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1. INTRODUÇÃO 

A Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), na qualidade de entidade licenciadora, apresentou à 
Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao projeto 
“Parque Eólico de Mirandela”, em fase de projeto de execução, cujo proponente é a empresa PERFORM 
3 – PARQUES EÓLICOS, Lda. 

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

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

 APA: Dr.ª Clara Sintrão (consulta pública) 

 APA: Eng.ª Maria João Leite (ambiente sonoro) 

 Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) 

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

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-Norte): Dr.ª Rita Ramos 

 Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG): Eng.ª Ana Isabel Costa 

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

Posteriormente o ICNF informou a Autoridade de AIA que não iria participar na comissão de avaliação, 
uma vez que o projeto não se localiza em “Áreas Sensíveis”, ou seja em Áreas Protegidas ou territórios 
englobados na Rede Natura 2000. No entanto foi solicitado um parecer externo a essa entidade tendo 
em conta o n.º 10 do artigo 14.º do referido diploma. 

O projeto enquadra-se no ponto 3i, do Anexo II do diploma mencionado, respeitante a “Aproveitamento 
da energia eólica para produção de eletricidade”. 

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

 Volume I - Resumo Não Técnico (RNT) 

 Volume II - Relatório Síntese 

 Volume III - Anexos Técnicos 

 Aditamento 

O EIA foi elaborado pela empresa AMBI 22 – Estudos e Projetos em Ambientes, Lda., com inicio dos 
estudos preliminares em 2013 e concluído no período de junho a abril de 2016.  

 

2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

O procedimento de avaliação contemplou o seguinte: 

 Instrução do processo de AIA, e nomeação da CA. 

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

 No decurso da análise da conformidade do EIA, a CA considerou necessário a solicitação de 
elementos adicionais, ao abrigo do n.º 8, do Artigo 14.º, do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
outubro.  

- O proponente entregou elementos adicionais, tendo sido considerado que, de uma maneira 
geral, a informação contida no Aditamento dava resposta às questões levantadas pela CA, 
pelo que foi declarada a conformidade do EIA. 
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- No entanto, e sem prejuízo de ter sido dada a conformidade ao EIA, a CA considerou que 
persistiam ainda questões/elementos por apresentar e esclarecer, pelo que foi solicitada a 
apresentação de elementos complementares. 

 Solicitação de pareceres específicos ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 
(ICNF), e ao Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. (LNEG). Os pareceres recebidos 
encontram-se em anexo e foram analisados e integrados no presente parecer. 

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

 Análise dos resultados da Consulta Pública, que decorreu durante 20 dias úteis, de 04 de outubro 
a 02 de novembro de 2016.  

 Análise técnica do EIA e elaboração de pareceres sectoriais. 

 Elaboração do parecer final. 

 

3. O PROJETO 

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no EIA. 

3.1. ANTECEDENTES 

O projeto designado por Parque Eólico de Mirandela, a localizar na Serra de Santa Comba, 
especificamente nas freguesias de Franco e Lamas de Orelhão, do Concelho de Mirandela, apresentava 
uma previsão inicial de 13 aerogeradores.  

Na sequência de contactos com diversas entidades, nomeadamente o ICNF, a Direção-Regional de 
Cultura do Norte, a CCDR-Norte e a Câmara Municipal de Mirandela, o proponente elaborou novos 
estudos de configuração do parque eólico, passando o Parque Eólico de Mirandela a ter uma 
configuração final de oito aerogeradores. 

Foi entregue pelo proponente, na DGEG, em fevereiro de 2016, do Projeto de Execução e do Estudo de 
Incidências Ambientais, no entanto, a DGEG solicitou um parecer à APA para efeitos de verificação da 
aplicabilidade do regime jurídico de avaliação de impacte ambiental (AIA) ao projeto. 

A APA considerou que o projeto devia ser sujeito a procedimento de AIA nos termos do disposto na 
subalínea iii) da alínea b) do n.º 3 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, por 
poder ser suscetível de provocar impactes significativos no ambiente. 

3.2. OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

O objetivo do projeto é a produção de energia elétrica a partir de uma fonte de energia renovável 
contribuindo para o cumprimento do Protocolo de Quioto.  

No contexto nacional, além da aprovação do Protocolo de Quioto através do Decreto n.º 7/2002, de 25 
de Março, foi definida a I Estratégia Nacional para a Energia (constante na Resolução do Conselho de 
Ministros nº 29/2010), que tem como base o horizonte de 2020, estabelece como principais objetivos a 
redução da dependência energética do País para 74% em 2020, onde 60% da eletricidade produzida 
tenha origem em fontes renováveis, reduzindo em 25% o saldo importador energético. 

Neste sentido, foi aberto o concurso para atribuição de capacidade de injeção de potência na rede do 
sistema elétrico de serviço público e pontos de receção associados para energia elétrica produzida em 
centrais eólicas, tendo sido atribuído em maio de 2008 à PERFORM 3 – PARQUES EÓLICOS, Lda. 25 MW 
de Potência para as regiões de Macedo de Cavaleiros, Valpaços e Mirandela.  

O Parque Eólico de Mirandela, constituído por 8 aerogeradores com uma potência unitária de 3,2 MW, 
terá uma potência total na ordem dos 26 MW, com a qual se estima produzir cerca de 67 GWh/ano. 
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3.3. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 

O Parque Eólico de Mirandela e linha elétrica aérea associada a 60 kV, situa-se na Serra de Santa Comba, 
nas freguesias de Franco, Lamas de Orelhão e Passos, no concelho de Mirandela.  

O parque eólico é constituído por 8 aerogeradores de 3,2 MW de potência unitária cada, distribuídos ao 
longo do conjunto de elevações mais orientais da serra de Santa Comba, entre as cotas 790 e 930.  

A ligação ao Serviço Elétrico Nacional (SEN) será estabelecida através de uma linha elétrica aérea, a 60 
kV, com um comprimento aproximado de 11,5 km, que ligará o parque eólico à subestação de 
Mirandela. A linha elétrica aérea, a 60 kV terá 53 apoios. 

A área de implantação do projeto encontra-se fora de qualquer área Classificada na Rede Natura 2000. 
Contudo, é de referir o Sítio de Interesse Comunitário (SIC) Romeu (PTCON0043), a cerca de 3,8 km do 
limite da linha elétrica aérea. 

Na área de estudo, verifica-se a existência de imóveis classificados ou em vias de classificação: 

a) Abrigos rupestres do regato das Bouças, localizado na Encosta Este da Serra dos Passos - 
Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público (Decreto n.º 26-A/92, DR, I Série-B, n.º 126, 
de 1-06-1992) possuindo delimitada uma zona especial de proteção (ZEP - Portaria n.º 125/93, 
DR, I Série-B, n.º 29, de 4-02-1993); 

b) Conjunto de Sítios Arqueológicos da Serra de Santa Comba (Serra de Passos), nas freguesias de 
Veiga de Lila e Vales, concelho de Valpaços, e Sucçães, Passos, Lamas de Orelhão e União das 
Freguesias de Franco e Vila Boa, concelho de Mirandela, distrito de Bragança - Em Vias de 
Classificação, (Anúncio n.º 104/2014, DR, 2.ª série, n.º 84, de 2-05-2014). 

De referir ainda que a área de implantação da linha elétrica designadamente, no último troço da linha 
elétrica, entre o apoio V9 e V10, sobrepõe-se ao Parque Natural Regional do Vale do Tua criado pelo 
Regulamento n.º 364-A/2013, de 24 de setembro (D.R. n.º 184, Suplemento, Série II de 2013-09-24 e 
Declaração de retificação n.º 28/2014. D.R. n.º 8, Série II de 2014-01-13).  

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

 8 aerogeradores, com uma potência unitária de 3,2 MW; 

 8 plataformas de apoio à montagem dos equipamentos; 

 Rede elétrica de cabos de interligação dos aerogeradores ao edifício de comando e subestação; 

 Edifício de comando/Subestação; 

 Acessos; 

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

Potência Instalada  26 MW 

Produção Prevista Total  67 GWh/ano 

Aerogeradores 

Número 8 

Potência unitária 3,2 MW 

Altura 119 m 

Diâmetro do rotor 122 m 

Posto de transformação Interno 

Plataforma de montagem 1 625 m2 

Número de pás 3 

Velocidade de rotação 
6,1 a 11,3 rpm (+ 
15%) 

Velocidade do Vento 
Início de funcionamento 3 m/s 

Máxima de serviço 22 m/s 

Rede elétrica interna (vala) 
Profundidade x largura 0,60 m x 1,20 m 

Extensão 4 622,6 m 

Edifício de comando/ subestação  240 m2 

Linha elétrica aérea a 60 kV  11,5 km 

 

Para o transporte dos grandes equipamentos para a construção do parque eólico serão utlizados os 
caminhos existentes, nomeadamente através da A4, com saída para a EN15 (saída Lamas de Orelhão). 
Este encontra-seàide tifi adoà o oà á essoàp i ipalàaoàpa ueàeóli o .àOs acessos próximos e dentro 
da área do parque eólico existentes serão sujeitos a regularização com alargamento das plataformas e 
faixas de rodagem e com pequenas correções de traçado, de forma a permitirem o acesso à obra de 
elementos de grande dimensão, nomeadamente as torres, pás, nacelles e outros pesados elementos de 
construção necessários à montagem dos aerogeradores. 

As vias de acesso dentro do parque eólico têm uma extensão estimada em cerca de 7 654 m, de entre as 
quais, cerca de 6 792 m são de reabilitação de vias existentes e cerca de 862 m são de vias de acesso 
novas. 

O projeto prevê a construção de uma Subestação contemplando o edifício de comando e controlo e 
posto de seccionamento, bem como a subestação elétrica de ligação à rede de Média Tensão 60 kVA 
por linha aérea. A SE - Subestação elevatória da tensão é propriedade do proponente, que será em 
Corrente Alternada, dos 20kV usados internamente para os 60kV do Ponto de Recepção. 

A subestação conforme localização indicada, terá um edifício de comando e controlo com uma área de 
implantação de cerca de 240 m2 (12m x 20m), e adjacente, o recinto exterior da subestação 
propriamente dita, com uma área de cerca de 264 m2 (12m x 22m). O edifício de controlo será de piso 
único com cerca de 4 metros, construído em alvenaria e com dimensões suficientes de forma a alojar os 
equipamentos de corte, proteção e medida do parque eólico. O recinto exterior da subestação será 
delimitado e de acesso protegido por uma rede metálica plastificada com 2 m de altura, assente num 
murete de betão com uma altura de 15cm acima da referida gravilha. Este recinto vedado terá um 
portão de duas folhas, cada uma com 2,20 m. 

A ligação entre os aerogeradores e a subestação será efetuada por cabos enterrados, com uma extensão 
de 4 662,6 m, tendo as valas de cabos as dimensões (0,60 x 1,20m) e serão implantadas ao longo dos 
acessos que fazem a ligação entre a subestação e os aerogeradores. 

O projeto prevê a instalação de dois estaleiros. O estaleiro principal de apoio aos trabalhadores do 
parque eólico deverá ocupar uma área da ordem dos 0,5 ha e ficará localizado na zona da Fraga da 
Conta, em área adjacente aos terrenos do parque eólico, junto de caminhos de acesso existentes (na 
proximidade dos aerogeradores 1 e 2). A área do estaleiro será vedada com um portão de acesso. A 
dimensão do estaleiro da obra irá permitir a armazenagem temporária dos elementos de grande 
dimensão a instalar, nomeadamente nacelles, pás e torres. O estaleiro de apoio à construção da 
subestação, corresponderá à própria área prevista para esta instalação que será de cerca de 500 m2. 
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O EIA apresenta ainda uma estimativa das áreas afetadas para as fases de construção e exploração. 

Componente do projeto 
Área do Projeto (m2) 

Fase de construção Fase de exploração 

Parque Eólico (8 aerogeradores) 

Plataforma + Fundação do Aerogerador 1 6913 4 853* 

Subestação (incluindo edifício de comando e 
controlo) 

450 450 

Acessos existentes a reabilitar 1 0562 1 0562 

Acessos a construir 1 1964 1 1964 

Valas de cabos 

(junto aos acessos) 
2773 2773 

Estaleiro 5 000 --------- 

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)). 

287 500** 287 500** 

Apoios da linha elétrica (área de ocupação) 530*** 530*** 

Acessos existentes a beneficiar 2 680 -------- 

Acessos a construir 5 158 -------- 

* Na fase de exploração, o valor da área de afetação relativa às plataformas de montagem é 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.  
** 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. 
*** Nesta fase de estudo, foi assumida de uma forma conservativa uma área de 10 m2 como valor médio de área ocupada por cada poste da linha 
elétrica. 

(Fonte: aditamento ao EIA) 

 

As atividades de construção do parque eólico têm uma duração estimada de 10 meses e prevê-se a 
concretização das seguintes trabalhos: 

 Implantação e utilização do estaleiro; 

 Regularização e construção dos acessos; 

 Construção de fundações e plataformas de montagem dos aerogeradores; 

 Montagem dos aerogeradores; 

 Abertura da vala para instalação da rede de cabos; 

 Movimentação de máquinas, veículos e pessoas afetas à obra; 

 Depósito temporário de terras e materiais; 

 Produção de resíduos e efluentes; 

 Desativação do estaleiro e recuperação paisagística das zonas intervencionadas. 

 Construção do edifício de comando e subestação. 

Durante este período serão realizadas um conjunto de atividades que envolvem a movimentação de 
terras, estando prevista a reutilização de todas as terras escavadas no aterro por reposição ou 
regularização das áreas afetadas. Os volumes estimados afetos a cada uma das atividades de construção 
encontram-se no quadro seguinte. 
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Atividade Volume de escavação (m3) Volume de aterro (m3) 

Parque Eólico 

Construção de novos acessos 3 589,2 3 589,2 

Reabilitação de acessos existentes 9 505,8 9 505,8 

Construção das plataformas 8 640,0 8 640,0 

Construção das fundações 11 200,0 7 200,0 

Construção das valas de cabos 2 430 2 430 

Linha Elétrica 

Construção de apoios dos postes 
(53) 

1 021 1 021 

Construção de novos acessos 3 000 3 000 

Reabilitação de acessos existentes 800 800 

 

A fase de exploração (vida útil) prevista para um parque eólico é de pelo menos 20 anos, período 
durante o qual está prevista a realização das seguintes atividades inerentes à operação e manutenção 
do parque eólico e linha elétrica: 

 Presença e funcionamento dos aerogeradores e da linha elétrica, para produção e transporte da 
energia elétrica respetivamente; 

 Manutenção dos aerogeradores (preventiva e curativa); 

 Presença e utilização dos acessos do parque eólico; 

 Manutenção dos caminhos de acesso (regularizações de pavimento e coberto vegetal) 

 Manutenção da linha elétrica e do seu corredor (desmatações). 

 

4. APRECIAÇÃO DO PROJETO 

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

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

Foram também analisados os seguintes fatores ambientais: Geologia e Geomorfologia, Solos e Uso do 
Solo, Recursos Hídricos e Ambiente Sonoro. 

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

4.1. GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E RECURSOS MINERAIS 

A análise deste fator ambiental teve em consideração o apresentado no EIA e o parecer do LNEG. 

Geologia e Geomorfologia 

No que se refere à Geologia e Geomorfologia, a caracterização geológica tem como base fundamental a 
Folhaà àdaà Ca taàGeológi aàdeàPo tugal à àes alaà /  000 edição do Laboratório Nacional de Energia 
e Geologia (LNEG, 2006) e respetiva Notícia Explicativa. Com base na referida informação geológica é 
apresentada no anexo IV um excerto da carta geológica correspondente à área de intervenção do 
projeto.  

A geologia é apresentada de forma clara e sucinta que se considera adequada ao tipo de projeto em 
avaliação. Também a caracterização geomorfológica é apresentada com base bibliográfica adequada, 
caracterizando de forma objetiva os aspetos geomorfológicos da área em estudo e enquadrando de 
forma clara as características geomorfológicas ao tipo de projeto em avaliação.  
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No domínio da sismicidade e tectónica é apresentada a caracterização tectónica com base na carta 
Neotectónica de Portugal Continental na escala 1/1.000.000) de (Cabral e Ribeiro 1988). É igualmente 
efetuado o devido enquadramento da área em estudo segundo o Regulamento e Ações para Estruturas 
de Edifícios e Pontes (RSAEEP). A caracterização sísmica é também devidamente efetuada com base na 
a taà deà I te sidadeà “ís i aà - Zo asà deà i te sidadeà xi a à o à valo esà daà i te sidadeà sís i a,à

escala internacional, para o período 1901- àeà o àaà a taàdeà “is i idadeàHistó i aàeàátualà -
1996) com as isossistas de intensidades máximas na escala de Mercalli modificada de 1956. 

Não são referidos no presente EIA recursos geológicos e geomorfológicos com interesse 
conservacionista, genericamente designados por Património Geológico. É referida no entanto a 
presença de icnofósseis na Formação dos Quartzitos Superiores e a presença de graptólitos na formação 
dos Xistos Superiores que potenciam a existência de Geossítios de carácter paleontológico. Foram no 
entanto consultadas as bases de dados relativas ao Património Geológico disponibilizadas pelo LNEG ou 
pela ProGeo - Associação para a Defesa do Património Geológico não tendo sido encontrados registos 
de geossítios na área de intervenção do presente projeto. 

Considera-se, no entanto, que decorrendo o projeto em zona com conteúdo paleontológico 
referenciado, seja averiguada a existência deste tipo de património nos locais de implantação dos 
aerogeradores, bem como dos apoios da linha de ligação à subestação e da própria subestação e 
sempre que possível seja evitada a sua destruição.  

O EIA refere que os principais impactes vão ocorrer na fase de construção e que as principais ações que 
podem implicar impactes sobre a geologia e geomorfologia se prendem com as movimentações de 
terras necessárias às fundações dos aerogeradores do parque eólico, às bases dos apoios da linha 
elétrica, à plataforma de instalação do edifício de comando e subestação e aos acessos, quer às torres 
dos aerogeradores, quer à subestação, bem como a acessos temporários para implantação dos apoios 
da linha elétrica. Foram considerados separadamente os impactes para as fase de construção, dos 
referidos elementos construtivos, mas que se apresentam em geral negativos, diretos, permanentes, de 
reduzida magnitude e pouco significativos.  

Não estão previstos impactes significativos na geologia e geomorfologia para a fase de exploração.  

Recursos Minerais  

Relativamente aos recursos minerais, a ausência de servidões mineiras não significa inexistência dos 
mesmos. Contudo, segundo os dados que disponíveis efetivamente não são conhecidos recursos 
minerais com interesse económico nesta zona, pelo nada se tem a acrescentar. 

4.2. SOLOS E USO DO SOLO 

Caracterização da situação atual 

De acordo com o EIA, na zona da Serra de Sta. Comba onde se instalará o Parque Eólico, os solos 
dominantes são os Cambissolos dístricos de depósitos de vertente em áreas de xistos e rochas afins, 
frequentemente com filões de rochas ua tzíti asà o espo de teà àU idadeàCa tog fi aàdaà Ca taàdosà
Solos, Carta do Uso átualà daà Te aà eà Ca taà deà áptidãoà daà Te aà doà No desteà deà Po tugal  
(Agroconsultores/COBA, 1991) Bdxx2 3.1, representando cerca de 89% da totalidade da área de estudo 
considerada. 

