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Aditamento ao Estudo de Impacte Ambiental do Parque Eólico de Mirandela

Introdução
O presente documento constitui o Aditamento do Estudo de Impacte Ambiental (nº 2899)
do Parque Eólico de Mirandela de Abril de 2016, promovido pela Perform3 – Parques
Eólicos, Lda., e realizado pela Ambi22 – Estudos e Projectos em Ambiente, Lda., com o
objetivo de apresentar os esclarecimentos e elementos adicionais para efeitos de
Conformidade do EIA, solicitados pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) no ofício
N/referência S040666-201607-DAIA.DAP recebido em 22.07.2016.
Informa-se desde já que o Relatório de Trabalhos Arqueológicos elaborado pela
EMERITA foi enviado à Direção Regional de Cultura do Norte para análise e aprovação,
conforme comprovativos incluídos no Anexo A.I.
A.I.
Seguidamente, ponto a ponto, apresentam-se os elementos adicionais solicitados que
constituem o aditamento ao EIA do Parque Eólico de Mirandela de Abril de 2016.
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1. Descrição do projeto
1.1 Apresentar cartografia com a implantação de todos os elementos do projeto
(aerogeradores, linha elétrica
elétrica e apoios, valas de cabos, subestação, acessos a
beneficiar e a construir) à escala 1:5 000 ou 1:2 000.
Veja-se Anexo A.II e Anexo A.III ao presente aditamento, onde se apresentam as peças
desenhadas referentes ao parque eólico e linha elétrica respetivamente.

1.2 Relativamente aos dois acessos existentes e referenciados na cartografia
apresentada, esclarecer qual o que será efetivamente utilizado para acesso à
área do parque eólico e transporte dos grandes equipamentos.
equipamentos.
O acesso ao Parque Eólico de Mirandela que será efetivamente utilizado para o
transporte dos grandes equipamentos necessários à construção encontra-se identificado
como “Acesso principal ao parque eólico” na Figura 3.1.2 – Planta de Implantação (anexo I
do EIA). Conforme referido, este acesso principal será realizado através da A4, com saída
para a EN 15 (saída Lamas de Orelhão) e a partir desta por caminhos existentes que
acedem à área do parque eólico (pelo lado Sul em direção ao AG 3), devendo ser sujeito a
regularização de forma a permitir o transporte dos grandes equipamentos.
No Anexo III do Relatório Síntese do EIA foi apresentado um estudo já realizado pelo
fornecedor dos aerogeradores (“Route Survey Interno - PE de Franco (Mirandela),
Senvion, 30.11.2015”) relativo à viabilidade e às intervenções necessárias no acesso
principal ao parque eólico, no sentido de permitir a sua correta utilização para transporte
dos grandes equipamentos.

1.3 Indicar a extensão dos acessos a reabilitar e dos acessos a construir, uma vez
que são apresentados valores distintos (página 29 do relatório síntese e anexo
III).
No que respeita aos acessos a reabilitar e a construir deverão ser assumidos os valores
indicados pelo projetista / fornecedor dos aerogeradores no “Route Survey Interno - PE
de Franco (Mirandela), Senvion, 30.11.2015” incluído no anexo II do EIA.
Assim, de forma a proceder à correção dos valores reportados no ponto 3.4 do Relatório
Síntese do EIA, página 29, de acordo com a informação contida no anexo III do mesmo
relatório, onde se lê:
“As vias de acesso dentro do parque têm uma extensão estimada em cerca de 9000 m, de entre as
quais, cerca de 7400 m são de reabilitação de vias existentes e cerca de 1600 m são de vias de
acesso novas.” (pág. 29).

Deve ler-se:
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“As vias de acesso dentro do parque têm uma extensão estimada em cerca de 7654 m, de
entre as quais, cerca de 6792 m são de reabilitação de vias existentes e cerca de 862 m
são de vias de acesso novas.”

1.4 Indicar a extensão da rede elétrica interna
interna (vala de cabos).
De acordo com informação obtida do proponente, as valas de cabos no interior do parque
eólico terão uma extensão total de aproximadamente 4622,6m.
4622,6m

1.5 Estimar as áreas totais a afetar pelo projeto (indicando separadamente todas
as componentes do projeto) nas fases de construção e exploração.
As áreas relativas à fundação dos aerogeradores indicadas no capítulo 3 do Relatório
Síntese do EIA deverão ser retificadas para um diâmetro de 20 metros, correspondendo a
uma área aproximada de 314,16 m2 por aerogerador. Também relativamente às
plataformas anexas a estas torres para a montagem e desmontagem das mesmas deverá
ser considerado o valor de uma área da ordem de 60 m x 30 m (1800 m2).
No quadro seguinte são apresentados valores estimados, mas mais aproximados, para as
áreas a afetar pelo projeto, nas fases de construção e exploração.
Quadro 1 - Área a afetar pelas componentes do projeto
2

Área a afetar (m2)
Componente do projeto

Fase de construção

Fase de exploração

Parque Eólico (8 aerogeradores)
aerogeradores)
Plataforma + Fundação do Aerogerador

16913

4853*

450

450

Acessos existentes a reabilitar

10562

10562

Acessos a construir

11964

11964

Valas de cabos
(junto aos acessos)

2773

2773

Estaleiro

5000

-------

287500**

287500**

530***

530***

Acessos existentes a beneficiar

2680

-------

Acessos a construir

5158

-------

Subestação (incluindo edifício de comando e controlo)

Linha Elétrica (53 apoios, 11,5 km)
Corredor da linha elétrica
(Correspondente a uma faixa de serviço de 25 metros (12,5m
para cada lado do eixo da linha)).

Apoios da linha elétrica (área de ocupação)
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* Na fase de exploração, o valor da área de afetação relativa às plataformas de montagem trata-se de um valor
estimado de forma conservativa. Uma vez que a maior parte de cada plataforma implantada será apenas
utilizada temporariamente em fase de obra, sendo objeto de recuperação após o final dos trabalhos e ficando
na fase de exploração apenas uma área menor afetada, de forma a permitir o acesso direto ao aerogerador.
** Note-se que a área indicada como afeta ao corredor da linha elétrica apenas é indicativa da área
correspondente à faixa de serviço e segurança obrigatória para uma linha elétrica, essencialmente para
permitir a manutenção arbórea, não significando que haja afetação do solo, flora ou usos existentes
atualmente ao longo de todo o corredor.
2

*** Nesta fase de estudo, assumiu-se de forma conservativa uma área de 10 m como valor médio de área
ocupada por cada poste da linha elétrica.

1.6 Estimar os volumes de terras (aterro e escavação) envolvidos na obra.
Durante a fase de obra realizar-se-ão um conjunto de atividades envolvendo
movimentação de terras, nomeadamente:
•
•
•
•

Abertura de novos acessos e construção de valas para cabos;
Reabilitação dos acessos já existentes;
Construção das plataformas e fundações dos aerogeradores;
Construção de apoios dos postes da linha elétrica.

Para estas atividades estimam-se diferentes volumes de terras movimentados, em
escavação e em aterro. De notar que está prevista a reutilização de todas as terras
escavadas no aterro por reposição ou regularização das áreas afetadas. Assim, os valores
de escavação e os valores de aterro são apresentados no quadro seguinte de forma
equitativa.
Quadro 2 - Volumes de escavação e aterro
Atividade

3

Volume de escavação (m3)

3

Volume de aterro (m3)

Parque Eólico
Construção de novos acessos

3589,2

3589,2

Reabilitação de acessos
existentes

9505,8

9505,8

Construção das plataformas

8640,0

8640,0

11200,0

7200,0

2430

2430

Construção de apoios dos postes
(53)

1021

1021

Construção de novos acessos

3000

3000

800

800

Construção das fundações
Construção das valas de cabos
Lina Elétrica

Reabilitação de acessos
existentes
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2. Caracterização da situação atual e avaliação de
impactes
2.1 Ambiente Sonoro
2.1.1 No que se refere a este fator ambiental (Ambiente sonoro), informainforma-se que o
Despacho Conjunto nº 251/2004, de 23 de abril, citado na pág. 241 do Relatório
Síntese não se encontra em vigor e não altera os critérios acústicos
regulamentares aplicáveis ao presente projeto, estabelecidos pelo DecretoDecreto-lei
nº9/2007, de 17 de janeiro. Assim, no aditamento deve ser apresentada uma
errata
errata que corrija o referido no item 6.8.2 do relatório síntese.
No item 6.8.2 do Relatório Síntese do EIA, onde se lê:
“No que respeita à avaliação do impacte ambiental sonoro, importa esclarecer também que de
acordo com o Despacho conjunto n.º 251/2004, de 23 de Abril, relativo aos descritores a serem
tratados nos estudos de impactes ambientais de projetos de produção de eletricidade a partir de
energia eólica, é dispensada a avaliação do critério de incomodidade imposto pelo Decreto-Lei n.º
9/2007 para aerogeradores que estejam a uma distância superior a 300m de habitações. Ora,
considerando o projeto do parque eólico do Mirandela verifica-se que os aerogeradores mais
próximos dos recetores sensíveis (P1, P2 e P3) encontram-se a uma distância superior a 1000
metros.
Tal distanciamento dos recetores sensíveis em relação aos aerogeradores permite-nos logo à
partida inferir do reduzido impacte ambiental sonoro que este parque eólico terá nos recetores
sensíveis mais próximos.
Não obstante, assumindo a relevância da avaliação do impacte ambiental neste descritor foi
efetuada a análise do potencial impacte sonoro de todo o parque eólico usando como referência os
valores limite dos critérios de exposição máxima e de incomodidade estabelecidos impostos pelo
Decreto-Lei n.º 9/2007.”

Deve ler-se:

