécies, não se considera que existam situações que possam por em perigo a sobrevivência das 
espécies. 

No que toca à fauna não voadora, também não se crê que o incremento de impactes gerados pelo 
parque eólico, ponha em causa a existência desta, uma vez que a maioria destas espécies continuará a 
existir na área do parque eólico.  

No que respeita às aves, a situação é a mais preocupante. As potenciais afetações sobre 2 a 3 casais de 
Águia-de-Bonelli acrescem à afetação de 3 casais no vale do sabor pelo AHBS. Uma vez que a barragem 
ainda não está completamente cheia, ainda não se sabe se o AHBS terá um efeito negativo sobre estes 
casais. Caso estes venham a desaparecer, os casais de Águia-de-Bonelli nas proximidades do parque 
eólico ganham uma importância acrescida, não só pela sua contribuição numérica para a população da 
espécie, e nomeadamente nesta região do pais, mas também pela conetividade populacional que 
estabelecem entre o nordeste e os casais do douro mais a Oeste. No AHBS, também existem 6 casais de 
Águia-real cuja situação futura ainda se desconhece, assim como 3 casais de Abutre-do Egipto e 9 de 
Grifo. No que concerne a aves de menor tamanho, a destruição de habitats provocada pelo AHBS teve 
como consequência a dispersão das aves que aí viviam, tendo estas de procurar outros lugares para 
estabelecer os seus territórios embora muitas tenham certamente morrido por não o conseguirem 
fazer. Certamente os níveis populacionais destas espécies foram reduzidos e continuarão a baixar com a 
implantação do parque eólico, quer pelo efeito exclusão da alteração do habitat, quer pelo efeito da 
mortalidade nos aerogeradores e linhas elétricas. A situação dos morcegos é semelhante a esta. 

Síntese 

A área do Parque Eólico de Torre de Moncorvo é uma área com uma elevada biodiversidade, quer ao 
nível da flora, quer ao nível da fauna. A existência de grandes manchas florestais, maioritariamente 
formadas por habitats naturais, intercaladas com áreas agrícolas e afloramentos rochosos, permite a 
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existência de um elevado número de espécies da flora, muitas delas com interesse conservacionista. As 
extensas manchas florestais e a presença próxima de fragas com dimensão adequada para espécies 
rupícolas, também garante a presença de uma elevada diversidade de aves, nomeadamente rapinas, e 
também morcegos, tendo muitas destas espécies elevado valor conservacionista. A soma de todos estes 
valores, que acrescem ao elenco de anfíbios, répteis e mamíferos existentes na zona fazendo com que 
esta área tenha um valor natural que pode ser considerado acima da média. É sobre esta área e 
afetando estes valores que se pretende instalar o Parque Eólico de Torre de Moncorvo. 

Na análise dos layouts do projeto, o layout B parece ser aquele que é menos desfavorável por ser o que 
ocupa menos área e menos área de habitats naturais. Isso traduz-se, numa forma geral, numa menor 
afetação de espécies da flora RELAPE e de espécies da fauna ameaçada, por via da menor afetação de 
habitats naturais. O layout B também aparenta ser ligeiramente melhor no que concerne à perturbação 
da fauna e potencial risco de mortalidade, embora as diferenças não possam ser consideradas muito 
claras. 

Apesar disso, o layout B implica impactes negativos muito significativos: 

 Impacte direto sobre aves de rapina ameaçadas, com afetação do território destas, risco de 
colisão com aerogeradores e com as linhas elétricas: 

- 2 casais de Águia-de-Bonelli, espécie incluída no anexo I da Diretiva Aves e considerada 
prioritária;  

- 1 casal provável de Águia-real, espécie incluída no anexo I da Diretiva Aves;  

- 3 casais prováveis de Águia-Cobreira, 1 casal provável de Águia-calçada, 1 casal provável de 
Tartaranhão-caçador, 1 casal provável de Penereiro-cinzento e 1 casal provável de Açor, 
espécies incluídas no anexo I da Diretiva Aves com exceção do Açor. 

 Impacte direto sobre outras rapinas nidificantes na zona, com afetação do território destas, risco 
de colisão com aerogeradores e com as linhas elétricas, como sejam Águia-de-asa-redonda, 
Milhafre-preto e Penereiro-comum. 

 Risco elevado de colisão de Grifos com aerogeradores, espécie considerada ameaçada, sendo 
estes provenientes de áreas classificadas próximas, afetando os valores naturais destas áreas. 

 Risco de colisão com aerogeradores e de colisão com linhas elétricas aéreas aves de rapina 
ameaçadas nidificantes próximas como sejam Abutre-do-Egipto (2 casais), Águia-de-Bonelli (1 
casal), Águia-real (4 casais). 

 Risco de colisão de passeriformes com as pás dos aerogeradores. Foram identificadas seis 
espécies com estatuto de ameaça (Anthus trivialis, Saxicola rubetra, Oenanthe hispanica, Sylvia 

hortensis, Lanius senator, Emberiza citrinela). Para estas aves de menor tamanho, não existem 
medidas de minimização. 

Os impactes negativos referidos anteriormente não são minimizáveis uma vez que não existem medidas 
eficazes que garantam que estes não ocorram. Acrescem ainda a estes impactes, os impactes que 
decorrem sobre a comunidade de morcegos existentes, abundante e diversa, incluindo várias espécies 
ameaçadas e com risco de colisão, cuja medida de minimização a aplicar se afigura de difícil 
aplicabilidade. 

Assim, considera-se que para este fator ambiental, os impactes previstos são negativos, muito 
significativos e não minimizáveis. 

 

4.3. SOLOS E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Caracterização da situação atual 

O EIA apresenta os extratos das Cartas de Ocupação do Solo, com a implantação das duas soluções 
previstas para o parque eólico (layout A e B), contendo a área de estudo afeta ao parque, os corredores 
com as duas linhas aéreas, a subestação, o posto de corte, os acessos e estaleiro. 
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Apresentação da Carta de Ocupação do Solo (layout A) 
Fonte: EIA 
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Apresentação da Carta de Ocupação do Solo (layout B) 
Fonte: EIA 

 

Para a classificação taxonómica dos solos ocorrentes na área de estudo, são referidos como elementos 
de trabalho as Cartas de Solos, do Uso Atual da Terra e da Aptidão da Terra do Nordeste de Portugal, 
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disponibilizada pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e as correspondentes notícias 
explicativas (AGROCONSULTORES & COBA, 1991).  

Na área de estudo, ocorrem quatro grupos de unidades integradas nas unidades pedológicas, sendo o 
grupo dos Leptossolos (l), o que tem maior representatividade na área afeta ao parque eólico (64,6%), e 
nos corredores das linhas elétricas a 30 kV (92,7%), e a 60 kV (31%).  

O EIA menciona que grande parte dos solos ocorrentes na área de estudo em análise (51,7%) não 
apresenta aptidão para o uso agrícola, pastagem e florestal. Cerca de 36% dos solos são detentores de 
uma aptidão marginal, sobretudo para o uso florestal. De igual forma, 9,6% dos solos são caracterizados 
por uma aptidão moderada, essencialmente direcionada para o uso florestal. Apenas uma pequena 
percentagem dos solos (0,01%) apresenta uma aptidão elevada, associada ao uso agrícola. 

Foi ainda referido, que a caracterização da ocupação do solo na área de estudo, efetivou-se mediante a 
fotointerpretação de imagens de satélite e posterior validação no campo ocorrida em fevereiro e março 
de 2014, permitindo aferir cinco classes de ocupação, nomeadamente:  

 Áreas naturais/seminaturais - constituídas fundamentalmente por matos, de vegetação rasteira e 
arbustiva, essencialmente representados por zimbro e giestas, por vezes em associação com 
outras espécies, tais como pinheiros, castanheiros, carvalhos, zimbro, azinheiras, destacando-se 
sobretudo os sobreiros. Com uma representatividade expressiva (28,4% do total da área de 
estudo), estas áreas tendem a surgir nas zonas de maior altitude, evidenciando maior 
concentração no sector Norte da área de estudo do núcleo Este. 

 Áreas de afloramentos rochosos - correspondem a zonas com blocos graníticos de grandes 
dimensões que ocorrem na área de estudo (405 ha; 13,9% do total da área de estudo). 
Encontram-se distribuídos pela área de estudo, mas tendem a evidenciar-se nos sectores Norte e 
central do núcleo Este. 

 Áreas agrícolas - incluem manchas essencialmente constituídas por culturas permanentes, 
nomeadamente vinha, oliveiras e pomares de amendoeiras. Estas áreas vão surgindo de forma 
dispersa ao longo da área de estudo, totalizando uma representatividade de 29,4% do total da 
área de estudo. De um modo geral, as parcelas agrícolas são de reduzida dimensão, algumas das 
quais delimitadas por vedações. Nas zonas mais declivosas, estas culturas surgem em socalcos 
suportadas por muros de xistos. De salientar ainda a presença de alguns abrigos de apoio à 
prática agrícola, muitos dos quais construídos em pedra, por vezes em estado de abandono. 

 Áreas florestais - constituem a ocupação dominante da área de estudo (41,8%). Integram 
mosaicos florestais de variadas dimensões e densidades, predominantemente ocupadas por 
espécies arbóreas de regeneração natural e/ou de plantação do tipo resinosas (pinheiro-bravo), 
e do tipo folhosas (sobreiro, e com menos frequência azinheiras). O subcoberto vegetal, 
frequentemente denso, é composto, essencialmente, por matos e vegetação herbácea. Nestas 
manchas, é frequente o aparecimento de afloramentos rochosos de origem granítica. 

 Áreas artificializadas - representando apenas 0,5% do total da área de estudo, correspondem 
essencialmente a edificações dispersas que vão surgindo ao longo da área de estudo. 

Dentro das classes de ocupação do solo existentes na área de estudo, afigurou-se necessário dividi-las 
em subclasses, que apesar de coerentes com a sua classe de ocupação, são detentoras de características 
particulares, encontram-se identificadas no quadro abaixo apresentado: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA N.º 2818                                                                                                                                                                            Pág. 25 
Parque Eólico de Torre de Moncorvo 

Classes de ocupação do solo do Parque Eólico (ha) 

 

 

Fonte: EIA 

 

Do ponto de vista da ocupação do solo, a área de estudo é um território de características rurais, onde 
as áreas naturais foram sendo progressivamente invadidas pela intervenção humana, apresentando, 
elementos que se estruturam em matrizes, padrões e corredores, associados sobretudo a áreas 
agrícolas e áreas florestais.  

A presença de áreas artificializadas detém pouca representatividade, cingida quase exclusivamente a 
edificações isoladas que vão surgindo pontualmente ao longo da área de estudo. Já na sua envolvente 
próxima, identificam-se como principais aglomerados, os de Vilarinho da Castanheira, Castedo, Vide, 
Cabeça de Mouro, Cabeça Boa e Lousa. Estas povoações, de cariz rural, integram-se numa rede de 
lugares dispersos, de pequena dimensão e baixa densidade populacional, e dependentes em grande 
medida da sede de concelho. A agricultura constitui a atividade quase exclusiva dos seus habitantes. 
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Vista geral da área de estudo 

 

Relativamente aos projetos complementares, verifica-se que a localização prevista para a instalação do 
posto de corte e da subestação, incide sobre áreas agrícolas. 

 

 

Local previsto para a instalação do posto de corte 

 

  

Local previsto para a instalação da subestação 

 

Em relação ao corredor da linha elétrica a 30 kV, a representatividade da ocupação atual do solo é 
exposta no seguinte quadro: 
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Classes de ocupação do solo no corredor da linha elétrica a 30 kV (ha) 

 

Fonte: EIA 
 

 

Vista geral do local onde vai passar a linha elétrica a 30 kV 

 

Da análise ao quadro acima apresentado, verifica-se que existe uma ocupação dominante de áreas 
seminaturais, representadas por matos com sobreiro, zimbro e pinheiro disperso, consociadas com 
áreas florestais.  

Pontualmente, vão surgindo mosaicos de áreas agrícolas, sobretudo incidentes no sector Oeste do 
corredor. Salienta-se ainda, a existência de blocos graníticos de dimensões consideráveis que tendem a 
aflorar no sector Oeste. 

Por último, em relação ao corredor da linha elétrica a 60 kV, constata-se uma ocupação dominante de 
áreas agrícolas e seminaturais, estas últimas representadas por matos, consociadas com áreas florestais. 
A representatividade da ocupação atual do solo encontra-se exposta no quadro que se segue. 

 

Classes de ocupação do solo no corredor da linha elétrica a 60 kV (ha) 
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Fonte: EIA 

 

 

Vista do Núcleo Este (junto ao vértice de Seixo de Covas), onde vai passar a linha 
elétrica a 60 kV 

Avaliação de impactes 

Foram identificados os principais impactes decorrentes da implantação, construção e exploração do 
parque eólico, e respetivos projetos complementares. Estes impactes ocorrem essencialmente durante 
a fase de construção, e prolongam-se para a fase de exploração, adquirindo, nessa fase, um carácter 
permanente.  

As afetações decorrem da implantação das fundações e das plataformas dos aerogeradores, dos apoios 
das linhas aéreas, da subestação, do posto de corte, e dos acessos a construir e a beneficiar.  

No EIA é mencionado que as principais ações conducentes à ocorrência de eventuais impactes ocorrem 
durante a fase de construção, e são aquelas que implicam a desmatação e a decapagem da terra 
vegetal, ditando uma alteração da ocupação atual do solo. 

Foram apresentados os quadros contendo os volumes de movimentações de terra envolvidos nas obras 
de construção civil do parque eólico e dos projetos complementares (linha elétrica a 30 kV, linha elétrica 
a 60 kV e posto de corte), para as duas soluções apresentadas no EIA (layout A e B). 

Estimativas de movimentos de terras (m3) – layout A Estimativas de movimentos de terras (m3) – layout B 

  

Fonte: EIA 
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Foram também expostos, os quadros com as estimativas de áreas a ocupar na fase de construção. 

Estimativas de áreas a ocupar na fase de construção - layout A Estimativas de áreas a ocupar na fase de construção - layout B 

 

 

 

 

Fonte: EIA 
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Para a fase de exploração, as estimativas de áreas a ocupar para os dois Layouts são as seguintes: 

 

Estimativas de áreas a ocupar na fase de exploração - layout A 
 

Estimativas de áreas a ocupar na fase de exploração - layout B 

 

 

 

Fonte: EIA 

 

Da análise efetuada aos quadros acima apresentados, verifica-se que o Layout A apresenta maior 
volume de movimentos de terras, quer seja de escavação (172 902,2m³), de aterro (171 969m³), e de 
volume sobrante (933,2m³), face ao previsto no Layout B (146 617,2m³ de escavação; 145 694m³ de 
aterro e 923,2m³ de volume sobrante).  

Em relação aos acessos, para a fase de construção, o Layout A prevê uma maior extensão, com cerca de 
26 152m a beneficiar, e cerca de 8 753m de novos a construir, que são mais elevados face ao previsto 
para Layout B, onde será necessário uma extensão de 23 376m de acessos a beneficiar, e de 6 273m de 
acessos novos. O mesmo acontece para a extensão de valas de cabos, onde para o Layout A será 
necessário cerca de 36 362m, face aos 28 918m previstos para o Layout B. 

Da sobreposição das componentes do parque eólico, sobre a cartografia relativa à Carta de Ocupação do 
Solo, foram identificadas as classes de ocupação que serão afetadas, na fase de construção, para ambos 
os Layouts, encontrando-se referenciadas nos quadros abaixo apresentados. 

 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA N.º 2818                                                                                                                                                                            Pág. 31 
Parque Eólico de Torre de Moncorvo 

 

Classes de ocupação do solo afetadas (ha) pela implantação do parque eólico para o Layout A 

 

Fonte: EIA 

 

Da análise ao quadro acima apresentado, verifica-se que a implementação do parque eólico, para o 
Layout A, conduzirá à afetação de uma área total de cerca de 25,62 ha, sendo as afetações mais 
expressivas ao nível dos acessos a beneficiar, com 13,8 ha, seguindo-se a execução dos novos acessos 
com 4,7 ha.àE àte osàdeào upaç oàdoàsolo,àexisteà aio ài id iaàso eà ã easàag í olas ,à o  6,96 
ha, seguindo-seàaà Flo estaàMista ,à o à ,  ha. 

 

Classes de ocupação do solo afetadas (ha) pela implantação do parque eólico para o Layout B 
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Fonte: EIA 

 

Para o Layout B, verifica-se que a implementação do parque eólico conduzirá à afetação de uma área 
total de cerca de 21,72 ha, sendo portanto inferior ao Layout A. As afetações mais expressivas serão 
sobretudo nos acessos a beneficiar, com 11,62 ha, seguindo-se a execução das plataformas, com 
4,41 ha.  

Relativamente aos acessos, quer digam respeito aos novos a executar ou aos existentes a beneficiar, 
constata-se que o Layout B apresenta menor afetação. 

E àte osàdeào upaç oàdoàsolo,àexisteà aio ài id iaàso eà Flo estaàMista ,à o à , àha, seguindo-
seàaà ã eaàág í ola ,à o à , àha. 

Os matos com afloramentos rochosos representam também uma ocupação expressiva em ambas as 
soluções, sendo de 2,42 ha para o Layout A, e 2,15 ha para o Layout B. 

Verifica-se, assim, que os impactes serão mais significativos para as áreas agrícolas, floresta de sobreiros 
e azinheiras e floresta de carvalhos, dada a importância económica que estas classes de ocupação do 
solo representam para a região e para as populações que delas dependem, implicando uma perda de 
rendimento. 

Esta realidade foi aferida em campo, tendo sido detetada a presença de manchas consideráveis de 
espécies protegidas, nomeadamente oliveiras e sobreiros, sobretudo evidenciadas no sector Sul das 
áreas de estudos dos dois núcleos. 

Constatou-se ainda, para o Layout B, dos 30 aerogeradores previstos, aproximadamente 50%, 
encontram-seà i pla tadosà e à ã easà o à aflo a e tosà o hosos à eà atos ,à o eada e teà osà
aerogeradores AG2, AG3, AG4, AG5, AG6, AG7, AG8, AG11, AG13, AG14, AG15, AG16, AG18, AG22 e 
AG29. 

  

Local de implantação do aerogerador AG18 (layout B) Local de implantação do aerogerador AG15 (layout B) 
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Assim, a execução das plataformas para a instalação dos aerogeradores, bem como a abertura das valas 
de cabos e respetivos acessos, implicam o uso de explosivos, com os subsequentes impactes negativos 
associados.  

Na fotografia abaixo, encontra-se o local onde se pretende abrir um novo acesso, em área de 
afloramentos rochosos, para aceder ao aerogerador AG29. 

 

Vista do local onde se pretende efetuar o acesso ao aerogerador 
AG29, a partir do caminho existente  

 

Os locais para a implantação dos aerogeradores AG21 e AG24 (layout B), inserem-seàe à Flo estasàdeà
So ei os ,àeàaàzo aào deàseàp ete deài pla ta àoàae oge ado àáG ,àe o t a-se numa zona de mato 
densa existindo, mesmo ao lado, uma área desmatada praticamente plana. 

  

Vista geral do local de implantação do aerogerador AG24 
(layout B) 

Local onde se pretende implantar o aerogerador AG28 

 

Os caminhos existentes, que necessitarão de ser beneficiados/alargados, para se poder aceder aos 
aerogeradores, e onde será realizada a vala de cabos são, na sua grande maioria, muito estreitos e 
ladeados por muros em pedra posta de xisto, em bom estado de conservação, afloramentos rochosos 
e/ou sobreiros. 
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Vista do acesso ao aerogerador AG28 (layout B) Vista do acesso ao aerogerador AG30 (layout B) 

 

O EIA considera, para o layout A, que as situações mais críticas são as seguintes: 

 AG1, AG3, AG5, AG16, AG17, AG18, AG19, AG20, cuja plataforma, respetivos acessos, vala de 
cabos e edifício de comando afetarão áreas agrícolas;  

 AG21 e AG24, cuja plataforma, acessos e vala de cabos associados afetarão floresta de sobreiros 
e floresta de carvalhos, respetivamente.  

Comparando com o layout B verifica-se o seguinte:  

 AG16, AG17, AG18, AG19, AG20 deixarão de afetar áreas agrícolas;  

 AG13 e AG15 passarão a incidir sobre áreas agrícolas;  

 AG24 deixa de incidir em floresta de carvalhos e passa a incidir numa zona de clareira, adjacente 
a zona de floresta mista.  

Em relação aos projetos complementares, o EIA menciona que foram considerados como principais 
ações conducentes à ocorrência de eventuais impactes, durante a fase de construção, as que implicarem 
desmatação e decapagem da terra vegetal, que ao induzirem a retirada do coberto vegetal ditarão uma 
alteração da ocupação atualmente verificada.  

Refere-se que a construção das fundações dos apoios das linhas elétricas, e do posto de corte, se 
traduzem na alteração do coberto vegetal na envolvente próxima dos mesmos. 

Na fase de exploração, os impactes negativos considerados permanentes identificados e avaliados 
durante a fase de construção manter-se-ão, dando-se a conversão definitiva da ocupação do solo. O EIA 
refere que não se prevê a ocorrência adicional de outro tipo de impacte sobre a ocupação do solo, uma 
vez que as atividades de exploração e manutenção se restringem somente às áreas ocupadas pelos 
diversos elementos que constituem os projetos complementares em estudo.  

No quadro que a seguir se apresenta, consta uma estimativa da afetação de classes de ocupação do solo 
pelos projetos complementares, considerando, para os apoios das linhas elétricas, uma área de trabalho 
de aproximadamente 50m² em redor de cada um deles, que será substancialmente reduzida após as 
intervenções. Os valores expostos não contemplam as áreas a ocupar pelo estaleiro e caminhos de 
acesso aos apoios. 
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Classes de ocupação do solo afetadas (ha) pelos projetos complementares, para 
ambos os layouts 

 

Fonte: EIA 

Síntese 

Da análise efetuada, constata-se que serão induzidas alterações à ocupação atualmente verificada. 
Assim, no que diz respeito à alteração da atual ocupação do solo, classificando-se os impactes 
resultantes como negativos, diretos, certos, permanentes e irreversíveis, quanto às infraestruturas 
definitivas dos projetos complementares (e.g. apoios das linhas e posto de corte), temporários e 
reversíveis, circunscritos ao período de obra, nas áreas sujeitas a intervenções de recuperação 
paisagística após a conclusão das obras (estaleiro, caminhos de acesso aos apoios das linhas e área de 
trabalho considerada em redor de cada apoio), e de magnitude reduzida (face à reduzida área a 
intervencionar), e não mitigáveis. 

Quanto à significância, a mesma será variável em função do tipo de ocupação afetada. Desta forma, 
para as áreas agrícolas, floresta de sobreiros e azinheiras e nova plantação de sobreiros, os impactes 
decorrentes da sua afetação serão significativos, atribuída pela importância económica que estas classes 
de ocupação do solo representam para a região e para as populações que delas dependem, implicando 
perda de rendimento. 

Em relação aos restantes impactes identificados, para a fase de construção, sobre o solos e aptidão da 
terra, constata-se que estes são negativos, diretos, reversíveis e temporários (quanto à exposição das 
camadas inferiores aos fenómenos erosivos), irreversíveis e permanentes (quanto à destruição 
permanente dos horizontes pedológicos), certos, e de magnitude reduzida, face à reduzida área a 
intervencionar, e de significância variável em função do tipo de ocupação afetada. 

Assim, atendendo a que os impactes serão mais significativos para as áreas agrícolas, floresta de 
sobreiros e azinheiras e floresta de carvalhos, dada a importância económica que estas classes de 
ocupação do solo representam para a região, e uma vez que as afetações mais expressivas continuam a 
ser sobretudo resultantes dos acessos a beneficiar, sendo a sua extensão mais reduzida com o layout B, 
existindo também, para este layout, menor ocupação de áreas agrícolas. 

Pelo exposto, considera-se que os impactes decorrentes do parque eólico serão um pouco menores no 
layout B, comparativamente com o layout A, afigurando-se o layout B como a alternativa menos 
desfavorável para este fator ambiental. 

No entanto, relativamente ao layout B, considera-se que os impactes previstos com a implantação dos 
aerogeradores AG3, AG4, AG5, AG6, AG7, AG8, AG15 e AG16 são negativos e muito significativos, e 
apenas minimizáveis com a sua relocalização, de forma a não afetar os afloramentos rochosos de 
grandes dimensões. 
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4.4. PAISAGEM 

Caracterização da situação atual 

Análise Estrutural e Funcional da Paisagem 

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela identificação 
e caracterização das Unidades Homogéneas, que a compõem. Em termos paisagísticos e de acordo com 
oàestudoà Co t i utosàpa aàaàIde tifi aç oàeàCa a te izaç oàdaàPaisage àe àPo tugalàCo ti e tal ,àdeà
Cancela d'Abreu et al. (2004), a área de estudo insere-se nas seguintes tipologias de Paisagem: 

 Grupo C – Trás-os-Montes, dentro do qual se inserem as Unidades Homogéneas de Paisagem 
Te aàQue teàT a s o ta a ,à BaixoàTuaàeàá si es ,à Baixoà“a o àeàTe asàáltasàdeàMo o vo .à 

 Grupo E – Douro,à de t oà doà ualà seà i se e à asà U idadesà Ho og easà deà Paisage à Douro 
Vi hatei o àeà áltoàDou o . 