Já na área de implantação da linha elétrica, os solos dominantes são Leptossolos êutricos órticos de 
xistos e rochas afins (Unidades cartográficas Ieox 1.1, Ieox 3.1 e Ieox 8.1) que representam cerca de 42% 
do total da área analisada. Os Leptossolos dísticos órticos de xistos e rochas afins (Unidade Cartográfica 
Idox 1.5 e Idox 4.4) encontram-se igualmente bem representados (cerca de 27%) tal como os 
Cambissolos dístricos de depósitos de vertente em áreas de xistos e rochas afins, frequentemente com 
filões de rochas quartzíticas (Bdxx2 1.2 e Bdxx2 3.1, cerca de 27%). 

Os terrenos baldios onde se pretende a instalação do PEM localizam-se na cumeada da Serra de Santa 
Comba, formação montanhosa peculiar pela forma e localização, espaço de importante valor 
paisagístico e arqueológico, que se destaca a SW de Mirandela no troço médio do vale do Tuela/Tua, a 
cerca de meia distância entre as mais marcantes Serra da Padrela, a Poente, e a Serra de Bornes, a 
Nascente. 
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De acordo com o EIA, a área de estudo carateriza-se por uma clara divisão em termos de padrões de 
ocupação do solo: uma zona de cotas elevadas correspondente à serra de Santa Comba, ocupada 
principalmente por floresta de produção e vegetação arbustiva e uma zona entre a serra e o rio Tua 
dominada por agricultura. 

Ainda de acordo com o EIA, destaca-se a presença de áreas rochosas e cascalheiras situadas em pleno 
maciço da Serra de Santa Comba, de matriz quartzítica. Trata-se de uma classe de ocupação do solo que, 
no contexto exclusivo da área de serra, ocupa uma superfície considerável. Releva-se o facto de as 
ocorrências com interesse histórico-arqueológico, em espaço protegido contíguo à zona de intervenção, 
estarem muito associadas a estes afloramentos rochosos. 

Conforme o Aditamento, os acessos novos a construir (862 m), os aerogeradores e respetivas 
plataformas de montagem, a subestação e o estaleiro afetarão diretamente 3 210 m2 de áreas de 
Afloramentos Rochosos (Afl), 14 786 m2 de área de Floresta de Produção (FlProd), 8 358 m2 de Floresta 
Natural (FlNat) e 7 972 m2 de Vegetação arbustiva (VArb).  

Por sua vez, a linha elétrica de ligação à subestação de Mirandela afetará 666 m2 de de áreas de 
Afloramentos Rochosos(Afl), 17 0035 m2 de áreas de Ocupação Agrícola (Agr), 56 563 m2 de área de 
Floresta de Produção (FlProd), 21 544 m2 de Floresta Natural (FlNat), 23 349 m2 de Exóticas (Exo), 
7 382 m2 de Vegetação arbustiva (VArb), 2 625 m2 de Zona Humanizadas (ZHum). A travessia do rio Tua 
corresponderá à quase totalidade dos 3 772 m2 considerados na afetação de Linhas de água (LAg). 

Haveria que acrescentar a estas áreas as afetadas para efeito de modificação dos perfis de 6792 m de 
acesso existentes (10 562 m2). Bem assim, a abertura e tapamento de 4 622 m de valas para instalação 
de cabos de ligação longo dos acessos aos aerogeradores e para a subestação (2 773 m2). 

Avaliação de impactes 

A avaliação dos impactes no que respeita ao uso do solo enferma, desde logo, da falta de definição dos 
critérios gerais utilizados para a atribuição das classificações. 

Acresce que também não é descortinável qualquer critério para a consideração dos impactes parciais na 
avaliação do impacte global atribuível a este descritor, designadamente a forma de ponderação dos 
su -i pa tes à o side ados. 

Deàfa to,àosàdesig adosà p i ipaisà i pa tesàso eàaào upaçãoàatualàdoàsolo ,à f.àpgà àdoàR“, foram 
a alisadosàsepa ada e teàpa aà “olosàeàaptidãoàdaàte a àeà O upaçãoàatualàdoàsolo , considerando os 
impactesà doà ala ga e to/ e efi iaçãoà deà a essosà existe tes ,à a e tu aà deà ovos a essos ,à
i pla taçãoàdeàplatafo asàdeà o tage àdosàae oge ado es ,à su estaçãoàeàedifí ioàde o a do ,à
estalei o ,à a e tu aàdeàvalasàpa aài stalaçãoàdeà a os àeà li haàel t i a .àIstoà oà ue respeita à Fase 

de Construção. 

J àpa aàaàFaseàdeàExplo ação,à o luiàexpedita e teàoàR“,àse à ais,à ueà aàp o a ilidadeàda ocorrência 
deà i pa tesà egativosà sig ifi ativosà à eduzida,à se doà oà i pa teà o side adoà i e to . Contudo, 
designadamente no que respeita ao condicionamento das espécies arbóreas a utilizar na faixa de 
proteção da linha elétrica, é inquestionável a existência de impacto certo, permanente e irreversível, 
também por isso significativo, necessariamente associado à exploração do Parque Eólico de Mirandela. 

O EIA conclui que Osàp i ipaisài pa tesàso eàosàsolosàve ifi a -se durante a fase de construção, com 
a sua ocupação temporária ou definitiva pelo projeto e infraestruturas necessárias à obra. Os impactes 
ambientais no solo foram avaliados como certos, permanente e irreversíveis (acessos permanentes e 
infraestruturas), temporário e reversíveis (acessos temporários, estaleiro e valas), de magnitude 
reduzidaàeàpou oàsig ifi ativos.  

Por outro lado, continua a não ser efetivamente explicitada a classificação do impacte global do projeto 
no solo, atinente ao indicador US, uma vez que se mantém dependente de uma outra ponderação, com 
pesosà ãoà i di ados,à aà faze à ago aà e t eà doisà g uposà deà su i pa tes : oà efe e teà aà a essosà
per a e tesàeài f aest utu as àeàoà espeita teàaà a essos te po ios,àestalei oàeàvalas . 

I depe de te e teàdaà etodologiaàadotadaàeà espetivaà fu da e taçãoàt i oà ie tífi a àapli ada,à
mal se entende que no quadro 14 do Aditamento ao EIA figure a classificação ode ada à eà uitoà
eduzida à efe e tesà aàMag itudeà eà ode ada e te à eà uitoà pou o  respeitantes a Significância, 
ua doà aà etodologia à daà pgà à doà EIA tais graduações não constam. Para além de figurarem 
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lassifi açõesà e t eà u aà oisaà eà aà out a , como, por exemplo a respeitante à Linha Elétrica: 
Mode ada e teà easàflo estais àaàPou oà esta tesàusos  sig ifi ativo . 

Assim sendo, não tendo sido exposta a devida fundamentação das conclusões, para além de 
evidenciarem uma frágil adesão à realidade observável, sai prejudicada a confiança na solidez da 
avaliação de impactes formulada no EIA. 

Deàfa to,à à aisàfa il e teàde o st velà ueàoài pa toàglo alà oàsoloàafetadoà à uito sig ifi ativo ,à
do que provar, como aparentemente o EIA visou sem o conseguir, que este impacte é quase 
despiciendo. 

Bastará considerar, como exemplo entre vários invocáveis, que a abertura de valas, sinalização dos 
cabos e compactação dos aterros em zonas de máxima infiltração das águas pluviais, tem um evidente 
efeito negativo, direto, permanente e irreversível na absorção e circulação natural das águas 
subterrâneas e, consequentemente, na aptidão e no uso do solo, efeito este de elevada magnitude, 
dadaàta àaàexte sãoàdasàvalasà aisàdeà , àK .àPeloà ueàesteà su -i pa te  será, de facto, muito 
significativo - apesar de figurar no EIA como praticamente inexistente, já ueà a aixo à uitoà pou oà
significativo) do grau de significância mínimo definido na metodologia proposta (pouco significativo). 

Outros exemplos se poderiam apontar, como os efeitos negativos exponencialmente agravados nas 
intervenções em terrenos mais ou menos esqueléticos, em zonas de elevada pendente e de 
instabilidade de vertentes, com o consequente aumento do risco de erosão, terrenos estes onde serão 
movimentados boa parte dos cerca de 140 000 m3 escavados na Serra de Santa Comba. Todavia, esta 
realidade incontornável foi praticamente ignorada no EIA. 

Face ao exposto, considera-se os impactes neste facto ambiental como negativos e significativos, não 
serão determinantemente obstantes os impactes inerentes à intervenção no terreno, designadamente 
para fundação das infraestruturas do parque eólico e execução dos acessos ao mesmo. Bem assim no 
que respeita à afetação e condicionamento do coberto vegetal para este efeito e, durante toda a fase de 
exploração, ao logo da faixa de proteção da linha elétrica. 

Por se considerar que as medidas de minimização apresentadas, ou quaisquer outras técnicas e 
economicamente viáveis, não conseguirão eliminar os impactes negativos ao nível do uso do solo, 
devem ser determinadas medidas de compensação pertinentes, a estabelecer criteriosamente, tendo 
em conta os impactes negativos do projeto (certos, permanentes, quantificáveis, de incidência local 
objetivamente identificável), quando comparados com os impactes positivos (incertos ao nível local, 
voláteis, de incidência difusa ou desconhecida). 

Assim, deve ser estabelecida como condicionante e medida de compensação a florestação com espécies 
autóctones, de baldios ou terrenos públicos nas freguesias interferidas pelo projeto, numa área igual à 
soma das áreas cujo coberto vegetal é destruído ou condicionado pela execução e ou exploração do 
parque eólico, incluindo a área correspondente à faixa de proteção da linha elétrica de ligação à 
subestação de Mirandela. 

Para o efeito, deve o promotor apresentar um projeto de florestação em conformidade e programa de 
monitorização que garanta uma forma coerente de verificação da execução desta medida de 
compensação. O licenciamento da exploração deverá ficar condicionado à comprovação do 
cumprimento desta medida. 

4.3. SISTEMAS ECOLÓGICOS 

A análise deste fator ambiental teve em consideração os pareceres específicos do ICNF: do parecer 
solicitado para efeitos de verificação da aplicabilidade do regime jurídico de AIA, e do parecer externo 
especifico. 

Valores naturais 

No que diz respeito aos valores naturais relevantes, ao nível da flora e vegetação, avifauna e 
mamofauna, destaca-se o seguinte: 

 Ao nível da flora e vegetação, a área onde se prevê a instalação do parque eólico é ocupada 
predominantemente por pinhal e matos, com alguns afloramentos rochosos. Foram 
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inventariadas, contudo, 22 espécies com interesse conservacionista, sendo que 9 delas estão 
incluídas nos Anexos B-II e B-IV do decreto-lei nº 140/99, alterado pelo decreto-lei nº 49/2005 e 
pelo decreto-lei nº 156-A/2013 de 8 de novembro. 

 A avifauna é um dos grupos faunísticos normalmente mais afetados negativamente por este tipo 
de infraestruturas, designadamente perturbação, mortalidade por colisão e interferência com 
rotas migratórias. No que diz respeito a este grupo faunístico, deve salientar-se que o projeto em 
causa se localiza em área sensível para a avifauna, nos termos definidos no Manual de apoio à 
análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição e transporte de energia 
elétrica (ICNB, 2010). Concretamente, é de destacar a provável nidificação de Falcão-peregrino 
(Falco peregrinus) nas proximidades do local onde se pretende implantar o parque eólico. 

 No que diz respeito aos mamíferos, salienta-se que a área do projeto interfere totalmente com o 
buffer de 5 km em redor do centro de atividade da alcateia de Lobo-ibérico (Canis lupus 

signathus) denominada Santa Comba. Esta é uma alcateia cuja atividade tem sido comprovada 
recentemente através do programa de monitorização da A4, bem como através da ocorrência de 
prejuízos sobre o gado doméstico daquela região. 

Plano de Ordenamento da Área Protegida 

Parte da área de intervenção, designadamente, o último troço da linha elétrica aérea a 60 kV, entre o 
apoio V9 e a subestação de Mirandela, insere-se em áreas do Parque Natural Regional do Vale do Tua, 
criado pelo Regulamento nº364-A/2013, de 24 de setembro. 

Regime Florestal 

O projeto incide em áreas submetidas a Regime Florestal parcial pertencentes ao Perímetro Florestal de 
Santa Comba. 

4.4. PAISAGEM 

Caracterização da situação atual 

Análise Estrutural e Funcional da Paisagem 

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela identificação 
e caracterização das Unidades Homogéneas, que a compõem. Em termos paisagísticos e de acordo com 
o Estudo Co t i utosàpa aàaà Ide tifi açãoàeàCa a te izaçãoàdaàPaisage àe àPo tugalàCo ti e tal àdeà
Cancela d'Abreu et al. (2004), a área de estudo a uma escala regional (macroescala) insere-se no Grupo 
de Unidades de Paisagem (macroestrutura): Grupo C – Trás-os-Montes. Dentro deste grupo, insere-se 
em duas Grandes Unidade de Paisage :à Te aàQue teàT a s o ta a à UP àeà BaixaàdeàValpaços à
(UP20). Esta última integra ainda a subunidade 20A correspondente à Serra de Comba ou Passos. 

A área sobrepõe-se à denominada depressão de Mirandela, no sector nordeste de Portugal Continental 
- Trás-os- Montes, na zona de transição entre o Alto Portugal (Tinhela - Stª Comba) e o Nordeste 
Transmontano (Cova de Mirandela), de acordo com a Carta das Regiões Naturais de Pina Manique e 
Albuquerque. 

Inserida no Maciço Hespérico, a bacia de Mirandela, com aproximadamente 20 km de comprimento, 
corresponde a uma depressão tectónica que se estende na envolvente do rio Tua e seus tributários, 
Tuela e Rabaçal, apresentando uma morfologia suavemente ondulada, promovida pelo substrato em 
presença, o xisto. Esta bacia depressionária, gerada por um abatimento tectónico, apresenta altitudes 
que rondam os 400 metros. 

Apesar do substrato dominante ser o xisto, materializando uma cadência de colinas arredondadas e 
áreas aplanadas que se alastram por toda área de estudo, existe uma intrusão de natureza quartzítica 
que se destaca abruptamente da restante orografia. Quebrando a regularidade do relevo ondulado 
típico do xisto emerge numa amplitude altimétrica notável a Serra de Santa Comba ou de Passos. Esta 
serra constitui um relevo residual, um relevo ilha, que se destaca na paisagem pela sua proeminência 
relativamente à envolvente, ascendendo aproximadamente aos 1 000 metros de altitude. Nos flancos 
sul e nascente emerge de forma abrupta, apresentando uma elevada amplitude altimétrica e declives 
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muito acentuados, muitas vezes escarpados. As expressivas escarpas e cristas quartzíticas e os 
afloramentos da serra de Santa Comba, conferem à paisagem uma imagem singular. 

A serra pelas características mais agrestes que apresenta reveste-se exclusivamente de floresta e matos, 
enquanto o prolongamento dos seus contrafortes para norte e poente, materializando ainda um relevo 
vigoroso, apresenta uma matriz partilhada entre o mato, a floresta e a agricultura que se concentra 
sobretudo na envolvente das povoações. Também as vertentes mais gravosas do rio Tua apresentam 
manchas expressivas de floresta e mato. A floresta apesar de se manifestar dominada pelos 
povoamentos de pinheiro bravo apresenta ainda resquícios da vegetação natural que outrora revestia 
este relevo. 

Da vegetação natural potencial destas zonas encontram-se sobretudo resquícios de carvalho negral 
(Quercus pyrenaica), de castanheiro (Castanea sativa), de azinheira (Quercus rotundifolia) mas 
sobretudo de sobreiro (Quercus suber), observando-se ainda expressivos povoamentos desta espécie. 

O substrato arbustivo presente nas florestas abertas e matos manifesta-se composto sobretudo por 
estevas (Cistus ladanifer), urzes (Erica arborea), carquejas (Pterospartum tridentatum), sargaços (Cistus 

salvifolus), giestas (Cytisus striatus), entre outros. 

A atividade agrícola é a ocupação com maior relevância mas não é uniforme em toda a área de estudo. 
As parcelas agrícolas são tendencialmente de reduzida dimensão conferindo à matriz do território o 
especto retalhado típico desta região. As culturas tradicionais, propiciadas pelo clima de características 
mediterrâneas, são a vinha, a amendoeira, a cerejeira, a oliveira e os cereais de inverno, sobretudo o 
trigo, que alternam com pousio para pastoreio, predominando nitidamente neste mosaico muito 
compartimentado o olival. 

Este território regista uma maior humanização relativamente à restante região de Trás-os-Montes. 
Mirandela assume-se como o núcleo urbano mais representativo, polarizando a humanização e evitando 
a dispersão humana no território. O povoamento surge concentrado em aglomerados de reduzida 
dimensão e formas bem definidas, localizando-se preferencialmente nos vales e sopés das encostas. 
Sobressaem para além da cidade supracitada, as povoações de Franco, Lamas de Orelhão, Passos, 
Suçães e São Pedro de Veiga de Lila. 

As subunidades de Paisagem em que se subdivide a área de estudo são: o Vale do Tua e afluentes, Bacia 
de Mirandela, Serra de Santa Comba ou Passos e Vertentes da Serra de Santa Comba ou Passos. 
Descrevem-se as mesmas: 

Vale do Tua e afluentes – Esta subunidade de paisagem é formada pelos vales amplos do rio Tua e seus 
afluentes Tuela e Rabaçal, a norte, abrangendo as zonas mais baixas da área de estudo. Manifesta-se 
mais ampla a norte, ao incluir os vales dos rios Tuela e Rabaçal, que ao confluírem, dando origem ao rio 
Tua, demarcam um vale que embora mais estreito se assume ainda como uma linha estruturante da 
paisagem. O desenvolvimento das linhas de água faz-se no sentido norte-sul. O carácter estruturante 
das linhas de água é intensificado pela forte presença de galeria ripícola densa, conformada e 
diversificada, na qual surgem com frequência os amieiros, salgueiros, freixos, choupos e ulmeiros. 
Apresenta uma diminuta amplitude altimétrica, a variar entre os 150 e os 300 metros, e um domínio de 
declives muito suaves, na generalidade inferiores a 3%. 

A ocupação do solo manifesta-se muito variável. As povoações ocupam preferencialmente as zonas mais 
amplas e aplanadas do vale, rodeando-se de expressivas áreas agrícolas, das quais se destacam 
Mirandela, a norte, Frechas, junto á zona de confluência da ribeira do Carvalhal no rio Tua, e Cachão a 
sul. O restante território reveste-se de um tecido florestal, fortemente marcado pela presença de 
florestas abertas e áreas de montado de sobro. 

Bacia de Mirandela - Esta subunidade integra a denominada depressão de Mirandela, no seu sector 
ocidental, fortemente demarcada pelos contrafortes da serra da Padrela a poente, já fora da área de 
estudo. 