“No que respeita à avaliação do impacte ambiental sonoro, importa salientar que os
Mirandela,, mais próximos dos recetores
aerogeradores, do projeto do parque eólico do Mirandela
encontram--se a uma distân
distância
sensíveis (P1, P2 e P3) encontram
cia superior a 1000 metros.
permite--nos
Tal distanciamento dos recetores sensíveis em relação aos aerogeradores permite
logo à partida inferir do reduzido impacte ambiental sonoro que este parque eólico terá
nos recetores sensíveis mais próximos.
Decreto--Lei n.º 9/2007, foi efetuada a
Não obstante, e de acordo com o imposto pelo Decreto
análise do potencial impacte sonoro de todo o parque eólico usando como referência os
valores limite dos critérios de exposição máxima e de incomodidade estabelecidos.”
estabelecidos.”
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2.2 Património cultural
cultural
2.2.1 Tendo em consideração que a implantação do parque eólico e linha elétrica
irá alterar o contexto paisagístico dos bens imóveis classificados ou em vias de
classificação, nomeadamente no que concerne ao impacte visual, bem como a
perceção e fruição
fruição da paisagem onde se inserem estes elementos patrimoniais,
deve ser apresentada uma avaliação destes impactes e propostas eventuais
medidas de minimização ou de compensação.
Desde já se salienta que o projeto prevê a implantação de todas as infraestruturas fora
dos limites definidos para proteção dos Sítios Arqueológicos de Santa Comba em vias de
classificação, nomeadamente, 1C – Arrasto / Regato das Bouças / Buraco da Pala, 2C –
Castelo do rei de Orelhão e 3C - Abrigo da Ribeira da Pousada, logo não haverá impactes
físicos nestes bens imóveis.
Contudo, na fase de exploração, a existência das infraestruturas do projeto, em particular
dos aerogeradores, na Serra de Santa Comba, terá inevitavelmente impacte visual na
região alterando de alguma forma o contexto paisagístico da região.
A caracterizarão e avaliação de impactes relacionados com a paisagem encontram-se
devidamente analisadas e fundamentadas no documento incluído no Anexo A.VII do
presente aditamento (reformulação do Descritor Paisagem). No que concerne ao impacte
visual deste tipo de projeto, conforme analisado no descritor da paisagem, a área de
implantação do parque eólico será visível na sua totalidade, sendo que a proeminência da
serra de Santa Comba determina que esta se manifeste muito exposta aos focos de
potenciais observadores presentes na sua envolvente.
Sendo os aerogeradores, dada as suas dimensões (119 m de altura), as infraestruturas
com maior relevância em termos de visibilidade e intrusão visual na paisagem, verificou-se
que apenas o aerogerador AG3, junto ao Sitio Arqueológico 2C, implica uma intrusão mais
elevada ao ser visível de mais de metade dos pontos de observação considerados na
envolvente do parque eólico (apresenta três pontos de observação a uma distância
inferior a 2500 metros). Considera-se que o impacte ambiental relacionado com a
intrusão visual determinada pela globalidade dos aerogeradores do parque eólico é
moderadamente significativo, dado que para a maioria das povoações da envolvente essa
intrusão é reduzida.
A presença dos aerogeradores, como estruturas de grande dimensão e altura, colocados
nos pontos altos, destacar-se-á no enquadramento da paisagem. Contudo o seu impacte
ambiental na paisagem será tanto mais significativo quanto mais visíveis forem os
aerogeradores a implantar. Por si só, apesar da grande dimensão, um aerogerador poderá
não ser considerado intrusivo. Mas, quando numa paisagem, antes desprovida de
elementos verticais de grandes dimensões, começamos a ter um elevado número de
estruturas artificiais poderemos, então, falar em impactes visuais significativos, devido ao
seu carácter cumulativo.
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É de salientar que no projeto em estudo os aerogeradores não terão uma tradicional
disposição em linha, o que tornará mais fácil a absorção visual destes equipamentos
instalados de forma um pouco desfasada. A implantação de apenas 8 aerogeradores
relativamente dispersos numa área bastante alargada da serra permitirá desde logo
reduzir a perturbação na paisagem, pois a intrusão visual acaba por ser dissipada no
espaço, criando assim um impacte visual global menor.
Adicionalmente, é importante salientar que os atuais aerogeradores têm características
físicas e técnicas que permitem a minimização da sua influência na perturbação da
paisagem, destacando-se o seu design, a forma arredondada, alongada e estreita dos
componentes principais (torre e pás), bem como a cor, normalmente branco/cinzenta, não
refletora o que permite de alguma forma minimizar o contraste com o céu e nuvens no
horizonte.
Por outro lado, é importante salientar que o impacte visual destas infraestruturas tem
uma componente fortemente subjetiva, pelo que a perceção e fruição da paisagem onde
se inserem estes elementos patrimoniais estará, logo à partida, condicionada à cultura,
interesses e sensibilidade do observador. Ou seja, o impacte causado pela presença dos
aerogeradores na perceção e fruição da paisagem onde se inserem os elementos
patrimoniais relacionados com os bens imóveis dos sítios arqueológicos em vias de
classificação, vai depender do conhecimento e apreciação do observador sobre esses
elementos patrimoniais, uma vez que à vista da maioria das pessoas, as cumeadas da serra
de Santa Comba são elevações naturais caraterizadas por aglomerados e cristas rochosas
comuns na região.
Os aerogeradores são reconhecidamente elementos de observação subjetiva que
dependem da predisposição positiva ou negativa que a pessoa possa ter em relação a
estes empreendimentos, independentemente do contexto paisagístico em que se
encontram inseridos.
De forma a apoiar esta análise, apresenta-se na página seguinte uma figura com ilustração
do parque eólico implantado através de uma fotomontagem com vista a partir do
santuário de Santa Comba (a cerca de 1600 metros do AG1).
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Figura 1 – Vista do santuário de Santa Comba sobre as cumeadas da serra de Santa Comba com implantação por fotomontagem dos
dos aerogeradores (da esquerda para a
direita: AG8,
AG8, AG7, AG6, AG5, AG4, AG2, AG1 e AG3)
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Salienta-se que durante a fase de exploração do parque eólico, a qual tem um horizonte
temporal previsto de dezenas de anos, ocorrerá o processo de adaptação da paisagem
face à introdução de novos elementos na paisagem, nomeadamente às torres dos
aerogeradores.
Constata-se que atualmente para a generalidade as pessoas, os aerogeradores são um
símbolo de energia limpa, logo uma predisposição positiva do observador reduz o
potencial efeito invasor e consequente impacte negativo que este tipo de estruturas
introduz naquele contexto paisagístico.
De facto, um aerogerador, apesar da sua significativa dimensão, apresenta-se como um
equipamento de linhas aerodinâmicas e atrativamente modernas, conotando-se
normalmente como símbolo de modernidade. Tal, aliado ao facto de ser um equipamento
artificial que não tem emissões para o ambiente, poderá ser visto como um aspeto
positivo e valorizador de uma paisagem, mesmo que esta tenha reconhecidamente um
interesse patrimonial natural relevante, como é o caso dos bens imóveis em vias de
classificação.
Assim, considerando que as características modernas dos equipamentos a instalar e
assumindo que atualmente os aerogeradores já não são infraestruturas estranhas às
pessoas, podemos afirmar que o impacte visual é sentido pela população envolvente como
significativo numa fase inicial e venha a tornar-se pouco significativo, pela previsível
habituação das pessoas.
No que respeita a medidas de minimização neste âmbito, importa desde já salientar que
qualquer tentativa para esconder ou dissimular um parque eólico, assim como, uma linha
elétrica está votada ao insucesso, porque tanto os aerogeradores como os apoios da linha
excedem a escala de todos os outros elementos da paisagem envolvente e,
particularmente os aerogeradores, pois são estruturas obrigatoriamente de grandes
dimensões e implantadas nos pontos mais elevados com inevitável grande visibilidade
para a envolvente geral.
Desta forma, para além das medidas de minimização relacionadas com o impacte na
paisagem já propostas ao nível deste descritor, apontam-se as seguintes medidas
adicionais:
•

•

•

Assegurar a salvaguarda integral dos limites de proteção dos bens imóveis
devidamente definidos, através do balizamento adequado das zonas definidas
para execução da obra;
Assegurar a utilização de turbinas eólicas e lâminas com acabamento e cor
cinzento claro, pois é a mais discreta na maioria das condições de iluminação, e
turbinas com uma superfície que minimize a refletividade, para um menor impacte
visual;
Implementar medidas de sinalização informativa em locais estratégicos de acesso
à área de implantação do futuro parque eólico, que permita informar de regras e
consciencializar para a importância do seu cumprimento durante acesso e
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•

circulação das pessoas e veículos nos caminhos da área, bem como da preservação
daquela área de interesse natural e patrimonial;
Considerar a implementação de medidas de compensação relacionadas com:
o Apoio ao estudo dos sítios arqueológicos em vias de classificação através
do apoio a projetos de investigação, publicações, etc.;
o Proteção daquele património arqueológico mais importante e em vias de
classificação através de vigilância e monitorização periódica.

2.2.2 A melhoria dos acessos, com uma maior exposição dos elementos
patrimoniais, poderá
poderá incrementar o risco de destruição e vandalismo destes bens,
pelo que deve ser proposta uma estratégia de dissuasão ou de limitação da
circulação, por exemplo através da colocação de cancelas, como acontece em
outros parques eólicos.
No sentido de averiguar a possibilidade da colocação de cancelas para limitar o acesso à
área de implantação do futuro parque eólico, a Perform 3 – Parques Eólicos, Lda. solicitou,
junto da Câmara Municipal de Mirandela, um pedido de informação devidamente
acompanhado com planta de localização das cancelas (Anexo A.IV). Este foi indeferido,
com fundamento no parecer técnico apresentado na carta de resposta enviada pela
Câmara Municipal de Mirandela ao proponente (Anexo A.IV).
O proponente recebeu ainda um parecer do Concelho Diretivo dos Baldios de Lamas de
Orelhão, o qual decidiu por unanimidade que a colocação de cancelas apenas poderá ser
feita nos acessos restritos aos aerogeradores e não nos caminhos já existentes (Anexo
A.IV).
Ambas as entidades justificam a sua decisão com a necessidade de garantir:
•
•
•
•

O acesso de proprietários e não proprietários aos terrenos;
A não abertura de precedentes que possam levar a outros pedidos de colocação
de cancelas de forma a criar “condomínios fechados”;
A manutenção do acesso a aldeias vizinhas por estes caminhos;
A manutenção dos acessos livres para Bombeiros, Proteção Civil, outras forças de
segurança e serviços de proteção e conservação da Natureza.

Desta forma, não se perspetiva que a colocação de cancelas possa ser considerada como
medida de minimização para a dissuasão ou limitação da circulação nos acessos à área de
implantação do futuro parque eólico.
Não obstante, poderá ser considerada a colocação de sinalização informativa em locais
estratégicos de acesso à área de implantação do futuro parque eólico, que permita
informar sobre regras e consciencializar para a importância do seu cumprimento durante
acesso e circulação das pessoas e veículos nos caminhos da área. Esta sinalização pode ser
composta por placards informativos, nos quais se apresenta informação relevante sobre a

12
Aditamento ao Estudo de Impacte Ambiental do Parque Eólico de Mirandela

área e um conjunto de normas que devem ser cumpridas no acesso e circulação na área do
futuro parque eólico, tais como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Limites de velocidade de circulação;
Condicionamento da circulação pelos acessos existentes;
Indicação para abandono do local em casa de tempestade, com descargas
elétricas;
Indicação para não aproximação a locais onde decorram trabalhos;
Proibição para fazer lume;
Alerta para a não deposição de lixo, entulho ou desperdícios;
Proibição de despejo de produtos químicos;
Indicação para o respeito pelos elementos arqueológicos existentes;
Indicação para o respeito pelos animais e plantas;
Outras indicações consideradas relevantes face às características naturais locais.

Outra medida que pode vir a ser considerada, embora sem eficácia preventiva, é a
monitorização periódica do estado de conservação e ameaças dos principais sítios
arqueológicos identificados e em vias de classificação, a ser feita por um arqueólogo
qualificado.

2.2.3 Apresentar cartografia à escala de projeto (1:5 000 ou 1:2 000) com a
implantação de todas as componentes de projeto bem como das ocorrências
patrimoniais, incluindo as áreas dos vários núcleos em vias de classificação e zona
de proteção legal.
Veja-se Anexo A.V ao presente aditamento.
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2.3 Ordenamento do território e uso do solo
2.3.1 Quanto a uso do solo, a caracterização da ocupação atual do solo para efeito
da avaliação do impacte não pode ficar limitada ao levantamento das existências
na "área de estudo", pelo que devem ser quantificadas as áreas onde haverá
efetiva alteração ou condicionamento do uso atual. Só desta forma será possível a
avaliação dos impactes ambientais do projeto no solo, seja por via do
potenciação
ção do aumento da
condicionamento do uso agrícola, por efeito da potencia
erosão, ou da alteração da circulação natural da água superficial ou subterrânea.
Na caraterização da situação de referência foi indicada a ocupação do solo da área de
estudo (Capítulo 6.3 do Relatório Síntese do EIA), contudo na análise de impactes foram
quantificadas as áreas de afetação de cada tipologia de uso do solo, nomeadamente nos
quadros 6.3.2 e 6.3.3.
De qualquer forma são apresentados nos quadros seguintes as áreas diretamente
interferidas pelo parque eólico e linha elétrica de ligação, associada.
Relativamente à linha foi completado o quadro, indicando a interferência decorrente da
implantação dos apoios (de forma conservativa considerou-se 10 m2 como valor médio de
área a afetar por cada apoio da linha elétrica), a extensão atravessada e a respetiva área
da faixa de serviço e segurança (25 metros).
Quadro 3 - Ocupação do solo interferida pelo parque eólico
Parque Eólico
Classe

Novos
Acessos

Afloramentos
rochosos (Afl
Afl)
Afl

782

Floresta de
produção (FlProd
FlProd)
FlProd

5244

Floresta natural
(FlNat
FlNat)
FlNat

3680

Vegetação
arbustiva (VArb
VArb)
VArb
Total

Aerogeradores (Área
(Área
de fundação: 314,16
2
m cada)

Plataformas de
montagem
2
(1800 m cada)

Subestaçã
o
2
(450 m )

Estaleiro
2
(5000 m )

TOTAL

AG2 e
AG3
AG1,
AG7 e
AG8
AG4 e
AG5

628,32

AG3

1800

0

0

3210,32

942,48

AG1 e
AG2

3600

0

5000

14786,48

3600

450

0

8358,32

2258

AG6

314,16

5400

0

0

7972,16

11964

-

2513

14400

450

5000

34327

628,32

AG4 e
AG5
AG6,
AG7 e
AG8
-

A área de afetação correspondente ao estaleiro é temporária e apenas ocorre na fase de
construção, podendo o uso ser restabelecido após esta fase. Assim, a área total a
considerar na fase de exploração deverá considerar menos 5000m2 do que a construção,
ou seja, a área total a considerar na fase de exploração será cerca de 29327 m2.
Salienta-se também que a afetação da área relativa às plataformas de montagem, trata-se
de um valor conservativo, sendo que a maior parte de cada plataforma implantada será
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apenas utilizada temporariamente em fase de obra, pois será objeto de recuperação após
o final dos trabalhos, ficando na fase de exploração apenas uma área menor afetada de
forma a permitir o acesso direto ao aerogerador.
Quadro 4 - Ocupação do solo interferida pela linha
Apoios

Classe

Afloramentos rochosos
(Afl
Afl)
Afl
Culturas
temporárias
Ocupação
Agrícola
(Agr
Agr)
Agr

Pomares
Olival

Vinhas
Floresta de produção
(FlProd
FlProd)
FlProd
Floresta natural (FlNat
FlNat)
FlNat
Exóticas (Exo
Exo)
Exo
Vegetação arbustiva
(VArb
VArb)
VArb
Zonas Humanizadas
(ZHum
ZHum)
ZHum
Linhas de água (LAg
LAg)
LAg
Total

Linha Elétrica
Área
ocupada
Extensão de
2
(m ) pela
atravessamento
faixa de
(m)
segurança
(25 m)

Denominação

n.º

Área afetada
2
(m )
(cerca de
2
10 m por
apoio)

-

0

0

0

14

140

26,4

6

60

11,3

11

110

20,8

0

1

10

1,9

P4, P5, P6, P34

4

40

7,5

2288

56563

P1, P2, P9, P46, P47

5

50

9,4

886

21544

0
19,
8
7,5

P15
P3, P7, P8, P11, P39,
P41, P43, P48, P49,
P50

1

10

1,9

928

23349

8,2

10

100

18,9

268

7382

2,6

P14

1

10

1,9

105

2625

0,9

-

0

0

0,0

183

3772

1,3

53

530

100

11418

285936

100

P13, P23, P25, P26,
P27, P28, P30, P31,
P32, P36, P40, P42,
P44, P51
P10, P12, P16, P20,
P33, P52
P17, P18, P21, P22,
P24, P29, P35, P37,
P38, P45, P53
P19

%

-

666

0,2
59,
5

6761

0

170035

Por forma a obter esta informação atualizada, foi necessário reformular as Figuras do
Anexo VII do EIA, tendo sido elaboradas as Figuras A1 – Carta de ocupação atual do solo
(parte 1 e 2) do Anexo A.VI com a atualização dos elementos do projeto.