Dentro destas tipologias foram definidas, no EIA, 23 Subunidades de Paisagem (SUP), para a área de 
estudo considerada (um buffer de 10 km), num total de cerca de 70 000 ha. Estas subunidades são 
seguidamente sintetizadas. 

 Grupo C – Trás-os-Montes 

Terra Quente Transmontana (UHP 25) - Áreas onduladas e de declives pouco acentuados, surgindo 
pontualmente, algumas encostas mais escarpadas. Estas áreas surgem por vezes cobertas por 
povoamentos florestais, mas o mosaico agrícola variado e rico imprime diversidade e interesse à 
paisagem. As parcelas são geralmente de pequena dimensão, dominando as culturas permanentes, com 
presença também de cereais e de pastagens.  

SUP25A - Baixa de Vilariça/Vale da Veiga: Corresponde a uma extensa várzea agrícola. É um fundo de 
vale aplanado, ocupado predominantemente por culturas temporárias - milho e hortícolas - e alguma 
vinha. O Vale da Vilariça integra a designada falha da Vilariça, num troço de aproximadamente 9 km. 
Este troço da falha apresenta uma escarpa granítica vigorosa voltada a Oeste, com uma altura de 200 m. 
É uma unidade de muito elevado valor paisagístico, para o qual contribuem ativamente as unidades 
circundantes, uma vez que no cimo das escarpas estão vários povoados pré-históricos (Castelo da Mina, 
Baldoeiro, Santa Cruz da Derruída e Senhora do Castelo na Adeganha), que contribuem para conferir a 
esta paisagem um valor cultural e simbólico muito relevante e que lhe conferem muito elevada 
atratividade. 

SUP25B – Relevos acentuados de Vila Flor: Esta subunidade ergue-se a Norte de Vila Flor, no Monte da 
Senhora da Lapa, atingindo cotas superiores a 700 m. São vários os santuários dispostos ao longo da 
encosta virada a Sul,àda doào ige àaoà o eà Capeli has .àáào upaç oàdoàsoloà àp edo i antemente 
florestal, surgindo as zonas agrícolas apenas junto das povoações de Vila Flor, Róios e Sampaio. 

SUP25C – Planalto de Samões e Seixo de Manhoses: Subunidade de relevo aplanado, ao longo da qual se 
desenvolve a EN324. As zonas menos planas apresentam-se ocupadas por floresta de produção, com 
ocupação agrícola variada nos vales. 

SUP25D – Relevos intermédios entre Vilarinho da Castanheira e a Baixa da Vilariça: Vasta subunidade de 
pequenos relevos, cujas cotas variam entre os 200 e os 600 m. A ocupação do solo é sobretudo agrícola, 
com presença crescente de vastas áreas de matos. As aldeias são tipicamente pequenas, destacando-se, 
em dimensão, a Horta da Vilariça. 

Baixo Tua e Ansiães (UHP 27): Caracteriza-se morfologicamente pela presença de vertentes escarpadas 
associadas a vales profundos e encaixados que alternam com áreas planálticas, com frequente 
ocorrência de afloramentos graníticos em áreas de matos. Pontualmente ocorrem manchas de pinheiro-
bravo e de eucalipto. Na zona de planalto destacam-se as culturas agrícolas, designadamente, as 
parcelas de vinha e de cereais, as áreas de pastagem e as pequenas parcelas de hortícolas junto às 
aldeias. As povoações são rurais, de pequena dimensão. 

SUP27A - Vales encaixados dos afluentes da ribeira da Cabreira: Integra os vales encaixados associados 
às ribeiras das Mós, de Vale Covo e Cabreira. As encostas de declives muito acentuados a escarpados 
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inviabilizam a ocupação humana (não havendo, por isso mesmo, aldeias ou lugares a referir). O uso do 
solo é predominantemente florestal, sobretudo de folhosas. 

SUP27B – Cumeadas da Senhora da Graça: Localiza-se a Norte de Carrazeda de Ansiães. É constituída 
por áreas com cotas superiores a 750 m, chegando aos 898 m na Senhora da Graça, ocupadas 
predominantemente por floresta. As zonas agrícolas concentram-se em redor das aldeias, pequenos 
povoados de carácter rural, sendo de destacar Zedes.  

SUP27C - Planalto da Carrazeda: Vasto planalto granítico, com cotas da ordem dos 600-800 m, 
particularmente expressivo em Carrazeda de Ansiães, rodeado por montanhas da ordem dos 900 m, 
como é o caso das Serras da Reborosa, da Fonte Longa, e da Senhora da Graça. As áreas agrícolas (de 
centeio, batata, feijão e milho, entre outras) são dominantes, alternando com matas de pinheiros, 
carvalhos, sobreiros e soutos. 

SUP27D – Vales das ribeiras da Ferradosa e de Linhares: Corresponde aos vales das ribeiras da Ferradosa 
e de Linhares, cujas encostas apresentam declives acentuados a muito acentuados. Predomina o uso 
florestal e, a Norte de Campelos, assinala-se uma vasta área agrícola, com prados e pastagens 
abundantes. Destacam-se as aldeias de Marzagão e Campelos, ambas localizadas próximo de linhas de 
água secundárias. 

SUP27E – Vales das ribeiras da Uceira e das Tábuas: Corresponde ao conjunto de vales e encostas 
definidos pelas ribeiras da Uceira e das Tábuas. Nesta subunidade a ocupação é sobretudo florestal a Sul 
e agrícola a Norte. Inclui algumas áreas consideráveis de vinha e culturas agrícolas junto às povoações. 
Destacam-se as aldeias de Fonte Longa e Pinhal do Douro, localizadas nas linhas de festo que tão bem 
definem estes vales. 

SUP27F – Planalto de Vilarinho da Castanheira, Castedo e Lousa: Corresponde a uma extensa área 
planáltica ocupada predominantemente por agricultura de subsistência. O padrão agrícola é composto 
por diversas culturas intercaladas com pastagens e espaços naturais. 

Baixo Sabor e Terras Altas de Moncorvo (UHP 28): Caracteriza-se pela presença de declives muito 
acentuados e de afloramentos rochosos, que conferem um carácter agreste à paisagem, por 
comparação com a envolvente imediata do rio Douro. Nas pendentes menos acentuadas observam-se 
manchas florestais, sobretudo de pinheiro-bravo. Nas zonas mais baixas subsiste alguma agricultura, em 
abandono progressivo, que alterna com matos (parcelas agrícolas já abandonadas) e pastagens. 

SUP28A – Encostas escarpadas do vale do Sabor: Caracteriza-se pelo relevo escarpado das encostas que 
definem o vale do rio Sabor, por vezes, quase verticais, com coberto vegetal escasso mas de elevada 
beleza e valor natural. A ocupação agrícola é quase inexistente. 

SUP28B - Terras de Moncorvo: Subunidade localizada entre o vale do Sabor e a Serra do Reboredo, 
composta por pequenos vales e encostas agricultadas. Destaca-se a presença de Torre de Moncorvo 
como centro aglutinador da ocupação humana, situada numa pequena plataforma junto à Serra do 
Reboredo. 

SUP28C – Serra de Reboredo: Zona de serra densamente arborizada, sendo possível encontrar manchas 
de vegetação autóctone de relevo, a par de algumas áreas de pinheiros. Apresenta um número muito 
reduzido de aldeias, das quais de destaca a povoação de Felgueiras, localizada numa zona de declives 
mais suaves. 

SUP28D – Planaltos da Cardanha e do Larinho: Esta subunidade é caracterizada essencialmente por um 
relevo aplanado associado a uma matriz agrícola composta por pastagens, pomares e olivais, com a 
tipologia de pastorícia, frequente no planalto mirandês. A ocupação humana faz-se em pequenas 
povoações rurais sobranceiras a linhas de água secundárias. 

SUP28E – Relevos acentuados entre Estevais e Nozelos: Trata-se de uma vasta unidade de relevo muito 
variado, recortada por vários afluentes da ribeira da Vilariça, na qual alternam matos, vegetação 
herbácea natural e floresta. A presença humana é reduzida dada as características agrestes do território. 

 Grupo E – Douro 

Douro Vinhateiro (UHP 34): Esta unidade é dominada pelo imponente vale do rio Douro, linha de água 
principal que estrutura toda a paisagem desta região, com as suas encostas xistosas nas quais domina a 
plantação de vinha em socalcos construídos ao longo de muitos anos. As quintas do vinho do Porto, com 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA N.º 2818                                                                                                                                                                            Pág. 38 
Parque Eólico de Torre de Moncorvo 

os seus solares, adegas e armazéns, acompanham o rio Douro e apresentam as características encostas 
de xisto armadas em socalcos de geometrias variáveis, consoante a época de criação e o declive. Estas 
encostas são salpicadas irregularmente por matagais e por pomares de oliveiras e amendoeiras. Integra 
a lista de património mundial da UNESCO, na categoria de Paisagem Cultural, desde 2001. 

SUP34A – Paisagem Cultural do ADV (Património Unesco): Corresponde ao território intercetado pela 
área de estudo e é parte integrante do Alto Douro Vinhateiro (ADV), classificado pela Unesco como 
Paisagem Cultural sob a mesma designação. Compreende a extensão do rio Douro confinada entre as 
barragens da Valeira, a poente, e do Pocinho, a nascente.  

As cotas altimétricas, nesta subunidade, variam entre os 100-400 m e só muito pontualmente 
ultrapassam os 400 m. Dominam claramente as classes de declive 30-40% e >50%, destacando-se a 
existência de duas zonas mais aplanadas, uma próxima da Quinta do Vale Meão e outra junto ao 
Pocinho. O clima é aqui mais quente e mais seco do que na envolvente próxima. 

Em termos visuais, o destaque vai para o rio Douro, linha de água principal e permanente, que constitui 
aà espi haàdo salàdaàpaisage .àNestaàsu u idade,àoàmosaico paisagístico1 é formado pelas vinhas (com 
e sem armação de terreno), com os seus muros de xisto, e por outras culturas mediterrânicas 
permanentes, sobretudo o olival e o amendoal, pelos mortórios ocupados por matos e matas 
mediterrânicos e pela vegetação associada às linhas de água. 

A paisagem é pontuada por vários elementos essenciais à cultura da vinha e à produção do vinho: 
quintas e casais, armazéns, adegas e caminhos e também por alguns locais de culto (por vezes 
associados às casas principais) e miradouros. A paisagem é ainda marcada pela linha de caminho-de-
ferro, que corre ao longo do Douro e seus apeadeiros, por vezes integrados no perímetro das principais 
quintas (como, por exemplo, Vesúvio, Vargelas). 

Noà ueà seà efe eà sà povoações,à oà desta ueà vaià pa aà “.à Xisto,à ueà a t à aà est utu aà eà aà tipologiaà
construtiva tradicionais , e para Pocinho, junto à confluência da ribeira do Vale da Vila com o rio Douro. 

Uma outra característica desta subunidade reside no facto de as propriedades agrícolas serem mais 
recentes e apresentarem uma dimensão superior à registada no restante Douro Vinhateiro. Isto porque 
só depois de 1780 foi possível navegar neste troço do rio Douro. 

SUP34B – Encostas vinhateiras: Esta subunidade apresenta alguma continuidade com a anterior 
(SUP34A), da qual se distingue porque aqui a vinha vai perdendo a sua supremacia para o olival, para o 
mato e para outros tipos de agricultura, geralmente de subsistência. A paisagem deixa também de estar 
visualmente dominada pelo rio Douro. As aldeias aqui presentes são do tipo rural, rodeadas de áreas 
agrícolas, sendo de destacar Murça, localizada a Sul do Douro. 

SUP34C – Vale da ribeira da Teja: Corresponde aos vales bem encaixados e profundos das ribeiras da 
Teja e da Enfroia, cuja orientação é predominantemente Sul-Norte, em direção ao Douro. Os declives 
são acentuados a muito acentuados e a ocupação do solo é dominantemente florestal. Destaque-se a 
quase ausência de ocupação humana, consequência da dificuldade de acesso e circulação. 

Alto Douro (UHP 35): Representa uma continuidade da paisagem da UHP Douro Vinhateiro, 
destacando-se aqui também o rio Douro e as suas encostas trabalhadas em socalcos. Contudo, o encaixe 
do rio é bem mais pronunciado e os socalcos apresentam mais oliveiras e amendoeiras e menos vinha. A 
vinha passa a dominar apenas nas parcelas agrícolas mais próximas das povoações, nas cumeadas ou em 
vales secundários. Nestes pequenos vales surgem ainda pomares de citrinos e culturas hortícolas. 

SUP35A – Cabeços da volta do Douro: Caracteriza-se pela presença de variados cabeços com cotas na 
ordem dos 650-700 m (Cabeça de Mouro, Cabeça Boa, Penedo do Galego, Cabeço das Baralhas, Cabeço 
das Gândaras, Cabeço Meão), que estão na origem da elevada meandrização do rio Douro que aqui se 
observa. Predomina a ocupação florestal.  

                                                
 

1 … àaàex ecionalidade da paisagem do ADV manifesta-se essencialmente nas obras do homem anónimo que modelou o terreno 
e construiu estruturas para suster o solo e reter a água ao longo de séculos, com o objetivo de tornar uma região inóspita 
produtiva e, assim, ganhar o seu sustento. No mosaico paisagístico formado pelas vinhas e por outras culturas mediterrânicas 
como o olival e amendoal, pelos mortórios, pelos matos e matas mediterrânicas, pelas bordaduras, pela vegetação associada às 
linhas de água, pontuam quintas e casais, povoados, locais de culto e miradouros, armazéns e adegas, o caminho-de-ferro, enfim, 
todos os elementos essenciais à cultura da vinha,à àp oduç oàdoàvi hoàeà àvidaà uotidia aàdasàpopulaçõesà … à Ra os,à . 
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SUP35B – Relevos acentuados a Sul do Alto Douro: Esta vasta subunidade tem um relevo muito variado. 
A ribeira do vale da Veiga ou vale da Vila é a linha de água mais extensa desta subunidade, com 
ocupação essencialmente agrícola. Verifica-se a reconversão de algumas áreas agrícolas abandonadas 
em áreas florestais. Santo Amaro e o Pocinho são as povoações de referência na margem esquerda, a 
primeira numa zona de cumeada e a segunda, junto ao Douro. Na margem direita refere-se a Açoreira, 
sede de freguesia e aldeia de características rurais, rodeada por zonas de olival. 

SUP35C - Encostas de Foz Côa: Corresponde a uma extensa área agrícola, aplanada e de limites 
irregulares. Predomina a pequena propriedade, na qual se produz batata, feijão, milho e outras culturas 
de regadio, essencialmente para consumo próprio. Vila Nova de Foz Côa, sede de concelho, é o 
elemento aglutinador da população e o centro de distribuição de todas as vias que estruturam esta 
paisagem. 

SUP35D - Planalto de Freixo de Numão: Esta subunidade corresponde a um vasto planalto, com cotas na 
ordem dos 600 m, com vistas privilegiadas para a paisagem envolvente, incluindo o Alto Douro 
Vinhateiro. A ocupação do solo é predominantemente agrícola, alternando as vinhas com culturas 
hortícolas, em particular o milho. 

SUP35E - Cumeadas de Perêdo dos Castelhanos: É uma pequena subunidade confinada a uma zona da 
cumeada que separa o rio Douro da ribeira da Cegadonha. A ocupação do solo é predominantemente 
agrícola, sendo possível observar culturas temporárias, culturas permanentes e prados. 

 

Particularizando a análise aos núcleos Oeste e Este do parque eólico, verifica-se que o núcleo Oeste 
abrange essencialmente a SUP27F – Planalto de Vilarinho da Castanheira.  

As SUP abrangidas pelo núcleo Este do parque eólico são as seguintes: SUP25C – Planalto de Samões e 
Seixo de Manhoses; SUP27E – Vales das ribeiras da Uceira e das Tábuas; SUP27F – Planalto de Vilarinho 
da Castanheira, Castedo e Lousa; SUP34B – Encostas vinhateiras e SUP35A – Cabeços da volta do Douro. 

Análise visual da Paisagem 

O EIA apresenta também uma avaliação cénica da Paisagem, dentro do buffer de 10 km, com base em 
três parâmetros: Qualidade Visual, Capacidade de Absorção Visual e Sensibilidade da Paisagem. Após a 
integração de todos estes parâmetros, verifica-se o seguinte: 

Qualidade Visual 

A área de estudo caracteriza-se globalmente por apresentar Qualidade Visual Elevada e Muito Elevada, 
representando estas classes, respetivamente, cerca de 40% e 30%, num total de 70% da área de estudo. 
Nelas se inclui o sistema formado pelos cursos de água ribeira da Vilariça, rio Sabor e rio Douro e seus 
vales associados. No que se refere ao rio Douro e ao seu vale, todo o Alto Douro Vinhateiro integra estas 
classes, assim como uma parte expressiva da ZEP. Estas áreas ocorrem também nas encostas a Norte de 
Vila Flor, nas encostas a Norte de Torre de Moncorvo e nas envolventes de Felgueiras, Freixo de Numão, 
Mós, Murça, Seixas e Olas. 

No que se refere às classes Média e Baixa, as mesmas ocorrem de forma mais fragmentada pelo 
território. Apesar de ainda expressivas em área, do seu grau de fragmentação, a par de uma constante 
intercalação com áreas de qualidade visual superior resulta que estas áreas, na realidade, são pouco 
significativas. Acresce que estas são geralmente áreas florestais de folhosas, resinosas e mistas e abertas 
e portanto não representam, na sua maioria, situações de desqualifiquem substancialmente o valor 
cénico da região. Estas áreas surgem, sobretudo no concelho de Carrazeda de Ansiães, a este da Baixa 
da Vilariça e a Sul do ADV.  

No quadro seguinte apresenta-se a sobreposição da localização prevista para cada um dos 
aerogeradores com as diferentes classes de Qualidade Visual. 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA N.º 2818                                                                                                                                                                            Pág. 40 
Parque Eólico de Torre de Moncorvo 

 

Localização dos aerogeradores nas classes de Qualidade Visual e por layout 

Parque 
Eólico 

Classes de Qualidade Visual 

Baixa Média Elevada Muito Elevada 
Layout A 

- - 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 21, 
22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 

14, 15, 16, 18, 19, 20 e 
24 

Layout B 15 e 22 
- 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 

14 

Fonte: Aditamento ao EIA  

 

Capacidade de Absorção Visual 

A carta de Absorção Visual visa representar, na situação mais desfavorável (isto é, sem considerar a 
ocupação do solo, apenas o relevo expresso pelo modelo digital do terreno), a exposição visual do 
território em análise, tendo em consideração uma distribuição de observadores baseada nas vias de 
comunicação e na ocorrência de povoações ou outros locais de permanência. Foram selecionados 350 
pontos de observação. 

A análise da carta elaborada permite concluir que mais de 40% da área de estudo da Paisagem 
encontra-se incluída na classe Elevada.  

As áreas associadas à classe Muito elevada representam cerca de 17% da mesma e coincidem com vales 
muito encaixados e de difícil acesso visual.  

As áreas de Média Capacidade de Absorção Visual apresentam-se mais fragmentadas e dispersas por 
toda a área de estudo representando cerca de 28%.à ásà easà daà lasseà Muitoà Baixa à s oà asà e osà
representativas, representando cerca de 3,5%, localizando-se essencialmente numa zona extensa entre 
a Horta da Vilariça, Cabeça Boa e Lousa, a Norte de Vila Flor e na Serra do Reboredo.  

As áreas associadas à classe Baixa representam cerca de 11,5% e acompanham regra geral as áreas da 
classe Muito Baixa.  

Importa contudo referir que as áreas de elevada Capacidade de Absorção Visual contêm de forma mais 
localizada o impacte visual de alterações que possam ocorrer ao nível do solo, não se verificando 
necessariamente o mesmo para estruturas que se desenvolvem segundo a vertical a esses pontos e com 
a escala que os aerogeradores apresentam ou mesmo os apoios das linhas elétricas.  

 

Localização das plataformas e fundações nas classes de Capacidade de Absorção Visual e por layout 

Parque 
Eólico 

Classes de Capacidade de Absorção Visual 

Muito Baixa Baixa Média Elevada Muito Elevada 

Layout A 3, 6, 7, 10, 12, 14 e 15 4, 8, 9, 16, 17, 
18 e 24 

1, 2, 5, 13, 19, 25, 
26 e 28 

20, 22, 23, 27, 
29 e 30 

11 e 21 

Layout B 3, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 
23 e 24 

4, 9, 16 e 18 1, 2, 5, 8, 19, 25, 
26 e 28 

15, 22, 27, 29 e 
30 

11, 17, 20 e 21 

Fonte: Aditamento ao EIA 

 

Sensibilidade Visual 

Na área de estudo, de acordo com a cartografia apresentada e os dados que lhe estão associados, 
expressos no quadro que se apresenta abaixo, verifica-se que a área dominante se insere na classe de 
Sensibilidade da Paisagem Média, que ocorre em mais de 40% da área de estudo. As classes de 
Sensibilidade Paisagística Baixa e Muito Baixa ocorrem em cerca de 30% da área de estudo. A classe 
Elevada representa cerca de 25% da área de estudo e a classe Muito Elevada representa cerca de 5%.  
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Lo alizaç oàdasàplatafo asàeàfu daçõesà asà lassesàdeà “e si ilidadeàVisual àeàpo àlayout 

Parque 
Eólico 

Classes de Sensibilidade Visual 

Muito Baixa Baixa Média Elevada Muito Elevada 

Layout A 
- 

11 e 28 12, 18, 20, 21, 22, 
27 e 29 

 

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 
17, 19, 23, 25, 

26 e 30 

6, 7, 10, 13, 14, 15, 
16 e 24 

Layout B 
- 

11, 15, 17, 20, 
22 e 28 

13, 19, 21, 27, 29 
e 30 

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 
16, 18, 23, 24, 

25 e 26 

6, 7, 10, 12 e 14 

Fonte: Aditamento ao EIA 

Avaliação de impactes 

De uma forma geral, a implantação de um parque eólico induz necessariamente a ocorrência de 
impactes negativos na paisagem devido à elevada dimensão dos aerogeradores, que determinam a 
ocorrência de impacte visual muito para além da sua área de implantação. Genericamente, os efeitos 
refletem-se em alterações diretas sobre o território e indiretas, em termos visuais, com consequência na 
dinâmica e escala de referência desses locais, condicionando assim a leitura da paisagem. Os impactes 
far-se-ão sentir de forma distinta nas diferentes fases do projeto. Os impactes na paisagem que ocorrem 
na fase de construção decorrem da intrusão visual que as ações associadas à sua construção e presença 
progressiva introduzirão no território. As alterações cénicas geradas durante a fase de construção far-se-
ão sentir durante a fase de exploração, com maior intensidade nas povoações próximas. Os Impactes na 
Paisagem identificados são os descritos de seguida. 

Fase de construção 

Os impactes nesta fase ocorrerão, não apenas na área de implantação do parque eólico, mas também 
nas áreas temporariamente afetas à obra – estaleiro, áreas de depósito de materiais, zonas de 
armazenamento, etc. 

Impactes Estruturais e Funcionais 

 Destruição do coberto vegetal: impacte associado a ações de desmatação e desarborização que 
ocorrerão na área de implantação de estruturas. Este impacte é mais significativo quando são 
afetados núcleos de espécies autóctones de elevado valor cénico, nomeadamente matas de 
zimbros e azinheiras e de sobreiros ou, talvez com menor severidade, de carvalho-cerquinho e de 
carvalho-negral. Globalmente, este será um impacte negativo, direto, certo, imediato, local, 
permanente, irreversível, média a elevada magnitude e significativo. 

Apresenta-se abaixo, no quadro, uma síntese da sobreposição das principais estruturas do parque eólico 
com a ocorrência das espécies mais significativas. 
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Componentes do projeto em situação de conflito com as áreas de distribuição de espécies com valor visual. 

Espécies 
Densidade de distribuição das espécies 

Média Elevada 

zimbro  

Juniperus oxycedrus 

Layout A 

Plataformas: AG12, AG14, Ag15 e AG17  

Acessos: AG12, AG14 e AG15 

- 

Layout B 

Plataformas: AG12, AG14 e AG24  

Acessos: AG12, AG13 e AG14 

- 

azinheira 

Quercus rotundifolia 

 

Layout A 

Plataformas: AG10, AG11, AG14, AG15 e AG17 

Acessos: AG10, AG11, AG14 e AG15 e da povoação  

de Lousa para este núcleo. 

