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O presente documento constitui o Resumo Não
Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA)
do projeto “Parque Eólico de Torre de Moncorvo”,
em fase de Estudo Prévio.
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O RNT resume os aspectos mais importantes do EIA
e encontra-se escrito numa linguagem que se
pretende acessível à generalidade dos potenciais
interessados, de modo a que estes possam
participar na designada “Consulta Pública” do EIA.
Sugere-se, para um esclarecimento mais
pormenorizado, a consulta do EIA completo,
disponibilizado na Agência Portuguesa do Ambiente
(APA).
O Projeto em apreciação é da responsabilidade da
empresa PARQUE ÉOLICO DE MONCORVO,
UNIPESSOAL, LDA, detida pela ISLAND RENEWABLE
ENERGY, que assume a qualidade de Proponente.
A entidade licenciadora do Projeto é a Direcção
Geral de Energia e Geologia (DGEG).
A autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental
(AIA) é a APA.
O EIA foi elaborado pela empresa PROCESL –
Engenharia Hidráulica e Ambiente, S.A., no período
compreendido entre fevereiro de 2014 e julho de
2015.
No EIA foi analisado um layout (layout A) que
apresentava alguns condicionalismos a nível
ambiental, tendo a Comissão de Avaliação (CA) do
EIA entendido que deveria ser apresentado, já nesta
fase, propostas de relocalização para alguns dos
aerogeradores.
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Assim, na sequência do Pedido de Elementos Adicionais do EIA, foi apresentado e
analisado um novo layout (layout B), como uma solução alternativa ao layout A.
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APRESENTAÇÃO
Porquê o Estudo de Impacte Ambiental
De acordo com o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro (alterado pelo
Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de Março), que estabelece o regime jurídico do
procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), ao abrigo do ponto n.º 3 do
seu Anexo II, os projetos de aproveitamento de energia eólica para a produção de
electricidade encontram-se sujeitos a procedimento de AIA, quando:


O Parque Eólico integrar 20 ou mais torres ou localizados a uma distância
inferior a 2 km de outros parques similares (no caso geral);



O Parque Eólico integrar 10 ou mais torres ou localizados a uma distância
inferior a 2 km de outros parques similares (no caso de atravessarem ou se
localizarem em áreas sensíveis).

O Parque Eólico de Torre de Moncorvo, apesar de não se encontrar localizado em
“Área sensível” (de acordo com a definição que consta no Artigo 2.º do Decreto-Lei n.º
151B/2013, de 31 de Outubro), prevê a instalação de 30 aerogeradores, resultando
deste enquadramento que o Parque Eólico de Torre de Moncorvo fica sujeito a
procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA).
Antecedentes de Desenvolvimento do Projeto
Como antecedentes ao projeto em estudo, refere-se que o EIA agora apresentado
envolveu uma primeira fase (Estudo de Grandes Condicionantes), que permitiu uma
pré-avaliação de condicionantes e dos possíveis efeitos (impactes) esperados na área
de estudo, de forma a proceder à escolha dos locais onde se poderiam implementar os
elementos do Projeto.
2

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Objectivos
O Parque Eólico de Torre de Moncorvo enquadra-se no programa “Dinamização do
Cluster das Energias Renováveis”, onde o Governo Português assumiu, no âmbito do
Protocolo de Quioto, o compromisso de 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 eléctrica a partir de fontes
renováveis.
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Considerando que o Parque Eólico de Torre de Moncorvo terá capacidade para
produzir, anualmente, em média, 218,6 GWh, a sua concretização constituirá um
contributo positivo para a prossecução dos objectivos assumidos pelo Estado
Português.
Adicionalmente, o presente projeto será, ainda, responsável pela diminuição das
emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE) e de outros poluentes associados à
produção de energia eléctrica por outras fontes não renováveis, nomeadamente a
termoeléctrica. Estima-se que por cada MWh de energia eléctrica de origem eólica
serão reduzidas entre 0,8 a 0,9 toneladas de emissões de GEE que seriam produzidas
pela utilização dos combustíveis fósseis na produção de energia eléctrica (fonte
Direcção Geral de Energia e Geologia). Assim, a produção de electricidade deste
Parque Eólico evitará a emissão de 174 880 toneladas de GEE.
Localização
A área destinada à localização do Parque Eólico de Torre de Moncorvo fica confinada
entre o Alto Douro Vinhateiro (a sul), uma zona planáltica de altitude (a poente, na
envolvente de Carrazeda de Ansiães) e uma zona de serras e vales pronunciados (a
norte e a nascente). Desenvolve-se fundamentalmente em duas linhas de cumeada:
uma a poente e outra a nascente.
Em termos regionais, a área de estudo do Projeto em questão localiza-se na Região
Norte (NUT II), na Sub-Região do Douro (NUTS III), integrando administrativamente os
concelhos e freguesias apresentados no Quadro 1 e na Figura 1.
Quadro 1 - Enquadramento regional e administrativo
Região

Sub-Região

Concelho
Carrazeda de Ansiães

Freguesias
Vilarinho da Castanheira
Cabeça Boa

Norte

Douro

Torre de Moncorvo

Castedo
Horta da Vilariça
Lousa

Na Figura 1 apresenta-se o enquadramento regional e administrativo do projecto, à
escala 1/250 000, e na Figura 2 apresenta-se a implantação do Parque Eólico (layout A
e layout B), com indicação dos elementos que o constituem, à escala 1/25 000.
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Figura 1
Enquadramento Geral do Projecto e Áreas Classificadas
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Limite do Alto Douro Vinhateiro

Figura 2
Apresentação da Área de Estudo (layout A)
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Figura 2
Apresentação da Área de Estudo (layout B)
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Elementos do Projeto
Do ponto de vista técnico, o projeto em estudo é constituído pelos seguintes
elementos estruturais: aerogeradores, rede eléctrica interna de cabos (subterrânea e
aérea), edifício de comando/subestação, linha eléctrica de ligação ao Sistema
Eléctrico Público e posto de corte.


30 Aerogeradores: cada aerogerador terá uma potência de 2,0 MW de
potência, 120 m de altura, tendo na sua constituição base: a torre (estrutura
tubolar), a nacelle ou cabine (compartimento onde ficam instalados o gerador
e os sensores de velocidade e de direcção do
vento) e 3 pás (que giram conforme a
velocidade do vento). No exterior da base de
cada torre, será instalado um posto de
transformação da energia produzida. Na base
da cada torre, está prevista uma porta que
permite subir à torre pelo interior, por meio de
uma escada com sistema de protecção. No lado
exterior das portas existirá um letreiro, visível
pelo menos a 50 m, com o seu número de
ordem (ex.: AG1, AG2, AG3) de identificação. No seu exterior, será, ainda,
afixada uma chapa de aviso de “Perigo de Morte”, resistente à intempérie na
cor e dimensões regulamentares.



Rede eléctrica interna de cabos: a rede eléctrica interna será constituída por
uma rede de cabos, a 30 kV, subterrânea (enterrada em valas), acompanhando
quase sempre os acessos, que permitirá ligar cada aerogerador à subestação.
Um pequeno troço, que fará a ligação entre as duas cumeadas do Parque
Eólico, com cerca de 2,5 km, será de ligação aérea. A extensão das valas de
cabos será de cerca de 36 362 m para o layout A versus 28 918m para o layout
B.



Edifício de comando/subestação: o Parque Eólico terá um edifício de
comando, e uma subestação anexa. No edifício de comando ficarão todos os
dispositivos de comando e protecção, dispondo também de áreas para
escritório, armazém e de instalações sanitárias. O edifício será de construção
simples, de um só piso (com cerca de 3 m de altura), existindo um acesso à
cobertura do edifício. A subestação será constituída por um painel com
equipamento de 60 kV e por um transformador.