2.3.2 Apresentar uma descrição exaustiva dos espaços (conforme definidos nas
Plantas de Ordenamento no PDM) em que
que se localiza cada uma das componentes
do projeto e de todas as condicionantes (conforme definidas nas Plantas de
Condicionantes do PDM) que sobre eles incidem, bem como o seu
enquadramento no Regulamento do PDM (RPDM) e no conjunto normativo
aplicável.
Ordenamento
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%

Esta informação encontra-se apresentada no ponto 4.9.3 e Figura 4.9.1 do anexo I do
Relatório Síntese do presente EIA. Contudo, neste aditamento apresenta-se uma análise
mais detalhada das classes de uso do solo, de acordo com a Planta de Ordenamento do
PDM de Mirandela tendo-se reformulado as Figuras A4.9.1a e A4.9.1b incluídas no Anexo
A.VI), onde incidem os elementos do projeto são as apresentadas no quadro seguinte.
Quadro 5 – Classes de uso do solo afetadas pelos componentes
componentes do projeto
Classes de uso do solo

Solo Rural

Componentes do projeto

Espaços florestais de
produção

Aerogeradores (8), estaleiro, subestação e
apoios da linha elétrica (14).

Espaços florestais de
conservação

Apoios da linha elétrica (4).

Espaços agrícolas

Apoios da linha elétrica (35).

Área afetada
2
estimada (m )*
7190

40
350

2

*De forma conservativa considerou-se 10 m como valor médio de área a afetar por cada apoio da linha
elétrica

Todas as componentes do projeto se inserem em solos classificados como rurais, de
acordo com a Planta de Ordenamento do PDM de Mirandela, estando distribuídas pelas
subclasses de Espaços Florestais de Produção, Espaços Florestais de Conservação e
Espaços Agrícolas. O solo classificado como rural é um solo para o qual se reconhece
vocação para aproveitamento agrícola, pecuário, florestal ou de recursos geológicos.
Sendo, também, uma área de integração com espaços naturais de proteção ou lazer.
No Artigo 12º (Disposições comuns) do Regulamento do PDM de Mirandela refererefere-se a
possibilidade de implantação de infraestruturas de energia elétrica e de produção de
energias renováveis em Solo Rural,
Rural desde que não ocorra prejuízo da legislação em vigor
nem do disposto para cada uma das suas categorias.
 Solo Rural – Espaços Florestais de Produção
Produção
No caso concreto da subclasse de solo Espaços Florestais de Produção, atribui-se a áreas
com elevado potencial para produção de produtos lenhosos e não lenhosos, incluídas no
perímetro florestal da Serra de Santa Comba. Estas áreas são de uso predominantemente
florestal, podendo ainda incluir usos complementares tais como atividades agrícolas,
pecuárias e turísticas, sendo que as áreas ardidas que integram esta subclasse devem ser
reflorestadas com espécies autóctones.
 Solo Rural
Rural – Espaços Florestais de Conservação
Conservação
Os solos classificados pela subclasse de Espaços Florestais de Conservação
correspondem a zonas florestais excecionais do ponto de vista da conservação da
natureza ou com sensibilidade ecológica elevada ou moderada. Neste caso concreto a
área classificada nesta subclasse, e na qual serão implementados 4 dos apoios da linha
elétrica, trata-se de uma mancha florestal em área com risco de erosão.
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 Solo Rural – Espaços agrícolas
agrícolas
Os solos classificados pela subclasse Espaços Agrícolas são aqueles que detêm maior
potencial agrícola no concelho de Mirandela, destinando-se ao desenvolvimento de
atividades de produção agrícola, e correspondem em grande parte a solos incluídos na
Reserva Agrícola Nacional (RAN). Constituem objetivos específicos de ordenamento
destes espaços a salvaguarda da capacidade produtiva máxima do solo e a manutenção do
seu uso agrícola ou reconversão para uso agrícola, assegurando a sua qualidade ambiental
e paisagística. É permitida a construção nova tendo em vista as ocupações e utilizações
descritas no artigo 15.º do regulamento do PDM desde que obtenham parecer favorável,
quando e se aplicável, das entidades com tutela sobre a RAN e os aproveitamentos
hidroagrícolas.
Condicionantes
No que concerne às condicionantes, de acordo com o definido na Planta de
Condicionantes no PDM de Mirandela (Figuras A4.9.2a e 4.9.2b do Anexo A.VI), verificase que todos os aerogeradores, a subestação e o estaleiro de obra do parque eólico se
encontram em áreas de Reserva Ecológica Nacional (REN) e Regime florestal.
florestal A linha
elétrica e respetivos apoios incidem ainda sobre área de Reserva Agrícola Nacional (RAN)
(Quadro 6).
Quadro 6 - Áreas de condicionantes afetadas pelos componentes do projeto
Condicionante
Reserva Ecológica Nacional (REN)
Reserva Agrícola Nacional (RAN)
Regime Florestal

Componentes do projeto
Aerogeradores (8), estaleiro, subestação e
apoios da linha elétrica (10).
Apoios da linha elétrica (33).
Aerogeradores (8), estaleiro, subestação e
apoios da linha elétrica (6).

Área afetada
2
estimada (m )*
7150
330
6

2

*De forma conservativa considerou-se 10 m como valor médio de área a afetar por cada apoio da linha
elétrica

 Reserva Ecológica Nacional (REN)
De acordo com o Decreto-Lei n.º166/2008, de 22 de Agosto, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.º239/2012, de 2 de Novembro, são integradas na REN áreas de proteção
do litoral, áreas relevantes para a sustentabilidade do ciclo hidrológico terrestre, tais
como cursos de água e respetivos leitos e margens, e áreas de prevenção de riscos
naturais, como por exemplo zonas adjacentes ou ameaçadas pelas cheias e áreas de
instabilidade de vertentes. A proposta de delimitação destas áreas é da competência das
autarquias, sendo que no caso do município de Mirandela esta foi elaborada no âmbito da
presente revisão do PDMM e se encontra a aguardar aprovação pelas entidades
competentes.
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De acordo com o artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, são integradas
na REN:
•
•

•

Áreas de proteção do litoral;
Áreas relevantes para a sustentabilidade do ciclo hidrológico terrestre (p.e.
cursos de água, leitos e margens, áreas estratégicas de recarga de proteção e
recarga de aquíferos);
Áreas de prevenção de riscos naturais (p.e. zonas ameaçadas pelas cheias, áreas
de instabilidade de vertentes).

Tendo estas áreas características diferentes, será de esperar que os impactes causados
sobre elas estejam diretamente relacionados, não só das características do projeto e
respetivos elementos a implementar, mas também dos tipos de áreas onde serão
implementados.
De acordo com a Planta de Condicionantes no PDM de Mirandela (Figuras A4.9.2a e
4.9.2b do Anexo A.VI), verifica-se que todos os aerogeradores, a subestação e o estaleiro
de obra do parque eólico se encontram em áreas de Reserva Ecológica Nacional (REN),
cuja classificação estará relacionada essencialmente com a existência de áreas de
instabilidade de vertentes. No que respeita ao corredor da linha elétrica, verifica-se que
apenas o troço entre o apoio P50 e P52 atravessa uma área de REN possivelmente
relacionada com a existência de área de risco de inundação.
De acordo com a Planta de Áreas de Risco ao Uso do Solo (Figuras A4.9.5a e A4.9.5b do
Anexo A.VI), integrada na Planta de Ordenamento do PDM de Mirandela, foi possível
verificar que ocorrerá implementação de elementos do projeto em áreas classificadas
com Perigosidade Elevada em termos de Risco de Movimentação de vertentes.
vertentes Estas
áreas caracterizam-se pela sua perigosidade elevada ao deslizamento e rotura de solos,
situando-se em especial em zonas com geologia mais desfavorável. Nesta situação
encontram-se a totalidade ou parte dos aerogeradores AG2, AG4, AG5, AG7 e AG8, bem
como a subestação e parte do estaleiro. Da análise desta planta resulta também que
existem alguns apoios da linha elétrica a implantar sobre estas áreas com potencial risco
de instabilidade (identificaram-se 19 apoios: P9, P15, P16, P17, P19, P23, P24, P25, P28,
P29, P30, P39, P40, P41, P45, P47, P48, P50, P51).
Estas áreas caracterizam-se pela sua perigosidade elevada ao deslizamento e rotura de
solos, situando-se em especial em zonas com geologia mais desfavorável. Contudo, de
acordo com o Regulamento do PDM de Mirandela, a possibilidade de construção de
novos edifícios nestas áreas está sujeita à realização de trabalhos de reforço dos terrenos
e estabilização dos taludes.
O Decreto-Lei n.º166/2008, de 22 de Agosto define também, no artigo 20.º um conjunto
de usos e ações compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de
prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em REN. Entre estes estão a
implantação de infraestruturas de produção e distribuição de eletricidade a partir de
fontes de energia renováveis, que para afeitos do presente projeto se verifica ser possível
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a sua implementação em margens e leitos dos cursos de água, áreas de elevado risco
hídrico do solo, zonas adjacentes e zonas ameaçadas pelas cheias.
 Reserva agrícola Nacional
Nacional (RAN)
No que respeita à RAN, o regime jurídico aprovado pelo Decreto-Lei n.º73/2009, de 31
de Março, e alterado pelo Decreto-Lei n.º199/2015, de 6 de Setembro, define a
integração em RAN de todas as unidades de terra que apresentam elevada ou moderada
aptidão para a atividade agrícola e a áreas beneficiadas por obras de aproveitamento
hidroagrícola não inseridas em solo urbano.
O mesmo diploma prevê, no Artigo 22º, a possibilidade da utilização de área integradas
em RAN para instalação ou equipamentos para produção de energia a partir de fontes
renováveis, bem como a realização de obras de construção de infraestruturas de
transporte e distribuição de energia elétrica, desde que não ocorram graves prejuízos
para os objetivos da RAN e quando não existam alternativas viáveis fora das áreas de
RAN, do ponto de vista técnico, económico, ambiental e cultural. Contudo, estas obras
devem localizar-se, preferencialmente, em terras e solos classificados como de menor
aptidão e estão sujeitas à necessidade de emissão de parecer prévio por parte da
Entidade Regional da RAN – Norte (ERRAN), Direção Regional de Agricultura e Pescas do
Norte (DRAP Norte), referente à utilização não agrícola das áreas integradas na RAN.
 Regime florestal
De acordo com o estabelecido pelo Artigo 7º do Regulamento do PDM, é possível
verificar que o perímetro florestal da Serra de Santa Comba se encontra abrangido pelo
Regime florestal, sendo que o parque eólico e o troço inicial da linha elétrica incidem
sobre parte deste perímetro.
O Regime Florestal visa por um lado a criação, exploração e conservação dos recursos
silvícolas, por outro lado o revestimento florestal dos terrenos cuja arborização seja de
utilidade pública, neste caso concreto para a fixação e conservação do solo em áreas de
montanha, enquadrado no disposto no artigo 25.º da parte VI do Decreto de 24 de
dezembro de 1901 (regime florestal), publicado no Diário do Governo, n.º 296, de 31 de
dezembro de 1901, e demais legislação complementar.
Os denominados Perímetros Florestais são constituídas por terrenos baldios, autárquicos
ou particulares e estão submetidos ao Regime Florestal Parcial por força do Decreto de
24 de dezembro de 1901 e do Decreto de 24 de dezembro de 1903 (Regulamento para a
execução do regime florestal), e demais legislação complementar, subordinando a
existência de floresta a determinados fins de utilidade pública, permite que na sua
exploração sejam atendidos os interesses imediatos do seu possuidor.
De acordo com informação obtida no site do Instituto da Conservação da Natureza e das
Florestas (ICNF), a Serra de Santa Comba, área onde se insere o projeto, constitui-se num
Perímetro Florestal sob gestão direta da autoridade florestal nacional (ICNF).
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A política florestal nacional encontra-se também regulamentada ao abrigo da Lei
n.º33/96, de 17 de agosto – Lei de Bases da Politica Florestal, que estabelece que a
organização dos espaços florestais faz-se, em cada região, através de planos regionais de
ordenamento florestal, numa ótica de uso múltiplo e de forma articulada com os planos
regionais e locais de ordenamento do território.
A área de implantação do projeto em estudo encontra-se na Serra de Santa Comba,
abrangida pelo Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Nordeste
Transmontano (Decreto Regulamentar n. º 2/2007, de 17 de janeiro, D.R. n.º 12, Série I),
cujo regulamento (publicado em anexo ao diploma) estabelece que este perímetro
florestal (Serra de Santa Comba) submetido a regime florestal está obrigado a Plano de
Gestão Florestal (PGF), o qual à data não foi identificado com estando publicado de
acordo com informação disponibilizada no site do ICNF.
Neste âmbito, é também relevante referir a Lei dos Baldios - Lei n.º68/93 de 4 de
setembro (alterada por Retificação n.º 46/2014, de 29/10, Lei n.º 72/2014, de 02/09 e Lei
n.º 89/97, de 30/07), - uma vez que o futuro parque eólico será implantado em áreas de
baldio. A Lei dos Baldios estabelece que o uso, a fruição e a administração dos baldios
obedecem a planos de utilização aprovados em reunião da assembleia de compartes. O
conteúdo e as normas de elaboração, de aprovação, de execução e de revisão dos planos
de utilização obedecem ao disposto no Decreto-Lei n.º 16/2009, de 14 de janeiro
(alterado pelo Decreto-Lei n.º 114/2010, de 22 de outubro) - aprova o Regime Jurídico
dos Planos de Ordenamento, de Gestão e de Intervenção de Âmbito Florestal (PROF,
PGF, PEIF), com as necessárias adaptações.
Os baldios podem ser objeto, no todo ou em parte, de arrendamento ou de cessão de
exploração, com vista ao aproveitamento dos recursos dos respetivos espaços rurais, no
respeito pelo disposto na lei e nos programas e planos territoriais aplicáveis.
Neste sentido o proponente estabeleceu contratos de cedência e autorização de uso dos
terrenos para implementação do projeto nos terrenos de baldios com os respetivos
Conselhos Diretivos dos Baldios das Freguesias de Franco, Lamas de Orelhão e Passos e
que foram incluídos junto da documentação do processo de licenciamento do projeto
instruído na DGEG.
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2.3.3 Tendo em consideração a interferência muito significativa com a REN, e
tendo em conta a manifesta sensibilidade ambiental do local, apresentar uma
avaliação discriminada, criteriosamente sintetizada, dos impactes do projeto nas
funções a preservar de cada uma das categorias de REN afetadas, às quais se
refere o artigo 5º do DecretoDecreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, plasmadas no
Anexo I deste diploma. De referir que a caracterização a efetuar terá de visar a
formulação duma avaliação
avaliação de impactes que permita justificar
fundamentadamente a viabilidade ou inviabilidade das intervenções propostas no
espaço REN.
De acordo com o artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, são integradas
na REN:
•
•

