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Relatório da Consulta Pública
Projeto “Parque Eólico de Torre de Moncorvo”

1. INTRODUÇÃO
Em cumprimento do disposto no n.º 2 do art.º 31.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro
procedeu-se à Consulta Pública do Projeto “Parque Eólico de Torre de Moncorvo”.

2. PERÍODO DE CONSULTA
A Consulta Pública do

Estudo de Impacte Ambiental (EIA) decorreu durante 20 dias úteis de 05 de

agosto a 01 de setembro de 2015.

3. DOCUMENTOS PUBLICITADOS E LOCAIS DE CONSULTA
A documentação completa relativa a esta fase do processo de Avaliação de Impacte Ambiental foi
disponibilizada para consulta nos seguintes locais:
o

Agência Portuguesa do Ambiente.

o

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte.

o

Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães.

o

Câmara Municipal de Torre de Moncorvo.

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) esteve disponível para consulta na página da Agência Portuguesa do
Ambiente em www.apambiente.pt e em www.participa.pt
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4. MODALIDADES DE PUBLICITAÇÃO

A publicitação do Estudo de Impacte Ambiental, incluindo o Resumo Não Técnico, foi feita por meio de:
-

Afixação de Anúncio na CCDR Norte e Câmaras Municipais de Carrazeda de Ansiães e Torre de
Moncorvo.

-

Envio de Nota de Imprensa para os Órgãos de Imprensa constantes do Anexo I;

-

Envio de ofício circular às entidades constantes no Anexo I.

5. PROVENIÊNCIA DAS EXPOSIÇÕES RECEBIDAS
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.

6. ANÁLISE DAS EXPOSIÇÕES RECEBIDAS

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.

QUERCUS – Associação Nacional de Conservação da Natureza considera que o projeto não está em
condições de ser aprovado fundamentando a sua posição nos aspetos a seguir enunciados:
 Afetação de Zimbrais Habitat 9560* prioritário - Floresta endémica de Juniperus spp; gilbardeira e
narcisos com estatuto de conservação.
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 Afetação de carvalhais.
 Afetação de sobreirais e azinhais – 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 de azinheira. Salienta-se que o facto dos povoamentos não terem sido cartografados
impede uma avaliação que cumpra a legislação de proteção do sobreiro e da azinheira.
 Afetação da avifauna. A Quercus refere a existência de um casal de Águia de bonelli, ameaçado de
extinção que não foi devidamente considerado e um ninho que não foi referenciado e dois casais de
águia-real sem registo de observações na cartografia do EIA. Uma vez que o EIA identifica o risco
de colisão das aves de rapina com estatuto de proteção o projeto deveria ser condicionado.
 Afetação de morcegos – Existem mais de uma dezena de abrigos de morcegos na área, incluindo 3
com criação confirmada, existindo risco de colisão.
 Afetação de aldeias próximas pelo ruído. Foi identificado um recetor (6) com valor noturno acima do
limite legal.
 Afetação do Alto Douro Vinhateiro /turismo – A maior parte da área de estudo integra a Zona
Especial de Proteção do Alto Douro Vinhateiro. A instalação de 30 aerogeradores com 120 metros
de altura é incompatível com a paisagem classificada do Alto Douro Vinhateiro, afetando o turismo,
designadamente, a sua vertente de enoturismo.
 Impactes cumulativos com outros projetos existentes (Aproveitamentos Hidroelétricos de Foz Tua e
do Baixo Sabor) designadamente a perda de habitats devido à vasta área inundada e a adaptação
da fauna não foram devidamente avaliados.
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SPEA – Sociedade para o Estudo das Aves analisou a informação disponibilizada sobre o projeto e
detetou um conjunto de lacunas e no que se refere à avifauna que a seguir se identificam.