Esta vasta bacia suavemente ondulada é interrompida pelos vales dos rios Tuela, Rabaçal e Tua, 
manifestando-se drenada por diversas linhas de água suas afluentes, com destaque para as ribeiras da 
Aila e Pousada, no limite poente, e a ribeira de Orelhão na zona central. O substrato dominado por xisto 
promove uma cadência de colinas suaves, numa variação altimétrica entre os 300 e os 600 metros, e 
declives que excedem pontualmente os 15%. Estes concentram-se sobretudo ao longo do vale do Tua e 
afluentes e na proximidade à serra de Santa Comba. 
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Apesar da existência de inúmeras manchas florestais no território, é a ocupação agrícola que domina a 
paisagem. As próprias galerias ripícolas perdem expressão, sobretudo pela invasão do seu espaço pelas 
culturas agrícolas. À exceção das áreas de olival, as parcelas agrícolas são de reduzida dimensão 
materializando na paisagem um mosaico diversificado de cores e texturas com variação cromática ao 
longo do ano, de elevada riqueza visual. 

No seio das manchas agrícolas surgem pequenos aglomerados urbanos, com maior incidência no sopé 
da serra de Santa Comba, destacando-se os lugares de Franco, Lamas de Orelhão, Passos e São Pedro de 
Veiga de Lila, envolvendo a serra, e Pereira, Fonte da Urze e São Pedro de Vale do Conde, dispersos no 
restante território. 

Serra de Santa Comba - Esta subunidade integra o relevo proeminente denominado Serra de Santa 
Comba ou Passos. Um relevo residual, resultado de uma intrusão de natureza quartzítica num substrato 
dominado pelo xisto. Este relevo ilha materializa um degrau altimétrico que atinge cotas na ordem dos 
1 000 m, verificando-se quatro expressivas áreas de topo: Santa Comba (1 013 m) Soalheiro (940 m), 
Fraga da Conta (946 m) e Rei de Orelhão (883 m). Os declives na sua maioria manifestam-se superiores a 
20%. 

O território reveste-se na totalidade por uma matriz partilhada entre a área florestal e as áreas de mato, 
alternando manchas de floresta de produção de pinheiro bravo, floresta mista, floresta aberta com 
subcoberto de mato e áreas exclusivamente de mato, pontuando a matriz referida surgem afloramentos 
contribuindo para o elevado valor cénico desta unidade de paisagem. 

Vertentes da Serra de Santa Comba - Esta subunidade integra as encostas da Serra de Santa Comba ou 
Passos. A altimetria situa-se entre os 400 e os 700 metros, individualizadas em norte e sul pelas 
diferentes características que apresentam. A sul, a serra emerge de forma abrupta apresentando uma 
elevada amplitude altimétrica que se reflete em declives elevados, na sua maioria superiores a 20%, 
enquanto que as vertentes da face norte da serra estabelecem uma transição mais suave ao articularem 
com o ondulado mais vigoroso do território neste quadrante. As diferentes características fisiográficas 
descritas refletem-se também na ocupação do solo, enquanto na vertente sul o tecido florestal 
apresenta predomínio da floresta aberta com subcoberto de mato, na vertente norte são as florestas de 
produção que assumem maior expressão, beneficiando da presença de áreas aplanadas e encostas mais 
suaves. 

Em síntese, todas as componentes do projeto localizam-se no Grupo C – Trás-os-Montes. Dentro deste 
grupo inserem-seà aàG a deàU idadeà deà Paisage à Baixaà deàValpaços à UP à eà aà su u idadeà áà
“e aàdeà“a ta Co a à ueà o espo de teà à“e aàdeàCo aàouàPassos. 

No que se refere à linha elétrica, projeto complementar, apesar de ter o seu ponto de partida, ainda 
nesta última subunidade, intercepta todas as restantes subunidades definidas dentro da área de estudo: 
Ve te tesàdaà “e aàde “a taàCo a ;à Ba iaàdeàMi a dela àeà Valeàdoà Tuaàeàáflue tes .à Estasàduasà

últimas inserem-se no entanto na G a deàU idadeà Te aàQue teàT a s o ta a à UP . 

Análise Visual da Paisagem 

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

Qualidade Visual 

As classes relativas a este parâmetro apresentam-se muito fragmentadas em toda a área de estudo, 
contudo pode considerar-se que a mesma, se apresenta sensivelmente divida a meio. No território mais 
a norte da linha a ualidadeàvisualàte deàpa aà M dia .àáàsulàve ifi a-se uma tendência para se situar na 
lasseà Elevada .à áà lasse Baixa à te à f a aà ep ese taçãoà aà eaà deà estudo,à asà aà etadeà o teà

apresenta-se mais expressiva, mas tal o oà efe idoàta à uitoàf ag e tada.àáà lasseà Elevada à à
ainda a classe que apresenta maiores áreas de maior dimensão e simultaneamente com continuidade 
territorial. No que se refere à localização, mais precisa, das componentes do projeto nas classes 
consideradas, distribuem-se de acordo com o apresentado no quadro abaixo. 
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Capacidade de Absorção 

As classes relativas a este parâmetro apresentam-se fragmentadas em toda a área de estudo, contudo 
verifica-se que se pode caracterizar a área de estudo como tendo uma zona central com maior 
expressão de área e o ti uidadeào deàaà lasseàdo i a teà àaà M dia .àE à elaçãoàaàestaàzo aà e t al,à
o quadrante definido pelos pontos cardeais Este-“ul,à te deà pa aà seà situa à aà lasseà Elevada , onde 
também estas áreas se apresentam significativas na sua dimensão e continuidade espacial. Destaca-se 
ainda a zona imediatamente a Norte da área de implantação do Parque Eólico que também se apresenta 
expressiva. 

Noà ueàseà efe eàaà easàdaà lasseà Baixa ,àsãoàpo tuaisàeà o àpou aàexp essãoàespa ial,àdesta a do-se 
que, parte delas, se concentram na área de implantação do parque eólico e na envolvente próxima. 

No que se refere à linha elétrica, destacam-se as extensões compreendidas entre os apoios P5 e P25 que 
se situa àe à easà o side adasà o àCapa idadeàdeàá so çãoà Elevada àassi à e à o oàaàexte sãoà
compreendida entre o apoio P34 e o apoio P53, pese embora alguns, pontualmente se situarem em 
M dia . 

A extensão compreendida entre o apoio P25 e o apoio P36 situa-se em áreas consideradas com 
Capacidade de á so çãoà M dia ,àai daà ueàpo tual e teàalgu sàapoiosàseàlo alize àe à Elevada àouà
at à Baixa à P . 

Importa contudo referir, que as áreas que apresentam maior capacidade de absorção visual (Elevada), 
absorvem o impacte visual, de alterações que possam ocorrer ao nível do solo, não se podendo inferir o 
mesmo, para perturbações que decorram acima da superfície do solo e consequentemente para 
estruturas com o desenvolvimento vertical e escala que os aerogeradores apresentam. Igualmente não 
significa que não há impacte visual ou que não há exposição a observadores ou povoações. No cômputo 
geral são áreas expostas a uma presença humana menos representativa. 
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Sensibilidade Visual 

O território em análise, tende para apresentar Sensibilidade Baixa, pese embora ainda uma certa 
expressão da lasseà M dia àeà Elevada .àEstaàúlti aà lasseàap ese ta-se muito fragmentada, mas na 
zona central da área de estudo é mais expressiva na sua dimensão e continuidade, e assim como parte 
significativa da serra de Santa Comba, onde se insere a área de implantação do projeto. 

No que se refere à linha elétrica, destacam-se as extensões compreendidas entre os apoios P6 e o P10, 
P15 e P23 que se situam em áreas consideradas com Se si ilidadeà M dia ,à assi à e à o oà aà
extensão compreendida entre o apoio P40 e o apoio P53, pese embora alguns, pontualmente se 
situa e àe à M dia àeà Elevada . 

Naà lasseà Baixa àestãoàasàexte sõesà o p ee didasàe t eàosàapoiosàP àeàP ,àP àeàP àeàe tre os 
apoios P36 e P40. 

A extensão compreendida entre o apoio P25 e o apoio P36 situa-se em áreas consideradas com 
Sensibilidade Elevada ,àai daà ueàpo tual e teàalgu sàapoiosàseàlo alize àe à Baixa à P ,àP ,àP à
e P34). Também a extensão inicial, com o ige à aà“u estaçãoàseàlo alizaàe à lasseà Elevada ,à asoàdosà
apoios P1 ao P6. 
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Avaliação de impactes 

De uma forma geral, a implantação de um parque eólico induz necessariamente a ocorrência de 
impactes negativos na paisagem. Genericamente, os efeitos refletem-se em alterações diretas sobre o 
território e indiretas, em termos visuais, com consequência na dinâmica e escala de referência desses 
locais, condicionando assim negativamente a leitura da paisagem. 

Ao se constituírem como estruturas de grande desenvolvimento vertical e de escala desmesurada, 
potenciam a projeção do impacte visual muito para além da área da sua implantação local. Também a 
alteração direta e definitiva do uso e da morfologia do solo, é em si mesmo geradora de impactes 
visuais. 

Os impactes far-se-ão sentir de forma distinta nas diferentes fases do projeto. Os impactes na paisagem 
que ocorrem na fase de construção dos aerogeradores, decorrem sobretudo e, em primeira instância, 
da intrusão visual que as ações associadas à sua construção e presença progressiva dos aerogeradores 
introduzirão no território. 

Na identificação de impactes foram detetados impactes estruturais, que ocorrerão durante a fase de 
construção, pela alteração do uso/ocupação do solo e da morfologia, com as consequentes alterações 
paisagísticas e impactes cénicos, gerados durante a fase de construção e mantidos durante a fase de 
exploração, que se farão sentir potencialmente e expetavelmente, com maior intensidade nas 
povoações próximas e sobre as vias de comunicação. 

Fase de construção 

É durante esta fase que ocorrerão alguns dos impactes mais significativos sobre a Paisagem, sendo de 
expressão mais local. Os mesmos são decorrentes da desorganização associada às diversas ações 
necessárias à fase de construção e à presença de entidades artificiais – impactes visuais - como ao nível 
das alterações da morfologia do relevo e do uso do solo – impactes estruturais e funcionais - que 
também têm sempre associadas, inevitavelmente impactes de natureza visual. Em simultâneo ocorre, 
progressivamente com o desenvolvimento da obra, a perda de valores visuais, neste caso naturais, e 
característicos e identitários da serra de Santa Comba. 

Os impactes introduzidos vão afetar, não apenas a área de implantação dos aerogeradores e das 
respetivas plataformas, mas também as áreas temporariamente afetas à obra – estaleiro, depósito de 
materiais, valas, zonas de armazenamento -, ou, em particular nas zonas onde se realizem movimentos 
de terra mais significativos. Assim, como principais alterações na paisagem identificam-se as seguintes 
situações: 

Impactes de natureza funcional/estrutural 

Destruição do coberto vegetal - desflorestação: impactes associados a ações de desflorestação que 
ocorrerão na área de implantação das componentes do projeto. 

- Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, permanente (área das sapatas, plataformas, 
subestação, vala de cabos, apoios da linha e acessos) a temporário (estaleiro), irreversível (área das 
sapatas, plataformas, subestação, vala de cabos, apoios da linha e acessos) a parcialmente reversível 
(faixa de proteção da linha) e reversível (estaleiro), reduzida magnitude e pouco significativo. 

Destruição do coberto vegetal - desmatação: impactes associados a ações de desmatação que ocorrerão 
na área de implantação das componentes do projeto. 

- Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, permanente (área das sapatas, subestação e acessos) a 
temporário (plataformas, vala de cabos, estaleiro e apoios da linha), irreversível (acessos, área das 
sapatas e subestação) a parcialmente reversível (apoios da linha, vala de cabos, plataformas) e 
reversível (estaleiro), reduzida magnitude e pouco significativo. 

Alteração da morfologia original do terreno: impactes associados a ações de modelação do terreno 
devido à implantação das componentes do projeto - acessos, apoios da linha, plataformas, sapatas, 
subestação, estaleiro e vala de cabos elétricos. 

- Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, permanente (área das sapatas, plataformas, 
subestação e acessos) a temporário (vala de cabos, estaleiro e apoios da linha), irreversível (acessos, 
plataformas, área das sapatas e subestação) a reversível (estaleiro, apoios da linha e vala de cabos), 
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reduzida a média magnitude e pouco significativo a significativo (sapatas e plataformas dos 
aerogeradores 3, 4, 5, 6, 8 e subestação). 

Impactes de natureza visual 

Os impactes desta natureza serão resultantes das ações de construção propriamente ditas, mas também 
das consequências que as mesmas terão fisicamente sobre a serra de Santa Comba. Essa alteração 
física, significará a destruição e a perda irreversível de valores visuais associados às áreas de mosaico 
compostas por áreas de cascalheiras e/ou afloramentos quartzíticos com matos, que são uma das 
marcas identitárias da serra de Santa Comba. 

Perda de valores visuais identitários: Destruição do padrão visual e existente formado por um mosaico 
natural de matos/cascalheiras/afloramentos quartzíticos com substituição por elementos artificiais. Os 
afloramentos rochosos de natureza quartzítica, podem ser, neste caso, de pequena dimensão e com 
uma distribuição dispersa ou de maior dimensão, mais proeminentes e singulares. 

- Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, permanente (acessos, área das sapatas, plataformas, 
subestação) a temporário (vala de cabos), irreversível (acessos, área das sapatas, plataformas e 
subestação) a reversível (vala de cabos), reduzida a média magnitude e pouco significativo a significativo 
(sapatas e plataformas dos aerogeradores 3, 4, 5, 6, 8 e subestação e respetivos acessos). 

Desordem visual: decorrente das ações de movimento/construção e presença em obra do conjunto dos 
elementos fixos ou móveis necessários ao desenvolvimento da obra: o estaleiro, a circulação de veículos 
e de outra maquinaria pesada envolvidos quer no transporte de equipamento e materiais quer na 
execução das escavações e montagem do equipamento e emissão de poeiras. No seu conjunto 
contribuem temporariamente para a perda de qualidade cénica do local. A circulação de veículos de 
transporte das peças de elevada dimensão que compõem cada um dos aerogeradores, no percurso para 
a serra, determinarão ainda impactes significativos temporários para as povoações mais próximas da 
serra, Franco, Lamas de Orelhão e Passos. 

- Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, temporário, reversível, média magnitude e 
significativo. 

Montagem dos aerogeradores: montagem das estruturas na vertical com auxílio de grua. 

- Impacte negativo, direto, certo, temporário, regional, irreversível, média magnitude e significativo. 

Fase de Exploração 

Durante esta fase, os impactes decorrem fundamentalmente do carácter visual intrusivo e permanente 
que as várias componentes do projeto assumem na paisagem. Os impactes serão tanto mais 
significativos quanto mais visível for a área de implantação das componentes do projeto bem como as 
próprias. A afetação local pode ser relevante, na área direta da sua implantação, assim como na 
envolvente mais distante, definida pela área de estudo. A implantação do projeto traduz-se por um lado 
na perda irreversível de valores visuais existentes, neste caso naturais, que deixam de estar presentes 
na Fase de Exploração, e em seu lugar, e por substituição, passam a existir as componentes do projeto, 
geradores de impacte visual. 

Aerogeradores 

A diferente localização dos aerogeradores, apesar de relativamente próximos, determina algumas 
diferenças na expressão das suas bacias visuais sobre o território. Tal, deve-se, neste caso, à orografia 
peculiar da própria serra. O conjunto de elevações, que caracteriza a serra, determina que a bacia visual 
dos diferentes aerogeradores se apresente fragmentada dentro da área de estudo, mas privilegiando 
determinados quadrantes. 

Pela semelhança de expressão das referidas bacias visuais é pois possível agrupar os aerogeradores 
consoante as zonas afetadas pelo impacte visual. Podem estabelecer-se dois conjuntos, um constituído 
pelos aerogeradores 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e outro pelos 7 e 8. 

Relativamente ao primeiro conjunto de aerogeradores, o impacte visual negativo, faz-se sentir no 
território definido entre NNO-N-NNE e entre O-S-SO. Daqui resulta uma grande sobreposição das bacias 
visuais e consequentemente, a visibilidade simultânea sobre 6 aerogeradores. Contudo, no que se 
refere, em particular, ao quadrante O-S o impacte visual de cada um dos referidos aerogeradores 
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diminui do Ag1 para o Ag6, culminando numa estreita faixa com a direção de OSO, caso da bacia visual 
do Ag6. No caso do segundo conjunto, constituído pelos aerogeradores 7 e 8, a afetação faz-se sentir, 
para além da área mais central e interior da serra, também no quadrante N-E. 

No que se refere ao impacte dos aerogeradores sobre as povoações existentes, em número reduzido 
dentro na área estudo, verifica-se que nem todas serão afetadas pelo impacte visual negativo gerado 
pelo conjunto dos 8 aerogeradores. 

A povoação mais próxima do parque eólico é Lamas de Orelhão e terá visibilidade para 6 aerogeradores 
– 1, 2, 3, 4, 5, 6 – situando-se estes entre os 2 e os 3 km. O aerogerador mais próximo é o 3, a 2km, 
seguido do 4, 5, e 6, sensivelmente a 2,5km, e dos aerogeradores 1 e o 2, a 2,9 km. Lamas de Orelhão é 
a povoação onde o impacte se pode considerar mais significativo, não apenas pela distância mas 
também pelo número de aerogeradores visíveis. 

A povoação de Franco também apresenta visibilidade sobre estes mesmos 6 aerogeradores, contudo 
distam 3,5 km, caso do 1, 2 e 3, e 4,2km, caso do aerogerador 4 e 5. Nesta povoação, e em parte da 
mesma, será ainda potencialmente visível o aerogerador 6, mas a uma distância já pouco significativa, 
4,7 km. 

As povoações de Sucçães (3,5 km) e Passos (2,5 km) terão visibilidade sobre um único aerogerador, o 8. 

Outras duas povoações serão potencialmente afetadas, caso de S. Pedro de Veiga de Lila, pelos 
aerogeradores 1, 2, 4, 5, 6 e 8 (parcialmente), e Pereira pelo AG3. No entanto, a distância, 4,5 a 5 km, 
que as separa de cada um dos respetivos aerogeradores torna o impacte pouco significativo. 

O aerogerador 7 não será potencialmente visível em qualquer uma das povoações existentes na área de 
estudo, contudo, poderá haver visibilidade sobre as pás do mesmo, dado que a simulação apenas 
considera a altura do eixo do rotor/nacelle. 

No que se refere ao impacte visual sobre os miradouros, verifica-se que, quer a partir do de Santa 
Comba quer do Soalheiro, existirá visibilidade sobre todos os aerogeradores e subestação. Para além do 
próprio impacte visual negativo associado à presença destas componentes de projeto, o quadrante 
definido por NE-SE do horizonte visual de Santa Comba ficará comprometido por estas intrusões visuais. 
No caso, do miradouro de Soalheiro, do seu horizonte visual, ficará comprometido o ângulo horizontal 
entre SO-OSO. 

Os aerogeradores serão visíveis em grande parte da serra e na sua envolvente, em ambos os casos 
afetando áreas consideradas como tendo qualidade visual elevada, comprometendo neste caso a sua 
integridade visual. 

A presença dos aerogeradores, traduz-se numa perda de valor cénico natural da paisagem, quer da 
própria serra de Santa Comba, quer da área envolvente agrícola, correspondente à depressão de 
Mirandela. 

Presença dos aerogeradores: Impacte negativo, certo, imediato, permanente, irreversível, local a 
regional, média magnitude e significativo. 