- 

Layout B 

Plataformas: AG10, AG11 e AG14  

Acessos: AG10, AG11 e AG14 

- 

sobreiro 

Quercus suber 

Layout A 

Plataformas: AG10, AG11, AG13, AG14, AG15, AG17, AG24 

Acessos: AG10, AG11, AG13, AG14, AG15, AG17 e AG24 

Layout A 

Plataformas: AG12, AG21, AG22 e AG23 

Acessos: AG12 e AG21 (beneficiar) 

AG22 e AG23 (construir) 

Layout B 

Plataformas: AG11, AG13 e AG14 

Acessos: AG11, AG13 e AG14 

Layout B 

Plataformas: AG12 e AG21 

Acessos: AG12 e AG21 (beneficiar) 

 

 Alteração da morfologia original do terreno: impacte associado a ações de modelação do 
terreno devido à abertura os novos acessos, plataformas, implantação do estaleiro e vala de 
cabos elétricos.  

Considera-se o impacte negativo, direto, certo, imediato, local, permanente, reversível (vala de cabos e 
apoios das linhas) ou irreversível (fundações, plataformas e acessos), de reduzida (vala de cabos e 
estaleiro) a média (acessos, fundações e plataformas) magnitude e pouco significativo (vala) a 
significativo (plataformas e fundações). 

Relativamente aos acessos, importa referir que a maioria dos caminhos atualmente existentes é de 
pequena largura e perfil irregular.  

A sua beneficiação implica uma alteração significativa do perfil transversal, sendo expectável que 
implique a realização de movimentos de terras significativos. Também a criação de novos acessos 
implicará movimentos de terras consideráveis. 

 

Impactes Visuais 

 Desordem visual: decorrente da presença em obra dos elementos fixos e móveis necessários ao 
seu desenvolvimento, nomeadamente a presença e atividade do estaleiro, circulação de veículos 
e maquinaria pesada para transporte de materiais e equipamentos, para execução de 
movimentos de terras e montagem do equipamento, e ainda da emissão de poeiras. No seu 
conjunto, todos estes fatores contribuem para a perda temporária de qualidade cénica do local.  

Considera-se este impacte negativo, direto, certo, imediato, local, temporário, reversível, de magnitude 
reduzida (estaleiro e vala de cabos) a média (acessos a construir e plataformas) e pouco significativo 
(vala de cabos e estaleiros), significativo (acessos, fundações e plataformas) ou muito significativo 
(acessos, fundações e plataformas e áreas de declive acentuado e de presença de afloramentos 
rochosos). 
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Fase de exploração 

Durante esta fase, os impactes decorrem fundamentalmente do carácter visual intrusivo e permanente 
que as estruturas que compõem o parque eólico, nomeadamente os aerogeradores, assumem na 
paisagem. Os impactes serão tanto mais significativos quanto mais visível for a área do parque eólico e 
os elementos que o constituem. O impacte visual negativo, de acordo com as bacias visuais simuladas 
para todos os aerogeradores de ambos os layouts, potencialmente far-se-á sentir de forma permanente 
e cumulativa na maioria da área de estudo. 

Impactes visuais dos aerogeradores 

De forma a tornar a avaliação dos impactes visuais mais objetiva, para cada aerogerador foi avaliada a 
afetação cénica dos valores em presença, para se poder identificar as situações capazes de 
comprometer a integridade visual desses valores. Foram considerados como indicadores as classes de 
Qualidade Visual Elevada e Muito Elevada, a inclusão no Alto Douro Vinhateiro (ADV) e Zona Especial de 
Proteção (ZEP), a presença de quintas com interesse histórico e cultural localizadas no ADV e a presença 
de locais de culto dentro do ADV. 

A extensão da afetação cénica foi avaliada com base em bacias visuais geradas para cada aerogerador. 
Considerou-se para tal a cota da nacelle do aerogerador, neste caso 120 m acima da cota de 
implantação no terreno. Apesar de não ser considerado na simulação, o diâmetro do rotor tem 114 m, 
ou seja cada uma das pás que o constituem tem cerca de 57 m. Assim, ao valor da altura da nacelle 
acresce o comprimento de metade do diâmetro do rotor, ou seja, na situação mais desfavorável a 
extremidade da pá ficará a uma altura de 177 m.  

 

 Sobreposição com Elevada e Muito Elevada Qualidade Visual 

O quadro seguinte apresenta uma quantificação da interceção das bacias visuais de cada aerogerador 
com as áreas de Elevada e Muito Elevada Qualidade Visual.  

Áreas de elevada e muito elevada Qualidade Visual abrangidas pela bacia visual de cada aerogerador - layout A e B e 
a percentagem afetada do total da área da respetiva classe de qualidade visual 

Aerogeradores 

Qualidade Visual 

Muito Elevada Elevada 

ha % ha % 
AG1  2 238,51 11,68 4 073,09 14,63 
AG2  4 127,81 21,55 6 734,97 24,19 
AG3  4 226,04 22,06 6 703,34 24,07 
AG4  4 533,11 23,66 7 611,42 27,33 
AG5  4.525,81 23,62 7 501,34 26,94 
AG6  4 674,08 24,40 7 751,17 27,84 
AG7  4 617,67 24,10 7 478,10 26,85 
AG8-LA 4 496,56 23,47 6 661,49 23,92 
AG8-LB 4 917,83 25,67 7 714,21 27,70 
AG9  4 761,13 24,85 7 275,59 26,13 
AG10-LA=AG10-LB 5 218,33 27,24 7 368,07 26,46 
AG11-LA =AG11-LB 5 020,39 26,20 6 587,65 23,66 
AG12-LA =AG12-LB 5 050,99 26,36 4 851,88 17,42 
AG13-LA =AG13-LB 5 317,27 27,75 4 989,11 17,92 
AG14-LA =AG14-LB 5 373,99 28,05 5 000,17 17,96 
AG15-LA 5 250,16 27,40 4 765,83 17,11 
AG15-LB 4 489,75 23,43 8 057,84 28,94 
AG16-LA 4 403,50 22,98 5 037,05 18,09 
AG16-LB 4 615,71 24,09 6 849,54 24,60 
AG17-LA 4 699,02 24,53 4 975,86 17,87 
AG17-LB 2 954,01 15,42 5 568,48 20,00 
AG18-LA 4 195,83 21,90 4 832,05 17,35 
AG18-LB 4 713,42 24,60 7 414,29 26,63 
AG19-LA 3 303,96 17,25 3 684,36 13,23 
AG19-LB 3 959,84 20,67 7 217,20 25,92 
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Aerogeradores 

Qualidade Visual 

Muito Elevada Elevada 

ha % ha % 
AG20-LA 3 752,27 19,59 3 802,53 13,66 
AG20-LB 4 495,09 23,46 8 042,42 28,88 
AG21  2 771,99 14,47 3 707,98 13,32 
AG22-LA =AG22-LB 3 231,76 16,87 7 414,50 26,63 
AG23-LA =AG23-LB 3 577,79 18,67 7 942,24 28,52 
AG24-LA  3 234,73 16,88 6 524,99 23,43 
AG24-LB 3 011,53 15,72 5 880,92 21,12 
AG25  2 528,84 13,20 4 920,37 17,67 
AG26  2 271,04 11,85 5 986,79 21,50 
AG27  2 476,82 12,93 6 845,61 24,58 
AG28  2 001,36 10,45 5 988,79 21,51 
AG29  1 529,55 7,98 5 527,75 19,85 
AG30-LA =AG30-LB 1 184,63 6,18 4 517,45 16,22 

Fonte: Aditamento ao EIA  
Nota: A distância que separa as posições propostas em cada layout e para cada aerogerador em causa não foi 
considerada relevante para alguns dos casos, assim como a cota de implantação. Estão nesta situação os 
aerogeradores AG10, AG11, AG12, AG13, AG14, AG22, AG23 e AG30 pelo que não se fará diferenciação na sua 
avaliação e consequentemente a avaliação que for feita para cada um deles considera-se válida para ambos os 
layouts. 

 

Importa ainda referir, que todos os aerogeradores e áreas de implantação estão propostos ser inseridos 
em áreas com Qualidade Visual Elevada e Muito Elevada. Nesta última classe situam-se os 
aerogeradores e respetivas plataformas: AG14 do layout A, AG14 do layout B, AG15 do layout A, AG16 
do layout A, AG18 do layout A, AG19 do layout A, AG20 do layout A e AG24 do layout A. 

É também de referir que a área em estudo inclui, como unidades de muito elevado valor paisagístico, 
não apenas o Alto Douro Vinhateiro (ADV), mas também o Vale da Vilariça. Apesar de inserido na Zona 
Especial de Proteção (ZEP) do ADV, é também tratado de forma autónoma por se tratar de uma unidade 
de paisagem com qualidade excecional. 

O vale é observável em toda a sua plenitude a partir do miradouro de São Gregório. Dele se usufrui de 
uma grande panorâmica do vale, com o seu padrão geométrico dos campos agrícolas numa composição 
rica de parcelas de vinha, amendoeiras, oliveiras e laranjeiras. É precisamente do lado poente do vale 
que está proposta a implantação do núcleo Norte do parque eólico, com 16 aerogeradores. Do parque 
eólico, terão um impacte visual negativo muito significativo sobre esta área com Muito Elevada 
Qualidade Visual os aerogeradores AG1, AG2, AG3, AG4, AG5, AG6, AG7, AG8-LA, AG8-LB, AG9, AG10-
LA/AG10-LB, AG11-LA/AG11-LB, AG12-LA/AG12-LB, AG13-LA/AG13-LB, AG14-LA/AG14-LB, AG15-LA, 
AG15-LB e AG16-LB. Estes serão todos nitidamente percecionados no Vale da Vilariça assim como do 
referido miradouro, facto agravado por a localização prevista para os aerogeradores ser a poente do 
mesmo. 

Apresentam-se abaixo as fotografias com as simulações elaboradas no âmbito do EIA que pretendem 
ilustrar a presença de alguns dos aerogeradores nestas paisagens.  

Na primeira fotografia é possível visualizar os aerogeradores mais próximos da foz do rio Sabor, a uma 
distância estimada de cerca de 3 km dos aerogeradores em primeiro plano (AG15-LA, AG14-LA/AG14-LB, 
AG13-LA/AG13-LB e AG12-LA/AG12-LB). Num segundo plano, e entre o AG13-LA/AG13-LB e o AG12-
LA/AG12-LB, da esquerda para a direita, visualizam-se parcialmente os aerogeradores AG11-LA/AG11-LB 
e AG10-LA/AG10-LB, que distam cerca 5km. Mais à esquerda e quase impercetível, visualiza-se a pá de 
um dos aerogeradores do núcleo Sul, que dista cerca de 7km. 
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Simulação do parque sobre fotografia a partir da foz do rio Sabor e a uma cota baixa ainda dentro do Vale da 
Vilariça.  
Fonte: EIA  

 

A fotografia que se segue apresenta uma imagem obtida a partir de Torre de Moncorvo, observando-se 
10 dos aerogeradores do núcleo nascente do layout A (da esquerda para a direita: AG22 ou AG23, AG9, 
AG8, AG7, AG6, AG5, AG4, AG3, AG2 e AG1), dos 16 visíveis. A distância que separa Torre de Moncorvo 
da sua localização é da ordem dos 10 km e dos 12 km no caso dos dois aerogeradores mais à esquerda 
da imagem. 

 

Simulação do parque eólico sobre fotografia a partir de Torre de Moncorvo.  
Fonte: EIA  

 

Importa referir que ambas as simulações, podem servir como referência para os restantes 
aerogeradores no que se refere à análise do impacte visual sobre o ADV, quintas históricas e locais de 
culto nos respetivos pontos.  

 

 Integridade visual do Alto Douro Vinhateiro e da Zona Especial de Proteção 

No quadro seguinte apresenta-se uma quantificação das áreas dentro do ADV e da respetiva Zona 
Especial de Proteção (ZEP) a partir das quais será possível observar cada um dos aerogeradores 
propostos, considerando apenas a área de estudo, assim como a distância mais curta de cada 
aerogerador ao limite do ADV. 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA N.º 2818                                                                                                                                                                            Pág. 46 
Parque Eólico de Torre de Moncorvo 

 

Áreas do ADV e ZEP potencialmente abrangidas pela bacia visual de cada aerogerador - Layouts A e B. 

Aerogeradores 

Alto Douro Vinhateiro (ADV) Zona Especial de Proteção (ZEP) 

Distância (km) Área (ha) Área (ha) 

AG1  9,58 0,00 7 172,25 

AG2  8,77 0,00 11 895,44 

AG3  8,46 1,98 12 263,82 

AG4  7,75 15,56 13 080,67 

AG5  7,36 17,66 13 039,01 

AG6  6,94 22,29 13 685,60 

AG7  6,71 12,27 13 208,67 

AG8-LA 6,29 0,07 12 305,99 

AG8-LB 6,54 18,18 13 698,20 

AG9  5,93 39,65 13 163,66 

AG10-LA=AG10-LB 4,27 185,37 14 205,14 

AG11-LA =AG11-LB 4,09 141,92 13 478,16 

AG12-LA =AG12-LB 3,12 245,96 12 453,53 

AG13-LA =AG13-LB 2,84 325,25 12 959,23 

AG14-LA =AG14-LB 2,43 394,56 12 980,63 

AG15-LA 1,93 402,65 12 669,08 

AG15-LB 4,99 455,64 13 734,07 

AG16-LA 1,50 1 357,17 11 424,61 

AG16-LB 6,31 20,44 12 351,65 

AG17-LA 1,07 1 492,07 11 730,57 

AG17-LB 3,67 710,68 9 024,36 

AG18-LA 1,11 1 668,86 10 754,96 

AG18-LB 5,55 260,17 13 193,85 

AG19-LA 0,44 1 683,73 8 010,54 

AG19-LB 4,35 508,24 12 334,13 

AG20-LA 0,35 1 818,39 8 520,08 

AG20-LB 4,61 528,24 13 737,44 

AG21  2,57 1 103,00 7 616,27 

AG22-LA =AG22-LB 4,50 644,54 11 570,39 

AG23-LA =AG23-LB 5,02 572,02 12 559,93 

AG24-LA  2,95 1 272,29 10 268,68 

AG24-LB 3,05 1 197,99 9 366,67 

AG25  3,39 879,58 7 934,28 

AG26  4,46 593,54 8 554,71 

AG27  4,86 557,61 9 396,20 

AG28  5,23 372,70 8 003,55 

AG29  6,24 232,39 7 148,12 

AG30-LA =AG30-LB 6,83 197,88 5 700,29 

Fonte: Aditamento ao EIA 

 

Da análise do quadro verifica-se que, com exceção das posições AG1 e AG2, todos os aerogeradores 
previstos comprometem a integridade visual do Alto Douro Vinhateiro, sendo o impacte visual sentido 
em maior ou menor área do mesmo e com maior ou menor intensidade em função da sua distância e 
localização. A extensão das bacias visuais dos aerogeradores localizada dentro do ADV varia entre cerca 
de 2 ha (AG3), e cerca de 1 800 há (AG20-LA).  

Na ZEP, a área afetada visualmente varia entre valores da ordem dos 5 700 ha (AG30), até valores acima 
dos 14 000 ha (AG10).  

A ordem de grandeza destas áreas é por si só elucidativa da severidade do impacte visual que o parque 
eólico terá no Alto Douro Vinhateiro, comprometendo gravemente a integridade destas paisagens 
classificadas pela UNESCO. 
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Agregaram-se os aerogeradores, cuja expressão do impacte visual é idêntica, e no que respeita a este 
indicador, são os seguintes: 

- AG10, AG11, AG12, AG13, AG14 – integram-se no núcleo nascente do parque eólico. Distam 
do limite do ADV cerca de 4 km, 4 km, 3 km, 3 km e 2,5 km, respetivamente. As suas bacias 
visuais são semelhantes e o seu impacte cénico no ADV concentra-se cumulativamente na 
extremidade nascente do mesmo. O AG10 apresenta ainda a particularidade de ser 
percecionado adicionalmente nas encostas expostas a Norte da extremidade poente do ADV 
incluída na área de estudo, apesar dos cerca de 11 km de distância. Assim, ao impacte deste 
grupo de aerogeradores sobre as áreas com Qualidade Visual Elevada e Muito Elevada já 
analisado, com destaque particular para o Vale da Vilariça, parte integrante da ZEP, acresce o 
impacte sobre o ADV, incluindo um troço do rio Douro (AG12, AG13 e AG14). Considera-se 
que estes aerogeradores terão um impacte visual negativo, permanente, magnitude média a 
elevada e significativo a muito significativo, ao qual acresce o impacte cumulativo associado 
ao núcleo como conjunto. 

- AG15-LA - localiza-se a cerca de 1,9 km do limite do ADV. A sua implantação está prevista 
numa zona de afloramentos rochosos a cerca de 1 km do rio Douro (troço fora do ADV) e a 
cerca de 3 km da foz do rio Sabor com o rio Douro. Afeta visualmente o extremo nascente do 
ADV e parte do rio Douro nele inserido. As alterações físicas diretas que a sua implantação 
implicaria – criação de acessos, plataforma e fundação – na vegetação (desflorestação e 
desmatação) e na alteração de morfologia, a par da proximidade com um maciço rochoso 
escarpado seriam por si só razões para prever que o mesmo teria um impacte negativo 
muito significativo. A este, acresce um impacte visual negativo permanente, de média 
magnitude e muito significativo. 

- AG16-LA, AG17-LA, AG18-LA, AG19-LA e AG20-LA - distam do limite do ADV cerca de 1,5 km, 
1 km, 1,1 km, 0,4 km e 0,4 km, respetivamente. Terão um impacte visual muito expressivo 
sobre o ADV, sentido nas vertentes Norte e Sul do rio Douro, assim como nalguns troços do 
próprio rio. O impacte visual estende-se ao longo de todo o troço do ADV incluído na área de 
estudo. Para além da excessiva proximidade ao rio Douro, os mesmos situam-se em zonas 
proeminentes e avançadas em relação ao rio, do lado Norte, recebendo por isso a luz mais 
direta de Nascente, Sul e Poente. Individualmente representam um impacte visual negativo, 
permanente, de elevada magnitude e muito significativo. 

- AG15-LB, AG17-LB, AG18-LB, AG19-LB, AG22 e AG23 – localizam-se na zona mais central do 
parque eólico. Distam do limite do ADV cerca de 5 km, 3,7 km, 5,6 km, 4,4 km, 4,5 km e 5 
km, respetivamente. O impacte visual de cada aerogerador afeta mais de metade do troço 
Poente do ADV, do qual se destacam as encostas orientadas a Norte. A expressão de cada 
uma das bacias visuais destes aerogeradores sobre o ADV é semelhante. Terá um impacte 
visual negativo, permanente, de magnitude média, significativo a muito significativo.  

- AG21 - encontra-se a menos de 3 km das áreas na margem Norte do rio Douro, onde o seu 
impacte visual negativo é percecionado. Grande parte da margem Sul do rio Douro, 
pertencente ao troço do ADV intercetado pela área de estudo, apresenta visibilidade para 
este aerogerador, quase de forma contínua, a distâncias que variam entre os 4 km e os 10 
km, sendo ainda potencialmente visível do rio Douro. A sua presença representará um 
impacte visual negativo, permanente, magnitude elevada e muito significativo. 

- AG24-LA, AG24-LB e AG25 – localizam-se a cerca de 3 km, 3 km e 4 km do limite do ADV, 
respetivamente. A expressão espacial das bacias visuais de cada um destes aerogeradores 
sobre o ADV é semelhante entre si, verificando-se por isso a existência de áreas comuns 
onde o impacte visual é sentido cumulativamente. O impacte visual afeta mais de metade do 
troço do ADV incluído na área de estudo, do qual se destacam as encostas orientadas a 
Norte e onde ocorre um mosaico cultural elaborado, num intrincado de culturas e 
consequentemente visualmente mais rico. Individualmente, a sua presença representará um 
impacte visual negativo, permanente, magnitude elevada e significativo a muito significativo. 

- AG26, AG27 e AG28 – localizam-se a cerca de 4,5 km, 4,9 km e 5 km do limite do ADV, 
respetivamente. A expressão espacial das suas bacias visuais é semelhante, ou seja, verifica-
se uma grande sobreposição de áreas. Pese embora a distância, o impacte visual afeta mais 
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de metade do troço do ADV incluído na área de estudo, fundamentalmente as encostas 
orientadas a Norte, em áreas mais fragmentadas mas dispersas ao longo deste troço. Na 
situação mais desfavorável, o impacte visual manifesta-se até próximo da margem esquerda 
do rio. O impacte visual sobre o ADV inicia-se ainda na margem Norte, a distâncias na ordem 
dos 6 km. A presença destes aerogeradores representará um impacte visual negativo, 
permanente, de magnitude média, significativo a muito significativo. 

- AG29 e AG30 - distam do limite do ADV, cerca de 6 km e 7 km, respetivamente. O seu 
impacte visual concentra-se sobretudo no terço poente do troço do ADV e de forma mais 
fragmentada. Estes aerogeradores são ainda potencialmente visíveis nas vertentes da 
margem Norte do rio, mas é nas encostas da margem Sul que se faz sentir o impacte mais 
expressivo. As áreas afetadas pelo impacte visual dos aerogeradores AG29 e AG30 são 
sensivelmente as mesmas, ou seja, verifica-se a sobreposição das suas bacias visuais que 
chegam próximo do rio Douro numa área de vinha de grande dimensão. Individualmente, a 
presença destes aerogeradores terá um impacte negativo, permanente, magnitude média e 
significativo a muito significativo. 

 

 Impacte cénico sobre as quintas do ADV 

Algumas das quintas históricas seculares que pontuam de forma singular todo o vale do rio Douro têm 
particular relevância no contexto da paisagem que integram. Foram identificadas no EIA e subsequente 
Aditamento 26 quintas dispersas ao longo do troço do ADV em estudo, metade na margem Norte e as 
restantes na margem Sul. 

Nas vertentes e na margem exposta a Norte, onde o impacte visual de todos os aerogeradores é mais 
significativo, foram identificadas 13 quintas, em regra na base da encosta e muito próximo do rio: 
Quinta do Cachão, Quinta de Vargelas, Quinta do Arnozelo, Quinta do Vesúvio, Quinta do Vale de 
Malhadas, Quinta do Torrão, Quinta do Rosmaninho, Quinta das Fontinhas, Quinta do Cercão, Quinta do 
Saião, Quinta do Reguengo, Quinta da Bela Vista e Quinta do Vale Meão.  

Deste universo de quintas, a maioria está exposta até 5 aerogeradores. As Quintas das Fontinhas e do 
Cercão estão expostas a 9 e a 10 aerogeradores, respetivamente. Esta informação está sintetizada no 
quadro abaixo onde também figura a distância média entre os aerogeradores avistados e cada uma das 
quintas. 

 

Aerogeradores potencialmente visíveis a partir das quintas do ADV da margem esquerda do rio Douro. 

Quintas 
Aerogeradores 

(Layout A) 
Distância média 

(km) 
Aerogeradores 

(Layout B) 
Distância média 

(km) 
Cachão 21 12 21 12 
Vargelas - - - - 
Arnozelo 19, 21 e 24 9 21 9 
Vesúvio 24, 25, 29 e 30 7 24, 25, 29 e 30 7 
Vale de Malhadas 17, 18, 19, 20 e 21 5 17 e 21 7 
Torrão 18, 19, 20, 21 3 21 4 
Rosmaninho 17, 18, 19, 20 e 24 4 24 7 
Fontinhas 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 4 12, 13 e 14 6 
Cercão 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 5 10, 11, 13 e 14 5 
Saião 16, 17, 18, 19, 20 3 - - 
Reguengo - - - - 
Vale Meão - - - - 
Bela Vista 17 4 - - 

Nota: A negrito as quintas seculares mais notáveis 

 

Na margem exposta a Sul localiza-se igualmente um conjunto de 13 quintas dentro do ADV, em regra 
situadas na base da encosta e muito próximo do rio Douro: Quinta da Telheira, Quinta do Carvalho, 
Quinta dos Canais de Cima, Quinta dos Canais de Baixo, Quinta do Cachão do Arnozelo, Quinta do 
Comparado, Quinta da Fonte Santa, Quinta da Sr.ª da Ribeira, Quinta da Amendoeira, Quinta da 
Coelheira, Quinta dos Ingleses, Quinta da Telhada e Quinta do Farfão. 
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No quadro seguinte identificam-se os aerogeradores potencialmente visíveis de cada quinta. Das 13 
quintas identificadas, 6 serão afetadas cenicamente por até 5 aerogeradores. 

 

Aerogeradores potencialmente visíveis a partir das quintas localizadas no ADV da margem direita do rio Douro. 