•

Áreas de proteção do litoral;
Áreas relevantes para a sustentabilidade do ciclo hidrológico terrestre (p.e.
cursos de água, leitos e margens, áreas estratégicas de recarga de proteção e
recarga de aquíferos); e
Áreas de prevenção de riscos naturais (p.e. zonas ameaçadas pelas cheias, áreas
de instabilidade de vertentes).

Tendo estas áreas características diferentes, será de esperar que os impactes causados
sobre elas estejam diretamente relacionados, não só das características do projeto e
respetivos elementos a implementar, mas também dos tipos de áreas onde serão
implementados.
De acordo com a Planta de Condicionantes no PDM de Mirandela (Figuras A4.9.2a e
4.9.2b do Anexo A.VI), verifica-se que todos os aerogeradores, a subestação e o estaleiro
de obra do parque eólico se encontram em áreas de Reserva Ecológica Nacional (REN),
cuja classificação estará relacionada essencialmente com a existência de áreas de
instabilidade de vertentes. No que respeita ao corredor da linha elétrica, verifica-se que
apenas o troço entre o apoio P50 e P52 atravessa uma área de REN possivelmente
relacionada com a existência de área de risco de inundação.
De acordo com a Planta de Áreas de Risco ao Uso do Solo (Figuras A4.9.5a e A4.9.5b do
Anexo A.VI), integrada na Planta de Ordenamento do PDM de Mirandela, foi possível
verificar que ocorrerá implementação de elementos do projeto em áreas classificadas
com Perigosidade Elevada em termos de Risco de Movimentação de vertentes.
vertentes Estas
áreas caracterizam-se pela sua perigosidade elevada ao deslizamento e rotura de solos,
situando-se em especial em zonas com geologia mais desfavorável. Nesta situação
encontram-se a totalidade ou parte dos aerogeradores AG2, AG4, AG5, AG7 e AG8, bem
como a subestação e parte do estaleiro. Da análise desta planta resulta também que
existem alguns apoios da linha elétrica a implantar sobre estas áreas com potencial risco
de instabilidade (identificaram-se 19 apoios: P9, P15, P16, P17, P19, P23, P24, P25, P28,
P29, P30, P39, P40, P41, P45, P47, P48, P50, P51).
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De acordo com o Regulamento do PDM de Mirandela, a possibilidade de construção de
novos edifícios nestas áreas está sujeita à realização de trabalhos de reforço dos terrenos
e estabilização dos taludes.
Assim, atendendo às características das infraestruturas a implementar, áreas a ocupar
relativamente reduzidas, materiais e técnicas construtivas e de engenharia avançadas e
comuns neste tipo de projetos, incluindo reforço de terrenos e estabilização de taludes
onde se considerar necessário, não é expectável a ocorrência de impactes significativos
sobre o aumento do perigo de deslizamento ou rotura dos solos nas áreas afetadas. De
notar que, durante a fase de exploração, apenas os aerogeradores terão uma implantação
definitiva no terreno sujeitando-o a cargas, uma vez que a área das plataformas terão uma
utilização temporária, suportando os equipamentos pesados necessários à montagem dos
aerogeradores durante a fase de obra.
No que respeita aos apoios da linha, o impacte em áreas de risco de movimentação de
vertentes é negligenciável atendendo à reduzida dimensão da área de implantação dos
postes bem como às técnicas construtivas comuns neste tipo de infraestruturas.
No que respeita às áreas sujeitas a possível inundação identificadas junto ao rio Tua, onde
está previsto a implantação dos apoios P50 a P52 para o respetivo atravessamento,
prevê-se que a respetiva implantação seja efetuada fora dos limites das áreas com risco
de inundação identificadas na Planta de Áreas de Risco ao Uso do Solo (Figuras A4.9.5a e
A4.9.5b do Anexo A.VI), integrada na Planta de Ordenamento do PDM de Mirandela.
Desta forma, o impacte associado é considerado negligenciável.
Posto isto, reitera-se que o Decreto-Lei n.º166/2008, de 22 de Agosto diploma define
também, no artigo 20.º um conjunto de usos e ações compatíveis com os objetivos de
proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas
integradas em REN. Entre estes estão a implantação de infraestruturas de produção e
distribuição de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis, que para afeitos do
presente projeto se verifica ser possível a sua implementação em margens e leitos dos
cursos de água, áreas de elevado risco hídrico do solo, zonas adjacentes e zonas
ameaçadas pelas cheias.

2.3.4 Tendo em consideração a Fig. 4.9.3 do Anexo l, apresentar um
esclarecimento do enquadramento normativo, definido na lei em geral e no PDM
em particular, que permitem, condicionam ou proíbem a instalação de cada uma
das componentes do projeto.
De acordo com a análise da Figura 4.9.3. do anexo I do EIA, verifica-se que o projeto prevê
a implantação de algumas infraestruturas nas seguintes áreas classificadas ou
condicionadas relativamente à defesa da floresta contra incêndio:
•
•

Área ardida em 2013: AG3 e apoios da linha elétrica entre V2 e V4;
Área ardida em 2016: apoios da linha elétrica entre V8 e V9.
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•
•

Áreas com perigosidade alta de incêndio:
incêndio AG5, AG6, AG3 e apoios da linha
elétrica entre V1 e V3;
Áreas com perigosidade muito alta de incêndio:
incêndio AG4, AG7, AG8, subestação e
apoios da linha elétrica entre V8 até ao rio Tua.

Tal como se encontra referido no ponto 4.9.3, de acordo com o Decreto-Lei nº327/90, de
22 de Outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº55/2007, de 12 de Março,
estabelece-se a proibição, pelo prazo de 10 anos nos terrenos com povoamentos
florestais percorridos por incêndios, não incluídos em espaços classificados em planos
municipais de ordenamento do território como urbanos, urbanizáveis ou industriais, de
várias ações, designadamente:
a) A realização de obras de construção de quaisquer edificações;
b) O estabelecimento de quaisquer novas atividades agrícolas, industriais,
turísticas ou outras que possam ter um impacte ambiental negativo;
c) A substituição de espécies florestais por outras técnica e ecologicamente
desadequadas;
d) O lançamento de águas residuais industriais ou de uso doméstico ou quaisquer
outros efluentes líquidos poluentes;
e) O campismo fora de locais destinados a esse fim.
Contudo, existe a possibilidade de serem levantadas as proibições, desde que se trate de
uma ação de interesse público ou um empreendimento com relevante interesse geral,
reconhecido por despacho conjunto dos membros do Governo responsáveis pela área do
ambiente, ordenamento do território e agricultura e do membro do Governo competente
em razão da matéria. Assim, no projeto em estudo, para a implantação das infraestruturas
previstas para a área ardida em 2013 deverá ser requerido o levantamento da proibição,
pela Câmara Municipal de Mirandela ou pelo proponente, de acordo com o estabelecido
pelo Decreto-Lei nº327/90, de 22 de Outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
nº55/2007, de 12 de Março.
No que toca ao risco de incêndio, o Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, com a
redação dada pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de junho, determina que a classificação
e qualificação do solo definidas no âmbito do PDM devem refletir a cartografia de risco de
incêndio que consta nos PMDFCI (Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra
Incêndios). De acordo com este diploma, é proibida a construção de edificações para
habitação, comércio, serviços e indústria nos terrenos classificados com risco de incêndio
elevado ou muito elevado, fora de áreas edificadas consolidadas. Contudo, para casos de
novas edificações no espaço florestal ou rural fora das áreas edificadas consolidadas, este
diploma estabelece a obrigação de salvaguardar as regras definidas no PMDFCI respetivo
ou, se este não existir, a garantia de distância à estrema da propriedade de uma faixa de
proteção nunca inferior a 50 m e a adoção de medidas especiais relativas à resistência do
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edifício à passagem do fogo e à contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios no
edifício e respetivos acessos.
O PMDFCI (Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios) de Mirandela
encontra-se em aprovação conforme informação do site da respetiva câmara municipal.
De acordo com o artigo 13º do regulamento do PDM de Mirandela, todas as construções,
infraestruturas, equipamentos e estruturas de apoio enquadráveis no regime de
construção previsto para as categorias de espaço inseridas no solo rural, terão de cumprir
as medidas de defesa contra incêndios florestais definidas no quadro legal em vigor, bem
como as definidas no regulamento, designadamente:
•

•

A construção de edificações para habitação, comércio, serviços,
empreendimentos turísticos e estabelecimentos industriais, fora das áreas
edificadas consolidadas é interdita nos terrenos classificados com perigosidade de
incêndio das classes alta e muito alta,
alta representadas na Planta de Condicionantes
do PDM, sem prejuízo das infraestruturas definidas nas redes regionais de defesa
da floresta contra incêndio;
As novas edificações em solo rural, bem como a ampliação, fora das áreas
edificadas consolidadas, têm de salvaguardar, na sua implantação no terreno, as
regras definidas na legislação em vigor ou em regulamento municipal, e a adoção
de medidas especiais relativas à resistência do edifício à passagem do fogo e à
contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios no edifício e respetivos
acessos.
acessos

Neste quadro, no que respeita ao projeto em estudo, o PDM de Mirandela não apresenta
quaisquer condicionantes à sua construção/instalação, em particular das infraestruturas
previstas a implantar em áreas de perigosidade de incêndio alta e muito alta, para além
dos definidos na legislação em vigor referidos anteriormente:
•
•

A garantia de distância à estrema da propriedade de uma faixa de proteção nunca
inferior a 50 m;
A adoção de medidas especiais relativas à resistência do edifício à passagem do
fogo e à contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios no edifício e
respetivos acessos.

2.3.5 Indicar a interferência do projeto com as "áreas de risco de movimento de
terras" de "perigosidade elevada" e "perigosidade muito elevada", para além de
"áreas com risco de inundação", e com a "Rede Rodoviária Nacional e Estradas
Regionais" e "Zonas inundáveis ou ameaçadas pelas cheias". Dado que todos os
aerogeradores se localizam naquelas áreas de risco, um dos vértices da linha
elétrica aérea se situa num nó da A4, e está previsto que esta ligação atravesse o
rio Tua num lugar onde ambas as margens são inundáveis, esta omissão de
informação terá de ser colmatada.
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De acordo com o Regulamento do PDM de Mirandela, nas áreas com possibilidade de
ocorrência de movimento de vertentes de perigosidade elevada, a construção de novos
edifícios, quando permitida, fica sujeita a ser efetuado um reforço dos terrenos e
estabilização dos taludes. No caso de áreas com possibilidade de ocorrência de
movimento de vertentes de perigosidade muito elevada, a construção de novos edifícios
só é permitida quando seja comprovada a inexistência de risco de derrocada, com estudo
específico, ficando também sujeita à realização de um reforço dos terrenos e estabilização
dos taludes.
De acordo com a Planta de Áreas de Risco ao Uso do Solo (Figuras A4.9.5a e A4.9.5b do
Anexo A.VI), integrada na Planta de Ordenamento do PDM de Mirandela, foi possível
verificar que ocorrerá implementação de elementos do projeto em áreas classificadas
com Perigosidade Elevada em termos de Risco de Movimentação de vertentes.
vertentes Estas
áreas caracterizam-se pela sua perigosidade elevada ao deslizamento e rotura de solos,
situando-se em especial em zonas com geologia mais desfavorável. Nesta situação
encontram-se a totalidade ou parte dos aerogeradores AG2, AG4, AG5, AG7 e AG8, bem
como a subestação e parte do estaleiro. Da análise desta planta resulta também que
existem alguns apoios da linha elétrica a implantar sobre estas áreas com potencial risco
de instabilidade (identificaram-se 19 apoios: P9, P15, P16, P17, P19, P23, P24, P25, P28,
P29, P30, P39, P40, P41, P45, P47, P48, P50, P51).
No que concerne a áreas com risco de inundação, o Regulamento do PDM de Mirandela
interdita a construção de novas edificações, exceto em situações que correspondam à
colmatação da malha urbana.
De acordo com o Decreto-Lei n.º 89/87, de 26 de Fevereiro, nas zonas ameaçadas pelas
cheias, classificadas como zonas de ocupação edificada proibida, a implantação de
infraestruturas indispensáveis depende de parecer vinculativo da Direção-Geral do
Ordenamento do Território e da Direção-Geral dos Recursos Naturais, emitido no prazo
de 60 dias, findo o qual se interpreta a ausência de parecer como consentimento.
Contudo, em resultado da implantação do projeto sobre a Planta de Condicionantes do
PDM de Mirandela (Figuras A4.9.2a e 4.9.2b do Anexo A.VI) é possível verificar que não
se prevê a colocação de apoios da linha elétrica em zonas inundáveis ou ameaçadas
ameaçadas pelas
cheias, pertencentes ao Domínio hídrico,
hídrico, nomeadamente no troço entre P50 a P52
relativo ao atravessamento do rio Tua. Por outro lado, a travessia aérea de cursos de água
por linhas elétricas de alta tensão, como será o caso da travessia do rio Tua (troço da linha
elétrica P50/P51) fica sujeita ao cumprimento do estabelecido pelo Regulamento de
Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão, definido pelo Decreto Regulamentar n.º
1/92, de 18 de fevereiro.
Pela análise da Planta de Ordenamento do PDM de Mirandela (Figuras A4.9.1a e A4.9.1b
do Anexo A.VI) é possível verificar que se perspetiva a implantação de apoios da linha
elétrica junto a algumas vias transporte, nomeadamente:
•

Vias rodoviárias:
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•

o P5 – P6 – Estrada Municipal;
o P13/V4 - nó da A4;
o P15 - EN15;
o P36/V6 - EN15-4;
o P43 - CM1079.
Via ferroviária: P51/P52- Linha ferroviária do Tua.