Subestação 

A localização proposta para a Subestação sobrepõe-se a uma área de cascalheiras e/ou afloramentos 
quartzíticos com matos e floresta aberta, ocupação, neste caso com Qualidade Visual Elevada. Contudo, 
a situação fisiográfica e proeminente em que esta área se encontra, confere-lhe um acréscimo na 
qualidade visual, e uma diminuição da capacidade de absorção, por se apresentar numa zona muito 
exposta visualmente. Daqui resulta que a área de implantação apresenta elevada sensibilidade visual. 

O impacte visual gerado pela presença da Subestação afetará quatro pontos de observação, duas 
povoações (Lamas de Orelhão e Franco) e dois miradouros (Stª Comba e Soalheiro). As duas povoações, 
a que estão associados os observadores permanentes localizam-se a 2,5km, caso de Lamas de Orelhão, 
e 4,3 km, caso de Franco. São distâncias que para este tipo de estruturas, pese ainda a altura dos 
pórticos e apoios mais próximos desta, determinam um impacte pouco significativo. Contudo, a 
destruição do local, permanente e irreversível, de implantação é relevante para a perda de qualidade 
cénica local da própria serra. 
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A linha elétrica aérea de Alta Tensão a 60 kV determina na sua maioria impactes visuais negativos pouco 
significativos, tendo em consideração a reduzida presença de povoações na sua envolvente e da fraca 
amplitude visual que estas fruem em função da morfologia do terreno. No entanto, a linha desenvolve-
se em área de campos agrícolas, na depressão de Mirandela, onde se sucedem e alternam áreas de 
qualidade visual Média e Elevada, configurando uma Paisagem que tende para Qualidade Visual 
Elevada. 

A linha, e muito em particular os apoios, que têm a sua altura compreendida entre os 20m e os 36m, 
serão potencialmente visíveis em praticamente toda a área de estudo considerada para a linha. Para 
efeitos da sua avaliação restringiu-se aos 3km, para cada lado da sua diretriz, pese embora ter sido 
considerada uma extensão maior. 

Dentro desta área de estudo, localizam-se, de Poente para Nascente, as povoações de Passos, Bronceda, 
Mirandela (as três a Norte da Linha) e Lamas de Orelhão, Fonte de Urze (as duas a Sul da Linha). Grande 
parte dos apoios da linha serão visíveis a partir das referidas povoações, no entanto o aumento da 
distância aos diversos apoios tende a esbater o impacte visual. 

As povoações mais afetadas são Lamas de Orelhão e Bronceda, que distam ao ponto mais desfavorável, 
cerca de 400 m e 700 m, respetivamente. No caso de Bronceda, registam-se inclusive, face à 
proximidade a algumas habitações, impactes significativos a muito significativos, caso os apoios se 
mantenham como o proposto, junto às habitações, na extensão compreendida entre o Vértice 8 e 9 da 
linha, em concreto o P45 e o P46. 

Destaca-se ainda o troço final da linha, na proximidade da cidade de Mirandela, em particular no troço 
que sobrepassa o rio Tua, correspondente à extensão compreendida entre o Vértice 9 e 10 da linha, 
mais concretamente os apoios do P49 ao P53. É uma zona que se considera com Qualidade Visual 
Elevada e apresentasse também exposta a um maior número de observadores, configurando uma 
situação que se reveste de um impacte visual local significativo. 

No que se refere a observadores temporários, importa referir as vias de comunicação, caso da A4/IP4 e 
EN15. O troço da linha que se desenvolve mais próximo destas duas vias, está compreendido entre o 
Vértice V3 e V5. Nesta extensão, localizam-se em concreto os apoios do P10 ao P26. Desse conjunto, são 
os apoios do P10 ao P22 que constituirão um impacte mais significativo. A linha desenvolve-se a Sul das 
referidas vias, de forma paralela e a distâncias muito curtas. Não se relativizando o impacte visual 
negativo deste troço, destaca-se contudo a situação mais desfavorável, que é a do nó da A4/IP4, devido 
ao impacte gerado pelos apoios P13, P14 e P15. 

Por fim, sistematiza-se a informação obtida nas análises anteriores, referentes às diferentes estruturas 
que compõem o projeto em estudo, para se avaliar o impacte decorrente da implementação da 
globalidade do projeto na paisagem. Considera-se que a implementação da globalidade projeto em 
análise determine um impacte negativo significativo. 

Impactes cumulativos 

Na área de estudo (buffer), apenas existem outros projetos de diferente tipologia. Destes destacam-se a 
autoestrada A4/IP4 e as linhas elétricas aéreas que cruzam o território definido pela área de estudo 
considerada na elaboração do EIA e na avaliação. 

Relativamente à A4/IP4 o impacte visual decorre da maior artificialização introduzida, esta decorrente 
da alteração do uso/ocupação do solo. Esta alteração, é contudo, ainda mais agravada pelas 
características proeminentes do próprio projeto, que forçaram à formação de diversos taludes, quer de 
aterro quer de escavação (com forte expressão negativa), à abertura de novos acessos, caso de 
restabelecimentos, que forçaram inclusive à construção de passagens superiores, sobre a referida via, e 
à construção de nós de acesso/saída, da mesma. Outras áreas com dimensão relevante foram afetadas 
durante a construção e outras áreas associadas mantêm-se durante a exploração, como a área de 
serviço. São áreas que perderam irreversivelmente as suas características rurais e outras, apesar de 
menos artificiais, permanecem residuais e fragmentadas como as áreas interiores aos nós ou entre a 
infraestrutura e os restabelecimentos, que permanecem sem viabilidade. É, neste caso, uma 
infraestrutura responsável por uma alteração de escala nas referências da Paisagem e que, pelas suas 
características, introduz na área de estudo, fortemente rural, uma artificialização relevante que se 
reflete na descaracterização da Paisagem. 
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Relativamente ao projeto em avaliação verifica-se que, entre as suas componentes, que são de natureza 
mais ou menos distinta – aerogeradores, subestação e linha elétrica aérea de alta tensão – existem 
impactes cumulativos. Esses devem-se, não só às alterações físicas introduzidas fundamentalmente no 
relevo, nas suas singularidades como os afloramentos quartzíticos e no coberto vegetal, como ao 
impacte visual da sua própria expressão, quer sobre as áreas de Qualidade Visual Elevada quer sobre as 
povoações existentes. 

No caso das alterações físicas referidas, neste caso da serra de Santa Comba, traduzem-se na prática, 
numa perda de valores visuais identitários. As áreas afetadas no conjunto são relevantes e referem-se 
em particular às áreas de implantação dos aerogeradores 3, 4, 5, 6, 7 e 8, subestação e os acessos ao 
aerogerador 3, 4, 5 e 6. 

Também ao nível dos impactes visuais todas as componentes se traduzem em impactes cumulativos 
sobre o território, onde parte significativa do mesmo, tende para Qualidade Visual Elevada. Os 
aerogeradores são contudo, as componentes do projeto mais importantes ao nível dos impactes visuais, 
face ao maior alcance a que estes se projetam sobre o território. 

Relativamente aos impactes visuais negativos sobre as povoações, entenda-se neste caso como estando 
estas associadas aos observadores de natureza permanente, destaca-se a povoação mais próxima do 
parque eólico. Não apenas pela proximidade mas também pelo efeito cumulativo das diversas 
componentes do projeto. A povoação em causa é Lamas de Orelhão e terá visibilidade para 6 
aerogeradores – 1, 2, 3, 4, 5, 6 – situando-se estes entre os 2 e os 3km. O aerogerador mais próximo é o 
3, a 2km, seguido do 4, 5, e 6, sensivelmente a 2,5km, e dos aerogeradores 1 e o 2, a 2,9 km. 

Lamas de Orelhão é assim, a povoação onde o impacte se pode considerar mais significativo, não apenas 
pela distância mas também pelo número de aerogeradores visíveis, sendo que ficará também exposto à 
subestação e linha elétrica aérea da alta tensão, na extensão compreendida entre o Vértice 1 e o 4. 
Nessa extensão estão considerados 14 apoios, cuja altura varia entre os 20m de altura e os 36m. A 
povoação de Franco também apresenta visibilidade sobre estes mesmos 6 aerogeradores, mas a uma 
distância superior de 3,5 km. 

No seu conjunto contribuem para a alteração do carácter da paisagem, conferindo-lhe um maior grau de 
artificialização. A intrusão visual de cada componente é, neste caso, reforçada pelo conjunto, e traduz-
se no seccionamento do horizonte visual, tendo a linha elétrica e os aerogeradores como as 
componentes que mais contribuem para este efeito. 

Do conjunto dos diversos projetos, que ocorrem na área de estudo, resultam impactes desqualificadores 
da Paisagem contribuindo para a perda de valor cénico da Paisagem. O impacte cumulativo tende para 
ser Significativo, tendo em consideração o território em questão. 

Síntese conclusiva 

A Serra da Santa Comba é uma elevação com 1041 metros de altitude enquadrada no Maciço Galaico - 
Transmontano. Situa-se no Alto Trás-os-Montes, estendendo-se por 2 concelhos, Valpaços e Mirandela, 
e 2 distritos, respetivamente Vila Real e Bragança. Integram a Serra de Santa Comba, 3 outras elevações 
dignas de registo, situadas no concelho de Mirandela, sendo elas o alto do Colado, situado na Freguesia 
do Franco com 883 metros de altitude, o alto de Orelhão com 932 metros de altitude situado na 
freguesia de Lamas de Orelhão, e o alto da Soalheira com 946 metros de altitude situado na freguesia 
dos Passos, este último popularmente designado também por Fraga da Conta. Num dos pontos mais 
elevados desta Serra encontra-se o Santuário de Santa Comba, situado no concelho de Valpaços. 

A implementação do Parque Eólico de Mirandela implicará impactes negativos na Paisagem, 
apresentando várias situações com impactes significativos, que devem ser objeto de alteração ao nível 
do projeto. Esses devem-se, não só às alterações físicas introduzidas fundamentalmente no relevo, nas 
suas singularidades, caso dos afloramentos quartzíticos, e no coberto vegetal, como ao impacte visual 
da própria expressão das componentes do projeto, quer sobre as áreas de Qualidade Visual Elevada 
quer sobre as povoações existentes. 

Em fase de obra e relativamente aos locais de implantação, em particular dos aerogeradores 3, 4, 5, 6, 7 
e 8, subestação e dos acessos ao aerogerador 3, 4, 5 e 6, ocorrerá a destruição irreversível e 
permanente do padrão visual e existente formado por um mosaico natural de 
matos/cascalheiras/afloramentos quartzíticos com substituição por elementos artificiais. Estas 
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alterações físicas, neste caso da serra de Santa Comba, traduzem-se na prática, numa perda de valores 
visuais identitários e considerados como tendo Qualidade Visual Elevada. As áreas afetadas no conjunto 
são ainda relevantes e é um impacte que tende para significativo. 

Também nesta fase, a circulação de veículos de transporte das peças de elevada dimensão que 
compõem cada um dos aerogeradores, no percurso para a serra, determinarão ainda impactes 
significativos temporários para as povoações mais próximas da serra, Franco, Lamas de Orelhão e 
Passos. 

No que se refere à Fase de Exploração e relativamente aos impactes visuais negativos sobre as 
povoações, entenda-se neste caso como estando estas associadas aos observadores de natureza 
permanente, destaca-se a povoação mais próxima do parque eólico. Não apenas pela proximidade mas 
também pelo efeito cumulativo das diversas componentes do projeto. A povoação em causa é Lamas de 
Orelhão e terá visibilidade para 6 aerogeradores – 1, 2, 3, 4, 5, 6 – situando-se estes entre os 2 e os 
3 km. O aerogerador mais próximo é o 3, a 2 km, seguido do 4, 5, e 6, sensivelmente a 2,5 km, e dos 
aerogeradores 1 e o 2, a 2,9 km. 

Lamas de Orelhão é assim, a povoação onde o impacte se pode considerar mais significativo, não apenas 
pela distância mas também pelo número de aerogeradores visíveis, sendo que ficará também exposta à 
subestação e à linha elétrica aérea da alta tensão, na extensão compreendida entre o Vértice 1 e o 4. 
Nessa extensão estão considerados 14 apoios, cuja altura varia entre os 20 m de altura e os 36 m. 

No que se refere ao impacte visual sobre os miradouros, verifica-se que, quer a partir do de Santa 
Comba quer do Soalheiro, existirá visibilidade sobre todos os aerogeradores e subestação. O quadrante 
definido por NE-SE do horizonte visual de Santa Comba ficará comprometido por estas intrusões visuais 
e no caso, do miradouro de Soalheiro, do seu horizonte visual, ficará comprometido o ângulo horizontal 
entre SO-OSO. 

Os aerogeradores serão visíveis em grande parte da serra e na sua envolvente, em ambos os casos 
afetando áreas consideradas como tendo qualidade visual elevada, comprometendo neste caso a sua 
integridade visual e o impacte visual do seu conjunto tende para ser significativo. 

No que se refere à linha elétrica de Alta Tensão, verifica-se existirem algumas situações mais graves que 
devem ser reapreciadas e alteradas. Na sua maioria os impactes visuais negativos são pouco 
significativos, tendo em consideração a reduzida presença de povoações na sua envolvente e da fraca 
amplitude visual que estas fruem em função da morfologia do terreno. No entanto, importa referir que 
a linha desenvolve-se em área de campos agrícolas, na depressão de Mirandela, onde se sucedem e 
alternam áreas de qualidade visual Média e Elevada, configurando uma Paisagem que tende para 
Qualidade Visual Elevada. 

As povoações mais afetadas são Lamas de Orelhão e Bronceda, que distam ao ponto mais desfavorável, 
cerca de 400 m e 700 m, respetivamente. No caso de Bronceda, registam-se inclusive, face à 
proximidade a algumas habitações, impactes significativos a muito significativos, caso os apoios se 
mantenham como o proposto, junto às habitações, na extensão compreendida entre o Vértice 8 e 9 da 
linha, em concreto o P45 e o P46. Esta é uma das situações que deve ser reavaliada e alterada. 

Destaca-se ainda o troço final da linha, na proximidade da cidade de Mirandela, em particular no troço 
que sobrepassa o rio Tua, correspondente à extensão compreendida entre o Vértice 9 e 10 da linha, 
mais concretamente os apoios do P49 ao P53. É uma zona que se considera com Qualidade Visual 
Elevada e apresenta-se também exposta a um maior número de observadores, configurando uma 
situação que se reveste de um impacte visual significativo. 

No que se refere a observadores temporários, importa referir as vias de comunicação, caso da A4/IP4 e 
EN15. O troço da linha que se desenvolve mais próximo destas duas vias, está compreendido entre o 
Vértice V3 e V5. Nesta extensão, localizam-se em concreto os apoios do P10 ao P26. Desse conjunto, são 
os apoios do P10 ao P22 que constituirão um impacte mais significativo. A linha desenvolve-se a Sul das 
referidas vias, de forma paralela e a distâncias muito curtas. Não se relativizando o impacte visual 
negativo deste troço, destaca-se contudo a situação mais desfavorável, que é a do nó da A4/IP4, devido 
ao impacte gerado pelos apoios P13, P14 e P15. 

O impacte da presença destas estruturas, durante a Fase de Exploração, nomeadamente dos 
aerogeradores e da linha elétrica e os seus apoios, advém de configurarem visualmente, uma alteração 
do perfil da linha do horizonte e simultaneamente provocar o seccionamento do campo visual, 
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constituindo-se consequentemente como uma intrusão visual. Por outro lado, a sua escala vertical 
interfere com a escala natural de referência desses locais, condicionando assim negativamente a leitura 
da paisagem. Por fim, também o seu forte carácter artificial, contribui para a desqualificação cénica da 
Paisagem. 

A implantação do projeto traduz-se também pela perda irreversível de valores visuais existentes, neste 
caso naturais, que deixam de estar presentes na Fase de Exploração, e em seu lugar, e por substituição, 
passam a existir as componentes do projeto, geradores de impacte visual. 

Face à análise apresentada e tendo em consideração a atual caracterização do território, as 
características do projeto e os locais afetados, considera-se que o projeto no seu todo tende para 
apresentar um impacte negativo significativo. Contudo, considera-se também, que as condicionantes e 
as medidas de minimização propostas poderão reduzir essa afetação e limitar as perdas nos locais da 
serra de Santa Comba, onde essas alterações físicas se traduzem na prática, numa perda de valores 
visuais identitários e considerados como tendo Qualidade Visual Elevada. 

4.5. RECURSOS HÍDRICOS 

Caracterização da situação atual 

Em termos de recursos hídricos superficiais, a área de estudo do projeto (parque eólico e linha elétrica) 
insere-se na Região Hidrográfica n.º 3 – Douro, mais precisamente na sub-bacia do rio Tua e do seu 
tributário, o rio Rabaçal. 

De acordo com o EIA, à exceção do rio Tua, que será atravessado unicamente pela linha de alta tensão 
que ligará o parque eólico à rede elétrica nacional (através da subestação de Mirandela), todas as 
restantes linhas de água na área de estudo são pouco expressivas e de caudal temporário. 

Ainda de acordo com o EIA, em termos de sensibilidade do meio hídrico superficial, salientam-se 
também as zonas integradas na Reserva Ecológica Nacional (REN) de Mirandela (Resolução de Conselho 
de Ministros n.º 160/96, de 18 de Setembro) com relevância a este nível e que ocorrem na área de 
estudo, nomeadamente as diversas linhas de água identificadas na carta militar 1:25 000, às quais 
acresce ainda uma Zona Ameaçada pelas Cheias associada ao rio Tua, atravessada pela linha de alta 
tensão, em cerca de 150 metros. 

Ao nível dos recursos hídricos subterrâneos, o EIA refere também os ecossistemas da REN de Mirandela 
que mais se relacionam com esta componente, ou seja, que têm como função a proteção para a recarga 
de aquíferos, designadamente: cabeceiras de linhas de água e áreas de máxima infiltração. 

As áreas classificadas como cabeceiras de linhas de água na área de estudo ocorrem na zona de 
cumeada da serra de Santa Comba, sendo que a localização do parque eólico interfere com estas áreas, 
nomeadamente nos caminhos de acesso e no troço inicial da linha de alta tensão, em pouco mais de 300 
metros. 

Relativamente às áreas de máxima infiltração, a área de estudo apenas se identifica uma área, na zona 
aluvionar do rio Tua, intersetada pela linha elétrica, nos seus últimos 500 metros. 

De acordo com o EIA, foram identificadas na área de estudo diversas infraestruturas de abastecimento 
de água. No que concerne à utilização da água para rega, na zona de implantação do parque eólico não 
ocorrem áreas agrícolas pelo que de igual modo não se identificam captações para rega. No entanto, na 
zona de desenvolvimento da linha elétrica são diversas as áreas agrícolas pelo que para rega destas 
áreas é comum o recurso a poços e charcas privados. 

O EIA identificou ainda a existência de pontos de água utilizados como reserva para o combate a 
incêndio, nomeadamente o ponto de água de Lamas de Orelhão. 

Outro uso referido associado ao rio Tua, é a prática balnear, sendo que na envolvente da cidade existem 
3 praias fluviais classificadas, todas localizadas a montante da zona de atravessamento da linha elétrica. 