Quintas 
Aerogeradores 

(Layout A) 
Distância média 

(km) 
Aerogeradores 

(Layout B) 
Distância média 

(km) 
Fonte Santa 18, 19 e 20 8 - - 
Sr.ª da Ribeira 20, 24, 25 e 29 6 24, 25 e 29 5 
Amendoeira 24 e 25 4 24 e 25 4 
Coelheira 24 e 25 4 24 e 25 4 
Ingleses 17, 18, 19, 20 e 21 4 17 e 21 4 
Farfão 20 1 - - 

Nota: A negrito as quintas seculares mais notáveis. 

 

 Impacte cénico sobre locais de culto 

Esta análise é relevante por os locais de culto ocuparem geralmente posições cenicamente privilegiadas, 
em lugares cimeiros, em cumes ou a meia encosta, quase sempre beneficiando de uma grande 
amplitude visual. Estes pontos de observação panorâmicos constituem assim um sistema de vistas 
notável, uma vez que é frequente serem visíveis entre si. Os locais de culto têm também elevada 
afluência de observadores, ainda que nalguns casos esta possa ser ocasional, resultando em pontos 
particularmente sensível a impactes visuais. 

No EIA foram identificados 38 locais de culto na área de Estudo, seis dos quais localizam-se no ADV, em 
geral associados a quintas. A partir de alguns destes pontos são visíveis 28 aerogeradores, caso de Santa 
Bárbara (Vila Nova Foz Côa). No outro extremo, há locais a partir dos quais não é visível qualquer 
aerogerador, caso da Sr.ª da Graça.  

 

 Impactes visuais de outras infraestruturas do parque eólico 

Aos impactes visuais negativos dos aerogeradores junta-se ainda o impacte visual da linha elétrica aérea 
existente e da associada ao projeto a 60 kV, na extensão compreendida entre a subestação e o posto de 
corte, com cerca de 5,5 km. À semelhança dos aerogeradores, a linha e respetivos apoios (20) localizam-
se também em áreas classificadas como tendo Qualidade Visual Elevada e Muito Elevada.  

De acordo com a bacia visual dos apoios da linha, gerada considerando uma altura média de 23 m, o 
impacte visual negativo far-se-á sentir em todo o Vale da Vilariça, embora com intensidade decrescente 
à medida que a distância à linha aumenta.  

 

Impactes cumulativos 

A análise dos impactes cumulativos apresentada é baseada na análise da sobreposição das bacias 
individuais dos 30 aerogeradores em avaliação. No caso do Vale da Vilariça, propõe-se a instalação no 
seu lado poente, em posições cimeiras ao longo do horizonte, 9 ou 10 aerogeradores, consoante o 
layout, distribuídos ao longo de cerca de 5 km. Acresce o impacte associado a outros aerogeradores, 
situados mais a Sul. 

No que se refere ao ADV, verifica-se que em algumas áreas ocorrerá a sobreposição das bacias visuais 
de 13 a 20 aerogeradores. Ou seja, nessas áreas, fundamentalmente as vertentes da margem esquerda 
do rio Douro, serão potencialmente visíveis até 20 aerogeradores. Verifica-se assim um impacte visual 
cumulativo muito significativo, em particular nas imediações de Alto de Vargelas, Monte dos Tordos, 
São Martinho, Santa Bárbara de Mós e Picoto (considerando o layout menos impactante). As distâncias 
de observação dos aerogeradores a partir do ADV variam bastante, desde os 2 km, no caso do AG20-LA, 
até aos 9 km, no caso do AG30-LA/AG30-LB. 
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Síntese 

Os impactes do Parque Eólico de Torre de Moncorvo decorrem fundamentalmente da intrusão visual 
permanente que a presença de estruturas verticais desta natureza, introduzirão neste território de 
elevadíssima qualidade e sensibilidade paisagística, em particular durante a fase de exploração.  

Serão tão mais gravosos quanto mais expostos e mais próximos de povoações e vias de circulação 
estiverem estas estruturas, que induzirão certamente um impacte visual negativo muito significativo.  

No território circunscrito pela área de estudo definida, com cerca de 70 000 ha, são dominantes as 
classes de Qualidade Visual Elevada e Muito Elevada, representando cerca de 40% e 30% do mesmo, 
respetivamente, num total de 70%. A Área de Estudo intersecta o Alto Douro Vinhateiro (ADV), 
considerada como tendo Qualidade Visual Muito Elevada, numa extensão de cerca de 23 km, dentro da 
qual o rio Douro se desenvolve ao longo de 18 km; a zona de proteção do ADV, designada por Zona 
Especial de Proteção (ZEP), onde também ocorrem áreas de Qualidade Visual Elevada, classe dominante, 
e de Qualidade Visual Muito Elevada; e o Vale da Vilariça, onde domina a classe de Qualidade Visual 
Muito Elevada. Esta é uma área de muito elevada atratividade visual e, consequentemente, torna-se 
num território de grande sensibilidade paisagística.  

O Alto Douro Vinhateiro está incluído na lista do Património Mundial da UNESCO, na categoria de 
Paisagem Cultural Evolutiva e Viva, sendo por isso considerado como Património Mundial da 
Humanidade reconhecido no contexto nacional como Monumento Nacional. A Zona Especial de 
Proteção do ADV (definida pelo Aviso n.º 15170/2010, de 30 de Julho) é considerada como zona tampão 
do mesmo, uma vez que as ações aí realizadas podem ter, reconhecidamente, impactes indiretos dentro 
do ADV, como é o caso de muitos dos impactes cénicos identificados na presente avaliação. Destacam-
se as seguintes situações que decorrem da implantação do projeto neste território, e que contribuem 
para que o mesmo induza a ocorrência de impactes negativos muito significativos sobre a Paisagem:  

1. Todos os aerogeradores propostos serão visíveis na ZEP e todos, exceto dois, serão visíveis do 
ADV. A distância média dos aerogeradores às encostas sobre o rio Douro localizadas dentro do 
ADV, onde se verificará um maior impacte visual, situa-se nos 5 km para o layout A e nos 6 km 
para o layout B, não considerando o núcleo de aerogeradores mais a Norte. No caso do Vale da 
Vilariça, a distância média que separa os aerogeradores do núcleo Norte é de cerca de 5 km. 
Em ambas as paisagens, a perceção do impacte visual negativo configurará um cenário 
intermédio às duas simulações apresentadas neste capítulo. O impacte visual do parque eólico 
não ocorrerá concentrado num único local, mas será sentido em toda a área de implantação do 
mesmo e na sua envolvente. 

2. Foram detetadas áreas com sobreposição de várias bacias visuais nos locais mais sensíveis da 
área de estudo - no ADV e no Vale da Vilariça - onde são potencialmente visíveis entre 13 a 20 
aerogeradores, o que se traduz num impacte negativo muito significativo. 

3. O impacte visual na zona do rio Douro far-se-á sentir não apenas nas cumeadas, mas também 
nas vertentes e em alguns troços do próprio rio Douro. São potencialmente visíveis a partir de 
algumas áreas do rio os aerogeradores AG12, AG13, AG14, AG15-LA, AG16-LA, AG17-LA, AG17-
LB, AG18-LA, AG19-LA, AG19-LB, AG20-LA, AG21, AG24-LA, AG24-LB e o AG25. A torre dos 
aerogeradores AG20-LB, AG26, AG27, AG28, AG29, e AG30 poderá ainda ser visível. 

4.  Todos os aerogeradores se implantam a Norte do rio Douro, em posições de cotas elevadas e, 
nalguns casos, em lugares proeminentes e avançados em relação ao rio, pelo que sobre eles 
incidirá sempre maior intensidade luminosa para observadores posicionados no ADV.  

5. A ocorrência dos valores e atributos visuais, naturais e culturais cuja combinação se traduz na 
muito elevada qualidade paisagística reconhecida no ADV e no Vale da Vilariça, quer na ZEP, 
quer no ADV não se configuram num padrão homogéneo. Em cada lugar estes valores 
combinam-se e materializam-se de uma forma específica, resultando uma grande variação 
espacial de formas de relevo, elementos naturais e patrimoniais, inúmeras vezes pontuado de 
singularidades. Desta forma, o impacte visual faz-se sentir por vezes em sítios singulares ou 
mesmo únicos, em particular no contexto do ADV. 

Numa perspetiva de valorização integrada do território e do seu Património Paisagístico, a presença do 
parque eólico em análise, em virtude do seu forte carácter artificial e permanente, comprometerá 
claramente a integridade e o carácter desta Paisagem Cultural, acrescendo ainda o impacte cumulativo 
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decorrente da presença de um elevado número de aerogeradores, não compatíveis com o território em 
causa e com os valores nele presente.  

Este é também um território dinâmico, onde se verifica atualmente a expansão da vinha, com 
modelação das vertentes em socalcos, quer no ADV quer na ZEP. Esta expansão, constatada durante a 
visita ao local, constitui, no tempo e no espaço geográfico, um reforço continuado das características 
cénicas extraordinárias do ADV. É, por tudo isto, um território que importa preservar, de forma a não 
comprometer o seu valor e a sua identidade, inscritos e atestados no estatuto de Património da 
Humanidade, garantindo que não é posto em causa o seu reconhecimento, dado o estatuto de 
Património Mundial estar permanentemente sujeito a avaliação criteriosa. No caso do Vale da Vilariça, a 
construção do parque eólico traduzir-se-ia na imposição de 9 ou 10 aerogeradores ao longo do festo 
que o delimita, a poente, distribuídos ao longo de cerca de 5 km. A sua implantação conflituaria com a 
linha do perfil do horizonte e conduziria assim a uma situação de seccionamento do seu limite visual por 
um conjunto de estruturas de grande dimensão e elevado carácter artificial. A par deste impacte visual 
acresce o impacte associado à presença de outros aerogeradores, situados mais a Sul. 

Considera-se ainda que não existem quaisquer medidas que minimizem ou que permitam a relativização 
dos impactes visuais identificados e que estão associados à imposição nestas paisagens de 30 
aerogeradores com 120 m de altura. Estas estruturas constituiriam uma intrusão visual não minimizável, 
provocando a fragmentação do horizonte visual, desvirtuando o conceito de lugar e de Paisagem 
enquanto unidade visual, e, consequentemente, comprometendo o seu carácter e a sua autenticidade.  

Da análise deste fator ambiental, conclui-se que a execução do Parque Eólico de Torre de Moncorvo 
determinará a ocorrência de impactes negativos sobre a Paisagem muito significativos e não 
minimizáveis ou compensáveis. 

 

4.5. PATRIMÓNIO CULTURAL 

Caracterização da situação atual 

O EIA define a área de incidência direta do projeto como a constituída pelas zonas de implantação dos 
aerogeradores e respetivas plataformas, edifício de comando/subestação, valas para instalação dos 
cabos elétricos subterrâneos e pelo conjunto de acessos a construir e a melhorar no âmbito da 
instalação do parque eólico, considerando como de incidência indireta a totalidade da área de estudo 
que na fase de implementação do projeto será passível de ser afetada pela sua construção. 

Para a elaboração do EIA foi efetuada a pesquisa e contacto com várias instituições com informação 
relevante bem como o levantamento bibliográfico e documental, tendente a compreender a dinâmica 
ocupacional da área de estudo e a inventariar todos os elementos patrimoniais conhecidos nas 
freguesias de implementação do projeto. 

Na área das freguesias afetadas pelo parque eólico foram identificadas pelo EIA os seguintes bens 
imóveis classificados: Anta da Pala da Moura/Anta de Vilarinho, Carrazeda de Ansiães, Vilarinho da 
Castanheira (CNS 3078) - MN - Decreto de 16-06-1910, DG n.º 136 de 23 Junho 1910; Pelourinho de 
Vilarinho da Castanheira, Carrazeda de Ansiães - IIP - Decreto nº 23 122, DG, 1.ª série, n.º 231 de 11 
Outubro 1933; Alto Douro Vinhateiro (ADV), Paisagem Cultural - MN: Aviso n.º 15170/2010, DR, 2.ª 
série, n.º 147, de 30-07-2010 ZEP: Aviso n.º 15170/2010, DR, 2.ª série, n.º 147, de 30-07-2010 
Património Mundial: decisão 25 COM X. A., Helsínquia, 2001, ao abrigo do art.º 15.º, n.º 7, da Lei n.º 
107/2001, de 8-09-2001. Note-se ainda que parte do projeto se desenvolve na Zona Especial de 
Proteção do ADV.  

Os trabalhos de campo envolveram sobretudo a relocalização dos sítios identificados através da recolha 
de informação e a prospeção arqueológica sistemática, incidindo na área de incidência direta do 
projeto, nomeadamente na envolvente de 100 m em torno da área de implantação de cada aerogerador 
e nas várias áreas onde a implementação do projeto implica o revolvimento do solo, bem como de 400 
m centrado no eixo das linhas elétricas projetadas.  

Foi elaborado um Inventário Patrimonial, com a compilação da informação recolhida e cruzamento da 
mesma com os resultados do trabalho de campo. A implantação cartográfica das coordenadas 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA N.º 2818                                                                                                                                                                            Pág. 52 
Parque Eólico de Torre de Moncorvo 

geográficas dos elementos patrimoniais identificados e avaliação da sua localização face ao projeto com 
definição das áreas de maior sensibilidade arqueológica, através da análise fisiográfica, toponímica, e 
dos resultados da investigação. 

Acresce que no Anexo III dos Elementos Adicionais foi apresentada uma análise relativa à relocalização 
dos aerogeradores (em número de 17), incluindo a vertente Patrimonial, bem como o Desenho n.º 32, 
Carta de Ocorrências Patrimoniais (layout B), onde é igualmente identificada a visibilidade do terreno no 
momento da prospeção. Informa ainda na resposta ao pedido de elementos adicionais (julho de 2015, p. 
38) que: «No que diz respeito ao Património, foi efetuada nova prospeção do terreno para avaliar o 
layout B, bem como reavaliados os potenciais impactes do projeto sobre as ocorrências patrimoniais. 
Foram por conseguinte, também definidas medidas minimizadoras ajustadas a este layout». 

A recolha de informação documental e bibliográfica e do trabalho de campo permitiu, num total de 25 
ocorrências patrimoniais, a identificação de 12 ocorrências edificadas e 13 ocorrências arqueológicas.  

Relativamente ao valor patrimonial, o EIA destaca com Elevado as seguintes ocorrências: 3 - Estações da 
Procissão do Senhor dos Passos; 5- Pelourinho de Vilarinho da Castanheira; 6- Capelinha da Nossa 
Senhora da Fé; 15- Igreja de Nossa Senhora da Guia; 23- Hortas de Lousa (calçada). 

É no entanto ressalvado que a «riqueza patrimonial já inventariada nos concelhos de Carrazeda de 
Ansiães e de Torre de Moncorvo, assim como as más condições de visibilidade do solo verificadas na 
área do parque eólico deixam em aberto a possibilidade de existirem vestígios arqueológicos ainda 
desconhecidos ao nível do subsolo». 

O EIA apresenta como projetos complementares ao Parque Eólico de Torre de Moncorvo a linha elétrica 
aérea, a 30 kV, de interligação entre as duas cumeadas do parque eólico (núcleo Oeste e núcleo Este) e 
a linha aérea, a 60 kV, de interligação ao Serviço Elétrico Nacional, a instalar entre a subestação do 
parque eólico e um posto de corte, e o próprio posto de corte. A caracterização incidiu na área de 
incidência direta e na de incidência indireta dos projetos complementares, correspondendo a primeira 
às zonas de implantação dos apoios das linhas elétricas e posto de corte e a segunda à zona de 
incidência indireta que inclui a totalidade dos corredores das linhas elétricas associadas.  

De acordo com a pesquisa bibliográfica, complementada com a prospeção sistemática efetuada, no 
corredor da linha elétrica a 30 kV não foram identificadas nem relocalizadas quaisquer ocorrências 
patrimoniais. Já no corredor da linha elétrica a 60 kV foram identificadas e relocalizadas duas 
ocorrências patrimoniais: nº 15, Igreja de Nossa Senhora da Guia, Torre de Moncorvo, Cabeça Boa, com 
valor Elevado e nº 16, Cabeça Boa, vestígios arqueológicos de superfície, com valor reduzido. A primeira 
destas encontra-se igualmente situada na área do posto de corte. 

Avaliação de impactes 

Relativamente à incidência e sentido dos impactes do layout A, o EIA refere que não são expectáveis 
impactes relativamente às ocorrências patrimoniais: nº 1, Santuário da Capela de Nossa Senhora da 
Assunção; nºs 3, 4, 5, 6, 7, 8, conjunto de edifícios religiosos localizado dentro da vila de Vilarinho de 
Castanheira; nº 11, Capela do Espírito Santo; nº15, Igreja de Nossa Senhora da Guia; nº 16, Cabeça Boa, 
área de dispersão de vestígios cerâmicos. 

No entanto, e ainda relativamente ao layout A, poderão vir a sofrer impactes indiretos negativos 
relacionados com a passagem de maquinarias pesadas afetas à obra as ocorrências patrimoniais: nº 2, 
Alminha de Nossa Senhora da Conceição; nº 9, Alminha de Santa Eufémia; nº13, Capela de Nossa 
Senhora da Parada/do Amparo. 

São passíveis de vir a sofrer impactes diretos negativos decorrentes dos trabalhos de construção as 
ocorrências patrimoniais: nº 10, Lajes do Ferreiro, área de dispersão de fragmentos cerâmicos localizada 
a 1,5 m do acesso a construir ao AG30; nº 12, Garcia/Terreno dos Mouros, destruído por trabalhos 
agrícolas, o aerogerador AG20 encontra-se localizado na proximidade do local e confina com a respetiva 
vala de cabos; nº14, Carpinteiro, área de dispersão de vestígios cerâmicos localizando-se nas imediações 
o aerogerador AG23; nº 17, Ladeiras do Bico, área de dispersão de vestígios cerâmicos, intersectada 
pelo acesso a construir ao AG5 e pela plataforma deste aerogerador; nº 18, Chãs, área de dispersão de 
vestígios cerâmicos, localizando-se a 2 m o acesso a melhorar aos aerogeradores AG21, AG22 e AG23; nº 
19, Lousa, área de abrigos rurais e muros de delimitação, encontrando-se a 50 m o acesso a melhorar ao 
aerogerador AG21; nº 20, Lousa 2, área de abrigos rurais e muros de delimitação, encontrando-se 
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localizado na mesma cumeada o aerogerador AG21; nº 21, Carpinteiro 2, área de dispersão de vestígios 
cerâmicos intersectada pelo acesso a construir ao aerogerador AG22; nº 22, Chãs 2, área de dispersão 
de vestígios cerâmicos, onde confina o acesso a melhorar aos aerogeradores AG21, AG22 e AG23; nº23, 
Hortas de Lousa, calçada, afetada (destruída) pelo traçado do acesso a melhorar aos aerogeradores 
AG16-20; nº 24, Hortas de Lousa 2, fonte, afetada (destruída) pelo traçado do acesso a construir aos 
aerogeradores aos AG16-20; nº 25, Hortas de Lousa 3, a área de dispersão de vestígios cerâmicos 
encontra-se a 5m do acesso a construir aos AG16-20.  

Quanto ao layout B a avaliação dos impactes do projeto sobre as ocorrências patrimoniais identificadas 
para esta solução evidencia que não são esperados impactes negativos relativamente às seguintes 
ocorrências patrimoniais: nº 1, Santuário da Capela de Nossa Senhora da Assunção; nºs 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
conjunto de edifícios religiosos localizados dentro da vila de Vilarinho de Castanheira; nº 11, Capela do 
Espírito Santo; nº 12, Garcia/Terreno dos Mouros, sítio arqueológico «aparentemente destruído por 
trabalhos agrícolas ocorridos durante a década de 90», encontrando-se o AG20 afastado desta 
ocorrência; nº 15, Igreja de Nossa Senhora da Guia; nº 16, Cabeça Boa, área de dispersão de vestígios 
cerâmicos; nº 23, Hortas de Lousa, calçada; nº 24, Hortas de Lousa 2, fonte; nº 25, Hortas de Lousa 3, 
área de dispersão de vestígios cerâmicos. 

São passíveis de sofrer impactes indiretos negativos relacionados com a passagem de maquinaria 
pesada afeta à obra as seguintes ocorrências patrimoniais: nº 2, Alminha de Nossa Senhora da 
Conceição; nº 9, Alminha de Santa Eufémia; nº 13, Capela de Nossa Senhora da Parada/do Amparo. 

Ainda para o layout B, e relativamente às ocorrências patrimoniais passíveis de sofrerem impactes 
diretos negativos decorrentes dos trabalhos de desmatação, escavação, nivelamento de terrenos e 
passagem de maquinaria e veículos afetos à obra: nº 14, Carpinteiro, área de dispersão de vestígios 
cerâmicos localizada junto ao local de implantação do AG23; nº 17, Ladeiras do Bico, área de dispersão 
de vestígios cerâmicos identificada durante o trabalho de campo que será intersectada pelo acesso a 
construir ao AG5 e pela plataforma deste aerogerador; nº 18, Chãs, área de dispersão de vestígios 
cerâmicos a 2 m do acesso a melhorar aos AG21, AG22 e AG23; nº 19, Lousa, abrigos rurais e muros de 
delimitação, a 50 m do acesso a melhorar ao AG21; nº 20, Lousa 2, abrigos rurais e muros de 
delimitação, localizam-se na mesma cumeada que o AG21; nº 21, Carpinteiro 2, área de dispersão de 
vestígios cerâmicos, intersectada pelo acesso a construir ao AG22; nº 22, Chãs 2, área de dispersão de 
vestígios cerâmicos, junto ao acesso a melhorar aos aerogeradores AG21 e AG17. 

Quanto à ocorrência patrimonial nº 10, Lajes do Ferreiro, área de dispersão de fragmentos cerâmicos, 
encontra-se localizada a 7 m do acesso a construir ao AG30, pelo que eventuais vestígios arqueológicos 
existentes ao nível do subsolo poderão sofrer impactes diretos negativos decorrentes dos trabalhos de 
construção deste elemento do projeto.  

Relativamente à avaliação de impactes, quanto ao património arqueológico, arquitetónico e 
etnográfico, o EIA considera que é provável ou certo que oito elementos patrimoniais venham a sofrer 
impactes diretos com a instalação do parque eólico. 

Já no corredor da linha elétrica a 60 kV, considera-se que a ocorrência nº 15, Igreja de Nossa Senhora da 
Guia poderá sofrer uma afetação indireta sobretudo pela construção do posto de corte. A ocorrência nº 
16, Cabeça Boa, poderá sofrer um impacte direto resultante dos trabalhos para implantação dos apoios 
9 e 10. 

Na generalidade e no que concerne ao Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico considera-
se os impactes negativos deste projeto como pouco significativos. 

 

Paisagem Cultural do Alto Douro Vinhateiro 

Relativamente à Paisagem Cultural do Alto Douro Vinhateiro, e de acordo com o EIA, na fase de 
construção os principais impactes negativos corresponde oà àafetaç oàfísi aàdi etaà dos atributos que 
conferem Valor Universal Excecional (VUE) ao Alto Douro Vinhateiro (ADV), incluindo a respetiva Zona 
Especial de Proteção (ZEP) . Para a fase de exploração o EIA identifica impactes negativos, na sua 
maioria significativos, no ADV e respetiva ZEP, relacionados com a presença sobretudo dos 
aerogeradores que serão avistados por algumas áreas onde é provável encontrar potenciais 
observadores. 
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No que se refere à avaliação dos impactes sobre a Paisagem Cultural do Alto Douro Vinhateiro (ADV), 
Monumento Nacional inserido na Lista do Património Mundial e respetiva ZEP, verifica-se que a 
metodologia e rigor da avaliação dos impactes sobre a paisagem são aceitáveis e suficientes face à 
necessidade de aferir sobre a salvaguarda dos valores culturais em presença.  

Saliente-se que, de facto, a distância de 10 Km em redor de cada aerogerador não exclui a possibilidade 
de existência de impactes visuais para além desta distância, contudo, para efeitos comparativos dos 
impactes, os dados apresentados consideram-se igualmente suficientes. 

Através da análise efetuada no EIA, a qual apresenta agora dados quantitativos relativamente à 
extensão dos impactes visuais no ADV e respetiva ZEP, e consequentemente permite avaliar a 
importância deste impacte, conclui-se que a proposta inicial de localização dos aerogeradores – layout 
A, gera importantes impactes negativos permanentes numa extensão muito grande da Paisagem do 
ADV (até 40% da área do ADV na área em estudo) pelo que se considera que põe em riscos os valores 
patrimoniais em presença e portanto não é de todo aceitável. 

Quanto ao layout B, globalmente verifica-se a diminuição dos impactes visuais sobre a Paisagem do Alto 
Douro Vinhateiro, contudo os aerogeradores 21, 24 e 25 (em menor escala) apresentam ainda 
importantes impactes visuais sobre a Paisagem do ADV, nomeadamente para o aerogerador 21 em que 
persistem 1 103 ha de área de ADV a partir da qual é visível este aerogerador e 1 197,99 ha e 879,58 ha 
respetivamente para os aerogeradores 24 e 25.  