Acessos: o acesso ao Parque Eólico far-se-á 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
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da Castanheira, até chegar à área de implantação do Parque Eólico. A
acessibilidade à cumeada nascente é assegurada pela EM623-1, em direcção a
Castedo e Vide. O acesso à cumeada a poente é assegurado pela EM324, que
efectua a ligação a Vilarinho da Castanheira. No interior do Parque, a
acessibilidade aos locais dos aerogeradores será realizada, principalmente,
através de caminhos existentes, que serão alvo de alargamento de forma a
permitir a passagem dos equipamentos necessários. A partir destes caminhos,
serão construídos, alguns ramais que permitirão aceder ao local de
implantação dos aerogeradores.
No caso do layout A serão necessários cerca de 26 152 m de extensão de
acessos a beneficiar e cerca de 8 753 m de acessos novos; para o layout B será
necessário uma extensão de 23 376 m de acessos a beneficiar e de 6 273 m de
acessos novos.


Ligação ao Sistema Eléctrico Público: a interligação do Parque Eólico ao
Sistema Eléctrico Público far-se-á através de uma linha eléctrica aérea a 60 kV,
com cerca de 5,2 km, a instalar entre o edifício de comando/subestação e um
posto de corte a construir pela EDP Distribuição.



Posto de corte: situar-se-á no final da linha de 60 kV, fazendo a ligação desta
linha com a linha eléctrica a 60 kV - Pocinho-Mirandela - que passa junto do
mesmo (existente e propriedade da EDP Distribuição).
Actividades do Projeto

Fase de construção
 Instalação do estaleiro: o estaleiro localizar-se-á
junto ao edifício de comando/subestação e será de
reduzidas dimensões, não devendo ultrapassar os
1.000 m2. No estaleiro serão instalados contentores,
destinados ao armazenamento de equipamentos e
ferramentas, e que funcionarão também como
escritórios. Na área de estaleiro, serão também
definidos locais para o estacionamento de veículos e
para o armazenamento dos materiais necessários à
execução da obra. Serão igualmente criadas áreas
específicas para o depósito temporário dos resíduos
que serão produzidos durante a obra.

(A – Escavação da vala de cabos e
instalação do cabo de 30 kV)

(B – Escavação do cabouco)

 Construção e beneficiação de acessos aos locais
de implantação dos aerogeradores: os trabalhos
de construção civil iniciar-se-ão com a reabilitação
(alargamento) dos caminhos existentes e a
construção de outros até aos locais onde serão
9|P á g i n a
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instalados os aerogeradores. As obras previstas
incluirão também a construção de infra-estruturas
de drenagem, que permitirão encaminhar as águas
de precipitação para fora dos caminhos e assim
proporcionar uma circulação segura durante os
períodos de maior precipitação.
 Execução das valas para instalação da rede de
cabos subterrânea: ao longo dos caminhos de
acesso será necessário proceder à abertura de
uma vala para a instalação dos cabos eléctricos
(fotografia A). Logo que os cabos são colocados, as
valas são tapadas.
 Abertura dos caboucos para a execução das
fundações dos aerogeradores: após a execução
dos acessos e vala de cabos, será efectuada a
abertura dos caboucos para a construção dos
maciços das fundações das torres dos
aerogeradores. Esta fase implica a execução de
escavações e betonagens (fotografias B a F).
 Construção das plataformas de apoio à
montagem dos aerogeradores: após a execução
das fundações das torres dos aerogeradores é
efectuada a preparação da plataforma de trabalho
para a montagem dos aerogeradores. Estas
plataformas terão as dimensões suficientes para o
estacionamento dos veículos de transporte e
maquinaria necessária para a instalação dos
aerogeradores, estimando-se que dimensão de
cada plataforma seja cerca de 1.471 m2. A
regularização do terreno será efectuada com o
material sobrante originado pela abertura do
cabouco e das valas de cabos (fotografia G).
 Montagem dos aerogeradores: concluída a
plataforma de montagem, será possível dar início à
montagem dos aerogeradores. As torres serão préfabricadas, em aço, sendo transportadas para o
local, divididas em 3 troços. A sua montagem será
efectuada com gruas móveis de grandes
dimensões, que serão transportadas para o local.
Depois da montagem das torres, segue-se o
transporte e a montagem da cabine e das pás
(fotografias H a I).
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(C – Cabouco após escavação e
limpeza)

(D – Betonagem do cabouco)

(E – Armação de ferro)

(F – Fundação pronta a ser
enterrada)

(G – Plataforma de um aerogerador
no decorrer das montagens)

(H – Ocupação de uma plataforma
para montagem de um
aerogerador)

(G – Montagem da torre de um
aerogerador)
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 Construção do edifício de comando/subestação:
em simultâneo com a execução das obras de
montagem dos aerogeradores, será construído o
edifício de comando/subestação, com todas as
actividades que estão associadas a uma obra de
construção civil.
 Construção de linhas eléctricas aéreas (ramal de
ligação entre as duas cumeadas do Parque Eólico
e linha eléctrica de ligação ao Sistema Eléctrico
Público): as actividades de construção de ambas as
linhas eléctricas aéreas serão simples e implicarão,
basicamente, o reconhecimento, sinalização e
abertura de acessos temporários até aos locais dos
apoios (poste metálico), abertura da faixa de
protecção (ou segurança), abertura de caboucos e
construção dos maciços de fundação dos apoios,
montagem e levantamento dos apoios e colocação
dos cabos.
 Recuperação das áreas intervencionadas: no final
das obras, o estaleiro e todos os materiais
existentes nas zonas de apoio serão removidos.
Todas as áreas intervencionadas, nomeadamente,
a zona de estaleiro, as zonas de apoio onde foram
efectuados depósitos de materiais e inertes, as
valas de cabos, as zonas adjacentes aos acessos e
parte das plataformas de cada aerogerador (fica
apenas um raio de 4 a 5 m em torno do
aerogerador, com largura suficiente para que um
veículo ligeiro o possa contornar) serão
renaturalizadas
(limpas
de
detritos
e
posteriormente cobertas com terra vegetal)
(fotografias J e K).
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(I – Transporte e montagem das
pás de um aerogerador)

(J – Aspecto final da vala de cabos
após recuperação)

(K – Plataforma de um aerogerador
após recuperação)

Fase de exploração
O Parque Eólico de Torre de Moncorvo será equipado no total com 30 aerogeradores
de 2 000 kW de potência unitária. A potência total instalada será de cerca 60 MW (50
MW mais 20% de sobreequipamento) e estima-se uma produção média anual de cerca
de 218,6 GWh.
Cada aerogerador será dotado de um sistema autónomo de geração, funcionando à
potência correspondente à velocidade do vento, sendo comandado por autómatos
programáveis. Este sistema tenderá a alinhar o eixo do sistema com a direcção do
vento, com o objectivo de obter a máxima potência possível, e terá um sistema de
11 | P á g i n a

1
1

PARQUE EÓLICO

DE

TORRE DE MONCORVO
RESUMO NÃO TÉCNICO

travagem próprio. As pás começarão a funcionar quando a velocidade do vento atingir
cerca de 2 m/s fazendo-se, então, a ligação do gerador à rede. A ligação da central à
rede será feita de forma automática e gradual. Desta forma, o Parque Eólico destinarse-á a funcionar em “modo abandonado”, prevendo-se apenas a existência de apoio
técnico e administrativo realizado pelo pessoal da empresa proprietária do Parque e,
ainda, de um operador em permanência no Parque Eólico, para vigilância do seu
funcionamento e manutenção geral. Adicionalmente, a manutenção dos
aerogeradores será assegurada pela empresa responsável pelo seu fornecimento e
montagem.
Os acessos utilizados para a construção e montagem do Parque Eólico de Torre de
Moncorvo serão mantidos na fase de exploração durante toda a sua vida útil (20 a 25
anos), havendo lugar à sua beneficiação sempre que as condições de utilização o
imponham.
Quanto ao destino final dos efluentes, resíduos e emissões, é previsível que nesta fase
sejam os seguintes:


Efluentes: águas residuais provenientes das instalações sanitárias do edifício
de comando/subestação. No edifício de comando será instalada uma fossa
estanque para recolha das águas residuais produzidas nas instalações
sanitárias. Periodicamente a fossa será limpa por um veículo apropriado, que
transportará as águas residuais para uma estação de tratamento de águas
residuais;



Resíduos: os resíduos produzidos serão recolhidos e enviados para um destino
final autorizado;



Ruído: os níveis de ruído dos aerogeradores estarão em conformidade com as
normas europeias em vigor, nomeadamente, as normas DIN 45681 e 45645 e
CEI 88/48. O tipo de máquina a utilizar terá as certificações reconhecidas
presentemente pela Comunidade Europeia.

Fase de desactivação
Uma vez concluído o período de vida útil do Parque Eólico (cerca de 20 a 25 anos), o
mesmo poderá ser renovado com a finalidade de continuar a ser operado durante um
novo período de vida útil, ou poderá ser desactivado e desmontado se as condições
económicas de exploração, face aos custos envolvidos, assim o vierem a determinar.
No caso de desactivação, prevê-se que, nessa altura, as plataformas dos
aerogeradores já se encontrem integradas no meio envolvente, pelo facto de não
serem impermeabilizadas e de estar previsto no final das obras a sua recuperação com
cobertura de terra vegetal em boa parte da sua extensão. Por sua vez, os elementos
constituintes de cada aerogerador (torre, cabine e pás) serão desmontados e
conduzidos a destino final apropriado, visto que grande parte dos materiais de base
utilizados poderão ser reciclados (cerca de 95% dos componentes de um aerogerador
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são recicláveis). Em relação à fundação do aerogerador, uma vez que a sua
permanência não representa qualquer perigo ou ameaça para o meio envolvente,
admite-se que não será necessário proceder à sua remoção, procedendo-se apenas ao
seu cobrimento com materiais obtidos no próprio local. Permanecerão, por último, os
acessos que se desenvolvem em direcção ao aerogerador. O tipo de acesso adoptado,
não possuindo qualquer revestimento, sofrerá um processo de degradação ao longo
do tempo. Nesta fase, poderá optar-se pela sua manutenção, caso esta solução se
afigure como a mais favorável para a população em geral e para o combate a
incêndios, ou poderão ser renaturalizados.
Toda a área intervencionada será alvo de uma recuperação paisagística de forma a
devolver-lhe as condições naturais que usufrui actualmente ou, em alternativa,
compatibilizá-la com o cenário natural que se registe nesse horizonte temporal.
Tempo de Execução das Obras e seu Custo
A duração da obra será de aproximadamente 15 meses, prevendo-se um investimento
de 66 milhões de euros.
3

ESTADO ACTUAL DO AMBIENTE
A descrição do estado actual do ambiente consistiu na caracterização da área de
estudo apresentada nas Figuras 1 e 2 (área de estudo do Parque Eólico e corredores
das linhas eléctricas a 30 kV e 60 kV), constituindo a análise aqui apresentada uma
descrição sumária das diferentes áreas temáticas (factores ambientais) analisadas com
maior detalhe no Relatório Síntese do EIA: i) clima; ii) geologia e geomorfologia; iii)
recursos hídricos; iv) solos e aptidão da terra; v) ocupação do solo; vi) sistemas
ecológicos; vii) socioeconomia; viii) qualidade do ar; viii) ambiente sonoro; ix)
ordenamento do território; x) património arqueológico, arquitectónico e etnográfico;
xi) paisagem; e xii) paisagem cultural do Alto Douro Vinhateiro (UNESCO).
Clima
O Parque Eólico de Torre de Moncorvo insere-se numa região onde o clima é
classificado como temperado (temperatura média anual do ar a rondar os 14,2°C),
húmido (humidade relativa anual média do ar às 9 horas a rondar os 75%) e
moderadamente chuvoso (precipitação anual média de cerca de 520,1 mm).
Geologia e Geomorfologia
A área de estudo desenvolve-se essencialmente sobre rochas graníticas, localizando-se
numa zona que apresenta um relevo com fortes contrastes, por vezes de declives
bastante acentuados, onde é frequente a presença de afloramentos rochosos.
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Em termos de recursos minerais, foram identificadas cinco áreas potenciais de
exploração de recursos geológicos.
Foi consultado o sítio da ProGEO-Portugal, no que respeita ao Inventário de Sítios com
Interesse Geológico (Geo-Sítios), através do qual foi possível verificar que a área de
estudo não atravessa nenhum desses sítios.

(aspecto geral da morfologia e geologia da área de estudo e sua envolvente)

Recursos Hídricos
A área de estudo do Parque Eólico insere-se na região hidrográfica do rio Douro,
abrangendo as sub-bacias do rio Douro e do rio Sabor. Esta área, que atravessa várias
cabeceiras de linhas de águas, possui uma rede hidrográfica pouco densa marcada
pela presença das ribeiras do Riboizial e do Cabeço Velho, afluentes do rio Douro.
Apesar de não se ter identificado nenhuma captação pública e respectivos perímetros
de protecção na área de estudo, verificou-se a existência de um grande número de
pontos de água (captações de água subterrânea, poços e pontos de água destinados
ao combate a incêndio florestal).
Solos e Aptidão da Terra
Na área de estudo, a maioria dos solos presentes apresentam baixa capacidade para o
uso agrícola, verificando-se apenas pequenas manchas pontuais de áreas que
apresentam maior aptidão para a actividade agrícola, e por conseguinte, integradas na
Reserva Agrícola Nacional (RAN).
Ocupação do Solo
O trabalho de campo efectuado permitiu verificar que a área de estudo é ocupada
essencialmente por áreas florestais, áreas agrícolas e matos. As áreas artificializadas
ocupam uma percentagem muito pequena e correspondem fundamentalmente a
edificações que vão surgindo isoladamente. Verificou-se também a presença de áreas
ardidas na área de estudo.

(aspecto geral da ocupação do solo da área de estudo)
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Sistemas Ecológicos
Importa desde já salientar que a área de estudo não se encontra inserida em nenhuma
área classificada ou de interesse conservacionista, verificando-se contudo a
intercepção com áreas sensíveis e muito sensíveis para aves de estatuto ameaçado.
Da pesquisa documental e do trabalho de campo efectuados, refere-se, do ponto de
vista florístico, a existência de 322 espécies, das quais se destacam o sobreiro e a
azinheira (ambas protegidas por legislação específica que limita o seu abate e/ou
corte) e a gilbardeira e narcisos (com estatuto de conservação). Deste total, foi
possível confirmar em campo a ocorrência de 191 espécies.
Quanto a habitats com estatuto de protecção, assinalou-se, na área de estudo, apenas
uma comunidade vegetal: o habitat 9560* - Floresta endémica de Juniperus spp. Tratase de um habitat prioritário, constituído por um bosque misto de sobreiro e zimbro.
Estes habitats ocupam normalmente biótipos mais desfavoráveis à agricultura que, no
caso da área de estudo, se faz sentir pela grande dominância do substrato rochoso.
Além deste habitat prioritário, não foram identificadas áreas suficientemente
representativas de outra tipologia de habitats naturais. Contudo existem manchas de
reduzida dimensão de carvalhais ou ainda de castanheiros.