Avaliação de impactes 

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

Estes impactes far-se-ão sentir em resultado da alteração das condições de permeabilidade do solo, da 
eventual obstrução temporária do escoamento e em alterações qualitativas da água. 

Outros impactes que poderão ocorrer devem-se aos eventuais derrames de óleos e de combustíveis e à 
produção de efluentes resultantes das atividades do estaleiro. Este impactes facilmente minimizáveis 
desde que sejam aplicadas convenientemente as medidas de minimização propostas para a fase de 
construção. 

Como referido, a rede hidrográfica intercetada, à exceção do rio Tua (apenas intercetado pela linha 
elétrica), é muito pouco expressiva, sendo as águas superficiais de carater temporário e não apresentam 
usos sensíveis associados, pelo que, de um modo geral, e considerando que não serão previstas 
infraestruturas (aerogerador, subestação, apoios da linha) localizadas em leito ou margens de linhas de 
água, não se prevê a ocorrência de interferências expressivas decorrentes da fase de construção. Assim, 
os impactes na fase de construção são negativos e pouco significativos. 

Para os recursos hídricos subterrâneos, os impactes devem-se às alterações das condições de infiltração 
que ocorrem essencialmente nas zonas de compactação/impermeabilização do solo mais significativa 
(fundação dos aerogeradores, zona da subestação e implantação do estaleiro). Dado o carater localizado 
destas ações, à utilização de maioria dos acessos existirem, e atendendo à adoção das medidas de 
minimização propostas, consideram-se os impactes como negativos e pouco significativos. 

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

4.6. AMBIENTE SONORO 

Características mais relevantes do projeto para o descritor Ambiente Sonoro 

O projeto consiste na implantação de 8 aerogeradores de 3,2 MW (119 m altura de eixo) na Serra de 
Santa Comba. 

As frequências de velocidades de ventos e frequência de ocorrência de vento por sector para cada 
aerogerador e por período de referência - diurno (7h às 20h), entardecer (20h às 23h) e noturno (23h às 
7h) - foram medidos de 10 de Janeiro a 10 de Julho para a estação a 80m (PORT570) acima do nível do 
solo (a.n.s) e de 9 de Fevereiro a 10 de Julho para a estação a 60m a.n.s (PORT510) de 2012. 
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A potência sonora máxima á atingida para velocidade de vento à altura do rotor de 8 m/s até 10.5 m/s, 
sendo o nível de potência sonora máximo Lw=105,5dB(A).  

Caracterização da situação de atual 

Os recetores sensíveis mais próximos pertencem ao aglomerado habitacional de Lamas de Orelhão (P1 a 
1 215 m a ONO do AG3) e ao aglomerado de Passos (P2 a 2 088 m a ONO do AG8); foi ainda considerado 
o Santuário de Santa Comba (P3 a 1 514 m a ONO do AG1).  

As medições acústicas efetuadas em Março 2013 são indicativas de ambiente acústico pouco 
perturbado [LAeq,T≤46dB(A)], sem influência de fontes antropogénicas de relevo. De referir que a 
velocidade de vento registada foi de 3-4m/s à altura do recetor (4m acima do solo, quando deveria ter 
sido a 1,5m já que se trata de edifícios de piso térreo).  

Avaliação de impactes 

A fase de construção decorrerá por cerca de 12 meses, e não acarretará impactes negativos junto dos 
recetores sensíveis mais próximos. 

Quanto à fase de exploração, foram simulados os níveis sonoros previstos para os 8 aerogeradores a 
instalar, considerando o nível de potência sonora máximo (à altura do rotor) majorado por 1dB(A), ou 
seja, Lw=106,5 dB(A) e condições favoráveis à propagação para qualquer dos recetores. Obtiveram-se 
valores de ruído particular ≤ dB á ,àosà uaisà ão são suscetíveis de implicar impactes negativos junto 
dos recetores (para P1: LAeq,T=33dB(A); para P2: LAeq,T=20dB(A); para P3: LAeq,T=30dB(A)).  

Medidas de minimização 

Para a fase de construção são apenas propostas medidas de mitigação de carácter geral, com as quais se 
concorda. 

Para a fase de exploração, o EIA propõe a realização de uma campanha de monitorização durante o 1º 
ano de entrada em funcionamento do parque eólico. Não se concorda com a imposição da realização de 
medições junto dos recetores apenas em condições de velocidade de vento entre 1,5 e 2,5 m/s (e no 
período noturno a partir de 0,5m/s) por duas razões: 

- estas condições podem determinar velocidade de vento à altura das pás inferiores às 
condições de plena produção e/ou de emissão sonora máxima; 

- estas condições não foram as que estiveram subjacentes à caracterização do ruído residual 
(velocidades de vento em todos os pontos entre 3 e 4 m/s). 

Portanto, as medições acústicas para cada recetor deverão ocorrer em dois cenários: 

- sob condições de emissão (velocidade de vento à altura dos rotores) máxima e propagação 
sonora favorável; recolha de amostras de ruído ambiente e, caso destas últimas resultem 
níveis superiores a 45dB(A) em situação de audibilidade dos aerogeradores, também de 
ruído residual, com determinação de ruído particular e comparação com valores previstos no 
EIA;  
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- sob condições de emissão e propagação representativas de um período de longa duração, 
devidamente fundamentadas; recolha de amostras de ruído ambiente e, caso destas últimas 
resultem níveis superiores a 45dB(A) em situação de audibilidade dos aerogeradores, 
também de ruído residual. 

Para cada recetor, o local exato de recolha deverá corresponder à fachada mais exposta, salvo se esta 
for uma fachada cega. 

4.7. SOCIOECONOMIA 

Caracterização da situação atual 

O EIA apresenta a caraterização socioeconómica da área de influência e indica os dados demográficos 
com base nos Censos do INE, a nível regional, concelhio e de freguesia. 

Assim, é referido que a região Norte apresenta, à data do último recenseamento, uma população 
residente de 3.689.682 habitantes (34.9% da população nacional), situando-se a taxa de natalidade nos 
8,5% (9,2% a nível nacional). A região Norte mantém sensivelmente a mesma população ao longo da 
última década. 

Da sua população residente, 47,6% é ativa, encontrando-se a taxa de desemprego a rondar os 14,5%, 
segundo dados dos Censos 2011. 

O concelho de Mirandela apresenta uma densidade populacional de 36.2 hab/km2. Dos 24 000 
habitantes, 6000 têm 65 ou mais anos e 12 367 encontram-se em idade ativa. 

São apresentados os indicadores demográficos do concelho de Mirandela concluindo-se que Mirandela 
tem uma taxa de mortalidade superior à taxa de natalidade, acompanhando a tendência a nível 
nacional. A taxa de fecundidade do concelho em análise está muito abaixo da média a nível nacional. A 
taxa de natalidade tem vindo a descer ao longo dos anos. 

Quanto ao nível de escolaridade, registam-se 3300 residentes no ensino superior e 1982 analfabetos 
com 10 ou mais anos, perfazendo uma taxa de analfabetismo de 8,98 no concelho de Mirandela. 

Relativamente à população desempregada, existiam 1181 pessoas sem trabalho em 2011, sendo 575 
homens e 606 mulheres. A taxa de desemprego em 2011, para o concelho de Mirandela, teve um 
registo 12,16%. 

No que se refere às atividades económicas no concelho de Mirandela, a população empregada que 
apresenta um maior quantitativo é a que se enquadra no setor terciário, seguindo-se os grupos que se 
enquadram no setor secundário e, por último, primário. 

O setor primário ocupa algum destaque na região tendo, no entanto, vindo a perder importância ao 
longo da última década. Verifica-se a perda de população empregada no referido setor, de 1336 
empregados, em 2001, para 909 empregados em 2011. A agricultura é do tipo familiar, em explorações 
de reduzida dimensão, constituindo a produção de azeite o subsetor que mais contribui para o Produto 
Agrícola Bruto Total. Dada porém a reduzida dimensão das explorações e tendo em conta que as 
produções visam essencialmente o autoconsumo e/ou abastecimento do mercado local, a sua 
administração é feita, na quase totalidade, pelos proprietários. Esta situação tem subjacente a 
existência de uma agricultura familiar, onde existe interesse em diminuir, o mais possível, os custos de 
produção agrícola, de forma a aumentar o rendimento económico. 

O recurso à mão-de-obra assalariada é praticamente inexistente apesar de, nas explorações de maior 
dimensão, as unidades de trabalho necessárias à exploração agrícola exigirem a contratação de mão-de-
obra. 

A indústria existente no concelho destina-se essencialmente à satisfação das necessidades alimentares, 
ou aproveitamento de recursos naturais. Neste contexto, o EIA salienta a Associação Industrial do 
Nordeste, antigo complexo do Cachão, que tem vindo a ganhar dimensão mais relevante, e conta já com 
um número considerável de indústrias. O número de indústrias do concelho tem aumentado, tratando-
se porém na sua generalidade, de unidades de pequena dimensão, com baixo nível de qualificação da 
mão-de-obra e dos empresários. 
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Destaca-se a indústria de fabricação de produtos à base de carne, nomeadamente as alheiras 
tradicionais da região de Mirandela e a produção de azeite. 

O setor terciário encontra-se deficientemente estruturado, tendo em conta que o subsetor dos serviços, 
designadamente, os da administração pública, educação e saúde, assumem um papel preponderante e 
essencialmente ligado à sede do concelho. O subsetor do comércio vive quase exclusivamente das 
pequenas empresas, quase todas familiares. O comércio está voltado para os produtos agrícolas ou para 
a agricultura, géneros alimentícios, bebidas e materiais de construção. 

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. Verifica-se uma baixa densidade de alojamentos sendo a maioria dos edifícios 
exclusivamente residenciais. 

A freguesia de Mirandela, na qual apenas passa um pequeno troço da linha elétrica, junto à subestação 
de Mirandela, apresenta uma génese bastante diferente com um perímetro urbano maior e mais 
consolidado. Nesta freguesia verifica-se, ainda, uma maior diversidade de usos e tipos de edifícios. O EIA 
realça que a linha elétrica atravessa uma parte da freguesia fora da cidade de Mirandela e de qualquer 
outro aglomerado urbano. 

No âmbito da caraterização da tipologia de ocupação da envolvente do parque eólico e da linha elétrica, 
existe maioritariamente ocupação agrícola e agroflorestal, verificando-se que a pouca ocupação urbana 
apresenta um padrão disperso com edificações isoladas, das quais apenas duas têm uso habitacional. 
Estes dois edifícios localizam-se na envolvente da linha elétrica, embora fora do corredor de proteção 
definido de 25 metros para cada lado da linha, uma vez que a sua implantação se encontra 
respetivamente a 38 e 70 metros de distância do seu traçado. 

Nas proximidades do parque eólico e troço inicial da linha elétrica não se verifica a existência de 
atividades económicas, nem quaisquer equipamentos turísticos, sociais ou de lazer. Atendendo a que 
grande parte do troço da linha elétrica e respetivos apoios se localizam predominantemente em solos 
agrícolas, salienta-se que não se verifica a existência de equipamentos. Apenas infraestruturas de apoio 
às atividades agrícolas. 

É apresentada, no estudo em preço, a tipologia de ocupação do solo pelos apoios da linha, 
discriminando quais as culturas praticadas. Verifica-se a implantação de 14 apoios em culturas 
temporárias, 6 em pomares, 11 em olival e 1 em área de vinhas, totalizando 320 m2 em ocupação 
agrícola, e 90 m2 em ocupação florestal. No respeitante à faixa de serviço da linha, constata-se que 
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. Quanto ao Parque Eólico, verifica-se a ocupação de 14 786 m2 de floresta de 
produção e 8 358 de floresta natural. Cerca de 5 000 m2 correspondem à implantação do estaleiro, que 
é uma afetação temporária, sendo a restante área de ocupação permanente do parque eólico de 
29 327 m2. 

Avaliação de impactes 

Na fase de construção o EIA identifica, como impactes positivos, o aumento temporário do número de 
postos de trabalho, maioritariamente ao nível do setor da construção civil, avaliado como um impacte 
pouco significativo, temporário e direto. 

A presença dos trabalhadores de fora da região, contribuirá para um aumento nos consumos de bens e 
serviços locais, nomeadamente na restauração, comércio e hotelaria, impactes avaliados como 
positivos, temporários e diretos, ainda que pouco significativos ao nível da economia local. É referido o 
eventual aumento do comércio local de materiais de construção, traduzindo-se num impacte positivo, 
de reduzida magnitude, provável, imediato e temporário, sendo previsivelmente mais significativo para 
as atividades comerciais em Mirandela, se os materiais forem adquiridos neste concelho. 

Como impactes negativos na fase de construção foram identificados os associados à afetação das 
acessibilidades e da qualidade de vida das povoações. 

O transporte dos aerogeradores e restante equipamento será feito em veículos de grande porte, 
podendo perturbar a circulação rodoviária nas estradas e caminhos existentes na proximidade do 
Parque, provocando alguma demora nas deslocações dos utentes dessas vias de comunicação, pelo que 
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se avalia como um impacte negativo, certo, esporádico, temporário, pouco significativo e, de magnitude 
reduzida. 

A intensidade do trafego de veículos pesados poderá também originar a degradação de algumas vias, 
impacte negativo de reduzida significância e magnitude. 

No caso das ações associadas à obra, poderá ocorrer perturbação da população residente em redor da 
área do Parque devido à emissão de poeiras, vibrações e ruido. No entanto, atendendo à distância entre 
esses lugares e os locais de intervenção, e que a envolvente da área de ação do Projeto não apresenta 
uma ocupação urbana intensa, considera-se que serão diminutos os recetores sensíveis afetados, 
estimando-se o impacte como negativo mas temporário e de reduzida significância e magnitude. 

No Aditamento são ainda identificados os impactes relacionados com a ocupação de solos agrícolas e 
florestais, com constrangimentos para as atividades agrícolas e de exploração florestal que possam 
existir. 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. 

Na fase de exploração, o EIA identifica os impactes permanentes e positivos decorrentes da produção de 
energia elétrica a partir de uma fonte renovável, sem emissão de poluentes para a atmosfera. 

O fornecimento à Rede Elétrica Nacional da energia elétrica produzida no parque eólico constituirá um 
impacte positivo para as populações em geral, na medida em que constituirá um reforço da potência 
instalada, constituindo um impacte positivo, de magnitude reduzida, certo, significativo e de âmbito 
local, regional e nacional. 

Na fase de exploração do parque eólico, serão também criados postos de trabalho permanentes, 
associados quer à operação quer à manutenção de infraestruturas. Este impacte será positivo e direto, 
estando a significância e magnitude dependentes do número de postos de trabalho criados. Sendo dada 
a prioridade à mão-de-obra concelhia, a abrangência do impacte será essencialmente limitada, tendo 
um âmbito ao nível do concelho. A perspetiva de formação profissional dos técnicos a empregar 
contribuirá para a qualificação da mão-de-obra, traduzindo-se num impacte positivo, certo de reduzida 
magnitude e imediato. 

Ainda que os postos de trabalho não sejam atribuídos a residentes locais, a deslocação para o município 
de pessoas vindas do exterior provocará uma dinamização de serviços locais, tais como a restauração, 
comércio e alojamento, o que se traduz em impactes positivos, cuja significância e magnitude depende 
da procura dos mesmos. 

À semelhança da fase de construção, também a exploração do Parque Eólico envolve a aquisição de 
materiais diversos e serviços. Caso estas aquisições sejam feitas a nível do concelho de Mirandela, 
beneficiarão a economia local, impacte que se considera positivo, provável e pouco significativo. 

O EIA refere que a beneficiação e manutenção dos caminhos em bom estado de conservação 
contribuirão para um acesso mais rápido em caso de combate a incêndios. Haverá provavelmente mais 
vigilância na área do Parque, o que será também benéfico para a prevenção de fogos florestais na 
região, avaliando este impacte como positivo, de magnitude elevada, significativo, certo e de âmbito 
local e concelhio. 

Identifica ainda este estudo, como impacte positivo, o estabelecimento de contratos de arrendamento 
dos terrenos afetos ao Projeto, que resultará na obtenção de receitas locais por parte dos proprietários, 
valorizando desta forma os terrenos de reduzido potencial e aproveitamento económico e induzindo um 
impacte positivo e significativo. 

Os impactes ambientais decorrentes da ocupação de áreas agrícolas ou florestais por elementos do 
projeto são pouco significativos uma vez que as áreas a afetar são relativamente reduzidas. 

Os impactes socioeconómicos do Projeto são, na sua maioria, positivos. No entanto, podem ocorrer 
situações pontuais de incomodidade, nomeadamente associadas aos fatores ambiente sonoro e 
paisagem, os quais se encontram devidamente avaliados no âmbito dos respetivos descritores. 
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4.8. PATRIMÓNIO CULTURAL 

Caracterização da situação atual 

De acordo com o EIA, a metodologia seguida para a elaboração deste fator ambiental teve como guia a 
Circular «Termos de Referência para o Descritor Património Arqueológico em Estudos de Impacte 
Ambiental» de 10 de Setembro de 2004.  

Foi definida para os estudos e elaboração do EIA uma área de estudo (AE) que integra «o conjunto 
territorial formado pela área de incidência (AI) do projeto e por uma zona de enquadramento (ZE)» 
onde a (direta e indireta) «corresponde ao polígono onde se projeta instalar o sistema electroprodutor 
(PE) com oito aerogeradores, acessos internos, valas de cabos, subestação, estaleiro e troço da LE entre 
os vértices V1 e V5». O EIA define a ZE como «uma faixa envolvente da AI até 1 km de distância para o 
exterior dos limites desta última». 

Foi efetuada a «pesquisa documental aplicada à AE do descritor e na prospeção sistemática da AI do 
Projeto (PE e LE), com reconhecimento das ocorrências pré-existentes nas atuais áreas a afetar pelo 
Projeto». 

É referido que anteriormente, em 2013, foram executados estudos prévios ambientais sobre o projeto 
do «Parque Eólico de Mirandela (PE) e Respetiva Linha Elétrica (LE)» tendo o respetivo relatório sido 
baseado na «prospeção sistemática da área de incidência direta e indireta do Projeto». Então foram 
prospetadas as áreas de 13 aerogeradores, com o diâmetro de 50 m, e o traçado dos acessos e valas de 
cabos «em corredores com 50 m de largura centrados no eixo dos respetivos traçados e no edifício de 
controlo; na área de incidência indireta do Parque Eólico, correspondente ao polígono envolvente 
adjacente; no traçado da Linha Elétrica Aérea, ao longo de um corredor com cerca de 11 km de 
comprimento e 400 m de largura, com centro no eixo da linha, entre a área Sul do PE e Mirandela 
(Subestação)». 

Já em 2015, e na sequência dos ajustes efetuados, com redução para oito aerogeradores e alteração do 
trajeto da ligação elétrica, foram executados novos trabalhos de prospeção arqueológica nas áreas dos 
aerogeradores e relativamente às partes alteradas do traçado da linha elétrica. 