A implantação destes apoios, assim como a travessia de autoestradas e estradas nacionais
ou municipais pela linha elétrica, e via ferroviária está sujeita ao cumprimento do
regulamento acima referido.
Verifica-se também que a linha elétrica terá como obstáculos outras linhas elétricas
existentes no terreno, nomeadamente entre o P19 - P20 e o P22 – P23, devendo também
ser assegurado o cumprimento do Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro.

2.3.6 Quanto aos impactes no ordenamento do território, deve ser apresentada a
"avaliação das alterações ao atual uso do solo e a sua relação com as figuras de
ordenamento do território em vigor, e à avaliação das condicionantes
condicionantes ao uso do
solo", sendo que no EIA é sumária, bem como a consequente avaliação
discriminada dos respetivos impactes.
A análise dos impactes ambientais ao nível do ordenamento do território e condicionantes
do uso do solo baseia-se no cruzamento das intenções do Projeto com o consignado nos
planos de gestão e ordenamento do território. Assim, o que se pretende com esta análise
e respetiva avaliação é a verificação da compatibilidade do Projeto com os Instrumentos
de Gestão Territorial aplicáveis na área de intervenção.
De referir que no capítulo 4.9 do EIA foi efetuada a identificação e análise dos
instrumentos de gestão territorial com potencial incidência e relevância sobre a área de
intervenção do projeto, pelo que a informação aqui apresentada visa complementar essa
análise.
A nível regional, na área de estudo incidem o Plano Regional de Ordenamento do
Território do Norte (PROT-Norte) e o Plano Regional de Ordenamento Florestal do
Nordeste Transmontano (PROF-NE), bem como o Plano de Gestão das Bacias
Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 3 (RH3) – PGBH do Douro. Note-se
que estes planos são instrumentos de gestão de política sectorial que vinculam
essencialmente apenas entidades públicas, não se aplicando direta e imediatamente aos
particulares, Isto é, dado tratarem-se de planos desprovidos de eficácia plurisubjetiva, que
vincula apenas entidades públicas, não estabelecem, logo à partida, condicionantes
diretas e vinculativas sobre os projetos particulares. Assim, reitera-se que de acordo com
o disposto nestes instrumentos, não se verifica quaisquer constrangimentos à
implementação do projeto do Parque Eólico de Mirandela, incluindo linha elétrica.
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Desta forma, reveste-se de particular importância ao nível do ordenamento do território,
com implicações sobre o projeto em estudo, o Plano Direto Municipal de Mirandela
(PDM) (a 1ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Mirandela (PDMM), aprovado pela
Assembleia Municipal a 5 de Junho de 2015 e ratificada pelo Aviso n.º9347/2015, de 31
de Agosto).
Neste sentido, o proponente previamente à definição e adequação do projeto do futuro
parque eólico instruiu na Câmara Municipal de Mirandela um Pedido de Informação
Prévia, de forma a esclarecer formalmente todas as condicionantes ao projeto, em
particular, qual o novo enquadramento do projeto do parque eólico face às futuras áreas
de proteção arqueológica na serra de Santa Comba. O Pedido de Informação Prévia foi
entregue no município em janeiro 2014, tendo o processo resultado no ofício n.º637/15,
de 9/2015 indicando deferimento do projeto condicionado a ultrapassar os
condicionalismos constantes nos pareceres das entidades externas consultadas. No
anexo II do EIA, apresentam-se os vários ofícios e pareceres do procedimento de pedido
de informação prévia seguido junto da Câmara Municipal de Mirandela e que foram tidos
em conta na adequação do projeto e elaboração do respetivo EIA.
No que respeita às áreas a ocupar pelas infraestruturas de Projeto, em termos de classes
de ordenamento ao nível do PDM de Mirandela, correspondem a solo rural,
rural mais
concretamente Espaços florestais de produção, Espaços florestais de conservação e
Espaços agrícolas. Este instrumento contempla a possibilidade de implementação de
infraestruturas de energia elétrica e de produção de energia a partir de fontes renováveis
em solos rurais, pelo que se verifica a compatibilidade deste instrumento com a
construção do parque eólico e da linha elétrica na área considerada pelo projeto em
estudo. Este facto foi confirmado aquando da consulta efetuada à câmara Municipal de
Mirandela, não tendo sido evidenciada qualquer condicionante, neste âmbito, à
implantação do projeto por parte desta entidade.
No que respeita à área de construção do parque eólico, nomeadamente plataformas dos
aerogeradores, subestação e novos acessos, verifica-se a necessidade de alteração ao uso
do solo, e acordo com o estabelecido pelo PDM de Mirandela. O mesmo se verifica na
área de implantação dos apoios da linha elétrica, não sendo necessária qualquer alteração
ao uso do solo no restante espaço ocupado pelo corredor, uma vez que as áreas que
apenas serão atravessadas pela linha aérea não terão qualquer impacte ao nível do atual
uso agrícola e florestal do solo.
Relativamente à ocupação de solos classificados como REN, o regime jurídico deste
instrumento define que a desafetação destas áreas para a implantação das plataformas
dos aerogeradores, subestação e apoios da linha elétrica (10), esteja sujeita a uma
autorização a emitir pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Norte (CCDRN). Dado que o Projeto se encontra sujeito a procedimento de avaliação de
impactes ambientais, a pronúncia favorável da CCDRN no âmbito desse procedimento
compreende a emissão de autorização.
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A desafetação de áreas classificadas ao abrigo do regime jurídico da RAN apenas se
verifica para a área de implantação dos apoios da linha elétrica (33), uma vez que nas
áreas atravessadas pela linha aérea não haverá qualquer interferência com esta
condicionante. Esta desafetação está sujeita a parecer prévio vinculativo pela Entidade
Regional da RAN – Norte (ERRAN), o qual poderá ser emitido no âmbito do presente
procedimento de análise de impactes ambientais, devendo esta entidade ser chamada a
pronunciar-se.
No que toca aos povoamentos florestais percorridos por incêndios, encontrando-se o
Aerogerador n. 3 (AG3) e apoios da linha elétrica previstos implantar nas áreas ardidas
em 2013, encontra-se requerido o levantamento da proibição, pelo proponente, de
acordo com o estabelecido pelo Decreto-Lei nº327/90, de 22 de Outubro, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei nº55/2007, de 12 de Março.
No que respeita às áreas delimitadas em vias de classificação para proteção dos Sítios
Arqueológicos da Serra de Santa Comba, as infraestruturas do projeto do parque eólico
serão implantadas fora destas áreas pelo que não é expectável ocorrerem impactes
nestas.
No que respeita às áreas das plantações de sobreiros e azinheiras de compensação do
“Empreendimento Hidroelétrico do Baixo Sabor”, uma vez que na implantação das
infraestruturas do projeto procurou-se não afetar estas áreas, não são expectáveis
impactes nestas.
Importa ainda referir outras servidões administrativas e restrições de utilidade pública
relativas ao Domínio Público Hídrico constituídas pelo regime previsto na Lei n.º
54/2005, de 15 de novembro, na Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro e no Decreto-Lei
n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
O leito dos cursos de água é limitado pela linha que corresponde à extrema dos terrenos
que as águas cobrem em condições de cheias médias, sem transbordar para o solo natural,
habitualmente enxuto. Entende-se por margem uma faixa de terreno contíguo ou
sobranceira que limita o leito das águas. A margem das águas navegáveis ou flutuáveis,
não sujeitas à jurisdição das autoridades marítimas ou portuárias, tem a largura de 30
metros.
Neste âmbito, identifica-se sobretudo o rio Tua como linha de água mais importante na
área de implantação do projeto, em particular devido ao atravessamento do rio pelo troço
da linha elétrica entre o P50 e P52. No que concerne às restantes linhas de água,
considera-se uma faixa com a largura de 10 m a partir do leito, ao longo das suas margens,
correspondente ao domínio público hídrico, as quais estão sujeitas a requisição
obrigatória de Título de Utilização de Recursos Hídricos (TURH) caso sejam afetadas pelo
projeto. O projeto do futuro parque eólico não prevê a afetação da servidão de domínio
público hídrico que se restringirá ao atravessamento do rio Tua.
No que respeita à avaliação dos impactes, desde já se salienta que os impactes ambientais
decorrentes das alterações ao uso do solo são, no geral, pouco significativos uma vez que
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o projeto prevê áreas a afetar relativamente reduzidas (áreas de implantação dos
aerogeradores e dos apoios da linha elétrica), serão utilizados caminhos já existentes e
não serão afetadas as áreas condicionadas importantes como é o caso dos sítios
arqueológicos em vias de classificação e as áreas de plantações arbóreas de compensação
do Empreendimento hidroelétrico do Baixo Sabor. Adicionalmente, dada a natureza do
tipo de projeto, sem emissões poluentes atmosféricas nem hídricas, a sua exploração não
afetará os usos do solo nas áreas envolventes.
Quadro 7 – Quadro síntese de impactes associados ao Ordenamento do Território
Território
Ação

− Alargamento/beneficiação de
acessos existentes
− Abertura de novos acessos
− Abertura de valas para
instalação de cabos
− Implantação da subestação
− Implantação dos
aerogeradores e plataformas
de montagem

− Estaleiro

Condicionantes / uso afetado
Sítios arqueológicos em vias de
classificação
Áreas
de
plantações
compensação do Baixo Sabor

de

Ocupação de solo rural

Ocupação de solo REN

Avaliação do Impacte
Pouco significativo. O projeto não prevê a
afetação física dos terrenos dentro das áreas
delimitadas.
Pouco significativo. O projeto não prevê a
afetação física dos terrenos dentro das áreas
delimitadas.
Pouco significativo. O PDM de Mirandela
contempla a possibilidade de implementação
de infraestruturas de energia elétrica e de
produção de energia a partir de fontes
renováveis em solos rurais.
Significativo. Sujeito a autorização a emitir
pela Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Norte
(CCDRN).

Ocupação de área ardida (< 10
anos)

Pouco significativo. AG3 e apoios da linha
elétrica entre V2 e V4. Sujeito a parecer da
Direção Geral do Território (já requerido).

Ocupação de solo rural

Pouco significativo. Ocupação temporária
em área já com evidências de pisoteio.

Ocupação de solo REN

Pouco significativo. Ocupação temporária
em área já com evidências de pisoteio.

Ocupação de solo rural

Pouco significativo. Afetação restringida às
áreas de ocupação dos apoios que são
reduzidas. O PDM de Mirandela contempla a
possibilidade
de
implementação
de
infraestruturas de energia elétrica em solos
rurais. Possibilidade de

Ocupação de solo RAN

Pouco significativo. Afetação restringida às
áreas de ocupação dos apoios que são
reduzidas. A utilização do uso agrícola não é
afetada em toda extensão por debaixo da
linha elétrica. A construção dos apoios está
sujeita a autorização a emitir pela ERRAN.