No que diz respeito ao conjunto da Paisagem Cultural do ADV, considera-se, de acordo com o EIA, os 
impactes negativos deste projeto como significativos. 

Comparação de alternativas 

Da avaliação comparativa entre os dois layouts em avaliação, o EIA conclui que «a afetação sobre o 
Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico provocada pela implementação do projeto é 
bastante menor com o layout B comparativamente ao layout A, conseguida com a relocalização dos 
aerogeradores AG20, AG19, AG18, AG17 e AG16, assim como, com a relocalização do acesso ao AG30», 
sendo desse ponto de vista esta última solução a menos desfavorável. 

Quanto Paisagem Cultural do Alto Douro Vinhateiro é igualmente considerado que o layout B minora 
«os impactes visuais sentidos e também permitiu um afastamento de alguns aerogeradores do limite 
Norte do ADV» sendo igualmente referido «que as áreas do ADV com visibilidade para o parque eólico 
são menores com o layout B comparativamente ao layout A». 

 

4.6. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

Caracterização da situação atual 

O parque eólico insere-se na bacia hidrográfica do rio Douro, abrangendo as sub-bacias deste rio e do 
rio Sabor. 

Segundo o EIA, a drenagem da área de estudo do núcleo Oeste é feita pelas cabeceiras de pequenas 
linhas de água que escoam para a ribeira da Uceira, a Oeste. A vertente este drena para a ribeira da 
Tábuas, através das cabeceiras de linhas de água que abastecem também a ribeira da Coleja, a Sul. Quer 
a ribeira da Uceira, quer a ribeira da Coleja, são afluentes do rio Douro. 

A área de estudo do núcleo Este é atravessada por diversas cabeceiras e linhas de água, assim como 
pelas ribeiras do Riboizial e Cabeço Velho, afluentes do rio Douro. A Norte, a drenagem faz-se para as 
cabeceiras de linhas de água afluentes do ribeiro Grande, que se desenvolve a Norte de Vide, em 
direção ao rio Sabor. A nordeste, as cabeceiras de linhas de água drenam para a ribeira de Vilariça, a 
Este de Horta de Vilariça e para o rio Sabor, a Este de Cabanas de Cima. A ribeira dos Cavalos, também 
afluente do rio Sabor, recebe as águas das cabeceiras que intersectam a área de estudo do núcleo Este, 
na envolvente a Cabeça Boa. A ribeira do Riboizial desenvolve-se na área de estudo do núcleo Este 
numa zona mais central, atravessando Penedo do Galego. A nascente, nas imediações de Penedo, 
desenvolve-se o ribeiro do Cabeço Velho, afluente do rio Douro. Mais a Sul, a drenagem efetua-se para 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA N.º 2818                                                                                                                                                                            Pág. 55 
Parque Eólico de Torre de Moncorvo 

Oeste para cabeceiras de linhas de água afluentes da ribeira das Tábuas, na zona Oeste do Vale do Pino 
e para linhas de água afluentes do rio Douro. 

Relativamente à linha elétrica a 30 kV, esta apenas atravessa, de NW para SE, a ribeira das Tábuas 
(afluente do rio Sabor) e algumas cabeceiras de linhas de água, afluentes da mesma. Já a linha elétrica a 
60 kV atravessa diversas cabeceiras de linhas de água, afluentes da ribeira dos Cavalos e do rio Douro. 

De acordo com o EIA, todos os apoios se localizam a mais de 10 m das linhas de água. Os apoios mais 
próximos de linhas de água das são o apoio 2 da linha a 30 kV (a cerca de 18 m da linha de água mais 
próxima), e o apoio 8 da linha a 60 kV (a cerca de 11 m de uma linha de cabeceira).  

O posto de corte localiza-se na proximidade da confluência do rio Sabor com o rio Douro, não existindo 
nenhuma linha de água junto do local previsto para a sua implantação. 

No que diz respeito a captações de água superficiais, segundo o EIA, a mais próxima localiza-se a cerca 
de 12 m a Este da vala de cabos de ligação ao AG4.  

Avaliação de impactes 

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

Outros impactes que poderão ocorrer devem-se aos eventuais derrames de óleos e de combustíveis e à 
produção de efluentes resultantes das atividades do estaleiro. Estes impactes são negativos, mas pouco 
significativos, e minimizáveis. 

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

O EIA considera que, na construção do parque eólico, não serão afetados quantitativa ou 
qualitativamente os afluentes dos cursos de água identificados na área de estudo, uma vez que se trata 
de uma área onde o escoamento superficial é praticamente inexistente. No entanto, uma vez que se 
trata de áreas de cabeceira de cursos de água de importância regional, os impactes negativos poderão 
ser significativos caso não sejam adotadas medidas de minimização adequadas, sobretudo nos 
atravessamentos das linhas de água incipientes pelos caminhos a beneficiar e a construir. 

Embora não se preveja a afetação da captação identificada, dada a distância do projeto à mesma, 
podem existir impactes negativos significativos sobre a mesma, caso não se implantem medidas de 
minimização adequadas. 

No que se refere à Fase de exploração, não se preveem impactes negativos significativos.  

 

4.7. AMBIENTE SONORO 

Caracterização da situação atual 

A situação atual é caraterizada com base em medições acústicas efetuadas em 4 pontos (P1 a P4) 
tomados como representativos da realidade acústica nos 17 pontos recetores potencialmente mais 
expostos aos dois layouts (A e B) estudados no âmbito do projeto do Parque Eólico de Torre de 
Moncorvo.  

Todos os aerogeradores distam pelo menos 500 m dos recetores sensíveis mais próximos.  

Conclui-se que o ambiente sonoro é atualmente muito pouco perturbado, sendo determinado 
essencialmente por fontes naturais (Lden varia entre 35 e 41 dB(A) e Ln entre 29 e 33 dB(A)). 

Os ventos dominantes são de quadrante NE (20%) e W (15%). 
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Avaliação de impactes 

A fase de construção, realizada exclusivamente em período diurno, não induzirá, previsivelmente, 
impactes negativos significativos. 

Relativamente à fase de exploração, o cálculo do ruído produzido exclusivamente pelos aerogeradores 
(ruído particular) foi efetuado por modelação computacional, considerando, para cada layout A e B, 24 
horas de funcionamento contínuo dos aerogeradores e dois cenários de emissão sonora - emissão 
sonora média (correspondente a ventos com velocidade de 5,8 m/s determinada a 61 m de altura do 
solo) e emissão sonora máxima (para velocidade de vento igual ou superior a 9 m/s). Os níveis de 
potência sonora adotados na simulação são, respetivamente, Lw=98 dB(A) e Lw=106 dB(A). 

O método de cálculo baseia-se na norma NP 4361-parte 2 o qual, ainda que não seja específico para 
parques eólicos, é comummente utilizado para simulação de ruído produzido por aerogeradores. De 
realçar que os resultados assim obtidos devem ser interpretados com precaução face às incertezas do 
próprio método de cálculo (no caso em concreto, podem ser superiores a ±3dB(A)).  

Num cenário de emissão sonora média, não se preveem para nenhum dos layouts estudados níveis 
sonoros superiores a 45 dB(A), limiar a partir do qual a incomodidade e o nível sonoro medido estão 
correlacionados e, portanto, o critério de incomodidade é aplicável. 

Para um cenário de emissão sonora máxima também não se preveem valores acima de 45dB(A), à 
exceção do layout B em R6 a 4 m acima do solo (correspondente a um 2º piso de um edifício de uso 
sensível) para o qual se prevê Ln=46dB(A). 

O estudo acústico realça contudo que as populações vão identificar o ruído dos aerogeradores pois 
atualmente os locais são muito sossegados em termos de ambiente sonoro e prevêem-se acréscimos de 
ruído em todos os pontos estudados (exceto em R1, R2 e R17). 

Face ao exposto, pode concluir-se que os impactes do projeto serão negativos, mas globalmente pouco 
significativos. 

Comparação de layouts 

Comparando os níveis sonoros simulados em termos de Ln (para 1,5 m e 4 m acima do solo), verifica-se 
que o layout A induz maiores valores em todos os recetores estudados do que o layout B, exceto nos 
recetores R4, R5, R6 e R9 (no quadro abaixo indicam-se as diferenças de níveis sonoros calculados para 
estes pontos sob cenário de emissão sonora máxima). 

Diferença, em dB(A), de níveis sonoros (ruído particular) a 1,5 m e 4 m acima do solo, entre os layouts A e B 

Recetor 
Layout A a 

1,5 m 
Layout B a 

1,5 m 
Diferença LA-LB 

a 1,5 m 
Layout A a 

4 m 
Layout B a 

4 m 
Diferença LA-LB 

a 4 m 

R4 31 35 -4 33 36 -3 

R5 31 39 -8 38 39 -1 

R6 37 42 -5 40 46 -6 

R9 39 41 -2 39 41 -2 

 

Conclui-se, assim, que o layout B é, na globalidade, melhor do que o layout A, ainda que para R6 
previsivelmente implique acréscimos de níveis sonoros até +14 dB(A) num cenário de emissão sonora 
máxima, obtendo-se nesse caso Ln=46dB(A) a 4m acima do solo, e identificando, o estudo acústico, o 
aerogerador AG15 (layout B) como o que mais contribui em termos sonoros para aquela situação.  

 

4.8. SOCIOECONOMIA 

Caracterização da situação atual 

O EIA apresenta uma caraterização da dinâmica e composição demográfica da área do projeto, 
procedendo a uma análise, a nível regional, concelhio e de freguesia da população residente, da 
estrutura etária e da densidade e distribuição populacional. Apresenta, também, uma caraterização da 
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estrutura económica, com incidência no mercado de trabalho por setor de atividade (emprego e 
desemprego) e no tecido empresarial. 

Quanto à envolvente do projeto, é referido que a ocupação dominante da área de estudo em análise lhe 
confere um carácter rural, onde as funcionalidades existentes são maioritariamente direcionadas para o 
uso agrícola e florestal. As povoações mais próximas identificadas são Vilarinho da Castanheira, a 150 m, 
Castedo, a 300 m, Vide, a 200 m, Cabeça de Mouro, a 100 m, Cabeça Boa, a 250 m, e Lousa, a 50 m. São 
povoações de pequena dimensão e baixa densidade populacional, constituindo a agricultura a atividade 
quase exclusiva, com produção de vinho, de azeite e de amêndoa. Assim, a área de implementação do 
projeto corresponde, maioritariamente, a uso florestal (cerca de 42%), áreas com parcelas de culturas 
permanentes, em cerca de 30%, (vinha, oliveiras e pomares de amendoeiras), e algumas habitações 
dispersas. 

No âmbito da resposta ao pedido de elementos adicionais, foram apresentadas as distâncias das 
habitações e quintas mais próximas aos elementos de projeto, nomeadamente, aos aerogeradores, aos 
apoios das linhas de 30 kV e 60 kV, à subestação e ao posto de corte.  

Verifica-se, assim, que relativamente aos aerogeradores, as habitações mais próximas se situam a mais 
de 500 metros. Contudo, prevê-se a afetação de 4 edificações (3 apoios agrícolas e uma ruína) 
decorrente da implantação dos aerogeradores AG16, AG18 e AG19 do layout A, e AG28. 

As quintas existentes na área localizam-se a mais de 2000 m da área do projeto, com exceção da Quinta 
da Terrincha a cerca de 1 km do AG2. 

Quanto às linhas elétricas, verifica-se que o edificado mais próximo da linha a 30 kV situa-se a mais de 
200 metros dos apoios. Os apoios 1, 18, 19 e 20, da linha a 60 kV são os que se encontram mais 
próximos do edificado, respetivamente a 188, 104, 176 e 119 metros de habitações.  

Existe ainda um empreendimento turístico a cerca de 500 metros, do apoio 19 da linha a 60 kV e do 
posto corte. 

Foram ainda identificadas duas habitações, a 196 m e 132m, da subestação e do posto de corte, 
respetivamente. 

No âmbito da descrição e avaliação dos projetos complementares (linhas e posto de corte) – Capítulo 8 
do EIA - é referida a existência de uma habitação e um apoio agrícola a 40 m do posto de corte, e que a 
povoação mais próxima (lugar da Foz do Sabor) dista cerca de 100 m a sudeste. 

Quanto às acessibilidades, para além das Estradas Municipais EM 324, EM623 e EM623-1, o EIA 
identifica ainda vários caminhos rurais de acessos às áreas agrícolas e florestais. 

Avaliação de impactes 

Como impactes positivos da fase de construção, o EIA refere o aumento dos rendimentos dos 
proprietários dos terrenos afetos ao projeto, que serão alugados, o aumento de postos de trabalho e a 
dinamização da economia. Considera-se que estes impactes são pouco significativos atendendo à fase 
temporária da construção.  

Como impactes negativos é referida a afetação direta de 3 apoios agrícolas e uma ruína decorrente da 
implantação dos aerogeradores AG16, AG18, AG19, do layout A, e do AG28. Este impacte é considerado 
pouco significativo, dada a pouca importância das edificações para a subsistência dos respetivos 
proprietários. A alteração da qualidade ambiental devido às ações de construção e o aumento do 
tráfego de veículos também são identificados comos impactes negativos, pela incomodidade causada 
devido à emissão de poeiras e aumento dos níveis sonoros. Assim, considera-se que os impactes 
negativos da fase de construção são pouco significativos, uma vez que as edificações afetadas não são 
relevantes e os impactes têm um caráter temporal. 

Na fase de exploração, como impactes positivos, o EIA refere o aumento dos rendimentos dos 
proprietários dos terrenos, a criação de postos de trabalho permanentes para manutenção e vigilância 
do parque eólico, a criação de receita fiscal, pois os concelhos afetados beneficiarão de parte das 
receitas geradas durante toda a vida útil do projeto, o fornecimento de energia e o reforço da potência 
instalada. Consideram-se os impactes mencionados como significativos. 
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É ainda identificado como impacte positivo pouco significativo o eventual fomento de atividades 
turísticas e de lazer, devido ao interesse didático. 

Como impacte negativo da fase de exploração, o EIA refere apenas a desvalorização fundiária das 
propriedades existentes na área circundante aos aerogeradores resultante da intrusão visual e 
incomodidade associada, de significância variável. Considera-se que a afetação permanente do solo, 
pela implantação dos aerogeradores, do poste de corte (1 100 m2 em área agrícola), pela construção dos 
acessos e dos apoios das linhas, também induz impactes negativos, pois impossibilita a produção 
agrícola e florestal. Salienta-se ainda os impactes negativos do projeto no empreendimento turístico a 
cerca de 500 metros do apoio 19 da linha a 60 kV e do posto corte. Assim, consideram-se significativos 
os impactes negativos inerentes à fase exploração do projeto. 

De um modo geral, e em relação ao fator ambiental em apreço, os aerogeradores AG15 e AG16 do 
layout B implicam uma maior aproximação a duas habitações isoladas, distando 564 m e 555, em vez 
dos 2 400 m e 1 200m, respetivamente, em relação ao layout A. Na análise comparativa entre os layouts 
é referido que o layout B evita as 4 situações de afetação direta de edificações decorrentes da 
implantação dos AG16, AG18, AG19 e AG28, passando a haver apenas a afetação direta de uma ruína 
pelo AG28. Refira-se ainda que para o layout B se mantém a salvaguarda de 500 m estabelecida em 
torno das habitações. Assim, considera-se que o layout B é menos desfavorável no diz respeito a este 
fator ambiental. 

Síntese 

De um modo geral, considera-se que os impactes negativos do projeto são significativos, atendo aos 
incómodos causados à população decorrentes dos trabalhos de construção, à afetação de áreas 
florestais e agrícolas, tanto na fase de construção como de exploração, e à proximidade do projeto e 
projetos complementares a habitações e quintas, nomeadamente: 

 Quinta da Terrincha a cerca de 1 km do aerogerador 2; 

 Habitações a 188, 104, 176 e 119 metros dos apoios da linha a 60 kV; 

 Empreendimento turístico a cerca de 500 metros do apoio 19 da linha a 60 kV e do posto corte; 

 Duas habitações, a 196 m e 132m, da subestação e do posto de corte, respetivamente; 

 Uma habitação e um apoio agrícola a 40 m do posto de corte; 

 Povoação (lugar da Foz do Sabor) a cerca de 100 m a sudeste do poste de corte. 

Como impactes positivos, considerados significativos, salientam-se os efeitos no emprego e nas 
atividades económicas locais, durante a fase de construção, e o aumento dos rendimentos dos 
proprietários dos terrenos, a criação de postos de trabalho permanentes para manutenção e vigilância 
do parque eólico, a criação de receita fiscal para os concelhos, o fornecimento de energia à REN e o 
reforço da potência instalada, na fase de exploração. 

 

4.9. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Foram apresentados os extratos das Cartas Ordenamento e de Condicionantes dos Planos Diretores 
Municipais dos Concelhos afetados, bem como as Cartas da Reserva Ecológica Nacional e da Reserva 
Agrícola Nacional, com a implantação do parque eólico (layout A e B), das duas linhas aéreas, 
subestação, posto de corte, acessos e estaleiro.  

Procedeu-se ao enquadramento do local nos diversos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT´S) em 
vigor, de âmbito nacional - Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT; 
Regional - Plano Regional de Ordenamento do Território da Região Norte (PROT Norte) e Plano Regional 
de Ordenamento Florestal (PROF) do Douro, e Municipal - Plano Diretor Municipal (PDM) dos 
Municípios de Carrazeda de Ansiães e de Torre de Moncorvo. 
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Âmbito Plano Diploma Legal 

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

Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro, 
retificado pela D.R. n.º 80-A/2007, 
de 7 setembro 

Regional 

Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) 
Douro 

DR n.º 4/2007, de 22 de janeiro 

Plano Regional de Ordenamento do Território (PROT) 
Norte 

Em fase de aprovação 

Intermunicipal 
Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território 
do Alto Douro Vinhateiro – PIOTADV 

RCM n.º 150/2003, de 22 de 
setembro; Revisão encontra-se 
em fase de publicação 

Municipal 

PDM de Carrazeda de Ansiães 

RCM n.º 104/94, de 18 de 
outubro; alterado pela RCM n.º 
99/2000, de 4 de agosto e RCM 
n.º 140/2000, de 18 de outubro. 
Suspensão parcial pela RCM n.º 
107/2015, de 18 de dezembro 

PDM de Torre de Moncorvo (Revisão) 
Aviso n.º 10665/2012, de 8 de 
agosto 

 

ásà v iasà lassesà eà atego iasà deà espaçosà afetadasà dosà PDM’sà e à vigo ,à e o t a -se expostas no 
quadro que abaixo se apresenta. Encontram-se diferenciadas para o parque eólico, e linhas aéreas a 30 
kV e a 60kV, e contêm as áreas relativas a cada uma delas, com a respetiva percentagem. 

 

Classes de espaços identificadas na área em estudo 

Elementos do Projeto Parque Eólico 
Linha aérea de 
30kV 

Linha aérea de 
60kV 

Classe de Espaço 
Área 
(ha) 

(%) 
Área 
(ha) 

(%) 
Área 
(ha) 

(%) 

Carrazeda 
de Ansiães 

Espaços destinados à 
indústria extrativa – 
Concessões mineiras 

21,7 0,72     

Espaços de recreio e lazer – 
áreas de recreio e lazer 

10,2 0,33     

Espaços agrícolas 
pertencentes à RAN 

22,5 0,74 4,5 3,8   

Espaços Florestais - Produção   0.07 0,1   

Espaços Florestais - Núcleos 
florestais 

246,9 8,2 43,1 35,9   

Espaços agro-florestais – 
Espaços naturais de 
utilização múltipla 

416,6 13,8 69,8 58,1   

Espaços culturais e naturais - 
Áreas de importante valor 
paisagístico 

99,7 3,3     

Torre de 
Moncorvo 

Espaços agrícolas de 
produção 

55,7 1,9   3,5 1,2 

Espaços florestais produção 1 383 46,0   151,7 53,6 

Espaços de uso múltiplo 
agrícola e florestal 

750,7 25,0   100,8 35,6 

Espaços de ocupação 
turística 

    6,0 2,1 

Espaços residenciais 3,2 0,1   16,0 5,7 

Espaços residenciais 
propostos 

    3,0 1,0 

Fonte: EIA 
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Relativamente ao Concelho de Carrazeda de Ansiães, verifica-se que a classe de espaços mais afetada é 
aàdeà Espaçosàag o-florestais – espaçosà atu aisàdeàutilizaç oà últipla ,à o àu aà ep ese tatividadeàdeà
13,8% da área ocupada (416,6ha) para o parque eólico, e de 58,1% da área ocupada de (69,8ha) para a 
linha aérea a 30 kV. Formam espaços complexos, fracamente humanizados e fundamentais, quer na 
manutenção e incremento da qualidade dos recursos naturais, quer na melhoria da própria qualidade 
de vida das populações do concelho.  

Seguem-seà osà Espaçosà flo estaisà - Nú leosà flo estais ,à o à u aà ep ese tatividade de 8,2% da área 
ocupada (246,9ha) para o parque eólico, e de 35,9% da área ocupada de (43,1ha) para a linha aérea a 
30kV. 

Verificou-seàaàso eposiç oà o àespaçosà a ais,à o eada e te,à Redeàvi iaài te u i ipal àeà Out asà
viasà u i ipais . 

Em relação ao Concelho de Torre de Moncorvo, constata-seà ueàosà Espaçosà flo estaisàp oduç o à àaà
classe mais afetada, com 46% da área ocupada (1 383 ha) para o parque eólico, e de 1,2% da área 
ocupada de (3,5 ha) para a linha aérea a 60 kV. Compreendem os solos com matos e arvoredos 
florestais, destinados predominantemente à produção de madeira, cortiça, biomassa e de frutos e 
sementes, bem como áreas com função de proteção da rede hidrográfica e de proteção contra a erosão 
eólica, hídrica e de cheias.  

Seguem-seàosà Espaçosàdeàusoà últiploàag í olaàeàflo estal à o à %àdaà eaào upadaà , àha ,à ueà
compreendem os sistemas agrossilvopastoris, bem como usos agrícolas e silvícolas alternados e 
funcionalmente complementares, desempenhando um papel importante como suporte à caça e 
conservação das espécies cinegéticas, à pesca em águas interiores, à pastorícia e apicultura. 

À semelhança do verificado no concelho de Carrazeda de Ansiães, o PDM de Torre de Moncorvo 
identifica áreas que se sobrepõem sobre algumas classes de espaço, e que condicionam o uso e a 
ocupação do solo. Na área de estudo, estas áreas encontram-se designadas por áreas de salvaguarda, 
o eada e te:à Est utu aà e ológi aà u i ipal ;à ã easà pote iaisà deà explo aç oà deà e u sosà

geológi os ;à Pe í et oà deà p oteç oà doà pat i ó ioà ultu al ;à Co edo à e ológi o à eà Regi oà
De a adaàdoàDou o .à 

Em relação às condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública com incidência no projeto, 
estas foram identificadas e expostas numa planta Síntese de Condicionantes, com a implantação do 
parque eólico (layout A e B), das duas linhas aéreas, subestação, posto de corte, acessos e estaleiro.  

Assim, as condicionantes identificadas são as seguintes: 

 Recursos Naturais - Domínio Público Hídrico (DPH); Áreas potenciais de recursos geológicos; 
Reserva Ecológica Nacional; Reserva Agrícola Nacional; Árvores com estatuto de proteção; 
Povoamentos Florestais percorridos por incêndios; Áreas de risco de incêndio; Áreas de 
Importante Valor Paisagístico. 

 Património – Zona Especial de Proteção (ZEP) do Alto Douro Vinhateiro (ADV); Áreas de proteção 
ao património histórico-arqueológico e cultural. 

 Infraestruturas - Abastecimento de água; Rede elétrica; Estradas e caminhos municipais. 

Das condicionantes que incidem sobre o local, verifica-se uma maior afetação de áreas da Reserva 
Ecológica Nacional, com cerca de 60,2% (1 750,9 ha) do parque eólico, 99,7% (119,7 ha) do corredor da 
li haàa eaàaà kV,àeà , %à , àha àdoà o edo àdaàli haàa eaàaà kV.àá a geàosàsiste asàdeà eas 
o à is oà deà e os o ;à a e ei asà deà li hasà deà gua ;à easà deà xi aà i filt aç o à eà faixasà deà
p oteç oà àal ufei a .à 

Em relação à RAN, verifica-se que esta ocorre de forma dispersa, existindo uma ocupação de 77,7 ha 
(2,7%) para a área de estudo do parque eólico, 3,8% do corredor da linha aérea a 30 kV, e 1% do 
corredor da linha aérea a 60 kV.  