No que se refere à situação de referência o Relatório Síntese (janeiro de 2015) refere a existência de 3
casais de água perdigueira (Aquila fasciata) imediatamente a sul da área de estudo, e a nidificação
confirmada da espécie na envolvente até 2010. No entanto descreve apenas um casal que nidificou na
Fraga da Ola em 2004, junto a Pinhal do Douro. Os trabalhos de campo realizados entre março e dezembro
de 2014 indicaram que o ninho se encontrava no local mas não foi utilizado. Contudo foi confirmada a
presença de águia-perdigueira na área de estudo na invernada de 2014 na proximidade do local de
implantação do aerogerador 24. O EIA referencia mais 3 ninhos identificados pelo ICNF na área os quais
pertencem a espécie indeterminada não tendo sido ocupados no decorrer do trabalho de campo.
No entanto, a SPEA, informa que o ICNF identifica em imagens de satélite (Anexo III do EIA - Entidades
Contactadas) 5 ninhos ativos para além do já mencionado da Fraga da Ola que não foram
prospetados/monitorizados no trabalho de campo de águia perdigueira ou outras espécies com estatuto de
proteção semelhante: Águia-real (Aquila chrysaetos) e britango (Neophron percnopterus).
Considera-se assim insuficientes os trabalhos de campo realizados no que se refere aos métodos utilizados
e áreas amostrados durante a monitorização e prospeção de locais de nidificação, em particular quanto ao
esforço de amostragem (nº de horas) efetuado nos pontos de observação dos ninhos referenciados pelo
ICNF ou novos).
Considera que a situação de referência e os impactes são descritos superficialmente, sem enquadrar
devidamente os seus efeitos e consequências nas espécies com estatuto de conservação desfavorável,
apresentando por vezes lacunas, imprecisões ou incongruências, apresentando alguns exemplos:
 A presença de 3 casais de águia-perdigueira a sul da área de implantação a sul da área do parque
eólico e da sua nidificação até 2010 não foi incluída no capítulo referente à “Caracterização atual do
estado do Ambiente – Sistemas Ecológicos”, sendo referida numa única ocasião no capítulo
“Identificação e Avaliação de Impactes – Sistemas Ecológicos
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 Na avaliação de impactes na fauna para a fase de construção apenas é dada relevância à
proximidade dos ninhos 2 e 3 aos aerogeradores, sendo que os restantes ninhos, monitorizados ou
não, se encontram igualmente próximos dos aerogeradores.
 Embora na descrição da avifauna se mencione ter detetado a presença de águia-perdigueira na área
do projeto, detetada durante a realização do trabalho de campo, na avaliação dos impactes relativos
à mortalidade associada aos aerogeradores afirma-se não se ter confirmado a presença da espécie
em causa na área de estudo ou envolvente.
 O Resumo não técnico refere a deteção de águia real, britango e tartaranhão –azulado no trabalho
de campo mas o EIA não faz nenhuma menção à observação dessas espécies no terreno.

Tenda em conta que:
 São conhecidos 3 casais de águia perdigueira na envolvente da área de estudo;
 A presença da águia perdigueira foi confirmada próximo do local ede implantação de um
aerogerador (24);
 O ninho da Fraga da Ola foi recuperado/preparado durante o período de amostragem do EIA;
podendo constituir um ninho alternativo do casal de águia perdigueira observado;
 A existência de mais ninhos e casais de Águia – Perdigueira referenciados pelo ICNF não
prospetado e ou monitorizados no trabalho de campo;
 A inexistência de monitorização regular dos casais de águia perdigueira da bacia do Douro;
 A falta de clareza nos métodos e esforços de amostragem aplicados na prospeção e
monitorização das aves de rapina e outras planadoras rupícolas com estatuto de conservação;
 A importância das fragas do Douro onde a área de estudo se insere) para aves com estatuto de
conservação desfavorável;
 A descrição e análise pouco cuidada da situação de referência e dos potenciais impactes do
projeto.
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Considera a SPEA existirem lacunas graves de conhecimento no que se refere à ocorrência de nidificação
da águia-perdigueira e outras espécies com estatuto de proteção pelo que propõe a realização de estudos
rigorosos e aprofundados com maior esforço de amostragem de campo e metodologias direcionadas a
estas espécies e que permitam avaliar corretamente os impactes do projeto, sendo que a sua instalação
deve ser interdita em áreas sensíveis como as áreas de caça dos casais e a área envolvente dos ninhos,
num raio de pelo menos 2 km.
Sobre a avaliação de impactes a SPEA considera que embora não omita o impacte direto das estruturas
sobre espécies de elevado valor conservacionista estabelece uma variação de impactes demasiado vasta e
subjetiva e ignora os impactes decorrentes do efeito de exclusão das eólicas sobre o território das rapinas.
Considera as medidas de compensação propostas (promoção de habitat de substituição e promoção de
população-presa) ineficazes para os impactes diretos.
Quanto ao Plano de Monitorização considera-o destinado apenas a avaliar o impacte direto na mortalidade
não avaliando o efeito de exclusão e consequente perda de habitat nos casais conhecidos de grandes
águias que serviria de base para o calculo das quantidades necessárias de espécie-presa para compensar
a redução de alimento nos territórios alternativos das águias.

Em conclusão, a SPEA considera 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. 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. A SPEA disponibiliza-se para reunir com os intervenientes no processo e
alterar o parecer apresentado face a nova informação.

Relatório de Consulta Pública

“Parque Eólico de Torre de Moncorvo”

9

Cidadão, Ângelo Manuel Gonçalves Jacob informa que não concorda com a proposta do Layout A
concretamente no que se refere à implantação dos aerogeradores 16 a 20. Refere que estes aerogeradores
ficarão posicionados numa zona muito próxima do limite do Alto Douro Vinhateiro e numa zona circundante
de culturas com vinha, amendoal e olival. Acresce ainda o forte impacto visual que iriam ter quer do rio
Douro quer da Aldeia de Lousa. Propõe que estes aerogeradores não sejam implementados conforme o
previsto no layout A.
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7. CONCLUSÃO
O projeto foi considerado pelas organizações não-governamentais de ambiente como tendo impactes
significativos, nem sempre correta e exaustivamente avaliados, pelo que se opõem à implementação do
projeto, ou recomendam a sua reformulação. O único cidadão que participou nesta consulta pública opôs-se
à localização prevista no Layout A para os aerogeradores 16 a 20. As restantes entidades ou referem nada
ter a referir sobre o projeto ou consideram cumpridas as suas medidas e ou condições.