− Implantação da linha e
respetivos apoios da linha
elétrica

Servidão
hídrico

de

domínio

público

Pouco significativo. Todas as linhas de água
na área de estudo são pouco expressivas e de
caudal temporário, não sendo expectável a
afetação de domínios hídricos públicos.
Restringe-se ao atravessamento do rio Tua o
qual deverá ser sujeito a a pedido de TURH.
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2.3.7 Definir medidas de minimização para o ordenamento do território,
indicando os impactes que cada medida pretende minimizar.
As medidas de minimização referente ao ordenamento do território dizem respeito ao
cumprimento da legislação em vigor, no que se refere à consulta das entidades a que
cometem essas matérias, para a emissão das autorizações necessárias ao estabelecimento
do projeto, nomeadamente:
1. Efetuar pedido de parecer à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Norte (CCDRN) no sentido de ser emitida uma autorização para a
implementação de elementos do projeto em área de REN. Dado que o Projeto se
encontra sujeito a procedimento de avaliação de impactes ambientais, a pronúncia
favorável da CCDRN no âmbito desse procedimento compreende a emissão de
autorização;
2. Efetuar um pedido de parecer prévio vinculativo à Entidade Regional da RAN –
Norte (ERRAN), Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP
Norte), referente à utilização não agrícola das áreas integradas em RAN. Este
parecer poderá ser emitido no âmbito do presente procedimento de análise de
impactes ambientais, devendo esta entidade ser chamada a pronunciar-se;
3. Solicitar a emissão por entidade competente de levantamento da proibição de
construção em áreas percorridas por incêndios nos últimos 10 anos, de acordo
com o estabelecido pelo Decreto-Lei nº327/90, de 22 de Outubro, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei nº55/2007, de 12 de Março.
4. Assegurar que a construção de novos caminhos de acesso e regularização dos
caminhos existentes não afeta as áreas delimitadas dos Sítios Arqueológicos em
vias de classificação nem as áreas de plantações de compensação do projeto
hidroelétrico do Baixo Sabor.
5. Requer o Título de Utilização dos Recursos Hídricos (TURH), nos termos e
condições previstos na Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro) e no
Regime de Utilizações dos Recursos Hídricos (Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31
de maio).
No quadro seguinte é efetuada a relação entre os impactes identificados no EIA e as
medidas de minimização. De modo a simplificar, no quadro são referidas as medidas de
minimização consoante a numeração acima exposta.
Quadro 8 – Quadro
Quadro síntese de impactes e medidas de minimização no Ordenamento do Território
Ação
− Alargamento/beneficia
ção de acessos
existentes
− Abertura de novos
acessos
− Abertura de valas para
instalação de cabos
− Implantação da
subestação

Condicionantes / uso
afetado
Sítios arqueológicos em vias
de classificação

Avaliação do Impacte

Medidas
minimização

Pouco significativo. O projeto não
prevê a afetação física dos terrenos
dentro das áreas delimitadas.

4

Áreas de plantações de
compensação do Baixo
Sabor

Pouco significativo. O projeto não
prevê a afetação física dos terrenos
dentro das áreas delimitadas.

4

Ocupação de solo rural

Pouco significativo. O PDM de
Mirandela contempla a possibilidade
de
implementação
de

-
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Ação
− Implantação dos
aerogeradores e
plataformas de
montagem

Condicionantes / uso
afetado

Medidas
minimização

infraestruturas de energia elétrica e
de produção de energia a partir de
fontes renováveis em solos rurais.
Ocupação de solo REN

Ocupação de área ardida (<
10 anos)

Ocupação de solo rural
− Estaleiro

Avaliação do Impacte

Ocupação de solo REN

Ocupação de solo rural

Ocupação de solo RAN

− Implantação da linha e
respetivos apoios da
linha elétrica

Servidão de domínio público
hídrico

Significativo. Sujeito a autorização a
emitir
pela
Comissão
de
Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Norte (CCDRN).
Pouco significativo. AG3 e apoios da
linha elétrica entre V2 e V4. Sujeito
a parecer da Direção Geral do
Território (já requerido).
Pouco
significativo.
Ocupação
temporária em área já com
evidências de pisoteio.
Pouco
significativo.
Ocupação
temporária em área já com
evidências de pisoteio.
Pouco
significativo.
Afetação
restringida às áreas de ocupação dos
apoios que são reduzidas. O PDM de
Mirandela contempla a possibilidade
de
implementação
de
infraestruturas de energia elétrica
em solos rurais. Possibilidade de

1

3

-

1

-

Pouco
significativo.
Afetação
restringida às áreas de ocupação dos
apoios que são reduzidas. A
utilização do uso agrícola não é
afetada em toda extensão por
debaixo da linha elétrica. A
construção dos apoios está sujeita a
autorização a emitir pela ERRAN.

2

Pouco significativo. Todas as linhas
de água na área de estudo são pouco
expressivas e de caudal temporário,
não sendo expectável a afetação de
domínios
hídricos
públicos.
Restringe-se ao atravessamento do
rio Tua o qual deverá ser sujeito a a
pedido de TURH.

5

2.3.8 Esclarecer qual a área total considerada no EIA, uma vez que se verificam
divergências entre as áreas consideradas para o parque eólico na definição dos
tipos de solos (quadro 4.2.1), as respeitantes a aptidão (quadro 4.2.3), e ocupação
do solo (quadro 4.2.4).
A área de estudo considerada para o parque eólico e linha elétrica foi a seguinte:


Área de estudo do parque eólico – 1002,94 ha



Área de estudo da linha – 1220,86 ha

Foram aferidos e corrigidos os quadros 4.2.1, 4.2.3 e 4.2.4 do EIA que se apresentam de
seguida.
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Quadro 9 - Solos presentes na área de estudo (quadro 4.2.1 do EIA)
Unidade
Cartográfica

Solos
dominantes

Solos sub
dominantes

Parque Eólico
Percentagem
Área
(ha)
(%)

Bdxx2 1.2

Bdxx2 Idox

Bdox1 Rdx
Idoq

2,89

0,3

168,22

13,78

Bdxx2 3.1

Bdxx2 Buoq2
Iuq

Idox Uhx
Phq2

955,3

95,2

173,33

14,20

Idox

Idbx Isx Rdx

0

0

27,99

2,29

Idox Idbx

Bdxx1 Rdx

0

0

304,98

24,98

Rdx

0

0

0,36

0,03

Idox Rdx

0

0

40,36

3,31

Ieox Iebx

Rex Bxx1

0

0

122,33

10,02

Ieox 8.1

Ieox Idoq

Bdoq1 Bdxx2
Rex

0

0

327,22

26,80

Leptossolos úmbricos
de xistos e rochas afins

Iux 13.1

Iux Idox
Bdxx2

Iuq Buox2

44,75

4,5

0

0,00

Fluvissolos êutricos de
aluviões (recentes ou
antigas)

Jea 1.3

Jea

-

0

0

54,83

4,49

Urb

-

-

0
1002.94

0
100

1,24
1220,86

0,10
100

Classe
Cambissolos dístricos
de depósitos de
vertente em áreas de
xistos e rochas afins,
frequentemente com
filões de rochas
quartzíticas

Idox 1.5
Idox 4.4

Leptossolos dístricos
órticos de xistos e
rochas afins

Idox Idbx
Tatdx
Ieox

Idox 6.1
Ieox 1.1
Ieox 3.1

Leptossolos êutricos
órticos de xistos e
rochas afins

Urbano

Total

Linha Elétrica
Percentagem
Área
(ha)
(%)

Quadro 10 - Aptidão do solo na área de estudo (quadro 4.2.3 do EIA)
Aptidão
A1 P1 F1
A3 P3 F2

Parque Eólico
Área (ha)
Percentagem
0
0
0
0

Linha Elétrica
Área (ha)
Percentagem
54,83
4,49
304,98
24,98

A3 P3 F3

0

0

122,33

10,02

AN P3 F2

2,89

0,3

168,58

13,81

AN P3 F3

0

0

68,35

5,60

AN PN F2

955,3

95,2

173,33

14,20

AN PN F3
Urb

44,75
0

4,5
0

327,22
1,24

26,80
0,10

1002,94

100

1220,86

100

Total

Quadro 11 - Ocupação do solo na área de estudo (quadro 4.2.4 do EIA)
Parque Eólico
Classe

Linha Elétrica

Área (ha)

Percentagem
(%)

Área (ha)

Percentagem (%)

Afloramentos rochosos (Afl
Afl)
Afl
Ocupação Agrícola (Agr
Agr)
Agr

42,68
9,68

4,26
0,97

9,60
624,79

0,79
51,09

Floresta de produção (FlProd
FlProd)
FlProd

357,04

35,6

104,21

8,54

Floresta natural (FlNat
FlNat)
FlNat

75,24

7,5

77,57

6,35

Exóticas (Exo
Exo)
Exo

-

-

5,36

0,44

Vegetação arbustiva (VArb
VArb)
VArb

513,26

51,18

336,65

27,57

Zonas Humanizadas (ZHum
ZHum)
ZHum
Linhas de água (LAg
LAg)
LAg

0,38
4,68

0,04
0,47

47,94
15,74

3,93
1,29
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Parque Eólico
Classe

Percentagem
(%)
100,00

Área (ha)
Total

Linha Elétrica

1002,94

Área (ha)

Percentagem (%)

1200,86

100,00

Por forma a obter esta informação atualizada, foi necessário reformular as figuras dos
anexos V, VI e VII do Relatório Síntese do EIA, tendo sido elaboradas as seguintes figuras
com a atualização dos elementos do projeto e incluídas no Anexo A.VI:
•
•
•
•

Figura A1 – Carta de Ocupação Atual do Solo (parte 1 e 2)
Figura A2 – Carta de Aptidão do Solo (parte 1 e 2)
Figura A3 – Carta Geológica (parte 1 e 2)
Figura A4 – Carta de Solos (parte 1 e 2)

2.3.9 Identificar a área a afetar de solos por tipo e classes de aptidão dos mesmos,
indicando também a respetiva percentagem de afetação. A referida identificação
deve ser apresentada por componente do projeto, para a fase de construção e
fase de exploração.
No quadro seguinte apresentam-se as áreas interferidas pelo projeto da linha elétrica por
classe de solos e aptidão.
Quadro 12 – Classe de Solo interferida pelos apoios da linha
Apoios
Classe de
Aptidão da
Terra

Classe de
Solos

AN PN F2
AN P3 F2

Bdxx2 3.1
Bdxx2 1.2

AN P3 F3
A3 P3 F2
A3 P3 F3

Idox 1.5
Idox 4.4
Ieox 3.1

AN PN F3
A1 P1 F1

Ieox 8.1
Jea 1.3

AN P3 F3

Ieox 1.1
Total

Linha Elétrica
%

Extensão de
atravessamento
(m)

Área ocupada
2
(m ) pela faixa
de segurança
(25 m)

2

Área afetada (m )
(cerca de 10 m2 por
apoio)

Denominação

n.º

%

P1 a P8
P9 a P19
-

8

80

15,1

1124

28339

9,9

11

110

20,8

1921

48033

16,8

0

0

0

19

547

0,2

P20 a P31
P32 a P36

12
5

120
50

22,6
9,4

3280
1052

81917
26312

28,6
9,2

P37 a P49
P50 a P51
P52 a P53

13

130

24,5

3416

85362

29,9

2

20

3,8

461

11529

4,0

2

20

3,8

145

3897

1,4

53

530

100

11418

285936

100

Em termos de afetação dos solos,
solos considera-se que, no projeto da linha elétrica, esta
ocorre unicamente na zona de implantação dos apoios,
apoios sendo este um impacte que ocorre
na fase de construção e se prolonga para a fase de exploração. Durante a fase de
construção, às áreas referidas no quadro devem acrescer áreas interferidas
temporariamente, nomeadamente pelo estaleiro e eventual necessidade de abertura de
novos acessos.
O Parque eólico e todas as suas componentes (aerogeradores, plataformas de montagem,
acessos, estaleiro, subestação) estão integrados em Cambissolos dístricos de depósitos
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de vertente em áreas de xistos e rochas afins, frequentemente com filões de rochas
quartzíticas - Bdxx2
Bdxx2 3.1,
3.1 correspondente à classe de aptidão AN PN F2,
F2 pelo que se
considera a afetação da totalidade dos solos nesta componente, ou seja, uma área total de
(29327 m2) na fase de construção e exploração e mais 5000 m2 apenas durante a fase de
construção correspondente à área do estaleiro.

2.3.10 Esclarecer a reduzida percentagem de solo com elevada capacidade de Uso
Agrícola (A1) no espaço inerente à linha elétrica (4.91%), quando comparada com
(50.93
93 %).
a percentagem de efetiva Ocupação Agrícola no mesmo espaço (50.
A ocupação do espaço por uso agrícola não é equiparável à presença de solos de boa
aptidão agrícola. Os solos de classe A1 apenas são interferidos em 2 apoios (P51 e P52
com cerca de 20 m2 de área de ocupação – 3,8%, conforme Figura A2.2 – Carta de
Aptidão de Solos do Anexo A.VI) e numa extensão de 461 metros (troço aéreo da linha –
sem afetação direta do solo), na envolvente do rio Tua, zona de solos de aluvião e por isso
com características mais favoráveis à produção agrícola. Contudo esta situação não
implica que sejam só nestas áreas que seja praticada atividade agrícola, que ocupa grande
parte da área de desenvolvimento da linha, sendo ocupados solos agrícolas em 32 apoios
(60,4 %) e numa extensão de atravessamento em vão de linha de 6761 metros (veja-se
Figura A1.1 e A1.2 - Carta de Ocupação e Uso do Solo do Anexo A.VI).

localizam--se em
2.3.11 Retificar a afirmação "Algumas das áreas agricultadas localizam
solos integrados na Reserva Agrícola Nacional (RAN)" (página 51 do relatório
síntese), dado que se verifica
verifica que o traçado da linha elétrica se desenvolve quase
integralmente em área classificada como RAN.
Onde se lê:
“Algumas das áreas agricultadas localizam-se em solos integrados na Reserva Agrícola Nacional
(RAN);”.