Constata-se ainda, que grande parte da área afeta ao parque eólico, e a totalidade dos corredores das 
linhas aéreas a 30kV e 60kV, bem como a subestação e o posto de corte, encontram-se dentro da Zona 
Especial de Proteção do Alto Douro Vinhateiro. 
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Avaliação de conformidade do projeto com os Planos Diretores Municipais 

A área de intervenção do projeto abrange os Concelhos de Torre de Moncorvo e Carrazeda de Ansiães, 
pelo que se procederá, para cada um dos Planos Diretores Municipais, à verificação da afetação das 
várias classes de espaços abrangidas, e avaliada a respetiva compatibilidade do projeto com cada um 
destes Planos. 

Plano Diretor Municipal (PDM) de Carrazeda de Ansiães 

As duas soluções propostas, designadas por layout A e B, incluindo os projetos complementares (linhas 
aéreas a 30 kV e a 60 kV, posto de corte e subestação), atravessam várias classes e categorias de 
espaços deste Concelho. Assim, no que diz espeitoà aosà Espaçosà ag í olas ,à o deà seà i lue à osà
Espaçosà ag í olasà pe te e tesà à RáN ,à oàá tigoà .ºà esta ele eà ueà estesà seà a a te iza à pelaà suaà

elevada aptidão para as atividades agrícolas. Regem-se, face ao mencionado no artigo 53.º, pelo regime 
jurídico da RAN. 

E à elaç oàaosà Espaçosàflo estais ,àdeàa o doà o àoà o sta teà oàá tigoà .º,àestesàs oàide tifi adosà
na planta de ordenamento com a designação de núcleos florestais, com áreas iguais ou superiores a 
50 ha. O Artigo 56.º, relativo ao seu estatuto do uso e ocupação, determina que estes espaços serão 
regulados pela legislação em vigor e demais condicionamentos estabelecidos pelo Regulamento do 
PDM, devendo por isso existir pronúncia do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, sendo que 
este Instituto integra a Comissão de Avaliação do presente procedimento de AIA. 

Noà ueà dizà espeitoà aosà Espaçosà atu aisà deà utilizaç oà últipla ,à oà á tigoà .ºà dete i aà ueà estesà
espaços são complexos, fracamente humanizados, e fundamentais quer na manutenção e incremento 
da qualidade dos recursos naturais, quer na melhoria da própria qualidade de vida das populações do 
concelho, e constitui objetivo fundamental da regulamentação referente a esta classe de espaços a 
exploração racional dos recursos naturais, permitindo a sua renovação e o seu incremento qualitativo. 

O Artigo 59.º estabelece os usos permitidos nesta classe de espaços, sendo que a instalação de uma 
infraestrutura deste tipo não consta em nenhuma das exceções admitidas. No entanto, o Artigo 60.º 
refere, relativamente às restrições, que nestes espaços são proibidas todas as obras ou ações que 
impliquem a destruição da vegetação arbórea existente e a alteração do relevo natural, exceto quando 
decorrentes da execução de projetos devidamente aprovados.  

E à elaç oàaosà Espaçosà ultu aisàeà atu aisà– easàdeài po ta teàvalo àpaisagísti o ,àdeàa o doà o àoà
artigo 68.º, os usos permitidos nesta classe de espaço são os estabelecidos nos n.º (s) 2 e 3, 
nomeadamente, silvicultura e as atividades recreativas e turísticas, não estando assim prevista a 
possibilidade da construção de infraestruturas. O aerogerador AG25, a vala de cabos e respetivo acesso 
encontram-se nesta classe de espaços. 

Noà ueàdizà espeitoàaosà Espaçosàdesti adosà ài dúst iaàext ativa – o essõesà i ei as ,àoàa tigoà .ºà
determina que, sem prejuízo da legislação em vigor, as áreas abrangidas por direitos de prospeção e 
pesquisa e/ou por concessão de exploração de depósitos minerais, podem ainda suportar os seguintes 
usos: uso natural, floresta de proteção, floresta de produção, com mobilizações do solo controladas, e 
uso agrícola condicionado, estando proibidas as seguintes ações: a edificação, a implantação de 
infraestruturas e a construção de barragens. 

Verifica-se que a vala de cabos e o acesso ao aerogerador AG29 se encontram dentro desta classe de 
espaços, onde não é permitida, de acordo com o Regulamento do PDM, a implantação de 
infraestruturas. 
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Classes de Espaços (parque eólico – layout A) Classes de Espaços (parque eólico – layout B) 

  

Fonte: EIA 
Classes de Espaços – Projetos Complementares (Linhas de 30kV, 60kV, posto de corte e subestação) - layout A e B 

 

Fonte: EIA 

 

Plano Diretor Municipal de Torre de Moncorvo 

A área de projeto para as duas soluções propostas do parque eólico (layout A e B), bem como os 
corredores das duas linhas aéreas a 30 kV e a 60 kV, abrangem várias classes e categorias de espaços 
desteà o elho,à o eada e teà Espaçosàág í olasàdeàp oduç o ,à Espaçosàdeàflo estaisàdeàp oduç o ,à
Espaçosàdeàusoà últiploàag í olaàeàflo estal ,à Espaçosàág o-florestais – espaços naturais de utilização 
últipla àeà EspaçosàNatu ais . 

Classes de Espaços abrangidas pelo parque eólico (layout A) 

 

Fonte: EIA 

 

Classes de Espaços abrangidas pelo parque eólico (layout B) 

 

Fonte: EIA 
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Classes de Espaços abrangidas pelo parque eólico (layout B) 

 

Fonte: EIA 

 

Classes de Espaços – Projetos Complementares (Linhas de 30kV, 60kV, posto de 
corte e subestação) - layout A e B 

 

 

Fonte: EIA 

 

E à elaç oàaosà Espaçosàág í olasàdeàp oduç o ,àoà egula e toàdoàPDM, no seu Artigo 22.º, determina 
que se aplica o regime da RAN, e os usos admitidos não incluem a construção desta infraestrutura. 

Noà ueàseà efe eàaosà Espaçosàdeàflo estaisàdeàp oduç o ,àaàalí eaàf àdoàpo toà àdoàá tigoà .ºà efe eà
ueà s oà ad itidasà açõesà deà eleva teà i te esseà pú li o ,à eà oà ueà seà efe eà aosà Espaçosà deà usoà
últiploà ag í olaà eà flo estal ,à oà á tigoà .º,à aà listage à dosà usosà ad itidos,à oà i luià aà o st uç oà

deste tipo de infraestruturas. 

Noà ueàdizà espeitoàaosà Espaçosàdeàusoà últiploàag í olaàeàflo estal ,àdeàa o doà o àoàRegula e toàdoà
PDM, admitem-se as instalações e obras, identificadas nas alíneas a), b) e c) do n.º 2 do seu artigo 22.º, 
nomeadamente a instalação de apoio à produção e exploração agrícola ou pecuária, e obras de 
construção, ampliação e alteração do edificado para fins habitacionais, fins turísticos ou ainda para 
equipamentos de utilização coletiva de interesse público.  

E à elaç oà aosà Espaçosà eside iais ,à deà a o doà o à oà a tigoà .º,à ad ite-se, nestes espaços, a 
instalação de equipamentos, atividades industriais e armazenagem, desde que compatíveis com o uso 
residencial, e ainda atividades comerciais e de serviços.  

 

Relativamente à avaliação de compatibilidade do projeto com os Planos Diretores Municipais afetados 
verifica-se que, relativamente ao concelho de Torre de Moncorvo, para a construção deste tipo de 
i f aest utu a,àfa eà àafetaç oàdeà Espaçosàág í olasàdeàp oduç o ,àseàto aà e ess iaàaào te ç oàdoà
parecer favorável da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional.  

Pa aà al à disso,à ate de doà aoà at avessa e toà deà Espaçosà deà flo estaisà deà p oduç o ,à to a-se 
necessária a obtenção do Reconhecimento de Interesse Público pelo Município, por força do constante 
na alínea f) do ponto 2 do Artigo 26.º. Foi apresentado no Anexo III, o ofício n.º 2579-DAF, datado de 
16/10/2014, emitido pelo Município de Torre de Moncorvo, contendo o Reconhecimento de Interesse 
Público deste projeto. 
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Po à últi o,à oà ueà dizà espeitoà aosà Espaçosà deà usoà últiploà ag í olaà eà flo estal ,à aà possi ilidadeà deà
execução deste tipo de infraestrutura não consta nos usos admitidos para esta classe de espaços, pelo 
que terá de existir suspensão do PDM. 

Em relação ao concelho de Carrazeda de Ansiães, a instalação deste tipo de infraestrutura encontra-se 
o issaà oà egula e toàdoàPDMàpa aàosà Espaçosà atu aisàdeàutilizaç oà últipla ,à Espaçosàflo estais àeà
Espaçosà ultu aisàeà atu aisà– easàdeài po ta teàvalo àpaisagísti o ,àeà oà àad itidaà osà Espaçosà

destinados à indústria extrativa – concessõesà i ei as .à ássi ,à to a-se necessária a aprovação do 
empreendimento pelo Município, e a suspensão do artigo 47.º do Regulamento do PDM. 

Face à afetação de espaços destinados à exploração de recursos geológicos, o regulamento estabelece a 
obrigatoriedade da obtenção do parecer da ex-Direção Regional Economia do Norte, com competências 
transitadas para a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), que integra a Comissão de Avaliação 
deste procedimento de AIA.  

No âmbito do fator ambiental Ordenamento do Território, foram identificados os principais impactes 
decorrentes da implantação do projeto, construção e exploração que se pretendem com a ocupação de 
áreas ou espaços de uso condicionado, por se encontrarem classificadas e destinadas a outros usos. 
Estes impactes iniciam-se na fase de construção e prolongam-se para a fase de exploração, adquirindo, 
nesta última, um carácter permanente.  

As afetações são pontuais e decorrem da implantação das fundações e das plataformas dos 
aerogeradores, dos apoios das linhas aéreas, da subestação, do posto de corte, e dos acessos a construir 
e a beneficiar. Os impactes gerados são definidos por uma ocupação que estabelece uma servidão, que 
interdita ou condiciona alguns usos e atividades numa determinada faixa, ou que decorre da interdição 
ou condicionamento estabelecido no Regulamento dos Planos Diretores Municipais abrangidos 
(Carrazeda de Ansiães e Torre de Moncorvo), face às classes de espaços afetadas, refletindo-se 
igualmente, por via dos impactes visuais, na redução da aptidão do território para alguns usos, 
nomeadamente relacionados com o turismo. 

 

Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

No que respeita às Servidões e Restrições de Utilidade Pública, constatou-se que o projeto prevê a 
afetação, pelos elementos do projeto, de zonas integrantes da REN; RAN; Áreas inseridas na Zona 
Especial de Proteção do Alto Douro Vinhateiro; Áreas potências de recursos geológicos; Árvores com 
estatuto de proteção; Povoamentos florestais percorridos por incêndios; Áreas com riscoàdeài dio ;à
ã easàdeài po ta teàvalo àpaisagísti o àeà Faixaàdeàp oteç oàdaàal ufei aàdaàValei aà zo aàte est eàdeà

proteção de 500 . 

Em relação à Reserva Ecológica Nacional, para ambas as soluções apresentadas (layout A e B), as 
fundações dos aerogeradores e respetivas plataformas, as valas de cabos e a abertura de novos acessos 
ouà e efi iaç oà dosà existe tes,à se oà lo alizadosà e à REN,à existi doà afetaç oà dosà siste asà deà easà
est at gi asàdeàp oteç oàeà e a gaàdeàa uífe os àeà easàdeàelevadoà is oàdeàe os oàhíd i aàdoàsolo ,àdeà
acordo com o quadro que abaixo se apresenta. 

 

Áreas de REN ocupadas pelo Parque Eólico (layout A) Áreas de REN ocupadas pelo Parque Eólico (layout B) 

 
 

Fonte: EIA  
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Relativamente às Linhas elétricas aéreas a 30 kV e a 60 kV,à existeà afetaç oà dosà siste asà deà easà
est at gi asàdeàp oteç oàeà e a gaàdeàa uífe os à easàdeà xi aài filt aç oàeà a e ei asàdeàli hasàdeà
gua ,à easàdeàelevadoà is oàdeàe os oàhíd i aàdo solo àeà Faixasàdeàp oteç oàdeàal ufei asà  ,à

sendo as áreas de REN ocupadas pelos corredores e posto de corte, as seguintes: 

 

Sistemas de REN 
Apoios da Linha 
Elétrica a 30kV 

Apoios da Linha 
Elétrica a 60kV 

Posto de 
Corte 

Área Afetada 
(m²) 

Cabeceiras de linhas de água 3,4 e 5 _ _ 150 

Áreas com risco erosão 3,4,5,6,7,8,9,10 e 11 3,4,12,13,14,15 e 16 _ 800 

Faixa de proteção da Albufeira _ 20 1.100 1.150 

Total    2.100 

 

E à elaç oà sà ã easà deà xi aà i filt aç o ,à e o aà oà o edo à daà li haà aà à kV interfira com este 
sistema numa pequena área, não existe afetação efetiva pelos seus elementos. 

O regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional, publicado pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de 
Agosto, alterado e republicado pelo DL n.º 239/2012, de 2 de Novembro, estabelece que a ocupação 
dosàsolosài teg a tesàdaàRENàpa aàaài stalaç oàdoàpa ueàeóli oàest àp evistaà aàalí eaàf à P oduç oàeà
dist i uiç oàdeàelet i idadeàaàpa ti àdeà fo tesàdeàe e giaà e ov veis àdoàPo toà IIà I f aest utu as ,àdoà
Anexo II, relativoàaosà usosàeàaçõesà o patíveisà o àosào jetivosàdeàp oteç oàe ológi aàeàa ie talàeà
deàp eve ç oàeà eduç oàdeà is osà atu aisàdeà easà i teg adasà aàREN ,àaà ueàseà efe eàoàá tigoà .º,à
estando sujeita a Comunicação Prévia, a emitir pela CCDR. Não possui requisitos específicos, de acordo 
com o estabelecido na alínea f) do Ponto II, da Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro.  

De acordo com o estabelecido no n.º 7 do Artigo 24º do diploma mencionado, quando a pretensão se 
encontra sujeita a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, a pronúncia favorável da CCDR no 
âmbito deste procedimento compreende a emissão de autorização.  

No que se refere às afetações das servidões administrativas e restrições de utilidade pública, para os 
layouts A e B:  

 Reserva Ecológica Nacional (REN) - Verifica-se a afetação de áreas de REN, decorrentes da 
implantação do parque eólico, para ambos os layouts, existindo no entanto menor incidência no 
layout B (6,25 ha), comparativamente com o layout A (7,25 ha). 

 Áreas potenciais de recursos geológicos - Verifica-se a interferência com estas áreas, nas 
seguintes situações: 

- Vala de cabos entre o AG28 e AG29, e os acessos a estes aerogeradores; 

No entanto, considerou a entidade licenciadora, no âmbito desta avaliação, que a localização do 
projeto não se sobrepõe a áreas afetas a recursos geológicos, de domínio público, com direitos 
concedidos ou requeridos. No EIA, foi também apresentado um documento emitido pelo 
Município que menciona não existir nenhum pedido de licenciamento de pedreiras em curso. 

 Reserva Agrícola Nacional à- Existe uma afetação de cerca de 0,52 ha, ocorrendo nas seguintes 
situações:  

- Acesso a construir e a melhorar aos aerogeradores AG4 e AG5, e respetiva vala de cabos, 
numa extensão de 97 m;  

- Acesso a construir e a melhorar ao AG19 (layout B) e respetiva vala de cabos, numa extensão 
de 200 m;  

- Acesso a construir e a melhorar ao AG20 (layout B), e respetiva vala de cabos, numa 
extensão de 151 m;  

- Acesso a construir e melhorar ao AG22 (layout B) e respetiva vala de cabos, numa extensão 
de 195 m;  

- Acesso a melhorar ao AG24 (layout B), e respetiva vala de cabos, numa extensão de 130 m;  

- Acesso a melhorar ao AG25, e respetiva vala de cabos, numa extensão de 100 m;  
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- Retificação pontual do acesso ao núcleo Oeste, numa extensão de 72 m.  

De acordo com o Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março, as áreas que integram a RAN, devem ser 
afetas à atividade agrícola, constituindo-seà easà o à aedifi a di à a tigoà .º .à ássi ,à sóà se oà
excecionalmente permitidas utilizações não agrícolas de solos da RAN, quando não exista alternativa 
viável fora das terras e solos da RAN, enquadrando-se nestas características a instalação ou 
equipamentos para produção de energia a partir de fontes de energia renováveis, devendo no entanto 
ser obtido o parecer prévio vinculativo da Entidade Regional da Reserva Agrícola (artigos 22.º e 23.º). 

O EIA classifica os impactes associados às afetações identificadas nestas servidões como, negativo, 
direto, permanente, certo, irreversível, de reduzida magnitude (dada a reduzida área a intervencionar) e 
significativo (face à sensibilidade do recurso afetado). 

 Árvores com estatuto de proteção à- Dada a presença de manchas de sobreiros e oliveiras na 
área de estudo em análise, verifica-se que para ambos os layouts são afetados pelas 
intervenções previstas, alguns destes exemplares, embora com menor incidência para o layout B. 

Assim, deve ser tido em consideração os regimes jurídicos de proteção das espécies em questão 
(Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho, e 
Decreto-Lei n.º 120/86, de 28 de Maio), nos quais é disposto que o abate e/ou corte de sobreiros e 
oliveiras carece de autorização por parte das entidades competentes, sujeito a licenciamento, que 
deverá ser instruído junto do ICNF. Acresce ainda, que quando verificada a afetação de povoamentos ou 
pequenos núcleos de sobreiros e/ou azinheiras, deverá aplicar as medidas compensatórias previstas na 
legislação.  

Os impactes serão negativos, diretos, permanentes, certos, irreversíveis, de magnitude variável 
(dependendo do número de espécies afetadas, que será aferido em fase de projeto de execução) e 
significativos. 

 Povoamentos florestais percorridos por incêndio à - Verifica-se que os componentes que 
constituem o parque eólico interferem com esta condicionante, para ambos os layouts. Em 
conformidade com o regime jurídico de proteção, nestes terrenos (desde que não incluídos em 
áreas classificadas como solo urbano por plano municipal de ordenamento do território – PMOT) 
ficam proibidas, pelo prazo de 10 anos, entre outras ações, a realização de obras de construção 
(artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 327/90, 22 de Outubro). Tendo em consideração que o incêndio 
mais recente data do ano de 2012, verifica-se a existência desta condicionante, identificando-se 
como situações mais críticas, as associadas aos aerogeradores AG21, AG22 e AG23, para o layout 
A e aos aerogeradores AG15, AG16, AG20, AG21, AG22 e AG23, para o layout B.  

Esta proibição apenas poderá ser levantada por despacho dos membros responsáveis pelas áreas 
do ambiente e do ordenamento do território e da agricultura, a pedido do promotor.  

Os impactes são negativos, diretos, permanentes, certos, irreversíveis, de magnitude reduzida e 
significativos (face à degradação física do solo normalmente associada a áreas ardidas e maior 
suscetibilidade à erosão dos solos). 

 Áreas com risco de incêndio - As intervenções previstas nos aerogeradores AG19 e AG20 e 
respetivos acessos e valas de cabos, para o layout A, interferem com a área de proteção definida 
pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) para o ponto de scooping 11-Douro-Mós 
(considerando um diâmetro de 5 km em redor do mesmo).  

Os impactes são negativos, indiretos, permanentes, certos, irreversíveis, de magnitude reduzida, 
e significativos. Para o layout B, deixa de existir interferência do parque eólico, com esta 
condicionante. 

 Faixa de proteção da albufeira da Valeira (zona terrestre de proteção de 500 m) à- O apoio 20 
da linha elétrica a 60 kV, e o posto de corte, incidem sobre a área classificada ao abrigo da 
Portaria n.º 522/2009, de 15 de Maio, como albufeira de utilização livre. De acordo com o 
disposto no artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15 de Maio, com especial destaque para 
alí eaàe àdoà ú e oà ,à aà ualà à efe idaàaài te diç oàdaà … àp ti aàdeàatividadesàpassíveisàdeà
conduzir ao aumento da erosão, ao transporte de material sólido para o meio hídrico ou que 
induzam alterações ao relevo existente, nomeadamente as mobilizações de solos não realizadas 
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segundo as curvas de nível, a constituição de depósitos de terras soltas em áreas declivosas e 
se àdispositivosà ueàevite àoàseuàa aste .à 

Classificam-se os impactes associados como negativos, diretos, certos, permanentes, 
irreversíveis, de magnitude reduzida (dada as reduzidas áreas de intervenção) e pouco 
significativos (se aplicadas adequadamente as medidas de minimização propostas no presente 
Estudo, para a fase de construção).  

 Áreas de importante valor paisagístico à– Para ambos os layouts, mantêm-se as intervenções 
previstas para a implantação do aerogerador AG25 sobre uma área de importante valor 
paisagístico, delimitada na planta de condicionantes do PDM de Carrazeda de Ansiães.  

Os impactes são negativos, diretos, permanentes, certos, irreversíveis, de magnitude reduzida, e 
significativos. 

 Zona Especial de Proteção do Alto Douro Vinhateiro à - Verifica-se que a totalidade dos 
corredores das linhas aéreas, a subestação e o posto de corte, bem como grande parte do 
parque eólico, para ambos os layouts, se inserem na ZEP do ADV, embora no layout B, os 
aerogeradores previstos a Sul da povoação de Lousa (AG16 a AG20), que estavam muito 
próximos da área classificada do Alto Douro Vinhateiro, tivessem sido retirados deste local e 
relocalizados a Norte da referida povoação.  

Os impactes associados são classificados como negativos, diretos, certos, permanentes, 
irreversíveis, de magnitude reduzida, pouco significativos (apoio 9 da linha elétrica a 30 kV e 
apoios 7, 8, 11, 17 e 18 da linha a 60 kV) e significativos (apoios 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 e 11 da linha 
elétrica a 30 kV, e apoios 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15 e 16 da linha a 60 kV).  

No que diz respeito às restantes condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública presentes, 
nomeadamente, Domínio público hídrico (faixa condicionada dos 10 m das linhas de água identificadas 
na área de estudo); Abastecimento de água (conduta adutora); Áreas de proteção ao património 
histórico-arqueológico e cultural (Santuário da Capela da Assunção, Capela de Senhora da Parada e 
Garcia/Terreno dos Mouros); Rede elétrica (linha elétrica de tensões nominais variáveis identificadas na 
área de estudo); Estradas e caminhos municipais (faixa condicionada associadas à EM234, EM623 e 
EM623-1); Vértices geodésicos (zona de proteção dos 15m) e respetivas visadas, o EIA refere que o 
projeto não interfere com as mesmas, não sendo, por conseguinte, identificados quaisquer impactes. 

Relativamente aos impactes cumulativos, foram identificados alguns projetos, suscetíveis de terem 
i pa tesà u ulativosàso eàoà e u soà Te itó io ,àaoà ívelàdasàalte açõesàdaàatualào upaç oàdoàsolo,àeà
do regime de uso do solo, nomeadamente:   

 Linhas elétricas áreas de ligação à SE do Pocinho;  

 Projetos complementares do parque eólico (linhas aéreas de 30kV e de 60kV, posto de corte e 
subestação); 

 Aproveitamento hidroelétrico do Baixo Sabor;  

 Ligação à Rede Nacional de Transportes de Eletricidade, a 400 kV, do Aproveitamento 
Hidroelétrico de Foz Tua. 

O EIA refere, que os principais impactes cumulativos dizem respeito à transformação da atual ocupação 
do solo, e alteração ao regime de uso do solo. Concluiu que a presença do projeto no território não dará 
origem a impactes cumulativos significativos, atendendo às áreas diminutas que serão efetivamente 
ocupadas pelo projeto em avaliação, comparativamente aos outros projetos de maiores dimensões 
presentes, tais como o IP2, as barragens já existentes e o aproveitamento hidroelétrico do Baixo Sabor.  

 

Síntese 

Em suma, constata-se que, na globalidade, os impactes no Ordenamento do Território (Conformidade 
com os IGT´S de hierarquia superior; Compatibilidade com os PDM´S de Carrazeda de Ansiães e Torre de 
Moncorvo e Afetação de condicionantes, servidões administravas e/ou restrições de utilidade pública) 
são, para ambas as soluções, negativos, diretos, certos, permanentes, irreversíveis.  
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Quanto ao grau de significância, são pouco significativos ao nível da Conformidade com os IGT´S de 
hierarquia superior, e significativos quanto à Compatibilidade com os PDM´S de Carrazeda de Ansiães e 
Torre de Moncorvo, e à Afetação de condicionantes, servidões administravas e/ou restrições de 
utilidade pública, embora possam vir a ser mitigáveis para algumas delas (condicionantes, servidões 
administravas e/ou restrições de utilidade pública), com a adoção de medidas de minimização 
adequadas.  