De acordo com a área de estudo, este parque eólico encontra-se implantado junto aos seguintes 
imóveis classificados ou em vias de classificação: 

c) Abrigos rupestres do regato das Bouças, localizado na Encosta Este da Serra dos Passos - 
Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público (Decreto n.º 26-A/92, DR, I Série-B, n.º 126, 
de 1-06-1992) possuindo delimitada uma zona especial de proteção (ZEP - Portaria n.º 125/93, 
DR, I Série-B, n.º 29, de 4-02-1993); 

d) Conjunto de Sítios Arqueológicos da Serra de Santa Comba (Serra de Passos), nas freguesias de 
Veiga de Lila e Vales, concelho de Valpaços, e Sucçães, Passos, Lamas de Orelhão e União das 
Freguesias de Franco e Vila Boa, concelho de Mirandela, distrito de Bragança - Em Vias de 
Classificação, (Anúncio n.º 104/2014, DR, 2.ª série, n.º 84, de 2-05-2014). 

Note-se que este último conjunto Em Vias de Classificação integra igualmente os abrigos classificados já 
desde 1992, correspondendo a um significativo alargamento da proteção destes monumentos. 

De entre estes, destacam-se dois importantes conjuntos de abrigos e arte rupestre situados na Serra de 
Passos: o conjunto do Regato das Bouças e o do Buraco da Pala.  

São várias as evidências da atividade humana que se encontram testemunhadas no interior deste último 
abrigo, onde se processaram três momentos de ocupação humana entre meados do V milénio a. C. e 
inícios do II milénio a. C., salientando os inúmeros artefactos cerâmicos, sementes carbonizadas, 
artefactos líticos, silos de armazenamento de alimentos e pinturas esquemáticas nos painéis das 
paredes. Refere ainda que em meados da década de oitenta do século XX, o abrigo foi transformado em 
local de culto e peregrinação, encontrando-se na parede uma imagem de S. Bento em granito. Já os 
abrigos do Regato das Bouças albergam pintura esquemática, em que se destacam figuras geométricas e 
antropomórficas sendo plausível que o povoado, situado nas proximidades, da Mãe d'Água, esteja 
associado a estas representações. 
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De acordo com o EIA a «ZE abrange três ocorrências em vias de classificação (Oc. 1C, 2C e 3C), 
encontrando-se outras duas com o mesmo estatuto a Norte da ZE (Oc. 4C e 5C)» integrantes do já 
referenciado Conjunto de Sítios Arqueológicos da Serra de Santa Comba (Serra de Passos), Em Vias de 
Classificação, designadamente: 

- Oc. 1C – Arrasto / Regato das Bouças / Buraco da Pala; 

- Oc. 2C - Castelo do Rei de Orelhão; 

- Oc. 3C - Abrigo da Ribeira da Pousada; 

- Oc. 4C - Abrigos da Ribeira da Cabreira 1; 

- Oc. 5C - Abrigos da Ribeira da Cabreira 1 (corresponde ao Abrigo 1 da Ribeira da Cabreira na 
base de dados Endovélico). 

O EIA afirma que assim na «AI não se encontram referenciados imóveis classificados ou em vias de 
classificação», tendo as localizações dos aerogeradores e outras componentes de projeto sido 
deslocadas para o exterior das áreas do «Arrasto / Regato das Bouças / Buraco da Pala» e «Castelo do 
Rei Orelhão». 

Nos trabalhos inicialmente desenvolvidos em 2013 identificadas duas ocorrências na AI do PE, as 9 e 10, 
e «sete ocorrências na AI da LE, ocorrências 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.  

No âmbito da prospeção efetuada em 2015 não foram identificadas novas ocorrências, nomeadamente 
arqueológicas, «tendo-se procedido ao reconhecimento de duas ocorrências referidas na pesquisa 
documental, na AI do PE, designadamente as ocorrências 9 e 10». As ocorrências identificadas «no 
corredor da AI da linha elétrica prospetado em 2013 [ocorrências 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 19] não foram 
alvo de reconhecimento», consistindo, de acordo com o EIA, «em património construído de reduzido 
valor cultural». 

Relativamente à ocorrência n.º 9, Abrigo da Soalheira, que poderá ser afetada por várias componentes 
de projeto, os trabalhos de campo não permitiram identificar o respetivo interesse arqueológico, não 
tendo a sua observação possibilitado a deteção de pinturas rupestres, sendo o seu valor cultural 
indeterminado. Quanto à ocorrência n.º 10, Estrutura do Rei Orelhão, que poderá ser afetada pela 
construção do aerogerador n.º 3 e vala de cabos, esta levanta igualmente algumas dúvidas quanto à sua 
natureza, pois de acordo com o EIA, a observação superficial do terreno não permitiu confirmar o 
interesse arqueológico da mesma, pelo que lhe foi atribuído um valor cultural indeterminado. 

Avaliação de impactes 

O EIA considera como atividades «passíveis de gerar impacte negativo (direto ou indireto) sobre as 
ocorrências de interesse cultural as seguintes ações» um conjunto de quatro ações que se passam a 
enumerar: 

«A. Construção e instalação de aerogeradores: escavações/frente de obra e circulação de 

máquinas; 

B. Construção e reparação da rede viária (caminhos agrícolas): construção e melhoramentos 

(escavação, alargamento e regularização) e circulação de máquinas; 

C. Linha Elétrica Aérea: escavações para apoios da linha, abertura de acessos dedicados (cujo 

traçado não se encontra determinado) e circulação de máquinas; 

D. Outras componentes de localização desconhecida: exploração de áreas de empréstimo 

(extração de terras de empréstimo e de depósito de terras sobrantes)». 

No que concerne ao fator ambiental Património Cultural, e conforme já foi referido, os trabalhos de 
caraterização permitiram registar «nove ocorrências de interesse cultural», mas dada a configuração 
atual do projeto, «foram identificados impactes sobre as duas ocorrências localizadas na AI do PE, 
designadamente as ocorrências 9 e 10».  

Relativamente à n.º 9, Abrigo da Soalheira, de valor cultural indeterminado e que poderá ser afetada 
pela abertura de acessos e da vala de cabos, pela construção do aerogerador n.º 5, da subestação e da 
linha elétrica, comporta de acordo com o EIA um impacte direto negativo, se bem que de baixa 
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magnitude, permanente e irreversível. Para esta ocorrência o EIA preconiza a execução de sondagem 
manual de diagnóstico «com incidência no depósito sedimentar» bem como o registo fotográfico 
recorrendo a tecnologias específicas para a deteção de eventuais pinturas rupestres pré-históricas.  

Já a ocorrência n.º 10, Estrutura do Rei Orelhão, de valor cultural indeterminado poderá ser afetado 
pela construção do aerogerador n.º 3 e da vala de cabos, comporta de acordo com o EIA um impacte 
direto negativo de magnitude média, permanente e irreversível. Para esta ocorrência o EIA preconiza a 
execução de duas sondagens manuais de diagnóstico «com 2m x 2 até à camada geológica 
arqueologicamente estéril, na área do AG3». 

Dado que, de acordo com o EIA, no momento em que se realizou a prospeção desconhecia-se o local 
exato para a implantação dos apoios (RS, p. 253), para as sete ocorrências localizadas na AI da LE, 
designadamente as ocorrências 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, não se identificaram impactes negativos. 
Para estas o EIA preconiza o ajuste da localização dos apoios e acessos de forma a «garantir a 
conservação das sete ocorrências identificadas no respetivo corredor». 

Quanto às ocorrências Em Vias de Classificação, localizadas na ZE do Projeto, designadamente as 
ocorrências 1C, 2C, 3C, 4C e 5C, o EIA também não identificou quaisquer impactes negativos. No entanto 
verifica-se que um dos acessos (existente e a melhorar) percorre uma pequena extensão situada no 
núcleo (2C), bem como os aerogeradores AG6 e AG7, que se situam no limiar da zona de proteção (ZP) 
do núcleo (1C), possuem um acesso (existente e a melhorar) e uma vala de cabos, que se inserem na 
zona de proteção (ZP) do acima referido núcleo e, pelo menos, tangencialmente à área em vias de 
classificação do referido núcleo (Aditamento ao EIA, Planta do Património Cultural, Agosto de 2016).  

Assim, para efeitos de avaliação de impactes, os referidos bens imóveis deveriam ter sido considerados 
como situados na área de incidência do projeto. Como medida cautelar genérica, o EIA prevê o 
acompanhamento arqueológico da fase de construção do parque eólico.  

Decorrente da implementação deste projeto, que irá alterar a perceção e fruição da paisagem onde se 
inserem estes elementos patrimoniais, e que ocorrerá durante toda a fase de exploração do PE, 
incluindo a linha elétrica, será um impacte de difícil minimização ou compensação. O EIA, relativamente 
aos impactes na Paisagem, considera que a «implementação da globalidade projeto em estudo 
determine um impacte negativo moderadamente significativo». 

Dado que a melhoria dos acessos, com uma maior exposição dos elementos patrimoniais, poderá 
incrementar o risco de destruição e vandalismo destes bens, o EIA preconiza que «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». 

No Aditamento ao EIA encontra-se são ainda referenciadas medidas de compensação ambiental, 
nomeadamente relacionadas com: 

«Apoio ao estudo dos sítios arqueológicos em vias de classificação através do apoio a projetos de 
investigação, publicações, etc.; 

Proteção daquele património arqueológico mais importante e em vias de classificação através de 
vigilância e monitorização periódica.» 

A estas medidas dever-se-á ainda acrescentar as ações de divulgação e de educação patrimonial 
principalmente junto do público escolar. 

Concorda-se com a generalidade das medidas de minimização preconizadas pelo EIA, que no entanto 
deverão sofrer ainda alguns ajuntes na sua redação e faseamento. 

4.9. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Caracterização da situação atual 

O E uad a e to Est at gi o  respeitante a OT figura no EIA a pg. 163 e 164, do Relatório Síntese 
(RS), sendo aí resumidamente justificada a conformidade da pretensão com a Estratégia Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável (ENDS 2015), aprovada pela Resolução de Conselho de Ministros nº 
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109/2007, de 20 de Agosto, publicada em Diário da República nº 159, I Série, com A Estratégia Nacional 

para a Energia – ENE 2020 (Resolução do Conselho de Ministros nº 29/2010, de 15 de Abril) e Decreto-
lei nº 225/2007, de 31 de Maio), retificada pela Declaração de Retificação nº 71/2007) e com Programa 

Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC II), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 
1/2008, de 4 de Janeiro.  

Na pg. 164 e seguintes são referidos os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) aplicáveis, sendo 
evidenciado o contributo do Projeto para a consecução dos objetivos do Programa Nacional da Política 
de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei nº 58/2007 de 4 de Setembro (com as 
Declarações de Retificação nº 80-A/2007, de 7 de Setembro e nº 103-A/2007, de 2 de Novembro), bem 
como a sua compatibilidade com o Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte (PROT-
Norte).  

Quanto ao Plano Regional de Ordenamento Florestal do Nordeste Transmontano (PROF-NE), aprovado 
pelo Decreto Regulamentar n.º 2/2 ,àdeà àdeà ja ei o,àoàR“à i fo aà pg.à à ueà Oàa tigoà ºàdoà
Regulamento do PROF-NE define sub-regiões homogéneas, devidamente identificadas no seu Mapa 
Síntese, entre as quais se destaca o Sabor e o Tua, na qual se insere a área de estudo. Verifica-se assim 
que área prevista para a implantação do Parque Eólico de Mirandela encontra-se sujeita a regime 
flo estalàeào igadaà àela o açãoàdeàu àPla oàdeàGestãoàFlo estalà PGF àeàa es e ta,àse à justifi a ,à
ueà ueà Co side a-se que a instalação de um Parque Eólico das dimensões previstas não coloca em 

causa os objetivos subjacentes à função do corredor ecológico estabelecido, especialmente tendo em 
o taàaàla gu aàdoà es o. à 

I teg adasà oà ite à IGT,à sãoà efe idasà pg.à à asà Á easà deà o pe saçãoà doà E p eendimento 
Hid oel t i oà doà Baixoà “a o ,à pa aà i fo a à ueà oà p ojetoà doà pa ueà eóli oà deà Mi a delaà foià
i pla tadoàdeàfo aàaà ãoàafeta àdi eta e teàestasà eas .à 

Relativamente ao Parque Natural Regional do Vale do Tua (PNRVT), criado pelo Regulamento n.º 364-
A/2013, de 24 de setembro, cujo espaço será atravessado pela LE, o RS informa que O egi e apli ável 

o PNRVT  o esta ele ido os espetivos pla os u i ipais de o de a e to do te itó io .  

áà Redeà atu aà à ài vo adaà oàR“à pg. àape asàpa aàes la e e à ueà ueà áà eaàdeài pla taçãoà
doàPEàdeàMi a delaà ãoài te setaà ual ue àÁ eaàClassifi adaà aàRedeàNatu aà .à 

Quanto ao Plano Diretor Municipal de Mirandela (PDMM) cuja 1ª revisão foi aprovada pela Assembleia 
Municipal a 5 de Junho de 2015 e ratificada pelo Aviso n.º9347/2015, de 31 de Agosto, após as três 
abordagens feitas a este IGT (pg 166 a 169 do RS, pg. 15 a 26 do Adit, pg. 3 e pg. 5 a 10 dos Eadic) o EIA 
não conseguiu fazer um enquadramento inequívoco e consequente da pretensão neste IGT. 
Enquadramento que poderá ser assim sintetizado, com referência à cartografia e respetivo 
Regulamento (Rpdm) que o integram:  

- Conforme a Planta de Ordenamento - Classificação e Qualificação Solo, os AG, a SE e os caminhos e 
valas a executar localizam-seàe à “oloàRu al à CapàIV à- EspaçosàFlo estaisàdeàP odução à a tº àaàa tºà

,à eà Est utu aà E ológi aàMu i ipal à Capà VI .à áà LEà at avessaà a uelesà espaçosà eà ta à Espaçosà
Flo estaisà deà Co se vação à a tº à aà a tºà ,à Espaçosà ág í olas à a tºà à aà a tº ,à eà Espaçosà
Natu ais à a tºà àaàa tºà ,àpa aàal àdaà RedeàRodovi ia à a tº àaàa tºà ,àeà RedeàFe ovi ia à
a tºà ,à e àassi àoà Pa ueàNatu alàRegio alàdoàValeàdoàTua à a tºà ;àáà o st uçãoàeàexplo açãoàdoà

PEM afetará ainda, de forma di etaàouài di eta,à I óvelàdeàI te esseàPú li oàeà)o asàdeàP oteçãoà - O. 
á igosàRupest esàdoàRegatoàdasàBouças àeà Pat i ó ioàe àViasàdeàClassifi açãoà -R. Conjunto de Sítios 
á ueológi osàdaà“e aàdeà“a taàCo aà , , àeà à a tºà àaàa tºà .à 

- Da Planta de Ordenamento - Risco de Uso do Solo, retira-se que todos os Aerogeradores, a subestação, 
osà a i hosàdeàa essoàeà àapoiosàdaàLEàseàlo aliza àe à easàdeà is oàdeà ovi e toàdeàte as àdeà
pe igosidadeàelevada à a tºà ,à ºà àeà pe igosidadeà uitoàelevada à a tºà ,à ºà àeàaàLEàat avessaà
easà o à is oàdeài u dação à a tºà àeàa tºà .à 

- As servidões administrativas e restrições de utilidade pública a considerar na área definida para o 
estudo são, conforme a Planta de Condicionantes:  

- Regi e Flo estalà Pe í et oàFlo estalàdaà“e aàdeà“a taàCo a àeà Rese vaàE ológi aàNa io al ,à áGs,à
SE, LE, caminhos e valas);  
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- Rese vaà ág í olaàNa io al ,à leitoà eà a ge sà o à la gu aà deà à à dasà guasà ãoà aveg veisà e à
flutu veis ,à leitoà eà a ge sà o à la gu aà deà à à dasà guasà aveg veisà eà ouà flutu veis ,à )o asà
i u d veisàouàa eaçadasàpelasà heias à Pa ueàNatu alàRegio alàdoàValeàdoàTua à - Rede Nacional de 
Á easàP otegidas,à RedeàRodovi iaàNa io alàeàEst adasàRegio ais àeà RedeàFe ovi ia à LE ;à 

- Tele o u i ações à áGs,à“E,àLE ;à 

- I óvelàdeà I te esseàPú li oàeà)o asàdeàP oteçãoà - O.àá igosàRupest esàdoàRegatoàdasàBouças à àeà
Pat i ó ioà e à Viasà deà Classifi açãoà - R. Conjunto de Sítios Arqueológicos da Serra de Santa Comba 
, , àeà à áGs,à“E,àLE, acessos).  

- Em face da Planta de Condicionantes Anexa – Risco de incêndio e Áreas ardidas, constata-se a 
o upaçãoàpeloàPEMàdeàespaçosàdeà Pe igosidadeàdeàI dio à álta à áG ,àáG ,àáG àeàapoiosàdaàli haà
el t i aàe t eàV àeàV àeà Muitoàálta à áG ,àáG ,àAG8, SE e apoios da linha elétrica entre V8 até ao rio 
Tua ,à e à assi à o à Povoa e tosà Flo estaisà Pe o idosàpo à I dios àe à à áG àeà apoiosàdaà
linha elétrica entre V2 e V4) e 2013 (apoios da linha elétrica entre V8 e V9).  

Quanto à REN, espaço onde se localiza a totalidade do PEM, tendo esta condicionante sido abordada de 
forma reiteradamente inconsistente e incoerente no RS (pg 167 e 257), Adit (pg. 17 e pg. 18) e Eadic (pg. 
2, pg. 5 a 7 e pg. 11), retira-se do EIA apenas a constatação de que será significativamente interferido 
espaçoà dasà atego iasà leitosà dosà u sosà deà gua ,à zo asà a eaçadasà pelasà heias ,à a e ei asà dasà
li hasàdeà gua ,à easàdeà xi aà i filt ação àeà easàe à is oàdeàe osão ,àdaàRENàap ovadaàpa aàoà
concelho de Mirandela pela Portaria n.º 332/2015, de 5 de Outubro.  

Quanto às restantes condicionantes, mais do que analisar de forma sistemática e criteriosa todas e cada 
uma das restrições de utilidade pública acima referidas, o EIA aborda-as de forma dispersa no RS, Adit e 
Eadic, sem nunca ter conseguido uma avaliação e exposição coerente da compatibilidade (ou 
possibilidade de a se conseguir) do Projeto com as restrições de utilidade pública que incidem nos 
espaços em causa. É assim que, por exemplo, apesar de componentes importantes do Projeto (AG3 e 
apoios da linha elétrica entre V2 e V4 e entre V8 e V9) se localizarem em áreas ardidas há menos de 10 
anos, e ser referida a proibição de nelas construir em (cf. pg.168 e 258 do RS), não é feita prova do 
estatutoà deà interesse públi o ou u  e p ee di e to o  eleva te i te esse ge al  do Projeto, 
imprescindível para a consideração da possibilidade de esta proibição ser contornada. Tão pouco é feita 
a avaliação das caraterísticas da pretensão na perspetiva de cumprimento ou não dos requisitos 
necessários para a declaração deste estatuto.  

Aspeto marcante do espaço onde se pretende instalar o PEM é o Risco, já que quase todos os AG, a SE e 
boa parte dos apoios da LE se localizam em áreas de risco de incêndio de perigosidade alta ou muito 
alta, ocupando simultaneamente espaços de risco de movimentação de vertentes de perigosidade 
elevada. Todavia, o EIA não definiu com o rigor e clareza exigíveis num Projeto em Fase de Execução, 
por um lado, quais os concretos riscos inerentes à instalação do PEM naqueles espaços e, por outro, 
quais as efetivas soluções para os reduzir a níveis que garantam, de facto, a segurança de pessoas e 
bens e a preservação dos valores, designadamente ambientais, ambientais em causa.  