(exemplos de espécies florísticas detectadas na área de estudo)

Em termos faunísticos, do elenco de espécies de anfíbios identificado, assinala-se a
ocorrência de sete espécies com estatuto de protecção: tritão-marmoreado, o sapoparteiro-ibérico, o sapo-parteiro-comum, o sapo-de-unha-negra, o sapo-corredor e a
rela-verde. No entanto, e de acordo com a bibliografia consultada, nenhuma das
espécies referidas apresenta um estatuto de conservação considerado desfavorável
em Portugal.
Foram ainda identificados, durante os trabalhos de campo, 9 espécies de répteis,
sendo que nenhuma espécie confirmada apresenta estatuto de conservação
ameaçado de acordo a bibliografia; contudo 2 espécies são consideradas como
espécies com maior relevância ecológica: a lagartixa-ibérica e a cobra-de-ferradura.
No que concerne à avifauna, foram detectadas, em campo, 11 espécies com estatuto
de conservação desfavorável: o Milhafre-real e o Tartaranhão-azulado com o estatuto
de Criticamente em Perigo, o Abutre-do-egito, o Tartaranhão-caçador, a Águia-real e a
Águia-de-bonelli, com estatuto Em Perigo, o Açor com o estatuto de Vulnerável, o
Peneireiro-cinzento, o Peneireiro-cinzento, o Grifo, a Águia-cobreira e a Águia-calçada
com o estatuto de Quase Ameaçado, constituindo o Grifo e a Águia-cobreira, as
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espécies com maior número de observações. As restantes 4 espécies, Gavião, o Búteo,
o Peneireiro e o Milhafre-preto, possuem estatuto de Pouco Preocupante.
Os trabalhos de campo permitiram ainda confirmar que dos ninhos conhecidos na
área de estudo, todos apresentavam potencial para servirem para nidificação.
No que concerne aos mamíferos, a análise bibliográfica e a informação recolhida nos
trabalhos de campo, indica 50 espécies possíveis de ocorrerem na área de estudo e
envolvente, das quais 13 constituem espécies com estatuto de conservação
desfavorável: morcego-de-ferradura-mediterrânico; morcego-de-ferradura-mourisco;
morcego-rato-pequeno; lobo-ibérico; morcego-de-Bechstein; toupeira-de-água,
morcego-de-ferradura-pequeno, morcego-de-ferradura-grande, morcego-rato-grande,
morcego-de-franja; morcego-de-peluche, gato-bravo e coelho-bravo, sendo este
último o único que não apresenta estatuto de protecção legal. No caso dos morcegos,
confirmou-se a ocorrência de duas espécies com estatuto de conservação ameaçado,
mas que, de acordo com a bibliografia consultada, não apresentam risco de colisão
com aerogeradores: morcego-de-ferradura-pequeno e morcego-de-ferradura-grande.
Foram ainda confirmados 43 abrigos de morcegos de utilização potencial e
confirmada, dos quais 7 na área de estudo. Destes 7, foi possível verificar a ocupação
de 3 abrigos, embora nenhum com criação. Com base nos dados bibliográficos
consultados, considera-se a área de estudo como uma zona de presença irregular de
lobo-ibérico. Contudo, não existem registos da sua ocorrência.

(exemplos de espécies de aves rapinas detectadas na área de estudo)

Socioeconomia
O enquadramento socioeconómico efectuado aos concelhos e freguesias da área de
estudo evidencia um território caracterizado por:


Uma diminuição da população residente, desde 2001;



Uma população envelhecida (grande percentagem da população com mais de
65 anos);



Uma reduzida densidade populacional (habitantes por km2 – hab./km2);



Uma população a residir sobretudo em lugares com menos de 2.000
habitantes;



Um sector terciário (comércio e serviços) a constituir a actividade económica a
empregar mais mão-de-obra;
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Uma elevada taxa de desemprego;



Um contributo reduzido de potência eólica instalado no contexto nacional.

Particularizando a análise à área de estudo, esta insere-se numa envolvente onde a
ocupação dominante lhe confere um carácter rural, onde as funcionalidades
existentes são maioritariamente direccionadas para o uso florestal e a agrícola. O uso
habitacional é pouco expressivo e correspondem essencialmente a edificações
isoladas que vão surgindo pontualmente ao longo da área de estudo. As povoações
mais próximas (Vilarinho da Castanheira, Castedo, Vide, Cabeça de Mouro, Cabeça
Boa, Lousa, Cabanas de Baixo e Foz do Sabor) constituem lugares concentrados de
pequena dimensão e baixa densidade populacional e dependentes em grande medida
da sede de concelho. A agricultura constitui a actividade quase exclusiva dos seus
habitantes, com algum destaque para a produção de vinho, de azeite e de amêndoa.

(exemplo de povoações identificadas na envolvente próxima à área de estudo)

Qualidade do ar
Verificam-se características predominantemente rurais na região envolvente à área de
estudo e a inexistência de fontes poluidoras pontuais importantes, que em conjugação
com os factores climáticos (regime de ventos) e de relevo, conduzem a que a
qualidade do ar na região seja bastante boa, o que seria de esperar numa zona rural,
com baixa densidade populacional e uma elevada capacidade de dispersão de
poluentes.
Ambiente Sonoro
Foram feitas medições junto de quatro receptores sensíveis (habitações) na
envolvente próxima dos aerogeradores, nos três períodos de referência definidos na
legislação em vigor (diurno – das 7h00 às 20h00; entardecer – das 20h00 às 23h00;
nocturno – das 23h00 às 7h00). Os valores registados encontram-se abaixo dos limites
sonoros mais exigentes, traduzindo uma situação de referência característica dos
meios rurais.
Quanto às principais fontes de poluição sonora, a área de estudo não apresenta focos
de pressão de actividades urbanas e o ruído associado ao tráfego rodoviário também é
reduzido. Os locais caracterizados são assim bastante sossegados, sendo o ruido
determinado apenas pelos sons da natureza.
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Ordenamento do Território
No vasto conjunto de instrumentos de gestão territorial que estão em vigor na área de
estudo, foram analisados os Planos que eventualmente pudessem entrar em conflito
com o Projeto, nomeadamente:


Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Douro;



Plano Regional de Ordenamento do Território (PROT) do Norte;



Planos Directores Municipais (PDM) dos concelhos de Carrazeda de Ansiães e
Torre de Moncorvo.

De acordo com as plantas de ordenamento dos PDM consultados, a área de estudo
atravessa maioritariamente espaços florestais (classificados como espaços agroflorestais, em Carrazeda de Ansiães, e espaços florestais de produção, em Torre de
Moncorvo).
Da consulta às entidades e aos PDM anteriormente referidos, foram identificadas, na
área de estudo, as condicionantes ao uso do solo que se identificam no Quadro 2.
Quadro 2 – Condicionantes ao uso do solo identificadas na área de estudo do Parque
Eólico
Domínio Público Hídrico (DPH)
Albufeiras de águas públicas
Áreas potenciais de recursos geológicos
Reserva Ecológica Nacional (REN)
Recursos naturais

Reserva Agrícola Nacional (RAN)
Árvores com estatuto de protecção
Povoamentos florestais percorridos por incêndio
Áreas de risco de incêndio
Áreas de importante valor paisagístico

Património

Zona Especial de Protecção (ZEP) do Alto Douro Vinhateiro (ADV)
Áreas de protecção ao património histórico-arqueológico e cultural
Abastecimento de água

Infra-estruturas

Rede eléctrica
Estradas e caminhos municipais
Vértices geodésicos

Património Arqueológico, Arquitectónico e Etnográfico
De acordo com o trabalho de campo efectuado, foram identificados 25 elementos
patrimoniais, 18 dos quais se encontram dentro da área de estudo (4 de carácter
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edificado e as restantes de carácter arqueológico). Com base no seu estado de
conservação e potencial científico e interesse público, os 25 elementos foram
classificados com valores patrimoniais reduzidos a elevados. Dos 18 elementos
patrimoniais identificados dentro da área de estudo, apenas dois foram classificados
com elevado interesse patrimonial (ambos de carácter arquitectónico: Igreja Nossa
Senhora da Guia e Calçada Hortas de Lousa).