Da análise comparativa entre os dois layouts, verificou-se que os impactes decorrentes da construção do 
Parque Eólico de Torre de Moncorvo e dos projetos complementares, são mais reduzidos no layout B, 
comparativamente com o layout A, uma vez que existe menor ocupação de área efetiva, de áreas de 
REN, menor extensão de acessos novos e a beneficiar, de valas de cabos, de volume de movimentação 
de terras (escavações, aterros e terras sobrantes), de afetação de árvores com estatuto de proteção, e a 
não interferência com a área de proteção definida pela ANPC, para o ponto de scooping 11-Douro-Mós. 

Por último, importa referir que o n.º 6 do Artigo 18.º, do novo diploma de AIA, publicado pelo Decreto-
Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, com as alterações introduzidas pela Decreto-Lei n.º 47/2014, de 
24 de março e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, e determina que a desconformidade do 
projeto com os Instrumentos deà Gest oà Te ito ialà IGT’s à apli veisà oà o di io aà oà se tidoà deà
decisão.  

Salienta-seà o tudo,à ueà e à te osà deà avaliaç oà deà o fo idadeà o à osà IGT’s,à a asà asà “oluçõesà
ap ese tadas,à a e e à daà suspe s oà dosà PDM’sà ouà doà Re o he i e toà deà I te esseà Pú lico dos 
municípios dos concelhos afetados. 

 

Paisagem Cultural Alto Douro Vinhateiro 

Caracterização da situação atual 

áà a a te izaç oà eà poste io à avaliaç o à ap ese tadaà oà EIáà pa aà Paisage à Cultu alà doà áltoà Dou oà
Vi hatei oà UNE“CO à teveà e à o side aç o a metodologia preconizada no Guidance on Heritage 

Impact Assessments for Cultural World Heritage Properties (ICOMOS, 2011), que se baseia numa breve 
descrição do ADV, na definição do conceito de Valor Universal Excecional (VUE), na listagem das 
componentes que conferem autenticidade/integridade ao ADV e na identificação dos seus principais 
Atributos. 

A localização do parque eólico em estudo, para ambos os layouts, e dos projetos complementares, não 
abrange a área classificada como Património Mundial do ADV. No entanto, a totalidade dos corredores 
das linhas aéreas, a subestação e o posto de corte, bem como grande parte do parque eólico, para 
ambos os layouts, inserem-se na Zona Especial de Proteção (ZEP) do ADV, embora no layout B, os 
aerogeradores previstos a Sul da povoação de Lousa (AG16 a AG20), que estavam muito próximos da 
área classificada do Alto Douro Vinhateiro, tivessem sido retirados deste local e relocalizados a Norte da 
referida povoação. 

Foi apresentada uma Carta dos Atributos Naturais e Culturais do ADV e respetiva ZEP, que pretende 
demonstrar a distribuição dos valores que conferem VUE à área classificada, para o layout A e B. Pela 
leitura destas cartas, verifica-se que nenhum elemento - quer do projeto do parque eólico 
(aerogeradores, edifício de comando/subestação, acessos e valas de cabos) quer dos projetos 
complementares (linhas elétricas e posto de corte) - irá afetar fisicamente atributos (culturais e/ou 
naturais) do ADV. No entanto, serão afetados atributos da zona tampão. 

Como resposta ao pedido de elementos adicionais da CA, na fase de conformidade do EIA, foram 
apresentados dois quadros, um para cada layout (A e B), onde consta, apenas, a quantificação da 
afetação física dos Atributos Naturais da ZEP. Para a área de estudo, foram agrupadas as classes de 
Vinhas, Pomares e Olivais (da Cartografia Corine Land Cover 200, DGT), na classe Área Agrícola, 
incluindo-a nos Atributos Naturais, conforme se pode constatar no extrato abaixo apresentado. 
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Extrato da carta de Atributos Naturais e Culturais (layout B) 
Fonte: EIA 

 

Qua toàaosàát i utosàCultu ais,àfoià e io adoà oàádita e toàaoàEIá,à ueà oàs oàafetadosà uais ue à
at i utosà ultu aisà pelaà i pla taç oà doà pa ueà eóli oà eà p ojetosà o ple e ta es .à Noà e ta to,à foià
possível verificar, após sobreposição da cartografia de projeto sobre a Corine Land Cover 2006 (CLC) e 
sobre o ortofotomapa, que há afetação de áreas de vinha, consideradas como atributos culturais do 
áDVà e uad adasà oàvalo à aàvi haàeàoàpat i ó ioàge ti oàvití ola ,à o fo eàreferido no EIA), como 
é exemplo a ocupação prevista para o AG25 do layout B. 
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Ocupação do solo prevista para o AG25 – Vinhas (Corine Land Cover 2006, DGT) 

 

Relativamente aos projetos complementares, verifica-se que todos eles integram a Zona Especial de 
P oteç oà doà áltoà Dou oà Vi hatei o.à E o aà oà te haà sidoà feitaà efe iaà aoà des ito à Paisage à
Cultu alàdoàáDV ,à à efe idoà ueàaàa liseàdaàCa a te izaç oàdaà“ituaç oàátualàdoàá ie teàdoàP ojetoà
do Parque Eólico de Torre de Moncorvo, efetuada no Capítulo 5 do EIA, serve de complemento à análise 
e avaliação dos impactes. 

 

Plataforma, valas de cabos e local previsto para o AG25, verificando-se ocupação de áreas de vinha 
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Numa fase posterior deveria ser identificada, para a área de estudo do projeto, incluindo os projetos 
complementares, numa Carta a escala adequada, para além dos atributos naturais já apresentados, os 
usos agrícolas da Vinha, Pomar e Olivais, enquadrados nos Atributos Culturais do ADV (e respetiva ZEP). 
Assim, a localização dos aerogeradores e dos apoios das linhas elétricas, deverá minimizar a implantação 
em terrenos de vinhas, olival, pomares e florestas de sobreiro e azinheira, devendo ser privilegiadas as 
extremas das parcelas e a proximidade aos acessos. 

Avaliação de impactes 

Noà itoà doà fato à Paisage à Cultu alà doà áltoà Dou oà Vi hatei o ,à fo a à ide tifi adosà osà p i ipaisà
impactes decorrentes da implantação, construção e exploração do parque eólico, e respetivos projetos 
complementares. Estes impactes ocorrem essencialmente durante a fase de construção, e prolongam-se 
para a fase de exploração, adquirindo, nessa fase, um carácter permanente.  

A avaliação de impactes efetuada para este descritor baseou-se na metodologia do Guidance on  

Heritage Impact Assessements for Cultural World Heritage Properties (ICOMOS, January 2011). A escala 
de importância do bem, que resulta da aplicação do esquema do Anexo 3A do Guia ICOMOS, foi 
o side adaà o eta e teà o oà uitoàelevada àpa aàoà asoà o etoàdoàáDVàeà elevada àpa aàaà)EP,à

face às áreas de elevado valor paisagístico existentes na zona tampão. 

Foram identificados, avaliados e classificados os impactes expectáveis, para as fases de construção e de 
exploração, tendo sido estruturados da seguinte forma: 

 Afetação física (por destruição) dos atributos que conferem VUE ao ADV (incluindo a respetiva 
ZEP), que ocorrerá essencialmente na fase de construção mas perdurará na fase de exploração;  

 Impacte visual por introdução de novos elementos, que se inicia na fase de construção mas 
atinge o seu pleno na fase de exploração;  

 Alterações no ambiente sonoro de enquadramento do elemento patrimonial, que apenas serão 
relevantes (porque permanentes) na fase de exploração;  

 Impacte potencial sobre os cenários de enquadramento visual a outros elementos patrimoniais, 
classificados ou em vias de classificação. 

A presente análise incide apenas sobre a afetação física dos atributos que conferem VUE ao ADV, uma 
vez que a afetação da paisagem associada ao Alto Douro Vinhateiro encontra-se avaliada noutros 
fatores ambientais, nomeadamente na paisagem e património cultural. 

Relativamente aos impactes potencialmente gerados pelos projetos complementares sobre a paisagem 
cultural do ADV, foram identificados os seguintes: 

 Afetação física (por destruição) dos atributos que conferem VUE ao ADV (incluindo a respetiva 
ZEP) que ocorrerá essencialmente na fase de construção mas perdurará na fase de exploração; 

 Impacte visual por introdução de novos elementos - que se inicia na fase de construção, mas 
atinge o seu pleno na fase de exploração.  

Tal como referido anteriormente, o EIA agrupou as classes de Vinhas, Pomares e Olivais em Área 
Agrícola, considerando esta como Atributo Natural do ADV, com o qual não se concorda totalmente, 
uma vez que a vinha, e os seus sistemas de armação do terreno, são considerados valores culturais que 
conferem VUE ao ADV, tal como as culturas mediterrânicas, nomeadamente os olivais, amendoais e 
laranjais. Neste pressuposto, e uma vez que o EIA, e o Aditamento ao EIA, não integrou estes valores aos 
Atributos Culturais, tal e como constava no pedido de elementos efetuados pela CA, e tendo ainda em 
conta que foi possível identificar áreas de vinha afetadas pelo projeto (p.e. AG25 do layout B), 
procedeu-se a uma análise mais detalhada desta afetação. 

Para a fase de construção foram apresentados dois quadros com a afetação física (por destruição) dos 
atributos que conferem VUE ao ADV (incluindo a respetiva ZEP), contemplando apenas a afetação sobre 
os atributos naturais pela instalação do parque eólico, para os layouts A e B. 
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Afetação dos Atributos Naturais da ZEP pela instalação do parque eólico (ha) – layout A  

 

Fonte: EIA  

 

Afetação dos Atributos Naturais da ZEP pela instalação do parque eólico (ha) – layout B 

 

Fonte: EIA  

 

Foi ainda exposto um quadro contendo a afetação dos Atributos Naturais da ZEP, pela instalação dos 
projetos complementares. 

Afetação dos Atributos Naturais da ZEP pela instalação dos projetos complementares 
(ha) 

 

Fonte: EIA  

 

Da leitura destes quadros, conclui-se que no layout A, serão afetadas mais áreas de matos e áreas 
agrícolas pela execução dos acessos, novos e a beneficiar, e ainda pela abertura das valas de cabos. 
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Relativamente aos projetos complementares a afetação mantém-se igual, atendendo que não existe 
qualquer alteração para os diferentes layouts. 

Pela análise da Carta dos Atributos Naturais e Culturais do ADV e respetiva ZEP, e da cartografia 
sobreposta à Carta de Ocupação do Solo da Corine Land Cover e ao Ortofotomapa de 2012 (DGT), 
procedeu-se à elaboração de dois quadros, para os layouts A e B, que contemplam a afetação da 
implantação dos aerogeradores sobre os Atributos Culturais e Naturais da ZEP, e que a seguir se 
apresentam: 

 

Afetação física dos Atributos da ZEP pelos Aerogeradores do parque eólico - Layout A 

Atributos Culturais e Naturais da ZEP Aerogeradores 

Atributos Culturais 

Áreas agrícolas - Vinhas AG25 

Áreas agrícolas - Pomares AG18, AG20 

Atributos Naturais 

Matos AG3,AG9, AG10, AG11, AG12, AG17,  AG26, AG27, AG28, 
AG29, AG30 

Quercíneas AG13, AG14, AG15, AG21, AG22, AG23, AG24 

Agricultura em espaços naturais e 
seminaturais 

AG16, AG19 

Cumeadas Relevantes AG10, AG11, AG12 

 

Afetação física dos Atributos da ZEP pelos Aerogeradores do parque eólico - Layout B 

Atributos Culturais e Naturais da ZEP Aerogeradores 

Atributos Culturais 

Áreas agrícolas - Vinhas AG15, AG25 

Atributos Naturais 

Matos AG3, AG9, AG10, AG11, AG12, AG13, AG17, AG18, 
AG20, AG26, AG27, AG28, AG29 e AG30  

Quercíneas AG14, AG21, AG22, AG23, AG24 

Agricultura em espaços naturais e 
seminaturais 

AG16, AG19 

Cumeadas Relevantes AG10, AG11, AG12 

 

Da leitura aos referidos quadros, verifica-se que, pela implantação do layout A, são afetados mais 
atributos culturais (3 aerogeradores no layout A e 2 aerogeradores no layout B) e mais áreas de 
quercíneas (7 aerogeradores no layout A e 5 aerogeradores no layout B). Em relação ao layout B, 
constata-se uma maior afetação de áreas de matos, uma vez que são 14 aerogeradores a ocupar esta 
classe, sendo apenas 11 no layout A. Os restantes atributos têm, para ambos os layouts, uma afetação 
semelhante. 

A linha de aerogeradores AG1 a AG8, para ambos os layouts, localiza-se a Oeste da Horta da Vilariça, 
sendo visíveis a longas distâncias, o que irá originar forte impacte visual sobre o Vale da Vilariça.  

 

Vista geral do local de implantação dos aerogeradores do núcleo situado a Oeste da Horta da Vilariça (AG7) 
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Relativamente aos impactes cumulativos, foram identificados alguns projetos, suscetíveis de terem 
i pa tesà u ulativosàso eàoà e u soà Paisage àCultu al/Pat i ó ioàMu dialàdoàáltoàDou oàVi hatei oà
áDVàeà)EP ,àaoà ívelàdaàafetaç oàfísi aàdoàvalo àvisualà i o,ài pa teàvisualàeàalte ação no ambiente 

sonoro, nomeadamente:   

 IP2;  

 Aproveitamento hidroelétrico do Baixo Sabor;  

 Ligação à Rede Nacional de Transportes de Eletricidade, a 400 kV, do Aproveitamento 
Hidroelétrico de Foz Tua. 

Na análise de impactes cumulativos, embora não tenha sido identificado o impacte da afetação física 
(por destruição) dos atributos que conferem Valor Universal Excecional (VUE) ao ADV (incluindo a 
respetiva ZEP), este foi contemplado na síntese conclusiva, tendo sido a afetação sobre estes atributos 
considerada muito reduzida e mitigável. 

No aditamento ao EIA foi ainda efetuada a análise relativa aos impactes cumulativos deste projeto com 
o projeto das Minas de Ferro de Moncorvo, tendo sido referido que a distância a que os dois projetos se 
encontram (cerca de 10 km) irá atenuar os impactes negativos sentidos pela sua presença, sendo no 
entanto esperados impactes negativos cumulativos significativos na paisagem e paisagem cultural, pela 
presença das escombreiras e para a ocupação do solo e ordenamento do território, serão esperados 
impactes negativos cumulativos pouco significativos. 

 

Síntese 

Da análise efetuada verifica-se que a fase de construção implicará um conjunto de impactes negativos, 
verificando-se, uma perda irreversível de áreas seminaturais, agrícolas, florestais e de alguns atributos 
que conferem Valor Universal Excecional (VUE) ao Alto Douro Vinhateiro (ADV) e Zona Especial de 
Proteção (ZEP), bem como a criação de novos espaços canais, sujeitas a uma servidão, pela construção 
das duas linhas aéreas. A maioria destes impactes terá associada uma significância elevada, face à 
afetação áreas agrícolas; áreas com afloramentos rochosos de grande dimensão; Azinhais/sobreirais 
com zimbro; matas de sobreiros e carvalhais; e afetação de alguns atributos que conferem o Valor 
Universal e Excecional ao Alto Douro Vinhateiro e respetiva Zona Especial de Proteção. 

Os impactes sobre o fator Paisagem Cultural do ADV, apenas ao nível da afetação física (por destruição) 
dos atributos que conferem VUE ao ADV (incluindo a respetiva ZEP) são, para ambas as soluções, 
negativos, diretos, certos, permanentes, irreversíveis, de magnitude reduzida, significativo e não 
minimizável.  

Da análise comparativa entre os dois layouts, verificou-se que os impactes decorrentes da construção do 
Parque Eólico de Torre de Moncorvo e dos projetos complementares são menos significativos no layout 
B, comparativamente com o layout A, uma vez que existe menor ocupação de área efetiva de terreno, 
menor extensão de acessos novos e a beneficiar, de valas de cabos, de volume de movimentação de 
terras (escavações, aterros e terras sobrantes), e menor afetação física dos atributos naturais e culturais 
da ZEP. 

No entanto, relativamente ao layout B, considera-se que os aerogeradores AG3, AG16 (layout B), AG10, 
AG11 e AG12, face ao local onde serão implantados, irão gerar impactes negativos muito significativos, e 
só minimizáveis com a sua relocalização para fora da Zona Especial de Proteção do ADV (AG3 e AG16), e 
afastamento da linha de cumeada principal dos aerogeradores (AG10, AG11 e AG12). 

 

4.10. PARECERES EXTERNOS 

Como referido no capítulo 2 deste parecer foram solicitados pareceres específicos a entidades externas. 
No presente capítulo apresenta-se um resumo do conteúdo dos pareceres externos recebidos, 
nomeadamente Câmara Municipal de Torre de Moncorvo, Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, 
Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), Direção-Geral do Território (DGT), 
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Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN), Estado-Maior da Força Aérea (EMFA), EDP 
Produção e Turismo de Portugal. No Anexo III encontra-se cópia dos referidos pareceres. 

A Câmara Municipal de Torre de Moncorvo informa que não tem qualquer objeção ao projeto. No 
entanto, considera que o projeto do posto de corte deve ser elaborado por arquitetos e sujeito a 
parecer da Direção Regional de Cultura do Norte, por se inserir na Zona Especial de Proteção do Alto 
Douro Vinhateiro. 

A Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães informa que não tem qualquer objeção ao projeto. No 
entanto, considera que o projeto deve ser sujeito a parecer da Direção Regional de Cultura do Norte. 

A DGADR informa que a área de intervenção do parque eólico não interfere com estudo, projetos ou 
ações do âmbito das competências diretas dessa direção-geral. 

A DGT informa que a instalação do parque eólico e das linhas elétricas não constitui impedimento para 
as atividades geodésicas desenvolvidas por essa direção-geral, desde que sejam cumpridas as alterações 
propostas de forma a respeitar o estipulado 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. Assim, chama a 
atenção para dois apoios da linha elétrica a 60 kV, cujas coordenadas em P devem ser alteradas, 
nomeadamente em 7 metros para Norte do apoio 9 (interfere com a visada entre os VG Seixo Covas e 
Reboredo) e em 6 metros para Sul do apoio 11 (interfere com a visada entre os VG Seixo Covas e 
Reboredo). 

Relativamente à cartografia, atestou que o estudo enferma de algumas questões de ordem técnica e 
legal e, também, no que no que concerne à Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), verificou 
que nem todas as plantas contém a representação dos limites administrativos e a respetiva indicação 
dos mesmos e do CAOP na legenda, situação que deverá ser corrigida.  

A DRAPN refere que foram identificadas algumas manchas dispersas integradas em áreas de Reserva 
Agrícola Nacional (RAN) apenas no concelho de Carrazeda de Ansiães, sendo afetadas cerca de 0,43 há, 
o que se traduz num impacte negativo de baixa magnitude. No concelho de Torre de Moncorvo, na área 
de estudo, foram identificadas cerca de 1,9% (5,7 ha) de espaços agrícolas dispersos. Nestas áreas, as 
parcelas são de pequena dimensão, sendo ocupadas com culturas permanentes (oliveiras, vinha, 
amendoeiras e vários tipos de fruteiras), cereais e pastagens.  

Esta entidade informa ainda que nada tem a opor à execução do parque eólico uma vez que este não 
interfere com projetos do âmbito das suas competências. No entanto, alerta para a necessidade de 
obter parecer para a utilização não agrícola de áreas integradas na Reserva Agrícola Nacional (RAN) da 
Entidade Regional da RAN. 

O EMFA informa que mantém o parecer de autorização condicionada emitido e enviado ao proponente. 
Refere ainda que será necessária a apresentação do projeto para que possa emitir um parecer 
definitivo, adiantando que a sinalização diurna e noturna deve ser de acordo com as normas expressas 
oàdo u e toà Ci ula àdeàI fo aç oàáe o uti aà / àdeà àdeà aio ,àdoàINáC. 

A EDP Produção informa que o Parque Eólico de Torre de Moncorvo não interfere com os 
aproveitamentos hidroelétricos em construção ou em exploração dessa entidade. 

O Turismo de Portugal, I.P. informa que na área de influência do parque eólico não existe qualquer 
empreendimento turístico classificado, prevendo-se um novo empreendimento junto à Foz do Sabor, na 
aldeia de Cabanas de Baixo, a menos de 2 km do parque eólico. O projeto de arquitetura deste 
empreendimento turístico foi objeto de parecer favorável do Turismo de Portugal, I.P., em 2012. 

Informa ainda que este empreendimento turístico ficaria numa área muito próxima da passagem da 
linha elétrica a 60 kV do parque eólico. Considera que a linha elétrica a 60 KV poderá inviabilizar o novo 
empreendimento turístico, quer no que diz respeito ao corte visual que provocará n a paisagem, quer do 
ponto de vista técnico e de saúde pública. Apesar dos aspetos referidos, essa entidade considera que o 
layout B será o menos desfavorável do ponto de vista turístico. 
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5. CONSULTA PÚBLICA 

A Consulta Pública do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) decorreu durante 20 dias úteis de 5 de agosto 
a 1 de setembro de 2015. 

No âmbito da Consulta Pública foram recebidas quatro exposições com a seguinte proveniência: 

 ANA - Aeroportos de Portugal. 

 QUERCUS - Associação Nacional de Conservação da Natureza. 

 SPEA - Sociedade para o Estudo das Aves. 

 Cidadão, Ângelo Manuel Gonçalves Jacob. 

Sintetizam-se os comentários remetidos nas exposições recebidas: 

A ANA - Aeroportos de Portugal informa que estão comtempladas as condicionantes aeronáuticas civis 
indicadas ao proponente do projeto em apreço relativamente ao parque eólico e à linha elétrica pelo 
que nada mais tem a acrescentar sobre este assunto. 

A QUERCUS considera que o projeto não está em condições de ser aprovado fundamentando esta 
posição num conjunto de impactes significativos decorrentes da afetação de zimbrais (Habitat 9560* 
prioritário), carvalhais, sobreirais e azinhais (sendo que mais de 30% dos aerogeradores se irão localizar 
em áreas de média /alta densidade de sobreiros e 5 aerogeradores serão instalados em áreas de média 
/alta densidade); risco de colisão de avifauna, designadamente de aves de rapina com estatuto de 
proteção; afetação de morcegos pelo risco de colisão, potenciado pela existências de dez abrigos na 
área, 3 dos quais com criação; afetação de recetores sensíveis pelo ruído. 

Refere ainda a afetação da paisagem do Alto Douro Vinhateiro uma vez que a maior parte da área de 
estudo integra a Zona Especial de Proteção do Alto Douro Vinhateiro e a instalação de 30 aerogeradores 
com 120 metros de altura terá impactes negativos e significativos na paisagem, afetando áreas como as 
do turismo, designadamente, na sua vertente de enoturismo.  

Salienta, também, os impactes cumulativos decorrentes da existência de outros projetos na mesma área 
nomeadamente os aproveitamentos hidroelétricos de Foz Tua e do Sabor. 

A SPEA menciona que o projeto em apreço tem impactes negativos não minimizáveis sobre espécies de 
aves incluídas no Anexo I da Diretiva Habitats e que o EIA é insuficiente para a identificação cabal dos 
impactes sobre a biodiversidade e a sua minimização.  

Esta associação refere ainda que o projeto apresenta infraestruturas muito próximas de vários ninhos de 
aves ameaçadas e protegidas, considerando que não foram apresentadas alternativas que se 
diferenciem em relação aos principais impactes negativos.  

Deste modo, defende uma reformulação do projeto que contemple um estudo exaustivo e preciso da 
situação de referência em termos de biodiversidade e contemple verdadeiras alternativas de localização 
das componentes do projeto, tendo em vista a proteção da avifauna. 

Por fim, apresenta uma figura com a localização dos aerogeradores do parque eólico sobreposta com as 
áreas críticas e muito criticas para as aves de rapina. 

Ângelo Jacob pronunciou-se contra a alternativa do layout A no que se refere à localização prevista para 
os aerogeradores AG16 a AG20 pelos impactes paisagísticos no Alto douro Vinhateiro e pelos seus 
impactes e na Aldeia de Lousa.  

 

6. CONCLUSÕES 

O Parque Eólico de Torre de Moncorvo situa-se nos concelhos de Torre de Moncorvo (freguesias de 
Cabeça Boa, Castedo, Horta da Vilariça e Lousa) e Carrazeda de Ansiães (freguesia de Vilarinho da 
Castanheira). 

A área de implantação do projeto insere-se fora dos limites da Rede Nacional de Áreas Protegidas e dos 
Sítios e ZPE que integram a Rede Natura 2000. Não obstante, grande parte insere-se na Zona Especial de 
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Proteção (ZEP) do Alto Douro Vinhateiro (ADV), publicada na II.ª Série do Diário da República em 30 de 
Julho de 2010, através do Aviso 15170/2010 do Ministério da Cultura. Esta zona (originalmente 
designada por zona de tampão), que se infere corresponder à Região Demarcada do Douro (Demarcated 

Douro Region), foi indicada aquando da apresentação da candidatura do Alto Douro Vinhateiro a 
Património Mundial, vindo a ser classificado como Monumento Nacional, na categoria de Paisagem 
Cultural. 