Ao número de condicionantes que incidem nos espaços interferidos pelo PEM corresponde a 
necessidade de pronúncia de outras tantas entidades que tutelam o setor em causa, designadamente a 
Entidade Regional de Reserva Agrícola Nacional (ERRAN) e ICP - Autoridade Nacional de Comunicações 
(ICP - ANACOM).  

Avaliação de impactes 

A avaliação dos impactes respeitantes ao OT constantes no EIA é o espelho e resultado da atribulada 
evolução do mal conseguido processo de caraterização referente a este descritor.  

De facto, a informação avançada não foi exposta e tratada de modo a constituir-se como base credível e 
objetiva de avaliação, tanto dos impactes do Projeto nos valores que, por via do Ordenamento, os PDM 
e a Lei visam proteger nos espaços em causa, como do seu enquadramento na mais estrita vertente 
jurídica - administrativo deste IGT. O que se teria revelado de manifesta utilidade.  

No EIA é afirmada reiteradamente a compatibilidade do Projeto com as regras do PDMM, desde logo na 
pg. àdoàR“:à OàPDMMà ealça,à oàseuàa tigoà ºà ueà àpe itida a implantação de infraestruturas de 
energia elétrica e de produção de energias renováveis em Solo Rural, desde que não ocorra prejuízo da 
legislaçãoàe àvigo à e àdoàdispostoàpa aà adaàu aàdasàsuasà atego ias. à 
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No Solo Rural incluem-se,àdeàfa to,àosà EspaçosàFlo estaisàdeàP odução ,ào deàse ãoài staladosàosàáG,àaà
“E,àvalasàeàa essosàeàosà EspaçosàFlo estaisàdeàCo se vação ,ào deàseàlo aliza ãoà àapoiosàdaàLEà f.à à
do Adit).  

Todavia, em lado algum o EIA dá conta do facto de todo o PEM e troços significativos da LE se 
lo aliza e à aà Est utu aà E ológi aàMu i ipal à EEM ,à efe idaà oà ºà à doà a tºà à doà Rpd à o deà fi aà
dete i adoà ue,à pa a efeitos de o upação, uso e t a sfo ação do solo , o regime próprio da EEM 
impõe disposições adi io ais  ao regime de utilização e ocupação dos espaços nela incluídos. Este 
regime está definido nos artº 80 e artº 81 do Rpdm.  

Ora, o nº1 deste artº 81 determina que o egi e das atego ias e su atego ias de espaço defi idas o 
Regula e to  se aplica u ulativa e te  com as disposições deste artigo. Ou seja: a ocupação dos 
espaços da EEM terá de ser compatível com as regras estabelecidas por todos os regimes, gerais e 
específicos, aí aplicáveis, incluindo naturalmente o regime próprio da EEM. Pelo que sempre 
prevalecerão as proibições e restrições sobre as autorizações e permissões, seja qual for o regime 
aplicável onde umas e outras figurem.  

Assim, ainda que da conjugação da permissão contida na al. a) do nº 1 do artº 12 com as regras 
defi idasà pa aà osà Espaçosà Flo estais deà P odução à a tºà à aà a tºà ,à seà possaà o lui à pelaà
possibilidade de autorização de instalação do PEM nesta categoria de espaço, tal possibilidade ficará 
incontornavelmente prejudicada se a concretização do projeto prejudicar as disposições adi io ais  (cf. 
nº 2 do artº 9) que o regime da EEM acrescenta.  

J à ua toàaosà EspaçosàFlo estaisàdeàCo se vação à a tºà àaàa tº ,à ãoàpa e eàhave àfo aàde,à sem 

prejudicar o disposto no nº 6 do artº18 (que interdita qualquer outra construção que não as referidas 
nas suas alíneas a) a d)), autorizar outro tipo de construção nestes espaços. Pelo que a instalação aí dos 
apoios da Linha Elétrica sempre seria inviável, ainda que não integrassem a EEM.  

O nº 2 do artº 81 do RPDM, que estabelece o regime específico da EEM, é imperativo na definição das 
disposições que aí t  ue se  u p idas : aàal.àh ào igaàaà Manter as manchas de vegetação natural 

de atos, atas e povoa e tos flo estais…  e na al. j) impõe P ese va  a iços o hosos e ha itats 
rupícolas associados .  

Po à suaà vez,à oà se ue teà º à doà es oà a tºà à exp essaà ueà ãoà sãoà ad itidas à aà EEM,à
desig ada e te:à álte açõesàdoà o e toàvegetalàa ó eoàautó to e… ,à f.àal.à àe,à f.àal.à ,à álte açõesà
doà o e toàvegetalàa ustivoàautó to eà… .à 

Da ausência de qualquer referência à EEM no EIA resultou, naturalmente, que no mesmo não conste 
sequer a tentativa de demonstração do cumprimento do regime específico em causa.  

Pelo contrário, retira-se da informação constante neste e noutros descritores, designadamente em Uso 
do Solo, que serão significativamente interferidas manchas de vegetação natural e formações rochosas, 
algumas das quais instáveis, não podendo deixar de ser muito significativamente alterado o coberto 

vegetal arbóreo e arbustivo autóctone. De facto, e só no que respeita a aerogeradores, o quadro 3 da 
pg. 14 do Adit é esclarecedor: os AG2 e AG3 ocupam 3 210 m2

 de Afloramentos Rochosos; os AG1, AG7 e 
AG8, 14 786 m2 de Floresta de Produção; os AG4 e AG5, 8 358 m2 de Floresta Natural; o AG6, 7 972 m2 
de Vegetação Arbustiva.  

Razão pela qual o impacte do Projeto no Ordenamento do Território, é considerado muito significativo, 
sendo determinante na sua vertente jurídico-administrativa.  

Assim, conclui-se que a localização do PEM é incompatível com as regras de ocupação do território 
definidas no PDMM, pelo que a concretização do Projeto em causa na localização proposta não poderá 
ocorrer sem que, por alguma forma, esta incompatibilidade seja superada. 

No que respeita à REN, muito embora em sede de comunicação prévia no âmbito do Regime Jurídico da 
REN (RJREN) prevaleçam os requisitos definidos na Portaria n.º 419/2012 de 20 de dezembro, e em sede 
de AIA deva ser relevada a avaliação dos impactes de cada uma das componentes do Projeto nas 
funções inerentes às tipologias de REN afetadas, impactes estes significativos como refere o EIA, 
considera-se o Projeto compatível com as regras de uso do espaço desta estrutura biofísica, se forem 
efetivamente adotadas as medidas de minimização referidas no EIA, designadamente nas pg. 6 e 8 a 10 
dos Eadic. 
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Quanto às outras condicionantes deverá ser verificada, em âmbito e sede próprios, a obtenção dos 
necessários pareceres favoráveis das entidades que tutelam o setor a que respeitam todas e cada uma 
das condicionantes que incidem sobre o espaço em causa, designadamente: ERRAN e ICP-ANACOM.  

 

5. CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública, nos termos do artigo 15.º, n.º 1, do regime jurídico de AIA, decorreu durante 20 dias 
úteis, de 4 de outubro a 2 de novembro de 2016. 

Durante este período foram recebidos seis pareceres com a seguinte proveniência: DGADR – Direção-
geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural; DRAP – Direção Regional de Agricultura e pescas do 
Centro; DGT – Direção-geral do Território; Turismo de Portugal, IP; Assembleia de Compartes dos 
Baldios da Freguesia de Francos; ANA, Aeroportos de Portugal. 

A análise dos pareceres recebidos não expressa qualquer oposição ao projeto. Sintetiza-se, em seguida, 
os aspetos mais relevantes destes contributos. 

A DGADR informa que na área de intervenção do projeto não se desenvolvem estudos, projetos ou 
ações da sua competência, pelo que nada tem a opor.  

A DRAP Norte considera terem sido acauteladas as medidas de minimização necessárias de forma a 
reduzir os impactes sobre as áreas tuteladas pela DRAPN realçando, de resto, os impactes positivos, 
globalmente significativos, associados aos benefícios que a produção de energia eólica possa trazer para 
as populações locais, autarquias e para a redução de emissões de gases com efeito de estufa. 

Além do projeto estar de acordo com o PDM de Mirandela que contempla a possibilidade de 
implantação de infraestruturas de energia elétrica em solos rurais, também não identificou, na área de 
estudo,à à easà deà egadiosà t adi io ais à tãoà pou oà p ojetos (em estudo ou execução) de novos 
aproveitamentos hidroagrícolas, projetos de emparcelamento rural ou projetos de caminhos rurais e/ou 
agrícolas na área de estudo.  

Ainda assim e, por último, reforça o facto de que no corredor definido para a implantação da linha 
elétrica existe um elevado número de agricultores que se encontram com projetos executados e em 
execução subsidiados pelo Estado português através de vários programas operacionais, tais como 
AGRIS, PRODER e PDR2020 em relação aos quais é de crucial importância que os impactos da 
implantação do projeto sejam minimizados. 

A DGT informa que a instalação do projeto não constitui impedimento para as atividades por si 
desenvolvidas. No entanto, e no que à cartografia diz respeito, alerta, para questões de carácter 
técnico-legal que, a não serem colmatadas, deverão condicionar a prossecução do projeto. 

O Turismo de Portugal informa que do ponto de vista do turismo nada tem a opor à implantação do 
projeto. Realça, contudo, para a necessidade da adequada implementação das medidas de minimização, 
na fase de construção e na fase de exploração, com especial destaque para a recuperação paisagística 
de todas as áreas intervencionadas. 

A ANA informa da necessidade de dotar de balizagem todos os aerogeradores que se localizem nos 
extremos do parque; todos os que tenham as cotas de topo mais elevadas e em todos os aerogeradores 
de forma a assegurar que a distância entre dois aerogeradores balizados não seja superior a 900 metros. 
Salienta, também: 

- a necessidade de se estabelecer um programa de monitorização e de manutenção da 
balizagem, tendo em vista assegurar o seu bom e ininterrupto funcionamento, mesmo em 
situações de ausência de vento devendo ser comunicado a esta empresa qualquer alteração 
verificada mesmo que apenas temporária;   

- que, se possível, a coloração seja obtida no processo de fabrico, sendo incluída na 
pigmentação do material de fundição;  

- que para efeitos de publicação prévia de avisos à navegação aérea, se torna necessário que o 
início da instalação do parque eólico nos seja comunicado com pelo menos 15 dias úteis de 
antecedência relativamente a esse início, incluindo-se nessa comunicação as coordenadas 
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geográficas, referenciadas ao Datum WGS 84, e as cotas de soleira e do ponto mais elevado 
de cada aerogerador, referenciadas ao Datum vertical marégrafo de Cascais.  

Para além do disposto na referida circular de informação aeronáutica relativamente à necessidade de 
envio dos elementos para emissão do correspondente Aviso à Navegação Aérea, deverá ser incluída 
nessa comunicação a informação dos metadados requeridos pelo Regulamento (UE) da Comissão, n.º 
73/2010, de 26 de Janeiro e que são: o modelo de referência terrestre utilizado; o sistema de 
coordenadas utilizado; exatidão estatística da técnica de medição ou de cálculo utilizada; a resolução: 
coordenadas à centésima de segundo; elevação à décima de metro ou pé (ft); o nível de confiança que a 
qualidade de dados apresenta. 

Pelas localizações apresentadas, a título meramente indicativo, deverão ser dotados com balizagem 
aeronáutica os aerogeradores 1, 3, 4, 6, 7 e 8. 

Neste processo está prevista, igualmente, uma linha aérea de energia que poderá conter elementos 
considerados obstáculo à navegação aérea que se encontram igualmente definidos na CIA n.º 10/03. 
Esses elementos da linha de energia que venham a ser considerados obstáculo deverão igualmente ser 
contemplados com a correspondente balizagem aeronáutica. 

No caso desta linha de energia, considerando o traçado apresentado pelos apoios que são identificados 
como vértices, o troço entre o vértice 6 e o vértice 7 estará em área próxima do aeródromo de 
Mirandela. 

O projeto final (parque eólico e da linha elétrica) deverá ser objeto de parecer específico por parte da 
ANAC para uma definição objetiva e correta da balizagem a aplicar, nos aerogeradores e na linha de 
energia e, igualmente, aferir da eventual interferência da linha de energia nas proteções do aeródromo 
de Mirandela. 

Refere, por último, que deverão, ainda, ser consultadas as entidades gestoras dos meios afetos ao 
combate a incêndios florestais e a Força Aérea Portuguesa. 

A Assembleia de Compartes dos baldios da Freguesia de Franco questiona a localização prevista para a 
implantação do projeto na medida em que contraria a localização, inicialmente prevista, em terrenos da 
área de jurisdição da atual freguesia de Franco e Vila Boa, estando estes terrenos, no atual layout, 
confinados exclusivamente à implantação de cancelas, e à utilização de caminhos.  

Adverte que caso a União das Freguesias de Franco e Vila Boa, não venha, no futuro, a usufruir de 
qualquer benefício em consequência da instalação deste projeto tudo fará, dentro do que legalmente 
lhe seja permitido, para impedir, na sua área de jurisdição, quer a utilização dos caminhos, quer a 
colocação de cancelas. 

Por último refere que gostaria de obter informação mais precisa relativamente ao local de implantação 
dos aerogeradores, bem como da colocação das cancelas de acesso aos mesmos. 

 

6. CONCLUSÕES 

O Parque Eólico de Mirandela e linha elétrica aérea associada a 60 kV, situa-se na Serra de Santa Comba, 
nas freguesias de Franco, Lamas de Orelhão e Passos, no concelho de Mirandela.  

O parque eólico é constituído por 8 aerogeradores de 3,2 MW de potência unitária cada, distribuídos ao 
longo do conjunto de elevações mais orientais da serra de Santa Comba, entre as cotas 790 e 930. Com 
o parque eólico estima-se produzir cerca de 67 GWh/ano. 

A ligação ao Serviço Elétrico Nacional (SEN) será estabelecida através de uma linha elétrica aérea, a 60 
kV, com um comprimento aproximado de 11,5 km, que ligará o parque eólico à subestação de 
Mirandela. A linha elétrica aérea, a 60 kV terá 53 apoios. 

A área de implantação do projeto encontra-se fora de qualquer área Classificada na Rede Natura 2000. 
Contudo, é de referir o Sítio de Interesse Comunitário (SIC) Romeu (PTCON0043), a cerca de 3,8 km do 
limite da linha elétrica aérea. 

Na área de estudo, verifica-se a existência de imóveis classificados ou em vias de classificação: 
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e) Abrigos rupestres do regato das Bouças, localizado na Encosta Este da Serra dos Passos - 
Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público (Decreto n.º 26-A/92, DR, I Série-B, n.º 126, 
de 1-06-1992) possuindo delimitada uma zona especial de proteção (ZEP - Portaria n.º 125/93, 
DR, I Série-B, n.º 29, de 4-02-1993); 

f) Conjunto de Sítios Arqueológicos da Serra de Santa Comba (Serra de Passos), nas freguesias de 
Veiga de Lila e Vales, concelho de Valpaços, e Sucçães, Passos, Lamas de Orelhão e União das 
Freguesias de Franco e Vila Boa, concelho de Mirandela, distrito de Bragança - Em Vias de 
Classificação, (Anúncio n.º 104/2014, DR, 2.ª série, n.º 84, de 2-05-2014). 

De referir ainda que, na área de implantação da linha elétrica designadamente, no último troço da linha 
elétrica, entre o apoio V9 e V10, sobrepõe-se ao Parque Natural Regional do Vale do Tua criado pelo 
Regulamento n.º 364-A/2013, de 24 de setembro (D.R. n.º 184, Suplemento, Série II de 2013-09-24 e 
Declaração de retificação n.º 28/2014. D.R. n.º 8, Série II de 2014-01-13).  

O projeto em avaliação contempla a instalação de 8 aerogeradores e respetivas plataformas, a 
construção e beneficiação de acessos, rede elétrica interna, edifício de comando e subestação, e linha 
elétrica de ligação ao Sistema Elétrico Nacional (SEN). 

No âmbito da avaliação e dadas as características do projeto e do seu local de implantação considera-se 
como fatores ambientais relevantes os Sistemas Ecológicos, a Paisagem, Património Cultural e a 
Socioeconomia, tendo em consideração as características do projeto e do seu local de implantação. 

Relativamente aos sistemas ecológicos, verifica-se a afetação de espécies de flora e vegetação com 
interesse conservacionista, e incluídas na Diretiva Habitats. No entanto, os impactes mais significativos 
estão relacionados com a afetação de uma área sensível para a avifauna e a interferência com o buffer 
de 5 km em redor do centro de atividade de uma alcateia de Lobo-ibérico. 

Relativamente à Paisagem, verifica-se a afetação de áreas com qualidade visual elevada. Os impactes 
negativos mais significativos, são decorrentes da presença física e permanente do projeto. Destaca-se a 
povoação de Lamas de Orelhão, não apenas pela proximidade mas também pelo efeito cumulativo das 
diversas componentes do projeto. Esta povoação terá visibilidade para 6 aerogeradores e também para 
a subestação e a linha elétrica aérea de alta tensão. 

No que se refere ao Património Cultural, o local de implantação do parque eólico encontra-se próximo 
de imóveis classificados ou em vias de classificação, que no entanto o projeto tomou em consideração 
na sua elaboração. Note-se que ocorrerá durante toda a fase de exploração uma alteração da perceção 
e fruição da paisagem onde se inserem estes elementos patrimoniais.  

Para o fator ambiental Socioeconomia foram identificados impactes positivos significativos a nível 
nacional e local. A nível nacional, o projeto contribuirá para os objetivos da Estratégia Nacional de 
Energia, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros, n.º 29/2010 de 15 de abril, que em 2020, 
60% da eletricidade produzida tenha origem em fontes renováveis. A nível regional e local, o aumento 
das fontes municipais de rendimento, irá gerar um impacte positivo e significativo, já que a exploração 
fornecerá um rendimento fixo em benefício dos municípios e dos proprietários dos terrenos envolvidos. 

Por outro lado, no que se refere ao Ordenamento do Território, verifica-se que o projeto não é 
compatível com as regras de ocupação do território definidas no Regulamento do Plano Diretor 
Municipal de Mirandela, designadamente as do nºà àdoàseuàá tºà ,à efe e tesàaà EspaçosàFlo estaisàdeà
Co se vação ,àeà oà ºà ,à ºà àeà ºà àdoàseuàá tºà ,àestasà espeita tesàaoà egi eàespe ífi oàdaàEst utu aà
Ecológica Municipal, onde localiza o Parque Eólico. 

Na sequência da avaliação desenvolvida, e em cumprimento do disposto no artigo 18.º, n.º 1 do 
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, procedeu-se também à determinação do índice de 
avaliação ponderada de impactes ambientais. Em resultado foi determinado um índice de valor 4, o qual 
expressa adequadamente a avaliação qualitativa desenvolvida (Anexo III). 