(exemplo de património arquitectónico e arqueológico identificado na área de estudo)

Paisagem
A área de estudo (alargada para uma distância de 10 km em redor de todos os
elementos do Parque Eólico) abrange dois Grupos de Unidades de Paisagem definidos
para Portugal: “Trás-os-Montes” e “Douro”, que se individualiza nas Unidades
Homogéneas de Paisagem “Terra Quente Transmontana”, “Baixo Tua e Ansiães” e
“Baixo Sabor e Terras Altas de Moncorvo”, do grupo “Trás-os-Montes”, e “Douro
Vinhateiro” e “Alto Douro”, do grupo “Douro”. Partindo para um maior detalhe, o
trabalho desenvolvido, com a interpretação das características físicas do terreno e da
ocupação do solo, resultou na identificação de 25 zonas de território com
características semelhantes. Estas zonas foram classificadas de acordo com as suas
principais características, de forma a avaliar a sensibilidade das mesmas relativamente
à implementação de actividades humanas ou a eventuais alterações ao uso do solo.
Desta avaliação, verifica-se que a área de estudo apresenta uma sensibilidade
globalmente média ou elevada (ou seja, poderá facilmente sofrer uma redução
significativa de qualidade visual perante a implantação de actividades humanas não
compatíveis com as aptidões do território).

(aspecto geral da paisagem envolvente à área de estudo)

Paisagem Cultural do Alto Douro Vinhateiro (UNESCO)
Embora localizada fora dos limites do Alto Douro Vinhateiro (ADV), classificado pela
UNESCO, como Monumento Nacional, na categoria de Paisagem Cultural, a área de
estudo do Parque Eólico insere-se em grande parte na sua Zona Especial de Protecção
(ZEP). Tal realidade, justificou a necessidade de se proceder, no EIA, a uma
caracterização de maior pormenor a esta zona.
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“A paisagem cultural do Alto Douro é uma obra combinada do Homem e da natureza,
resultante de um processo multisecular de adaptação de técnicas e saberes específicos
de cultivo da vinha (…). Num ambiente mediterrânico, de solos pobres e acidentados
(…), criaram-se e aperfeiçoaram-se técnicas de valorização (…) que possibilitaram o
cultivo da vinha em condições adversas, em encostas íngremes e pedregosas, através
da construção de socalcos, suportados por extensos muros de xistos (…)” (Resolução
do Concelho de Ministros n.º 150/2003, de 22 de Setembro).
O significado de uma paisagem cultural está directamente relacionado com os
atributos que lhe conferem Valor Universal Excepcional (VUE). Tendo por base a
avaliação do valor patrimonial efectuada no EIA, atribui-se valor patrimonial muito
elevado a toda a área do ADV por constituir uma “Área com valor paisagístico
excepcional”. Para a área da ZEP (onde se localiza a área de estudo), considerou-se,
por sua vez, que todos os atributos comuns com o ADV têm valor patrimonial elevado
por constituírem áreas com valor paisagístico elevado.
4

PRINCIPAIS EFEITOS (IMPACTES) DO PROJETO
O EIA desenvolvido procurou identificar e avaliar os principais efeitos (impactes) no
ambiente que possam resultar da construção e do funcionamento do Parque Eólico de
Torre de Moncorvo. Para esta avaliação, seguiu-se a mesma lógica da caracterização
do estado actual do ambiente, tendo sido analisados os impactes para as diferentes
fases do Projeto: construção, exploração e desactivação, relativamente aos dois
layouts em análise (layout A e layout B).
Considerando que os impactes na fase de desactivação do projeto serão muito
semelhantes ao da fase de construção, embora de menor intensidade, apresenta-se,
de seguida, apenas os impactes identificados para a fase de construção e fase de
exploração (funcionamento).
Impactes na Fase de Construção
Durante a fase de construção, os impactes positivos estarão relacionados com a
presença de trabalhadores (criação de postos de trabalho) e com dinamização dos
sectores de actividade associados ao processo construtivo do Parque, através da
eventual contratação de empresas prestadoras de serviços de transporte, de materiais
e de construção, e associados à restauração e hotelaria local. Contrariamente e como
em qualquer empreendimento, a construção do Parque Eólico e respetivos projetos
complementares (linhas elétricas aéreas e posto de corte) irão gerar impactes
negativos sobre o ambiente, conforme se descreve em seguida:


Geologia, geomorfologia: com exceção das operações de escavação e aterro,
e das movimentações de terras necessárias para a construção do Parque
Eólico, apoios das linhas elétricas e posto de corte, por si só de reduzida
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dimensão e sem alteração significativa na morfologia do terreno, não será de
se prever que o mesmo venha a gerar impactes nas áreas potenciais de
exploração de recursos geológicos.
Comparando os dois layouts em análise (A e B) verifica-se que os impactes são
idênticos independentemente do layout em análise.


Recursos hídricos: não se prevê que venham a ocorrer impactes negativos que
possam afectar quantitativamente e qualitativamente os cursos de água
identificados na área de estudo, visto que não haverá lugar a intervenções na
proximidade dos mesmos. Os únicos impactes que poderão ocorrer serão de
carácter acidental, resultante de derrames acidentais de óleos ou
combustíveis. A ocorrer, estas substâncias poderão contaminar os solos e
indirectamente as águas superficiais (por escorrência) e subterrâneas (por
infiltração).
Estabelecendo uma análise comparativa de impactes entre o layout A e o
layout B, verifica-se que os impactes são idênticos independentemente do
layout em análise para os recursos hídricos superficiais e subterrâneos.



Solos e aptidão do solo: os principais impactes resultarão dos trabalhos de
desmatação e limpeza do terreno que ao remover as suas camadas superficiais
(perda do coberto vegetal), os tornarão mais favoráveis aos fenómenos de
erosão, assumindo maior relevância onde o risco de erosão está presente. Por
outro lado, as actividades construtivas conduzirão à compactação dos solos, o
que poderá levar à deterioração das suas propriedades e perda das suas
capacidades produtivas. Este impacte restrito às áreas de intervenção não
apresenta grande relevância, visto que a maioria dos solos existentes
apresentam pouca aptidão para a agricultura.
Comparando os dois layouts em análise (A e B), conclui-se que, de um modo
geral, os impactes ao nível da REN e da RAN são idênticos, havendo contudo
menor afetação de áreas de REN com o layout B.



Ocupação do solo: os principais impactes iniciar-se-ão com as áreas ocupadas
para a instalação do Parque, apoios das linhas elétricas e posto de corte, com
a correspondente alteração da ocupação actualmente verificada. Estes
impactes serão verificados essencialmente sobre ocupação agrícola e florestal.
Embora sejam de se prever impactes negativos com algum significado sobre
algumas ocupações consideradas importantes (agrícola, sobreiros e
azinheiras), será de concluir que os mesmos serão globalmente pouco
significativos uma vez que, por um lado, grande parte das áreas
intervencionadas será recuperada, e por outro, a perda de rendimento será
compensada.
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Comparando os dois layouts em análise (A e B), concluiu-se que com o layout
B, em termos de área utilizada, esta solução conduzirá a uma menor afetação
da ocupação do solo, comparativamente com o layout A. As afetações mais
expressivas são sobretudo resultantes dos acessos a beneficiar, contudo a
extensão destes é menor no caso do layout B. Verifica-se assim que ao nível da
ocupação do solo os impactes são menores com a solução que corresponde ao
layout B.