Deve ler-se:
“A maioria das áreas agricultadas onde se desenvolve a linha elétrica localizalocaliza-se em solos
integrados na Reserva Agrícola Nacional (RAN);”.

2.3.12 Quantificar as áreas da ocupação atual do solo para efeito da avaliação do
efetivo impacte do projeto, tendo em consideração as áreas
áreas onde haverá efetiva
alteração ou condicionamento do uso atual.
A afetação por cada componente do projeto é a apresentada nos quadros 3 e 4, na
resposta ao ponto 2.3.1.
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2.3.13 Para o uso do solo, apresentar um quadro resumo de classificação dos
impactes
impactes inerentes a cada uma das componentes relevantes do projeto.
Tendo por base a classificação de impactes indicada no capítulo 6.3 do EIA, no quadro
seguinte é apresentada o quadro síntese correspondente.
Quadro 13 - Quadro síntese de impactes
Descritor

Ação
− Alargamento/beneficiação de
acessos existentes
− Abertura de novos acessos

− Implantação da subestação e posto
de comando

− Implantação de plataformas de
montagem dos aerogeradores

Ocupação
atual do solo
− Estaleiro

− Abertura de valas para instalação
de cabos

− Linha elétrica

Impacte
Negativo
Direto
Permanente e irreversível (parque eólico) a
temporário e reversível (linha)
Magnitude reduzida
Pouco significativo
Negativo
Direto
Permanente
Irreversível
Magnitude reduzida
Pouco significativo
Negativo
Direto
Temporário
Reversível
Magnitude reduzida
Pouco significativo
Negativo
Direto
Temporário
Reversível
Magnitude reduzida
Pouco significativo
Negativo
Direto
Temporário
Reversível
Magnitude muito reduzida
Muito pouco significativo
Negativo
Direto
Permanente
Irreversível
Magnitude moderada (áreas florestais)
reduzida (restantes usos)
Moderadamente (áreas florestais) a Pouco
(restantes usos) significativo

2.3.14 Quanto às medidas de minimização preconizadas, deve ser apresentado
um quadro resumo com a relação entre as mesmas e os impactes identificados
que pretendem minorar.
Expõe-se as medidas propostas no EIA e que minimizam os impactes nos Solos, Aptidão da
terra e Ocupação atual do solo:
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1. A área de intervenção deve ser claramente delimitada e limitada ao
estritamente necessário para a obra, de modo a não se efetuarem intervenções
em áreas adjacentes;
2. Os estaleiros e parques de materiais devem localizar-se preferencialmente em
áreas degradadas, devendo ser privilegiados locais de declive reduzido e com
acesso próximo, para evitar ou minimizar movimentações de terras e abertura
de acessos;
3. Os apoios da linha elétrica não devem localizar-se em solos de aptidão agrícola
elevada da Reserva Agrícola Nacional (RAN) e outras áreas de ocupação
relevante agrícola, nomeadamente áreas de vinha, pomar ou olival;
4. As ações de desmatação e decapagem dos solos devem ser limitadas às zonas
indispensáveis para a execução da obra;
5. Antes dos trabalhos de movimentação de terras, deve proceder-se à
decapagem da terra viva e ao seu armazenamento em pargas, para posterior
reutilização em áreas afetadas pela obra;
6. As obras de abertura dos novos acessos ou ao melhoramento dos acessos
existentes, devem ser realizadas de modo a reduzir ao mínimo as alterações na
ocupação do solo fora das zonas que posteriormente ficarão ocupadas pelo
acesso;
7. Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve procederse à recolha do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto
absorvente adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino final ou
recolha por operador licenciado;
8. Deve proceder-se ao restabelecimento e recuperação paisagística da área
envolvente degradada com espécies autóctones, restabelecendo as condições
naturais de infiltração com a descompactação e arejamento dos solos
No quadro seguinte é efetuada a relação entre os impactes identificados no EIA e as
medidas de minimização. De modo a simplificar, no quadro seguinte são referidas as
medidas de minimização consoante a numeração acima exposta.
Quadro 14 - Quadro síntese de impactes e medidas de minimização
Descritor

Solos e
Aptidão da
Terra

Ação

Impacte

Medidas
Minimizadoras

− Alargamento/beneficiação
de acessos existentes
− Abertura de novos acessos

Negativo
Direto
Permanente e irreversível (parque eólico) a
temporário e reversível (linha)
Magnitude reduzida
Pouco significativo

1, 2, 6, 8

− Implantação da subestação
e posto de comando

Negativo
Direto
Permanente
Irreversível

1, 4,5

36
Aditamento ao Estudo de Impacte Ambiental do Parque Eólico de Mirandela

Descritor

Ação

− Implantação de plataformas
de montagem dos
aerogeradores

− Estaleiro

− Abertura de valas para
instalação de cabos

− Linha elétrica

− Alargamento/beneficiação
de acessos existentes
− Abertura de novos acessos

− Implantação da subestação
e posto de comando

Ocupação
atual do solo

− Implantação de plataformas
de montagem dos
aerogeradores

− Estaleiro

− Abertura de valas para
instalação de cabos

− Linha elétrica

Impacte
Magnitude reduzida
Pouco significativo
Negativo
Direto
Temporário
Reversível
Magnitude reduzida
Pouco significativo
Negativo
Direto
Temporário
Reversível
Magnitude reduzida
Pouco significativo
Negativo
Direto
Temporário
Reversível
Magnitude muito reduzida
Muito pouco significativo
Negativo
Direto
Permanente
Irreversível
Magnitude reduzida
Pouco significativo
Negativo
Direto
Permanente e irreversível (parque eólico) a
temporário e reversível (linha)
Magnitude reduzida
Pouco significativo
Negativo
Direto
Permanente
Irreversível
Magnitude reduzida
Pouco significativo
Negativo
Direto
Temporário
Reversível
Magnitude reduzida
Pouco significativo
Negativo
Direto
Temporário
Reversível
Magnitude reduzida
Pouco significativo
Negativo
Direto
Temporário
Reversível
Magnitude muito reduzida
Muito pouco significativo
Negativo

Medidas
Minimizadoras

1, 4, 5, 8

1, 2, 7,8

1, 4, 5

1, 3, 4, 7

1, 2, 6, 8

1, 4,5

1, 4, 5, 8

1, 2, 7,8

1, 4, 5

1, 3, 4, 7
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Descritor

Ação

Impacte

Medidas
Minimizadoras

Direto
Permanente
Irreversível
Magnitude moderada (áreas florestais)
reduzida (restantes usos)
Moderadamente (áreas florestais) a Pouco
(restantes usos) significativo
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2.4 Socioeconomia
2.4.1 Apresentar uma identificação da tipologia de ocupação na envolvente da
área do projeto mais desenvolvida, nomeadamente com identificação de todas as
habitações, atividades económicas, equipamentos sociais e turísticos, próximas do
parque eólico, da linha elétrica e respetivos apoios, expondo, de forma específica e
sistemática, as respetivas distâncias.
As freguesias de Francos, Lamas de Orelhão e Passos, nas quais se localiza o parque eólico
e a maior parte da linha elétrica, são freguesias de génese rural, marcadas por pequenos
perímetros urbanos e muita habitação dispersa. Em complemento da informação
apresentada no capítulo 4.10, e de acordo com os dados dos Censos 2011 (Quadro 15),
verifica-se uma densidade de alojamentos baixa, sendo quase todos os edifícios são
exclusivamente residenciais e todos construídos para possuírem 1 ou dois alojamentos.
A freguesia de Mirandela, na qual apenas passa um pequeno troço da linha elétrica, junto
à subestação de Mirandela, apresenta uma génese bastante diferente (Quadro 16), com
um perímetro urbano maior e mais consolidado, como é possível verificar pela densidade
de alojamentos. Nesta freguesia verifica-se, ainda, uma maior diversidade de usos e tipos
de edifícios. Porém, importa realçar que a linha elétrica atravessa uma parte da freguesia
fora da cidade de Mirandela e de qualquer outro aglomerado urbano.
Quadro 15 - Dados Censos 2011 para as freguesias de Francos, Lamas de Orelhão e Passos

Freguesia

Total (nº)

Edifícios
Clássico construído
estruturalmente para
possuir 1 ou 2
alojamentos (nº)

Edifício
exclusivamente
residencial (nº)

Densidade de alojamentos
2
(nº/km )

Franco
Lamas de
Orelhão

165

165

148

9,64

229

229

222

12,02

Passos

238

238

234

13

Quadro 16 - Dados Censos 2011 para a freguesia de Mirandela

Total (nº)

Edifícios

3217

Clássico construído estruturalmente para possuir 1 ou
2 alojamentos (nº)

2635

Clássico construído estruturalmente para possuir 3 ou
mais alojamentos (nº)

563

Outro tipo de edifícios (nº)

19

Edifício exclusivamente residencial (nº)

2760

Edifício principalmente residencial (nº)

435
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Edifício principalmente não residencial (nº)
2

Densidade de alojamentos (nº/km2)

22
198,96

Pela análise de fotografia aérea (Google Maps) é possível verificar que na envolvente do
parque eólico e da linha elétrica existe ocupação maioritariamente agrícola e
agroflorestal, sendo que a pouca ocupação urbana apresenta um padrão disperso com
edificações isoladas, das quais apenas duas apresentam
am uso habitacional. Na figura
seguinte é possível identificar os dois edifícios habitacionais que se localizam na
envolvente da linha elétrica, embora fora do corredor de proteção definido (25
( metros
para cada lado da linha), encontrando-se
encontrando a 38m e 70m de distância desta.

Figura 2 - Habitações na proximidade da linha elétrica

Nas
as proximidades do parque eólico e troço inicial da linha elétrica não se verifica a
existência de atividades económicas nem quaisquer equipamentos turísticos,
turísticos sociais ou
de lazer.. Atendendo a que a restante parte do troço da linha elétrica e respetivos apoios
se localizam predominantemente em solos agrícolas, também não se verifica a existência
de equipamentos à exceção de infraestruturas de apoio às atividades agrícolas, sendo esta
a atividade económica dominante.

2.4.2 Relativamente à ocupação agrícola e florestal de produção, o EIA apresenta
as extensões dos atravessamentos pela linha elétrica, mas não quantifica a
afetação dessas áreas pelos apoios
apoios e pelo estabelecimento da faixa de serviço.
Apresenta a síntese das áreas afetadas pela implantação do parque eólico por
elemento do projeto, mas não o total de área afetada por classe. Assim, a afetação
das áreas de ocupação agrícola e florestal de produção
produção deve ser apresentada
quantitativamente e qualitativamente (vinha, pomares, olival), tendo em
consideração todos os elementos do projeto.
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A extensão atravessada por cada classe de ocupação do solo e a área correspondente à
faixa de serviço e segurança (25 m centrada no eixo da linha) é a apresentada na resposta
ao ponto 2.3.1. No quadro seguinte apresenta-se a ocupação do solo interferida pelos
apoios da linha, discriminando na ocupação agrícola quais as culturas praticadas.
Quadro 17 - Ocupação do solo interferida pela linha
2

Classe de Ocupação do Solo
Afloramentos rochosos
Culturas temporárias
Pomares

Ocupação
Agrícola

Olival

Apoios

Total Apoios

-

-

P13, P23, P25, P26, P27,
P28, P30, P31, P32, P36,
P40, P42, P44, P51
P10, P12, P16, P20, P33,
P52

Área afetada (m2)
2
(cerca de 10 m por
apoio)

14

140

6

60

P17, P18, P21, P22, P24,
P29, P35, P37, P38, P45,
P53

11

110

P19

1

P4, P5, P6, P34
P1, P2, P9, P46, P47

4
5

Exóticas

P15

1

10
40
50
10

Vegetação arbustiva

P3, P7, P8, P11, P39, P41,
P43, P48, P49, P50

10

100

Zonas Humanizadas

P14

1

Linhas de água

-

0

10
0

53

530

Vinhas
Floresta de produção
Floresta natural

Total

Em termos da faixa de serviço da linha, esta apenas tem implicações na componente
arbórea, em especial na floresta de produção (pinheiro bravo e eucalipto, de maiores
dimensões e de crescimento rápido, incompatíveis com a linha) pela necessária garantia
da servidão. Outras ocupações, nomeadamente
nomeadamente a atividade agrícola, principal
componente que ocorre na faixa,
faixa, pode persistir sob a linha.
Relativamente ao Parque Eólico, as áreas totais interferidas pelo projeto (em consonância
com o quadro 3 da resposta ao ponto 2.3.1 do presente aditamento) são as apresentadas
no quadro seguinte. Note-se contudo que a interferência em 5000m2 correspondente à
implantação do estaleiro é uma afetação temporária, sendo as restantes permanentes
(29327 m2).
Quadro 18 - Ocupação do solo total interferida
interferida pelo parque eólico
Classe
Afloramentos rochosos
Floresta de produção

2

Total Parque Eólico (m2)
3210,32
14786 (5000 corresponde a uma afetação
temporária pelo estaleiro)

Floresta natural

8358,32

Vegetação arbustiva

7972,16
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2

Total Parque Eólico (m2)

Classe
Total

34327

2.4.3 Apresentar uma estimativa do aumento de tráfego durante a fase de
construção.
Durante a construção do parque eólico, estima-se que na altura de pico dos trabalhos o
número de veículos que afluem a esta área ronde os 75 por dia. No quadro seguinte
apresentam-se as estimativas do aumento de tráfego.
Quadro 19 - Veículos usados na construção do parque eólico
Atividades
Movimentação
terras

de

Duração
169 dias
16 dias

Betonagem

33 semanas
Montagens

Tipos de veículos
Veículos pesados
Veículos ligeiros
Veículos pesados
Veículos ligeiros
Gruas
Veículos pesados
Veículos ligeiros