Com o presente projeto pretende-se instalar 30 aerogeradores, de 2 MW de potência unitária cada. 
Estima-se que este projeto, com uma potência instalada de 60,0 MW, produza em ano médio cerca de 
218,6 GWh.  

O parque eólico desenvolve-se numa zona planáltica abrangendo duas linhas de cumeada (Oeste e Este) 
com orientação N-S. Para assegurar a interligação entre as duas cumeadas do parque eólico será 
necessário construir uma linha elétrica aérea, a 30 kV (ramal interno de ligação), com cerca de 2,5 km, 
na freguesia de Vilarinho da Castanheira (concelho de Carrazeda de Ansiães). 

A ligação ao Serviço Elétrico Nacional (SEN) será estabelecida através de uma linha elétrica aérea, a 60 
kV, com um comprimento aproximado de 5,2 km, que se desenvolve nas freguesias de Lousa e Cabeça 
Boa (concelho de Torre de Moncorvo). Esta ligará o Parque Eólico de Torre de Moncorvo a um posto de 
corte a construir. Este posto de corte será ligado à LN 60 kV Pocinho-Mirandela existente que passa 
junto do mesmo, através da qual se efetuará a ligação à subestação do Pocinho (REN). 

A linha elétrica a 60 kV é constituída por 20 apoios, 3 com uma tipologia e 17 com outra tipologia, 
ambos com 4 planos de colisão. É proposta a colocação de BFD e de dispositivos anti-poiso. A linha 
elétrica a 30 kV prevê a instalação de 11 apoios de tipologias diferentes, 3 apoios com 3 planos de 
colisão situam-se nos extremos da linha e 8 com 4 planos de colisão. Posteriormente, o promotor enviou 
uma proposta de novos apoios para a linha a 30 kV, com 2 planos de colisão, 1 de linhas elétricas e outro 
para cabo de fibra ótica. É proposta a colocação de BFD em cada 5 m e dispositivos anti-poiso. 

São apresentadas duas alternativas ao nível da configuração do parque eólico – layout A e layout B. Os 
dois layouts diferem essencialmente nas posições dos aerogeradores 16 ao 20, que no layout A se 
encontram mais próximos do limite da zona do Alto Douro Vinhateiro. 

Assim, o projeto em avaliação contempla a instalação de 30 aerogeradores e respetivas plataformas, a 
construção de acessos com cerca de 8,5 km (layout A) ou cerca de 6 km (layout B), a beneficiação de 
cerca de 22,8 km (layout A) ou 20,4 km (layout B) de caminhos existentes, implantação da rede elétrica 
interna, aérea e subterrânea, construção do posto de corte e edifício de comando/ subestação e 
implantação da Linha elétrica aérea de ligação ao Serviço Elétrico Nacional com cerca de 5,2 km. 

O Parque Eólico de Torre de Moncorvo enquadra-seà oàp og a aà Di a izaç oàdoàCluste  das Energias 
Re ov veis ,ào deàoàGove oàPo tugu sàassu iu,à oà itoàdoàP oto oloàdeàQuioto,àoà o p o issoàdeà
reduzir as suas emissões de gases com efeito de estufa (GEE), definindo como meta a atingir até 2020, 
no quadro dos seus compromissos europeus, 60% de produção de energia elétrica a partir de fontes 
renováveis. 

Se por um lado, o adequado aproveitamento da energia eólica imprime ao território nacional uma 
trajetória rumo a um desenvolvimento mais sustentável, os locais mais favoráveis à sua localização 
constituem normalmente áreas montanhosas, naturalmente expostas a ventos com elevada intensidade 
ao longo do ano, mas muito frequentemente consideradas áreas sensíveis do ponto de vista ambiental, 
tal e como acontece com este projeto que, embora se localize fora dos limites da Rede Nacional de 
Áreas Protegidas e dos Sítios que integram a Rede Natura 2000, encontra-se dentro da Zona Especial de 
Proteção do Alto Douro Vinhateiro. 

No âmbito da avaliação efetuada e dadas as características e dimensão do projeto e do seu local de 
implantação considera-se como fatores ambientais determinantes os Sistemas ecológicos, a Paisagem e 
o Património Cultural, e como fatores ambientais relevantes a Socioeconomia e os Solos e Ocupação do 
Solo, tendo em consideração o a seguir exposto. 

 Sistemas ecológicos: apesar do projeto não abranger nenhuma área classificada ou sujeita a 
regime florestal, a área de estudo apresenta uma elevada biodiversidade, quer ao nível da flora, 
quer ao nível da fauna. A existência de grandes manchas florestais, maioritariamente formadas 
por habitats naturais, intercaladas com áreas agrícolas e afloramentos rochosos, permite a 
existência de um elevado número de espécies da flora, muitas delas com interesse 
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conservacionista. As extensas manchas florestais e a presença próxima de fragas com dimensão 
adequada para espécies rupícolas, também garante a presença de uma elevada diversidade de 
aves, nomeadamente rapinas, e também morcegos, tendo muitas destas espécies elevado valor 
conservacionista. 

 Paisagem e Património Cultural: tendo em consideração a afetação do Alto Douro Vinhateiro, 
incluído na lista do Património Mundial da UNESCO, na categoria de Paisagem Cultural Evolutiva 
e Viva, sendo por isso considerado como Património Mundial da Humanidade reconhecido no 
contexto nacional como Monumento Nacional. 

 Socioeconomia: tendo em consideração os objetivos do projeto, produção de energia elétrica a 
partir de uma fonte de energia renovável e não poluente contribuindo para a diversificação das 
fontes energéticas do país e para o cumprimento do Protocolo de Quioto. 

 Solos e Ocupação do Solo: tendo em consideração a importância económica que as classes de 
ocupação do solo afetadas representam para a região e para as populações que delas dependem, 
nomeadamente áreas agrícolas, floresta de sobreiros e azinheiras e nova plantação de sobreiros.  

Numa perspetiva de análise comparativa das alternativas propostas, considera-se que o layout B é o que 
se apresenta como menos desfavorável em todos os aspetos e fatores ambientais avaliados. No 
entanto, também para este layout se preveem impactes negativos muito significativos e não 
minimizáveis. 

De seguida são apresentados os principais impactes ambientais significativos e muito significativos, 
decorrentes do projeto (na fase de construção e exploração) nos fatores ambientais considerados 
determinantes e relevantes. 

Nos Sistemas Ecológicos, relativamente à flora e habitats, a principal preocupação será a afetação de 
habitats, nomeadamente a destruição do habitat prioritário 9560, sendo que as orientações de gestão 
preconizadas para este habitat referem a interdição da alteração do uso do solo e a minimização dos 
fatores de ameaça mais diretos.  

No entanto, os impactes negativos mais significativos previstos com a implantação do parque eólico 
serão sobre as aves e a comunidade de morcegos. Relativamente à comunidade de morcegos, foram 
identificadas 24 espécies, sendo 9 com estatuto de ameaça. 

Na fase de construção, irá ocorrer a destruição dos locais de alimentação de morcegos e dos abrigos de 
morcegos arborícolas, podendo ocorrer mortalidade de animais, se for realizada durante a época de 
criação e de hibernação por existirem indivíduos sem capacidade de fugir. Na fase de exploração, o 
principal impacte sobre os quirópteros será a mortalidade originada pelos aerogeradores. Este impacte 
negativo poderá ser muito significativo dependendo das espécies atingidas e do número de animais 
mortos. Quase todas as espécies consideradas como tendo risco de colisão com aerogeradores foram 
confirmadas ou consideradas prováveis na região 

No que se refere às aves, foram identificadas 14 espécies protegidas de aves de rapina, sendo que 4 têm 
o estatuto de em perigo, 2 com estatuto vulnerável e 4 com estatuto de quase ameaçado. Acresce ainda 
que a área do parque eólico é utilizada durante todo o ano por estas aves de rapina. Na fase de 
construção preveem-se impactes negativos significativos relacionados com a destruição dos habitats de 
criação, de abrigo e de alimentação, que pode incluir mortalidade de animais, perturbação das aves 
nomeadamente durante o seu período reprodutor, e aumento da mortalidade devido ao aumento da 
circulação de veículos.  

Na fase de exploração, e no que diz respeito à avifauna, preveem-se impactes negativos muito 
significativos e não minimizáveis, nomeadamente: 

 Impacte direto sobre aves de rapina ameaçadas, com afetação do território destas, risco de 
colisão com aerogeradores e com as linhas elétricas, nomeadamente 2 casais de Águia-de-
Bonelli, 1 casal provável de Águia-real, 3 casais prováveis de Águia-Cobreira, 1 casal provável de 
Águia-calçada, 1 casal provável de Tartaranhão-caçador, 1 casal provável de Penereiro-cinzento e 
1 casal provável de Açor, espécies incluídas no anexo I da Diretiva Aves com exceção do Açor. 

 Impacte direto sobre outras rapinas nidificantes na zona, com afetação do território destas, risco 
de colisão com aerogeradores e com as linhas elétricas, como sejam Águia-de-asa-redonda, 
Milhafre-preto e Penereiro-comum. 
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 Risco elevado de colisão de Grifos com aerogeradores, espécie considerada ameaçada, sendo 
estes provenientes de áreas classificadas próximas, afetando os valores naturais destas áreas. 

 Risco de colisão com aerogeradores e de colisão com linhas elétricas aéreas aves de rapina 
ameaçadas nidificantes próximas como sejam Abutre-do-Egipto (2 casais), Águia-de-Bonelli (1 
casal), Águia-real (4 casais). 

 Risco de colisão de passeriformes com as pás dos aerogeradores. Foram identificadas seis 
espécies com estatuto de ameaça (Anthus trivialis, Saxicola rubetra, Oenanthe hispanica, Sylvia 

hortensis, Lanius senator, Emberiza citrinela).  

Ao nível da Paisagem os impactes negativos mais significativos decorrem fundamentalmente da 
intrusão visual permanente que a presença de estruturas verticais desta natureza, introduzirão neste 
território de elevadíssima qualidade e sensibilidade paisagística, em particular durante a fase de 
exploração. Serão tão mais gravosos quanto mais expostos e mais próximos de povoações e vias de 
circulação estiverem estas estruturas, que induzirão um impacte visual negativo muito significativo.  

Na área de estudo são dominantes as classes de Qualidade Visual Elevada e Muito Elevada. A Área de 
Estudo intersecta o Alto Douro Vinhateiro (ADV), considerada como tendo Qualidade Visual Muito 
Elevada, a Zona Especial de Proteção do ADV, onde também ocorrem áreas de Qualidade Visual Elevada 
e de Qualidade Visual Muito Elevada; e o Vale da Vilariça, onde domina a classe de Qualidade Visual 
Muito Elevada, e considerada uma unidade de paisagem com qualidade excecional. Esta é uma área de 
muito elevada atratividade visual e, consequentemente, torna-se num território de grande sensibilidade 
paisagística. As principais situações que contribuem para a ocorrência de impactes negativos muito 
significativos e não minimizáveis ou compensáveis são as seguintes: 

 Todos os aerogeradores propostos serão visíveis na ZEP e todos, exceto dois, serão visíveis do 
ADV.  

 No caso do Vale da Vilariça, a implantação de 9 ou 10 aerogeradores ao longo do festo que o 
delimita, a poente, distribuídos ao longo de cerca de 5 km. 

 Sobreposição de várias bacias visuais no ADV e no Vale da Vilariça - onde são potencialmente 
visíveis entre 13 a 20 aerogeradores. 

 O impacte visual na zona do rio Douro far-se-á sentir não apenas nas cumeadas, mas também 
nas vertentes e em alguns troços do próprio rio Douro.  

 Todos os aerogeradores se implantam a Norte do rio Douro, o que determina que sobre os 
aerogeradores incida maior intensidade de luz e consequentemente os torne mais percetíveis. 

 Impacte visual em sítios singulares ou mesmo únicos, em particular no contexto do ADV, dos 
quais se destacam as quintas históricas e locais de culto. 

Relativamente ao Património Cultural, nomeadamente de carácter arqueológico, arquitetónico e 
etnográfico, é provável ou certo que na fase de construção do parque eólico ocorram impactes em oito 
elementos patrimoniais, bem como no corredor da linha elétrica a 60 kV, (impactes diretos e indiretos).  

Quanto à Paisagem Cultural do Alto Douro Vinhateiro (ADV), Valor Universal Excecional (VUE), são 
identificados impactes negativos, na sua maioria significativos, no ADV e respetiva ZEP, relacionados 
com a presença sobretudo na fase de exploração dos aerogeradores, que serão avistados por algumas 
áreas onde é provável encontrar potenciais observadores. Apesar de no layout B globalmente se 
verificar a diminuição dos impactes visuais sobre a Paisagem do Alto Douro Vinhateiro, os 
aerogeradores 21, 24 e 25 (em menor escala) apresentam ainda importantes impactes visuais.  

Na generalidade, nomeadamente no que concerne a Património Cultural de carácter arqueológico, 
arquitetónico e etnográfico,os impactes negativos deste projeto são considerados como pouco 
significativos. No que diz respeito ao conjunto da Paisagem Cultural do ADV, e conforme enunciado no 
EIA, os impactes negativos são considerados significativos. 

No que diz respeito ao fator ambiental Solos e Ocupação do Solo, mais concretamente à alteração da 
atual ocupação do solo, classificou-se os impactes resultantes como negativos, diretos, certos, 
permanentes e irreversíveis, quanto às infraestruturas definitivas dos projetos complementares, 
temporários e reversíveis, circunscritos ao período de obra, e de magnitude reduzida (face à reduzida 
área a intervencionar), e não mitigáveis. 
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ANEXO I 

 
Enquadramento e localização do projeto 
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Figura 1 
Enquadramento Geral do Projecto e Áreas Classificadas



Figura 2 
Apresentação da Área de Estudo (layout A)
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Figura 2 
Apresentação da Área de Estudo (layout B)

R
e

fª
: 

T
20

13
-7

3
1\

0
26

15
F

ig
2

_r
nt

Ñ) Ñ) Ñ) Ñ) Ñ) Ñ)
Ñ)

Ñ)
Ñ)

Ñ) Ñ) Ñ) Ñ) Ñ) Ñ) Ñ)
Ñ) Ñ) Ñ) Ñ)

Ñ)Ñ) Ñ) Ñ) Ñ) Ñ) Ñ) Ñ) Ñ) Ñ) Ñ) #*

%2

#*Ñ)
Ñ)

AG 11

AG 30

AG 23

AG 22

AG 20

AG 19

AG 18

AG 17

AG 16

AG 15

AG 14

AG 13

AG 12

AG 24

AG 08

AG 10

AG02

AG09

AG03

AG27

AG25

AG21

AG28

AG05

AG06

AG07

AG04

AG01

AG26

AG29

987654321
1110

9
8

7
65

4321

20191817
16151413121110

TORRE DE MONCORVO

CARRAZEDA DE ANSIÃES

VILA FLOR

VILA NOVA DE FOZ CÔA

VILA NOVA DE FOZ CÔA

VILA FLOR

274131

274131

276131

276131

278131

278131

280131

280131

282131

282131

284131

284131

286131

286131 46
28

5
8

46
48

5
8

46
48

5
8

46
68

5
8

46
68

5
8

46
88

5
8

46
88

5
8

47
08

5
8

47
08

5
8

47
28

5
8

47
28

5
8

47
48

5
8

47
48

5
8

0 2 kmExtracto da Carta Militar de Portugal, Esc. 1:25 000, reduzido à 
Esc. 1:60 000, Folhas nº117, 118, 129 e 130, IGeoE 
Sistema de coordenadas: Hayford Gauss do Datum Lisboa com falsa origem 
(M: 200000 m, P: 300000 m), Projecção Mercator Transverso.

Extracto da Carta de Solos e da Carta de Aptidão da Terra do Nordeste de Portugal. Esc. 1:100 000, ampliada à 
Esc. 1:25 000, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e AGROCONSULTORES & COBA, 1991  

EC + SE

Limite do Alto Douro Vinhateiro

Limite da Zona Especial de 
Proteção do Alto Douro Vinhateiro

Fonte: Diário da República, 2ª Série nº47. 30 de Julho de 2010
Aviso nº 15170/2010

Limite de Concelho

Linha Eléctrica existente (EDP)

Subestação existente - Pocinho (REN)

Limite do corredor das linhas 
eléctricas a construir

Ramal interno de ligação a 30 kV

Linha eléctrica a 60 kV a construir

%2 Posto de Corte

Projectos Complementares

Elementos de Projecto

Limite da área de estudo 
do Parque Eólico

Acesso:

a construir

a melhorar

asfaltado

existente

#*
Subestação / Edifício 
de Comando

Vala de cabos

Ñ) Apoio da linha eléctrica

´

Plataforma

Aerogerador



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA N.º 2818 

Parque Eólico de Torre de Moncorvo                                                          

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 
Registo da visita ao local 
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PARQUE EÓLICO DE TORRE DE MONCORVO  

 

REGISTO DA VISITA AO LOCAL DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 

14 E 15 DE JULHO DE 2015 

 

  

Local de implantação do posto de corte Local de implantação do aerogerador (AG) 14 

 

  

Vista para o local de implantação do AG12 do layout A Vista para o local de implantação do AG12 do layout B 
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Zona de implantação do AG13 (layout A e B) Vista para o local de implantação do AG15 do layout A 

 

 

Vista do local de implantação do AG11 do layout B 
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Local de implantação do AG10 do layout B Local de implantação do AG10 do layout A 

 

  

Vista do acesso para o local de implantação do AG19 do layout 

B  

Vista para o local de implantação do AG17 
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Vista do local de implantação do AG21 do layout B Acesso ao local de implantação do AG21 do 

layout B 

 

  
Zona de implantação do AG1 Zona de implantação do AG2 (atrás do apoio da linha elétrica 

existente) 
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Zona de implantação do AG8 do layout B Zona de implantação do AG8 do layout A 

 

  
Zona de implantação do AG7 Zona de implantação do AG5 

 

  
Zona de implantação do AG4 Zona de implantação do AG9 
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Zona de implantação do AG16 e acesso ao mesmo 

 

 

 

Vista da capela Espirito Santo para Vilarinho Vista da capela Espirito Santo em direção à zona de implantação 

do AG8 e AG7 
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Local de implantação do AG30 do layout B Vista para o acesso ao AG30 do layout B 

 

  
Local de implantação do AG28 Envolvente do local de implantação do AG28 
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Local de implantação do AG27 Local de implantação do AG25 

 

 
Local de implantação do AG24 do layout B 
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Zona envolvente do local de implantação do AG18 do layout B 

 

 
 

Local de implantação do AG15 do layout B Zona de implantação do AG23 do layout B 
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Zona de implantação da subestação 

 

 
Vista para o Alto Douro Vinhateiro 
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ANEXO III 

 
Pareceres externos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1

Catarina Fialho

De: Gabinete Presidente Municipio Moncorvo <gab.presidente@torredemoncorvo.pt>

Enviado: 31 de agosto de 2015 17:11

Para: Catarina Fialho

Cc: Nuno Gonçalves; Vice Presidente; Vereadora Piedade Meneses; Viviana Teixeira

Assunto: Parecer Especifico- Processo AIA nº 2818- Parque Eólico de Torre de Moncorvo

Exmaª Sr. Engª  Catarina Fialho 

 

Após análise do documento em título, encarrega-me o Sr. Presidente de Câmara Municipal de Torre de 

Moncorvo, de informar V. Exª de que não há qualquer objeção ao projeto "Parque Eólico Torre de 

Moncorvo". 

Salvaguarda-se, porém, que dada a instalação do posto de corte se encontrar em local inserido em Zona 

Especial de Proteção do Alto Douro Vinhateiro, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade em 20-05-

2015 que o projeto deve ser elaborado por Arquitetos e sujeito a parecer da Direção Regional da Cultura do 

Norte, tendo notificado o Promotor em 08-06-2015.   

 

 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

Gabinete do Apoio ao Presidente 

Município Torre de Moncorvo 



1

Catarina Fialho

De: Nair Rebelo - Município de Carrazeda de Ansiães <nair@cmca.pt>

Enviado: 3 de setembro de 2015 15:43

Para: Catarina Fialho

Assunto: " Parecer especifico - Processo AIA nº 2818- Parque Eólico de Torre de Moncorvo" 

 

Exmª  Senhora 

Engª Catarina Fialho  

 

 

Após análise do documento em título, encarrega-me o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Carrazeda de 

Ansiães , de informar V.Exª de que não há qualquer objeção ao projeto “ Parque Eólico de Torre de Moncorvo” .  

Informa-se ainda que todo o tipo de infraestruturas deverão ser objeto de licenciamento sujeitos a parecer da 

Direção Regional da Cultura do Norte.  

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

  Gabinete de Apoio à Presidência 

 
Nair Amélia Rebelo 
 

 

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES 

Rua Jerónimo Barbosa  -  5140-077 Carrazeda de Ansiães 

Telefone: 278 610 200  -  Fax: 278 616 404 

Email: nair@cmca.pt 
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ANEXO IV 

 
Índice de Avaliação Ponderada de Impactes Ambientais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Índice de Avaliação Ponderada de Impactes Ambientais 

I. Enquadramento 

O Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro de 2013, que define o regime jurídico de 

avaliação de impacte ambiental (AIA) prevê a integração, na Declaração de Impacte Ambiental 

(DIA), de um índice de avaliação ponderada de impactes ambientais, conforme disposto no n.º 

1 do seu artigo 18.º, que se transcreve: 

1 - A 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 projetos com impactes negativos muito 

significativos, irreversíveis, não minimizáveis ou compensáveis. 

De forma a possibilitar a aplicação prática da norma acima transcrita, o Grupo de Pontos Focais 

das Autoridades de AIA, constituído ao abrigo do n.º 2 do artigo 10.º do mesmo diploma, 

desenvolveu uma proposta de metodologia para determinação do referido índice, o qual se 

constitui como uma ferramenta de expressão de resultados. 

A referida proposta mereceu a concordância do Senhor Secretário de Estado do Ambiente, 

através do despacho emitido a 17 de abril de 2014, e será aplicada por um período 

experimental de um ano, após o qual será efetuado um balanço da sua aplicação. 

De acordo com a metodologia proposta, a determinação do índice, pela natureza do exercício 

de ponderação inerente, deve ser efetuada, em primeira instância, pela Comissão de Avaliação 

e constar como anexo ao parecer a emitir ao abrigo do disposto no artigo 16.º n.º 1 do 

Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro. 

II. Determinação do índice de avaliação ponderada de impactes ambientais 

Face ao enquadramento acima apresentado, a Comissão de Avaliação procedeu à 

determinação do índice de avaliação ponderada de impactes ambientais para o projeto em 

avaliação. 

Para efeitos de determinação do referido índice, a CA assumiu como pressuposto de base a 

ão i lusão da o po e te Orde a e to do Território  o o u  fator a ie tal 
específico dado que o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, no seu 18.º n.º 6, refere 

que as situações de desconformidade com IGT não condicionam o sentido da decisão do 

procedimento de AIA. 

De acordo com a análise técnica efetuada, foi atribuída a seguinte significância dos impactes 

do projeto sobre os fatores ambientais analisados: 

 

 

 

 

 



Fatores Ambientais 
Significância dos impactes 

negativos 
Significância dos impactes 

positivos 

Geologia e 
geomorfologia 

Pouco significativos Pouco significativos 

Recursos hídricos  Pouco significativos Pouco significativos 

Sistemas ecológicos Muito significativos Sem significado 

Solos e uso do solo Muito significativos Sem significado 

Paisagem Muito significativos Sem significado 

Socioeconomia Significativos Significativos 

Património Significativos Sem significado 

Ambiente sonoro Pouco significativos Sem significado 

 

Face às caraterísticas do projeto e aos seus objetivos, e tendo em consideração os valores em 

presença nas áreas afetadas, foram atribuídos os seguintes níveis de preponderância aos 

fatores ambientais considerados: 

Fatores Ambientais Preponderância  

Geologia e 
geomorfologia 

Não relevante 

Recursos hídricos Não relevante 

Fatores biológicos e 
ecológicos 

Determinante 

Solos e ocupação do 
solo 

Relevante 

Paisagem Determinante 

Socioeconomia Relevante 

Património Determinante 

Ambiente sonoro Não relevante 

 

Com base na significância global dos impactes negativos e positivos identificados para os vários 

fatores ambientais e dada à preponderância atribuída aos mesmos, a CA procedeu à 

determinação do índice de avaliação ponderada de impactes ambientais, de acordo com a 

valoração numérica definida na metodologia proposta pelo Grupo de Pontos Focais das 

Autoridades de AIA. 

Em resultado, foi determinado um índice de valor 5, o qual se considera que expressa 

adequadamente a avaliação qualitativa desenvolvida no parecer técnico da CA. 