Sistemas ecológicos: os principais impactes negativos estarão relacionados
com as actividades de desmatação do terreno para a instalação do Parque
Eólico, apoios das linhas elétricas e posto de corte. A afectação da flora e
vegetação foi considerada, de uma forma geral, pouco importante, à excepção
da afectação de espécies protegidas (sobreiros, azinheiras, gilbardeiras e
narcisos) e de um habitat com estatuto de protecção, onde o impacte foi
classificado como muito significativo. Em termos de fauna, os impactes
negativos esperados estarão relacionados com a alteração e perturbação do
comportamento e aumento do risco de atropelamento de espécies de menor
mobilidade (anfíbios e répteis) em consequência da presença de maquinaria e
trabalhadores, assim como da destruição das áreas de biótopos. Sublinha-se
ainda a proximidade de ninhos a algumas áreas que serão intervencionadas.
Tendo em conta que estes ninhos poderão ser utilizados por espécies
ameaçadas e sensíveis ao ruído e presença humana, considera-se que a fase
de construção das infra-estruturas mais próximas destes locais poderá
interferir com a nidificação.
Comparando os dois layouts em análise (A e B) e no que respeita à flora com
relevância para efeito de conservação, o layout B permite reduzir alguns dos
impactes da construção sobre estas espécies, uma vez que privilegia a
utilização de áreas de clareira em zonas de floresta, áreas com culturas
agrícolas e fora de habitat prioritário. Também as espécies de Quercus serão
menos afetadas com a solução que corresponde ao layout B. No entanto,
continuará a existir afetação de espécies da flora com relevância, para efeitos
de conservação, sendo no entanto os impactes expectáveis menos
significativos. No que respeita à fauna, mantêm-se os mesmos impactes na
fase de construção.



Socioeconomia: não se verificando a afectação de habitações, os principais
impactes negativos verificados, ao nível da socioeconomia, dizem respeito à
interferência com a alteração da qualidade de vida das populações mais
próximas à obra, ocorrendo, por vezes, sentimentos de incómodo face à
emissão de poeiras e de poluentes atmosféricos, e ao aumento dos níveis
sonoros, que se possam fazer sentir. A interferência com a rede viária local,
onde se prevê um aumento do tráfego resultante da circulação de veículos
pesados, poderá também induzir um impacte negativo devido ao
constrangimento do fluxo de tráfego.
22 | P á g i n a

2
2

PARQUE EÓLICO

DE

TORRE DE MONCORVO
RESUMO NÃO TÉCNICO

Comparando os dois layouts em análise (A e B), de um modo geral, irão se
manter os mesmos impactes.


Ambiente Sonoro: poderão registar-se situações pontuais de incomodidade,
especialmente nos casos em que as atividades construtivas ocorram a uma
maior proximidade de zonas habitacionais quer para o layout A, quer para o
layout B.



Ordenamento do território: ao contrário do verificado no concelho de Torre
de Moncorvo, a instalação do Parque Eólico, assim como dos seus projetos
complementares, irá incidir sobre classes de espaços definidas no PDM
Carrazeda de Ansiães que não se encontram destinados para essa finalidade,
sendo, ainda, omisso quanto à instalação de Parques Eólicos, quer em termos
de permissão, quer em termos de condicionalismos para as classes de espaço
envolvidas. Esta situação estará relacionada com o facto do PDM em questão
ter sido elaborado na década de 90, período em que a produção de
electricidade a partir de fontes de energia renováveis não estaria ainda
devidamente equacionada em Portugal e vertida nos modelos de
ordenamento do respectivo município. Ao nível das condicionantes ao uso do
solo, os impactes mais significativos estarão relacionados com a afectação
(ainda que diminuta) de áreas sujeitas ao regime da RAN, de árvores com
estatuto de protecção (sobreiros, azinheiras e oliveiras), da área de protecção
do ponto de água utilizado por meios aéreos no combate aos incêndios, de
áreas de importante valor paisagístico e da ZEP do ADV.
Comparando os dois layouts (A e B) verifica-se no caso do layout B uma
melhoria dos impactes verificados, nomeadamente: menor afetação das
classes de espaço e áreas de REN (menor área utilizada pelos acessos); menor
afetação de árvores com estatuto de proteção; a não interferência com a área
de proteção definida pela ANPC para o ponto de scooping 11-Douro-Mós.



Património arqueológico, arquitetónico e etnográfico: dos 18 elementos
patrimoniais identificados na área, é provável que nenhum venha a sofrer
impactes directos com a instalação do Parque Eólico e apoios das linhas
elétricas.
Da avaliação comparativa de impactes tendo por base o layout A e o layout B,
conclui-se que a afetação provocada pelo projeto sobre o Património
Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico é muito menor com o layout B.



Paisagem: os principais impactes negativos estarão relacionados com as
alterações na estrutura da paisagem, decorrentes da instalação do estaleiro,
da desmatação das áreas a intervencionar, da abertura de novos acessos e
alargamento dos existentes, da execução das fundações, montagem dos
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aerogeradores, construção do edifício de comando/subestação, apoios das
linhas elétricas e posto de corte. Por outro lado, a presença de equipamentos
necessários à construção e montagem do Parque Eólico (alguns de dimensões
consideráveis, como sejam as gruas móveis, os camiões e autobetoneiras e
outra maquinaria diversa) serão responsáveis por perturbações visuais. Estes
impactes serão, contudo, temporários e parte dos mesmos deixarão de se
fazer sentir aquando a conclusão da obra.
Comparando os dois layouts (A e B) considera-se que se irão manter os
mesmos impactes na fase de construção.


Paisagem cultural do Alto Douro Vinhateiro (UNESCO): os principais impactes
negativos corresponderão à afectação física (por destruição) dos atributos que
conferem Valor Universal Excepcional (VUE) ao Alto Douro Vinhateiro (ADV),
incluindo a respectiva Zona Especial de Proteção (ZEP).
Comparando os dois layouts (A e B) verifica-se que no caso do layout B os
impactes são menores.

Para os fatores ambientais clima e qualidade do ar, não será de se prever impactes
negativos durante a fase de construção.
De uma forma geral, a fase de construção implicará um conjunto de impactes
negativos, especialmente no que se refere às vertentes geomorfológicas, solos,
ocupação do solo, flora e vegetação, património e paisagem cultural. A maioria destes
impactes terá associada uma significância reduzida, à excepção do verificado na
ecologia, onde a afectação de habitats sensíveis originará impactes mais significativos
(muito significativos aquando da afectação do habitat com estatuto de protecção;
significativos aquando da afectação de sobreiros e carvalhais). Constitui ainda
excepção, a afectação de matos ou a afectação simultaneamente de dois ou mais
atributos que conferem VUE ao ADV e ZEP, para as quais serão esperados impactes
significativos.
Parte dos impactes negativos verificados na fase de construção, poderá ser
minimizada através do conjunto de acções proposto no EIA a adoptar em fase de
projeto de execução e em fase de obra. Após a adopção destas acções, os impactes
residuais identificados terão um carácter essencialmente acidental, maioritariamente
temporários e de magnitude variável, como é o caso do derrame de produtos
poluentes, tais como óleos e/ou combustíveis.
Impactes na Fase de Exploração (Funcionamento)
Na fase de exploração do Parque Eólico, os impactes positivos estarão relacionados
com o fornecimento de energia limpa, sem emissão de gases com efeito de estufa,
contribuindo para o reforço da garantia e da qualidade do serviço no abastecimento
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eléctrico. Este contributo trará um benefício indirecto, quer para as populações, quer
para as actividades económicas servidas. Por outro lado, será ainda verificado o
aumento dos rendimentos dos proprietários dos terrenos alugados, assim como a
criação de receita fiscal para as autarquias envolvidas (Carrazeda de Ansiães e Torre de
Moncorvo), que beneficiarão de parte das receitas que vão sendo geradas durante a
vida útil do Parque Eólico (2,5% da facturação).
As acções geradoras de impactes ambientais negativos far-se-ão sentir logo na fase de
construção. Contudo, é na fase de exploração que os mesmos assumirão maior
expressão, sendo os mais significativos essencialmente verificados sobre os seguintes
factores ambientais:


Sistemas ecológicos: os principais impactes negativos ocorrerão ao nível da
avifauna, onde poderá registar-se a mortalidade de espécies de aves de rapina
com estatuto de conservação desfavorável: o Milhafre-Real, o Açor, o
Peneireiro-cinzento, o Grifo, a Águia-cobreira, o Gavião, o Búteo, o Peneireiro
e o Milhafre-preto, constituindo o Grifo e a Águia-cobreira, as espécies com
maior número de observações na área de estudo e envolvente próxima.
Comparando os dois layouts em análise (A e B), a solução correspondente ao
layout B provoca impactes muito menores na avifauna e quirópteros.



Ambiente Sonoro: comparando os dois layouts em análise (A e B), verifica-se
que com o layout A é cumprido o Regulamento Geral de Ruído, enquanto que
com o layout B, verificou-se que para o critério de exposição máxima todos os
recetores satisfazem os limites de zona mista, e quanto ao critério de
incomodidade, verifica-se o cumprimento dos limites de zona sensível, à
exceção do recetor 6 (com 1 dB(A) para o período noturno acima do valor
limite).



Paisagem: o impacte negativo sobre este fator ambiental, na fase de
exploração, estará relacionado com a própria presença do Parque Eólico, com
destaque para os aerogeradores, os elementos de projeto com maior
dimensão.
Comparando ambos os layouts conclui-se que existem menos localidades com
acesso visual ao layout B, implicando menores impactes visuais na paisagem,
comparativamente com o layout A. Contudo, manter-se-ão alguns impactes
significativos e muito significativos, fundamentalmente nas povoações mais
próximas do Parque Eólico.



Paisagem cultural do Alto Douro Vinhateiro (UNESCO): de igual forma ao
verificado para a paisagem, os principais impactes estarão relacionados com a
presença do Parque Eólico (sobretudo dos aerogeradores), que serão
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avistados por algumas áreas onde é mais provável encontrar potenciais
observadores dentro do ADV e da ZEP: localidades, quintas, locais de culto e
património classificado ou em vias de classificação.
Comparando os dois layouts, conclui-se que o layout B, de uma forma geral,
permite um maior afastamento de alguns aerogeradores do limite norte do
ADV e uma redução das áreas do ADV com visibilidade para o Parque. O
número de Localidades e do número de Quintas com visibilidade para o
Parque Eólico, também diminui, induzindo assim menores impactes visuais na
Paisagem Cultural do Alto Douro Vinhateiro.
Para os restantes factores ambientais, ou não serão esperados impactes negativos ou
os verificados serão pouco significativos, muitos dos quais de carácter acidental por
derrame de substâncias poluentes, tais como óleo e combustíveis, decorrentes de
acções de manutenção do Parque Eólico, das linhas elétricas e do posto de corte.
De uma forma geral, e integrando já todas as dimensões da classificação de impactes,
quer para a fase de construção, quer para a fase de exploração, incluindo o potencial
de minimização de impactes, os impactes negativos sobre a maioria dos factores
ambientais serão globalmente pouco significativos. Constitui excepção ao referido, os
impactes verificados sobre os Sistemas Ecológicos, Paisagem e Paisagem Cultural do
ADV, para os quais os impactes expectáveis serão globalmente significativos (para
ambos os layouts analisados).
Comparando os dois layouts, concluiu-se que os impactes do Parque Eólico de Torre
de Moncorvo com o layout B são significativamente mais reduzidos comparativamente
com o layout A, para a maioria dos fatores ambientais, sentindo-se essa diferença com
mais relevância nos fatores ambientais que se revelaram mais críticos, nomeadamente
ao nível dos sistemas ecológicos, património e paisagem.
Impactes Cumulativos
Identificam-se na região os seguintes projetos presentes e futuros (razoavelmente
previsíveis), que afetam ou poderão vir a afetar os recursos considerados como
passíveis de afectação com a implementação do Parque Eólico de Torre de Moncorvo:
1.

Projetos existentes:


Subestação do Pocinho;



Linhas elétricas áreas de ligação à SE do Pocinho;



IP2;



Albufeira de Nabo Ribeiro Grande;

26 | P á g i n a

2
6

PARQUE EÓLICO

2.



Albufeira do Peneireiro;



Albufeira de Fonte Longa;



Albufeira da Valeira



Albufeira do Catapereiro.

DE

TORRE DE MONCORVO
RESUMO NÃO TÉCNICO

Projetos futuros (ou previsíveis):


Projetos complementares ao Projeto em análise: linha elétrica a 30 kV,
linha elétrica a 60 kV e posto de corte;



Aproveitamento hidroelétrico do Baixo Sabor;



Ligação à Rede Nacional de Transporte de Eletricidade, a 400 kV, do
Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua (linha aérea de muito alta
tensão),



Minas de Ferro de Moncorvo.

Em termos gerais, considerou-se que os principais impactes passíveis de serem
cumulativos dizem respeito à afetação da flora e fauna, à transformação da atual
ocupação e uso do solo, à desvalorização fundiária das propriedades e ao impacte
visual associado à presença dos aerogeradores. Considera-se, contudo, que a presença
do projeto em avaliação no território, e comparando-o com os outros projetos de
maiores dimensões, tais como o IP2, as barragens já existentes e o aproveitamento
hidroelétrico do Baixo Sabor previsto, não dará origem a impactes cumulativos
significativos.
5