Nº de veículos
12 veículos/dia
6 veículos/dia
63 veículos/dia
6 veículos/dia
17 veículos/semana
18 veículos/semana
10 veículos/semana

Durante a construção da linha elétrica, também se prevê o recurso a vários veículos e
máquinas, no quadro seguinte apresentam-se esses valores.
Quadro 20 - Veículos usados na construção da linha elétrica
Atividades

Execução de Fundações e acessos

Colocação de apoios

Colocação de cabos

Tipos de veículos
Retroescavadoras
Veículos ligeiros 4x4
Viaturas ligeiras mistas até
3500kG
Veículo pesado com grua até 20
TON
Retroescavadoras
Veículos ligeiros 4x4
Viaturas ligeiras mistas até
3500kG
Veículo pesado com grua até 20
TON
Auto grua até 80 TON
Retroescavadoras
Veículos ligeiros 4x4
Viaturas ligeiras mistas até
3500kG
Veículo pesado com grua até 20
TON
Auto grua até 60 TON

Nº de veículos
2 veículos/dia
2 veículos/dia
2 veículos/dia
1 veículos/dia
2 veículos/dia
2 veículos/dia
2 veículos/dia
1 veículos/dia
1 veículos/dia
1 veículos/dia
2
2
1
1

42
Aditamento ao Estudo de Impacte Ambiental do Parque Eólico de Mirandela

2.4.4 Reformular a avaliação de impactes ambientais no âmbito deste fator
ambiental, tendo em consideração a caraterização da envolvente solicitada,
incluindo os impactes inerentes à afetação de áreas agrícolas e de floresta de
produção, e atendendo ainda às eventuais modificações gerais na qualidade e
hábitos de vida da população.
Em complemento à informação apresentada no ponto 6.11 do Relatório Síntese do
presente EIA, foi elaborada uma reformulação à avaliação de impactes no capítulo da
socioeconomia, da qual se destacam os impactes apresentados neste ponto.
Os principais impactes decorrentes da implantação do parque eólico e respetiva linha
elétrica prendem-se com a ocupação de solos agrícolas e florestais, com
constrangimentos para as atividades agrícolas e de exploração florestais que possa existir
nessas áreas. Estes impactes terão maior significância durante a fase de construção, na
qual irão decorrer trabalhos no solo, movimentação de veículos, máquinas e pessoas e
abertura de acessos, ainda que temporários no caso dos acessos aos apoios da linha.
Por outro lado, na fase de exploração o impacte será pouco significativo uma vez que o
funcionamento do parque eólico e da linha elétrica apenas afetarão estas atividades com a
ocupação de espaço pelos equipamentos. A ocupação agrícola e florestal na área do
corredor da linha elétrica e envolvente apenas será afetada pela presença dos apoios da
linha, podendo nessas áreas decorrer o normal funcionamento de todas as atividades de
exploração.
Outro impacte decorrente deste projeto, mas apenas da fase de construção, está
relacionado com a perturbação da circulação nas vias de acesso ao parque eólico e linha
elétrica, bem como na emissão de poeiras, ruído e vibrações. Estes impactes estão
associados ao aumento de tráfego de veículos afetos à obra e de transporte de materiais e
equipamentos, à movimentação de máquinas e aos trabalhos de construção a realizar.
Estes impactes, ainda que tenha uma magnitude moderada, não se consideram muito
significativo uma vez que decorrem pontualmente ou por períodos limitados no tempo.
A incomodidade das populações decorrente do aumento do tráfego rodoviário será,
ainda, minimizada pela utilização de acessos à obra que não atravessem as povoações
locais.
No que diz respeito às vivências e hábitos da população, os impactes decorrentes da
implantação e exploração do parque eólico e respetiva linha elétrica estão diretamente
relacionado com a intrusão de elementos estranhos na paisagem, bem como a
incomodidade devido à emissão de ruído. Estes impactes são corretamente avaliados nos
pontos inerentes à “Paisagem” (2.5) e “Ambiente Sonoro” (2.1).
De uma forma geral, uma vez que as áreas a afetar são relativamente reduzidas,
considera-se que os impactes ambientais decorrentes da ocupação de áreas agrícolas ou
florestais por elementos do projeto são pouco significativos. Também, dada a natureza do
tipo de projeto, a sua exploração não afetará de forma significativa a produção agrícola
e/ou florestal nas áreas envolventes, sendo que a afetação às populações vizinhas, para
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além da intrusão visual, decorrerá apenas da emissão de ruído dos aerogeradores, cujo
impacte foi avaliado no EIA como pouco significativo.
Para além dos impactes negativos sobre as atividades económicas locais, nomeadamente
agricultura e exploração florestal, existem também impactes positivos significativos
relacionados com a criação de postos de trabalho e o desenvolvimento do comércio local,
sobretudo durante a fase de construção.
Na fase de exploração, para além da criação de emprego associado à manutenção do
parque eólico, incluindo caminhos e equipamentos, salienta-se que os custos de
exploração do parque eólico e a sua manutenção envolvem a aquisição de materiais
diversos (como matérias primas e lubrificantes) e serviços, incluindo-se a manutenção dos
caminhos. Estes custos beneficiarão a economia local, sobretudo do concelho, com
reflexos positivos na população e atividades económicas, sendo um impacte positivo,
pouco significativo e de âmbito local.
Quadro 21 - Quadro síntese de impactes na Socioeconomia
Ação

Impacte
Ocupação de solos agrícolas e
florestais e afetação das atividades

Aumento do tráfego de veículos e
máquinas

Emissão de poeiras

− Atividades de construção do parque
eólico e linha elétrica
Emissão de ruído

Criação de postos de trabalho

Avaliação do impacte
Negativo
Direto
Temporário
Reversível
Magnitude moderada
Pouco significativo
Negativo
Direto
Temporário
Reversível
Magnitude moderada
Pouco significativo
Negativo
Direto
Temporário
Reversível
Magnitude reduzida
Pouco significativo
Negativo
Direto
Temporário
Reversível
Magnitude reduzida
Pouco significativo
Positivo
Direto
Temporário
Reversível
Magnitude moderada
Pouco significativo
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Ação

Impacte
Desenvolvimento do comércio local

Avaliação do impacte

Positivo
Indireto
Temporário
Reversível
Magnitude reduzida
Pouco significativo

Ocupação de solos agrícolas e
florestais e afetação das atividades

Negativo
Direto
Permanente
Irreversível
Magnitude reduzida
Pouco significativo

Emissão de ruído

Negativo
Direto
Permanente
Irreversível
Magnitude reduzida
Pouco significativo
Positivo
Direto
Permanente
Irreversível
Magnitude reduzida
Pouco significativo

− Exploração do parque eólico e linha
elétrica

Criação de postos de trabalho e
consumo de materiais associados às
atividades de manutenção
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2.5 Paisagem
Para resposta e esclarecimento integral e mais coerente a todas as questões colocadas,
optou-se por rever toda a análise do descritor “Paisagem” do EIA, o qual consta de
documento individualizado no Anexo A.VII ao presente Aditamento, incluindo
caraterização da situação de referência, análise de impactes e medidas de minimização,
bem como as peças desenhadas de suporte à análise.
da
a mesma. Deve ser
2.5.1 Apresentar a definição da área de estudo e cartografia d
delimitada e com expressão gráfica uma área de estudo na forma de buffer com 5
km, cuja forma deve ser o resultado de terem sido consideradas todas as
componentes do projeto — aerogeradores, subestação e linha elétrica aérea.
De acordo com o solicitado foi delimitada uma área de estudo na forma de um buffer de
5km (5000 m), cuja forma resultou da integração de todas as estruturas previstas no
âmbito do presente projeto, aerogeradores, subestação e edifício de controlo e linha
elétrica.
Veja-se Anexo A.VII – Descritor Paisagem.

2.5.2 Apresentar a Carta de Unidades de Paisagem/Subunidades
Paisagem/Subunidades de Paisagem. Na
nível
vel hierárquico, as
sua elaboração deve ser considerado como primeiro ní
unidades de paisagem definidas para Portugal Continental em Cancela d'Abreu et
al. (2004). As unidades e subunidades de paisagem que venham a ser
consideradas devem ser descritas e a relação de hierarquia deve ser evidente.
De acordo com o solicitado foi elaborada a Carta de Subunidades de Paisagem, tendo por
base a caracterização de âmbito regional presente no estudo de identificação e
caracterização da paisagem de Portugal, publicado pela Direcção-Geral de Ordenamento
do Território e Desenvolvimento Urbano em 2004: “Contributos para a Identificação e
Caracterização da Paisagem em Portugal Continental”.
Veja-se Anexo A.VII – Descritor Paisagem.

2.5.3 Apresentar a Carta
Carta de Qualidade Visual, devendo refletir a informação mais
atualizada possível (orto).
De acordo com o solicitado foi elaborada a Carta de Qualidade Visual à escala 1:25 000,
apresentada no Anexo A.VII. À semelhança da restante cartografia optou-se por
apresentar esta análise sobre a carta militar de forma translúcida, uma vez que sobre o
orto a diferenciação entre as diferentes classes de qualidade visual se manifestava pouco
percetível.
Veja-se Anexo A.VII – Descritor Paisagem.
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2.5.4 Apresentar a Carta de Absorção Visual com base na informação já
apresentada para as bacias visuais dos pontos considerados na Fig 6.12.1
Frequência Visibilidade A3 e circunscrita pela área de estudo.
De acordo com o solicitado foi elaborada a Carta de Absorção Visual à escala 1:25 000,
sobre a carta militar de forma translúcida, apresentada no Anexo A.VII.
Veja-se Anexo A.VII – Descritor Paisagem.

2.5.5 Apresentar a Carta de Sensibilidade Visual. Como parâmetro síntese, deve
ser elaborada a partir do cruzamento das duas anteriores, de acordo com a matriz
habitualmente utilizada para a Sensibilidade, devendo a mesma ser apresentada.
De acordo com o solicitado foi elaborada a Carta de Sensibilidade Visual à escala 1:25000
sobre a carta militar de forma translúcida, apresentada no Anexo A.VII.
Veja-se Anexo A.VII – Descritor Paisagem.

2.5.6 Apresentar uma avaliação de impactes individualizada das diversas
componentes e áreas do projeto, sendo que deve também ser efetuada uma
apreciação do conjunto.
De acordo com o solicitado foi elaborada uma avaliação de impactes individualizada para
os aerogeradores (Parque Eólico), subestação e linha elétrica, apresentando-se na
conclusão uma avaliação do impacte para a globalidade do projeto.
Veja-se Anexo A.VII – Descritor Paisagem.

2.5.7
2.5.7 O que se refere aos impactes visuais, o objetivo desta avaliação é determinar
para cada componente ou área do projeto, durante a fase de exploração, a
expressão do seu impacte visual sobre a área de estudo e em particular sobre as
áreas correspondentes às classes de qualidade visual, em particular as classes de
qualidade visual mais elevada.
De acordo com o solicitado foram elaboradas as bacias visuais da linha elétrica e para
cada um dos 8 aerogeradores, apresentadas no Anexo A.VII. Foram também quantificadas
as áreas de elevada qualidade visual afetadas visualmente pelos aerogeradores,
integradas em tabela no capítulo referente à análise da Qualidade Visual. Por fim,
apresentou-se a cartografia de análise espacial, Frequência de Visibilidades, Absorção
Visual, Qualidade Visual e Sensibilidade Visual à escala 1:25 000 sobre a carta militar de
forma translúcida.
Para a restante cartografia, por se manifestar percetível à escala 1:50 000, uma vez que
apresenta menos pormenores, optou-se por esta escala, de modo a evitar uma quantidade
excessiva de desenhos de elevado formato. Veja-se Anexo A.VII – Descritor Paisagem.
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2.6 Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
2.6.1 Face aos elementos identificados no EIA, apresentar uma carta de
condicionamento, à escala
escala 1:5 000 ou 1:2 000, com todos os elementos do projeto
(aerogeradores, linha elétrica e apoios, valas de cabos, subestação, acessos a
beneficiar e a construir), indicando as áreas de trabalho, de estaleiro e de acessos,
bem como as zonas de exclusão e áreas
áreas de proteção a salvaguardar na área do
projeto.
Veja-se Anexo A.VIII ao presente aditamento.
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3. Reformulação do RNT
O Resumo Não Técnico (RNT) reformulado deve ter em consideração os
elementos adicionais solicitados no presente pedido e uma data atualizada.
Veja-se Anexo A.XIX ao presente aditamento.
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4. ANEXOS
Anexo A.I – Comprovativos Património

Anexo A.II – Peças
Peças desenhadas
desenhadas do projeto do parque eólico

Anexo A.III – Peças
Peças desenhadas
desenhadas do projeto da linha elétrica

Anexo A.IV – Documentos pedido de colocação de cancelas

Anexo A.V – Cartografia com a implantação de todas as componentes de projeto bem
como das ocorrências patrimoniais, incluindo as áreas dos vários núcleos em vias de
classificação

Anexo A.VI
A.VI - Figuras descritores

Anexo A.VII – Paisagem

Anexo A.VIII – Planta de condicionamentos à obra do PAA

Anexo A.XIX – Resumo Não Técnico (Rev.
(Rev. 01)
01)
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