• ANA - Aeroportos de Portugal considera 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 e Ada
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 significativos na paisagem, afetando áreas como
a do turismo, designadamente, na sua vertente de enoturismo. Salienta-se ainda os impactes
cumulativos decorrentes da existência de outros projetos na mesma área nomeadamente os
aproveitamentos hidroelétricos de Foz Tua e do Sabor.
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• A SPEA que considera 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. 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.

•

Ângelo Jacob pronunciou-se contra a alternativa Layout A no que se refere à localização prevista
para os aerogeradores 16 a 20 pelos impactes paisagísticos no Alto douro Vinhateiro pelos seus
impactes e na Aldeia de Lousa.
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ANEXO I

•

Lista de Entidades convidadas a participar na Consulta Pública

•

Lista de Órgãos de Imprensa convidados a participar na divulgação da Consulta Pública
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. Lista de Entidades

NOME
Junta de Freguesia de Vilarinho da Castanheira
Quinta dos Lagares Vilarinho da Castanheira
5140-271 - VILARINHO DA CASTANHEIRA
Junta de Freguesia da Cabeça Boa
Edifício Junta de Freguesia Cabeça Boa
5160-033 CABEÇA BOA
Junta de Freguesia de Castedo
Rua do Castelo Castedo
5160-071 CASTEDO
Junta de Freguesia de Horta da Vilariça
Largo do Olmo Horta da Vilariça
5160-101 HORTA DA VILARIÇA
Junta de Freguesia de Lousa
Rua Santo António, N.º 28 Lousa
5160-133 LOUSA
Liga para a Proteção da Natureza - LPN
Estrada do Calhariz de Benfica, 187
1500- 124 LISBOA
Grupo de Estudos do Ordenamento do Território e Ambiente - GEOTA
Travessa Moinho de Vento, 17-c/v Dtª
1200-727 LISBOA
Secretariado Nacional da Associação Nacional de Conservação da Natureza – QUERCUS
Centro associativo do Calhau
Parque Florestal de Monsanto
1500-045 LISBOA
Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente - CPADA
Rua Bernardo Lima, 35, 2.º B
1150-075 LISBOA
Sociedade Portuguesa de Ecologia – SPECO
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
Edifício C4 – 4.º Piso – Campo Grande
1749-016 LISBOA
Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves – SPEA
Avenida João Crisóstomo, n.º 18 - 4.º Dto.
1000-179 Lisboa
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NOME
Associação Nacional de Municípios Portugueses – ANMP
Av.ª Elias Garcia, 7 – 1.º
1000-146 LISBOA
EMFA – Estado Maior da Força Aérea
Av. Leite de Vasconcelos – Alfragide
2724-506 AMADORA
ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil
Av do Forte em Carnaxide
2794 - 112 Carnaxide
ANA, Aeroportos de Portugal
Rua D Edifício 120 aeroporto de Lisboa
1700-008 Lisboa
DGADR – Direção geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
Av. Afonso Costa, 3
1949-002 LISBOA
Turismo de Portugal, IP
Rua Ivone Silva, Lote 6
1050-124 LISBOA
SEPNA
Largo do Carmo
1200-092 LISBOA
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. Lista de Órgãos de Imprensa

NOME

MORADA

LOCALIDADE

Redação do Correio da
Manhã

Av.ª João Crisóstomo, 72

1069-043 LISBOA

Redação
Notícias

Rua Gonçalo Cristóvão, 195-219

4049-011 PORTO

Rua Ivens, 14

1200-227 LISBOA

Av.ª Marechal Gomes da Costa, 37

1800-255 LISBOA

A/c Sr. José Milheiro
Rua 3 da Matinha – Edifício Altejo –
Piso 3 – Sala 301
Rua Sampaio Pina, 24 / 6

1900 LISBOA
1070-249 LISBOA

“O

Edifício S.Francisco de Sales
Rua Calvet de Magalhães, 242

2770-022 PAÇO DE
ARCOS

Jornal

Rua de São Nicolau, 120 – 5.º

1100-550 LISBOA

Redação do Jornal Público

Rua Viriato, 13

1069-315 LISBOA

Redação
Notícias

Av.ª da Liberdade, 266

1200 LISBOA

Rua Dr. João Couto
Lote C – Apartado 4292
Av.ª Marechal Gomes da Costa, 37

1507
LISBOA
CODEX
1849-030 LISBOA

Estrada da Outurela, 119
Carnaxide
Rua Mário Castelhano, 40
Queluz de Baixo

2795
LINDA-AVELHA
2745 QUELUZ

do

Jornal

Redação
da
Renascença

de

Rádio

Redação RDP
Antena 1
Redação da T.S.F. Rádio
Jornal
Redação
Comercial

da

Redação do
Expresso”

Rádio

Jornal

Redação
do
Semanário Sol

do

Diário

de

Redação da Agência Lusa
Redação da RTP
Redação da SIC
Redação da TVI
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