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E MONITORIZAÇÃO
Medidas de Minimização
As medidas de minimização propostas no EIA têm como objectivo optimizar o
desempenho ambiental do Projeto, eliminando ou minimizando os impactes negativos
que possam condicionar a sustentabilidade do Projeto ou induzir uma afectação
demasiado severa sobre qualquer dos factores ambientais analisados.
Estas medidas incluem um conjunto de recomendações e boas práticas ambientais
que deverão ser tomadas em consideração pelo Dono da Obra/Empreiteiro, tendo
sido diferenciadas por Medidas para a Fase de Construção e Medidas para a Fase de
Exploração.
Na fase de conceção do Projeto de Execução, as medidas propostas são sobretudo de
carácter estrutural, enquanto as medidas para as fases de construção e exploração
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envolvem essencialmente regras que deverão ser observadas durantes o decorrer
dessas fases.
Medidas para a Fase de Construção
Nesta fase, as medidas previstas foram sobretudo direccionadas para reduzir os
impactes inerentes às actividades de construção do Parque Eólico, incluindo, por
conseguintes, recomendações para o planeamento da obra, desmatação e
movimentação de terras, gestão de resíduos e para a recuperação das áreas
intervencionadas.
A título de exemplo, para assegurar o bom funcionamento do estaleiro, de forma a
reduzir os impactes negativos que o mesmo possa ter no ambiente, o EIA propõe
medidas tais como: vedar a zona do estaleiro; quando não existir, executar uma rede
de drenagem periférica na plataforma de implantação do estaleiro; instalar instalações
sanitárias amovíveis; estabelecer um local de armazenamento adequado dos diversos
tipos de resíduos, enquanto aguardam encaminhamento para destino final ou recolha
por operador licenciado, etc.
De acordo com as boas práticas ambientais em obra, o empreiteiro deverá
implementar um Plano de Gestão Ambiental da obra, que cumpra com o estipulado
no Plano de Acompanhamento Ambiental previsto, onde estão sistematizadas e
aglomeradas todas as medidas de gestão ambiental, incluindo as medidas de
minimização de impactes. Este Plano servirá de referência a todos os intervenientes
em obra, nomeadamente: empreiteiros, dono de obra, fiscalização e autoridades
ambientais, e permitirá a identificação em tempo útil, de medidas mitigadoras
adicionais e a eventual correcção das medidas identificadas e adoptadas, para uma
melhoria contínua do desempenho ambiental do projeto. Adicionalmente, foram
ainda propostas outras medidas de boas práticas ambientais, tais como promover
acções de sensibilização ambiental para os trabalhadores envolvidos na obra,
proceder à limpeza regular da via pública, reutilizar as terras sobrantes, etc.
Na gestão dos resíduos, deverá ser designado, por parte do Empreiteiro, o Gestor de
Resíduos. Este será o responsável pela gestão dos resíduos segregados na obra, quer
ao nível da recolha e acondicionamento temporário no estaleiro, quer ao nível do
transporte e destino final, recorrendo para o efeito a operadores licenciados. Deverá
também ser implementado, em fase de obra, o Plano de Gestão de Resíduos de
Construção e Demolição que sistematizará as acções a seguir pelo empreiteiro de
forma a cumprir a legislação ambiental em vigor e minimizar os potenciais impactes
ambientais negativos gerados pela execução dos trabalhos, contribuindo assim para
uma redução das afectações resultantes da fase de obra.
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De modo a minimizar os impactes identificadas para os vários factores ambientais
analisados, foram propostas ainda um conjunto de medidas sectoriais, relacionadas
com a necessidade de:


Sinalizar as áreas a intervencionar, restringindo as actividades às áreas
estritamente necessárias;



Assinalar e vedar as áreas de salvaguarda identificadas no EIA e outras que
vierem a ser identificadas pela Equipa de Acompanhamento Ambiental (EAA)
e/ou Arqueológico, caso se localizem a menos de 50 m das áreas a
intervencionar.



Minimizar os impactes negativos das emissões de poeiras,



Evitar situações de poluição das linhas de água e dos solos;



Restringir as actividades mais ruidosas a um determinado período de tempo;



Deverá ser efectuado o Acompanhamento Arqueológico sistemático e
presencial, assegurado pela presença de um arqueólogo permanente por cada
frente de obra activa em simultâneo, de todos os trabalhos que impliquem
movimentações de terras, através da observação e registo das acções de
desmatação, escavação, abertura de caminhos de acesso e depósitos de
inertes e de solos, entre outros.
Medidas para a Fase de Exploração

Na fase de exploração, as medidas previstas no EIA passam, sobretudo, pela
iluminação nocturna dos aerogeradores de acordo com o recomendado em termos de
segurança aeronáutica, manutenção e revisão periódica dos aerogeradores,
manutenção, conservação e limpeza dos acessos e zonas envolventes do Parque
Eólico, de modo a garantir uma barreira à propagação de eventuais incêndios e a
possibilitar o acesso e circulação de veículos de combate a incêndios.
Complementarmente, e de forma a garantir a segurança de eventuais frequentadores
da serra (turistas, caminhantes, praticantes de actividades de montanha, etc.), é ainda
proposto no EIA a colocação de sinalética disciplinadora e condicionante de
comportamentos que suscitem um aumento do risco de incêndio.
Monitorização
De acordo com o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro (alterado pelo
Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de Março), que estabelece o regime jurídico do
procedimento de AIA, todos os projetos alvo de um processo de AIA devem ser
acompanhados, durante a fase de construção e exploração, por um programa de
monitorização. Para o efeito, o EIA propõe a monitorização da flora e habitats e de
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dois grupos faunísticos: aves e morcegos. Nesses mesmos Planos, foram indicados os
seguintes aspectos:

6



Os parâmetros a monitorizar;



Os locais e frequência de amostragem;



As técnicas, métodos de análise e equipamentos a utilizar;



Os métodos de tratamento de dados;



O conteúdo e a calendarização dos relatórios de monitorização.

CONCLUSÕES
O projeto do Parque Eólico de Torre de Moncorvo enquanto projeto destinado à
produção de energia elétrica a partir de uma fonte renovável e não poluente – o
vento, é claramente notório o seu papel positivo nas linhas de desenvolvimento
preconizadas pelo Governo, no que respeita à redução de emissões de gases de efeito
de estufa. Este papel tende a assumir maior visibilidade, sobretudo num país como
Portugal, cujas características territoriais lhe confere forte potencial para o
aproveitamento de energia eólica.
A análise efetuada a todos os fatores ambientais para os dois layouts que foram
apresentados permite concluir que os impactes do Parque Eólico de Torre de
Moncorvo com o layout B são significativamente mais reduzidos do que com o layout
A, sentindo-se essa diferença com mais relevância nos fatores ambientais que se
revelaram mais críticos, nomeadamente ao nível dos sistemas ecológicos, património
e paisagem.
Os resultados obtidos, vertidos no EIA e na resposta ao Pedido de Elementos
Adicionais, permitem assim extrair conclusões relevantes que importam ser firmadas.
Nomeadamente no que diz respeito aos impactes negativos:


As ações geradoras de impactes ambientais negativos far-se-ão sentir logo na
fase de construção. Contudo, é na fase de exploração que os mesmos
assumirão maior expressão pelo facto de ser uma fase que se irá estender ao
longo de vários anos;



A fase de construção implicará um conjunto de impactes negativos,
especialmente no que se refere às vertentes geomorfológicas, solos, ocupação
do solo, flora e vegetação, e paisagem cultural, verificando-se, uma perda
irreversível de áreas seminaturais, agrícolas, florestais e de alguns atributos
que conferem Valor Universal Excecional (VUE) ao ADV e ZEP. A maioria destes
impactes terá associada uma significância reduzida, à exceção do verificado na
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ecologia, onde a afetação de habitats sensíveis originará impactes mais
significativos (muito significativos aquando da afetação do habitat 9560* Azinhais/sobreirais com zimbro; significativos aquando da afetação de
sobreiros e carvalhais). Constitui ainda exceção, a afetação de matos ou a
afetação simultânea de dois ou mais atributos que conferem VUE ao ADVE e
ZEP, para as quais serão esperados impactes significativos;


Grande parte dos impactes negativos, verificados na fase de construção,
poderão ser minimizados através do conjunto de ações propostas a adotar em
fase de projeto de execução e em fase de obra;



Na fase de exploração, os principais impactes negativos ocorrerão ao nível da
avifauna, da paisagem e paisagem cultural do ADV. No caso da avifauna,
poderá registar-se a mortalidade de espécies de aves de rapina com estatuto
de conservação por colisão com as pás dos aerogeradores e com as linhas
elétricas. Para a paisagem e paisagem cultural do ADV, os impactes visuais dos
aerogeradores serão na sua maioria significativos, tendo-se inclusivamente
identificado impactes muito significativos em alguns locais com visibilidade
para o Parque Eólico.

Apesar dos impactes negativos mencionados, importa contudo realçar os principais
impactes positivos associados aos benefícios que a produção de energia eólica pode
trazer para as populações locais, autarquias e para a redução de emissões de gases
com efeito de estufa, que se revelam globalmente significativos.
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