Assim, face aos impactes positivos identificados e tendo em consideração que os impactes negativos 
acima referidos podem ser na sua generalidade suscetíveis de minimização, a Comissão de Avaliação 
propõe a emissão de parecer favorável ao projeto de execução do Parque Eólico de Mirandela 
condicionado ao cumprimento dos elementos a apresentar à Autoridade de AIA, das medidas de 
minimização, dos planos de acompanhamento ambiental da obra e recuperação das áreas 
intervencionadas, e dos programas de monitorização mencionados de seguida neste parecer. 
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ELEMENTOS A APRESENTAR PREVIAMENTE AO LICENCIAMENTO 

Devem ser apresentados à autoridade de AIA, para análise e aprovação, os seguintes elementos: 

1. Implantação rigorosa da subestação sobre o levantamento topográfico. A referida implantação deve 
prever duas situações/soluções: uma sem as saias de aterro e com a respetiva plataforma suportada 
por muro e outra com a representação real do aterro. Em qualquer uma das soluções a área a 
ocupar deve restringir-se ao estritamente necessário como área útil para a subestação. Devem ser 
apresentados perfis transversais e longitudinais com cotas de projeto, quer altimétricas quer 
planimétricas, para suportar as soluções e a tomada de decisão. 

2. O aerogerador 7 e 8 devem ser implantados a maior distância dos afloramentos de natureza 
quartzítica existentes. A sua implantação não deve interferir com a sua integridade física. A solução 
deve ser apresentada sobre o levantamento topográfico atrás referido.  

3. A localização dos apoios da linha elétrica de alta tensão a 60kV na extensão compreendida entre o 
Vértice 8 e 9 da linha, em concreto o P45 e o P46, deve ser alterada para a maior distância possível 
dado estarem demasiado próximo das habitações existentes. Neste contexto deve ainda ser 
avaliada a possibilidade de alteração no sentido de a linha cruzar a A4/IP4, segundo a sua 
perpendicular assim como implantar os apoios P13, P14 mais afastados desta via. Idêntica avaliação 
deve ser realizada para a extensão da linha compreendida entre os apoios P50 e P51, relativamente 
ao rio Tua. 

4. Implantação rigorosa do projeto sobre o levantamento topográfico em particular das sapatas dos 
aerogeradores, e plataformas dos aerogeradores 3, 4, 5, 6, 7 e 8, assim como da subestação e os 
acessos aos referidos aerogeradores. A sua implantação deve restringir-se ao estritamente 
necessário como área útil de trabalho. 

5. Apresentação do projeto do edifício de apoio à subestação para aprovação com o devido detalhe, 
onde, quer na cobertura, quer nos revestimentos exteriores e nos pavimentos sejam usados 
materiais tendencialmente neutros, não refletores e locais como a pedra onde aplicável. Neste 
contexto também os materiais inertes provenientes das zonas de cascalheiras devem ser 
considerados nessa abordagem ao nível dos pavimentos. 

6. Apresentação de um projeto de florestação e programa de monitorização que garanta uma forma 
coerente de verificação da execução de uma medida de compensação. Assim, deve ser prevista a 
florestação, com espécies autóctones, de baldios ou terrenos públicos nas freguesias interferidas 
pelo projeto, numa área igual à soma das áreas cujo coberto vegetal é destruído ou condicionado 
pela execução e ou exploração do parque eólico, incluindo a área correspondente à faixa de 
proteção da linha elétrica de ligação à subestação de Mirandela. 

7. Parecer da Entidade Regional de Reserva Agrícola Nacional (ERRAN) e da ICP - Autoridade Nacional 
de Comunicações (ICP - ANACOM) sobre a implantação do projeto. 

8. Plano de recuperação das áreas intervencionadas (PRAI). 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Todas as medidas de minimização, relativas à fase de construção, devem ser transpostas para o caderno 
de encargos do projeto. 

Fase de projeto 

Parque Eólico 

1. Deve ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos. 

2. A Planta de Condicionamentos deve incluir a totalidade das ocorrências identificadas, incluindo as 
ocorrências Em Vias de Classificação e respetivas zonas gerais de proteção; nesta deve ser interdita, 
em locais a menos de 25 m das ocorrências patrimoniais, a instalação de estaleiros, novos acessos à 
obra e áreas de empréstimo e de depósito de inertes; esta deve ainda ser distribuída a todos os 
empreiteiros e subempreiteiros. 
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3. Na fase prévia à obra, proceder ao ajuste do traçado da vala de cabos do aerogerador 3, evitando a 
afetação da ocorrência 10, Estrutura (eventual) do Rei de Orelhão, efetuando a sua implantação ao 
longo do acesso existente a Oeste. 

4. Verificar a existência de património paleontológico nos locais de implantação dos aerogeradores, 
bem como dos apoios da linha de ligação à subestação e da própria subestação e sempre que 
possível seja evitada a sua destruição. 

5. Nos acessos a construir, ou a melhorar, e nas plataformas de montagem não devem ser utilizados 
materiais impermeabilizantes. 

6. Prever um sistema de drenagem que assegure a manutenção do escoamento natural (passagens 
hidráulicas e valetas). 

7. As valetas de drenagem não devem ser em betão, exceto nas zonas de maior declive, ou em outras 
desde que devidamente justificado. 

8. Todos os órgãos de drenagem devem ser revestidos a pedra do local, caso das valetas, bocas-de-
lobo e caixas de visita ou de queda. No que se refere à eventual utilização de argamassas, as 
mesmas devem recorrer à utilização de uma pigmentação mais próxima da cor do terreno ou no 
limite através de utilização de cimento branco. 

9. A vala de cabos associada aos aerogeradores 3, 4, 5 e 6 deve ser aberta ou dentro da área útil do 
próprio acesso ou imediatamente ao lado, sendo neste último caso, a sua abertura deve ser 
realizada a partir do acesso. Também as terras decapadas e de escavação devem ficar depositadas 
do lado interior do acesso. 

10. A rede de cabos subterrânea deve ser desenvolvida, preferencialmente, ao longo dos caminhos de 
acesso do parque eólico, devendo, sempre que tal não aconteça, ser devidamente justificado. 

11. A conceção e construção da camada de desgaste da coroa pavimentada na envolvente imediata do 
aerogerador, deve procurar soluções alternativas aos materiais propostos - sai os à – altamente 
refletores de luz, de forma a reduzir o impacte visual desse efeito, devendo recorrer-se a materiais 
que permitam uma coloração/tonalidade próxima da envolvente. 

12. A escolha do local de implantação do edifício de comando/subestação do Parque Eólico deve ter em 
consideração a necessidade do seu bom enquadramento paisagístico. Os materiais a utilizar no 
revestimento exterior devem ser adequados às características locais. 

13. Implementar a colocação de balizagem aeronáutica diurna e noturna de acordo com a Circular 
Aeronáutica 10/03, de 6 de Maio. 

14. O projeto final (parque eólico e da linha elétrica) deve ser objeto de parecer específico por parte da 
ANAC. 

Linha Elétrica 

15. Deve ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos. 

16. 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. 

17. Prever a colocação balizagem aeronáutica, de acordo com a Circular Aeronáutica 10/03, de 6 de 
Maio. 

18. Ao longo do traçado da linha elétrica devem ser implementadas medidas de minimização de 
impactes sobre a avifauna, em termos de eletrocussão e colisão, designadamente: 

a) Aplicação de sinalização intensiva, com instalação nos condutores de fase e no cabo de guarda, 
se existente, de dispositivos sinalizadores de espiral de fixação dupla de 35 cm de diâmetro 
(BFD – Bird Flight Diverter), de cor branca e vermelha, alternado as referidas cores. 

b) Para cabos com diâmetro exterior inferior a 20 mm: O afastamento aparente no feixe de 
condutores de fase e cabo de guarda entre cada dispositivo de sinalização não deve ser 
superior a 5 m (d = 5 m), ou seja: 
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- Sinalizadores dispostos de 20 m em 20 m alternadamente em cada condutor exterior e de 10 
m em 10 m no cabo de guarda; 

- No caso de não existir cabo de guarda, os sinalizadores dispostos de forma alternada, de 30 
m em 30 m, em cada condutor de fase. 

c) Cabos com diâmetro exterior igual ou superior a 20 mm não carecem de sinalização. 

d) Se o cabo de guarda tiver diâmetro exterior inferior a 20 mm e os cabos condutores diâmetro 
exterior igual ou superior a 20 mm: os sinalizadores devem ser instalados apenas no cabo de 
guarda, de 10 m em 10 m. 

e) A cobertura dos elementos em tensão deve ser feita do seguinte modo: 

- Deve assegurar-se que não existam partes nuas em tensão a uma distância às partes ligadas 
à terra inferior a 1,40 m, recorrendo para tal às soluções de cobertura mais adequadas ao 
projeto em causa; 

- Nos apoios de rede não devem existir partes nuas em tensão a uma distância das travessas 
ligadas à terra inferior a 1,40m, recorrendo às soluções de cobertura dos elementos em 
tensão que se julguem adequadas à situação (utilização de condutores cobertos ou 
condutores nus revestidos através da aplicação de coberturas de proteção de condutor); 

- Nos casos em que os arcos dos condutores estejam instalados abaixo do plano da travessa e 
a uma distância não inferior a 1,40 m dessa travessa, esses arcos podem ser constituídos em 
cabo nu. Para distâncias à travessa inferiores a 1,40 m ou em casos em que seja necessária a 
passagem do arco acima do plano da travessa, esses arcos devem ser cobertos em toda a sua 
extensão (recorrendo à utilização de condutores cobertos ou condutores nus revestidos 
através da aplicação de coberturas de proteção de condutor); 

- Nos apoios de derivação, os condutores da linha principal e derivada(s) devem igualmente 
ser cobertos numa extensão de 1,40 m, contados a partir dos isoladores adjacentes às pinças 
de amarração e os respetivos arcos devem apresentar-se revestidos (recorrendo às soluções 
de cobertura dos elementos em tensão que se julguem adequadas à situação); 

- Nas transições aéreo-subterrâneas deve igualmente ser garantida a cobertura dos 
condutores e arcos existentes. Deve ainda ser realizada a cobertura das ligações nos 
isoladores de travessia do transformador e descarregadores de sobretensões, através da 
aplicação de protetores para isolador de travessia. 

f) Os aparelhos de corte de ar (seccionadores), caso existam, devem ser instalados na posição 
vertical ou invertida, a uma distância mínima de 35 cm do topo do poste (não são admitidos em 
posição horizontal não invertida, com os elementos em tensão disponíveis para o poiso das 
aves), devendo os respetivos arcos ser revestidos da forma referida anteriormente. 

Fase de Construção 

Planeamento dos trabalhos, estaleiros e áreas a intervencionar 

19. Deve ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos.  

20. Sempre que se venham a identificar elementos que justifiquem a sua salvaguarda, a planta de 
condicionamentos deve ser atualizada. 

21. O corte de arvoredo em áreas submetidas ao Regime Florestal parcial, seja para abertura de 
acessos, seja para a implementação da faixa de proteção, considerando que o material lenhoso se 
encontra sob gestão do ICNF. O promotor deve ainda, com a antecedência mínima de 3 meses, 
comunicar ao ICNF do início da obra, para que este Instituto proceda à autuação e alienação desse 
arvoredo. 

22. Não é permitida a utilização nem danificação das áreas plantadas no âmbito do projeto de 
o pe saçãoàpeloàa ateàdeàso ei osàeàazi hei asàde o e teàdaà o st uçãoàdoà E p ee di e to 
Hid oel t i oàdoàBaixoà“a o . 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA N.º 2899                                                                                                                                                                           Pág. 39 
Parque Eólico de Mirandela 

23. Preservar a integridade física dos afloramentos rochosos de maior ou menor dimensão. Os mesmos 
devem ser sinalizados com os métodos recorrentes, mas prevendo através de balizagem uma área 
envolvente de proteção suficientemente segura para o tipo de ações que terão lugar na obra em 
causa. 

24. Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior perturbação. 

25. Interditar a realização de trabalhos, no período de 1 de Abril a 31 de Agosto e, após estas datas, 
durante o período crepuscular e noturno, compreendido entre, uma hora antes do pôr-do-sol e uma 
hora após o nascer-do-sol, tendo em conta que a área do projeto se localiza em território de grande 
importância para o lobo (Canis lupus), integrando área de atividade da alcateia de Santa Comba. 

26. A abertura dos novos acessos, caso do acesso aos aerogeradores 3, 4, 5 e 6 e subestação deve 
limitar-se à área útil final não devendo haver depósito de terras para além desse limite durante a 
obra e provenientes da escavação. A circulação das máquinas e as ações de decapagem e de 
escavação devem realizar-se sempre a partir do acesso em causa. 

27. Os trabalhos de limpeza e movimentação geral de terras devem ser programados de forma a 
minimizar o período de tempo em que os solos ficam descobertos e ocorram, preferencialmente, no 
período seco. Caso contrário, devem adotar-se as necessárias providências para o controle dos 
caudais nas zonas de obras, com vista à diminuição da sua capacidade erosiva. 

28. Assegurar o escoamento natural em todas as fases de desenvolvimento da obra. 

29. Uma vez que o projeto abrange áreas baldias submetidas a Regime Florestal parcial e que fazem 
parte integrante do Perímetro Florestal de Santa Comba, deve ser obtida autorização para a 
instalação da linha elétrica junto das assembleias de compartes das respetivas unidades de baldio. 

30. Informar os trabalhadores e encarregados das possíveis consequências de uma atitude negligente 
em relação às medidas minimizadoras identificadas, através da instrução sobre os procedimentos 
ambientalmente adequados a ter em obra (sensibilização ambiental). 

31. Informar sobre a construção e instalação do projeto as entidades utilizadoras do espaço aéreo na 
zona envolvente do mesmo, nomeadamente o SNBPC - Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção 
Civil, e entidades normalmente envolvidas na prevenção e combate a incêndios florestais, bem 
como as entidades com jurisdição na área de implantação do projeto. 

32. Para efeitos de publicação prévia de Avisos à Navegação Aérea, deve ser comunicado à Força Aérea 
e à ANA – Aeroportos de Portugal, S.A. o início da instalação dos aerogeradores, devendo incluir-se 
nessa comunicação todas as exigências que constem nos pareceres emitidos por estas entidades. 

33. Deve ser assegurado pelo proponente o cumprimento dos aspetos legais relativos à cartografia 
utilizada. 

34. As populações mais próximas devem ser informadas acerca das ações de construção e respetiva 
calendarização, divulgando esta informação em locais públicos, nomeadamente nas juntas de 
freguesia e câmaras municipais.  

35. Os estaleiros devem ser organizado nas seguintes áreas: 

 Áreas sociais (contentores de apoio às equipas técnicas presentes na obra); 

 Deposição de resíduos: devem ser colocadas duas tipologias de contentores - contentores 
destinados a Resíduos Sólidos Urbanos e equiparados e contentor destinado a resíduos de obra; 

 Armazenamento de materiais poluentes (óleos, lubrificantes, combustíveis): esta zona deve ser 
impermeabilizada e coberta e dimensionada, de forma a que, em caso de derrame acidental, não 
ocorra contaminação das áreas adjacentes; 

 Parqueamento de viaturas e equipamentos; 

 Deposição de materiais de construção. 

36. A área dos estaleiros não deve ser impermeabilizada, com exceção dos locais de manuseamento e 
armazenamento de substâncias poluentes. 
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37. Os estaleiros devem possuir instalações sanitárias amovíveis. Em alternativa, caso os contentores 
que servirão as equipas técnicas possuam instalações sanitárias, as águas residuais devem drenar 
para uma fossa séptica estanque, a qual terá de ser removida no final da obra. 

38. Não devem ser efetuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas no local do 
projeto. Caso seja imprescindível, devem ser criadas condições que assegurem a não contaminação 
dos solos. 

39. Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra, para abastecimento de energia 
elétrica do estaleiro, nas ações de testes dos aerogeradores ou para outros fins, estes devem estar 
devidamente acondicionados de forma a evitar contaminações do solo.  

40. Em condições climatéricas adversas, nomeadamente dias secos e ventosos, devem ser utilizados 
sistemas de aspersão nas áreas de circulação. 

41. A fase de construção deve restringir-se às áreas estritamente necessárias, devendo proceder-se à 
balizagem prévia das áreas a intervencionar. Para o efeito, devem ser delimitadas as seguintes 
áreas: 

 Estaleiros: os estaleiros devem ser vedados em toda a sua extensão. 

 Acessos: deve ser delimitada uma faixa de no máximo 2 m para cada lado do limite dos acessos a 
construir. Nas situações em que a vala de cabos acompanha o traçado dos acessos, a faixa a 
balizar será de 2 m, contados a partir do limite exterior da área a intervencionar pela vala. 

 Aerogeradores e plataformas: deve ser limitada uma área máxima de 2 m para cada lado da área 
a ocupar pela fundação e plataforma. As ações construtivas, a deposição de materiais e a 
circulação de pessoas e maquinaria devem restringir-se às áreas balizadas para o efeito. 

 Locais de depósitos de terras. 

 Outras zonas de armazenamento de materiais e equipamentos. 

42. Os serviços interrompidos, resultantes de afetações planeadas ou acidentais, devem ser 
restabelecidos o mais brevemente possível. 

43. Deve ser garantida a conservação in situ de todas as ocorrências que se encontram na envolvente 
das áreas diretamente afetadas pela construção do projeto. 

44. Em fase prévia à obra efetuar a sinalização e vedação das ocorrências que se encontram a menos de 
25 m das componentes do projeto. 

45. Deve ser condicionada a circulação de viaturas e pessoas fora dos corredores e áreas estritamente 
necessários para a execução da obra. 

46. Antes do início da obra efetuar a prospeção arqueológica das áreas de extração de terras de 
empréstimo, de depósito de terras sobrantes, dos apoios de linha elétrica aérea e acessos; de 
acordo com os resultados destes trabalhos deve proceder-se ainda à alteração/ ajuste da localização 
das componentes de projeto que interfiram com ocorrências de interesse arqueológico ou 
preconizar medidas de minimização específicas. 

47. Na fase prévia ao início dos trabalhos de construção, efetuar na ocorrência 9, Abrigo da Soalheira, 
uma sondagem manual de diagnóstico, com incidência no depósito sedimentar existente no interior 
do abrigo; executar registo fotográfico multiespectral e hiperespetral das paredes cobertas com 
"filmes negros" de modo a verificar a eventual existência de pinturas pré-históricas; na fase de obra 
esta ocorrência deve ser sinalizada e vedada. 

48. Na fase prévia ao início dos trabalhos de construção, efetuar na ocorrência 10, Estrutura (eventual) 
do Rei de Orelhão, duas sondagens manuais de diagnóstico na área de implantação do aerogerador 
3 e respetiva plataforma, com 2 m x 2 m, até à camada geológica arqueologicamente estéril; na fase 
de obra esta ocorrência deve ser sinalizada e vedada. 

49. Na fase de construção deve ser efetuado o Acompanhamento Arqueológico integral de todas as 
operações que impliquem movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, 
depósitos e empréstimos de inertes), desde a fase preparatória da obra, como a instalação do 
estaleiro, abertura de caminhos e desmatação; o acompanhamento deverá ser continuado e efetivo 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA N.º 2899                                                                                                                                                                           Pág. 41 
Parque Eólico de Mirandela 

pelo que se houver mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo terá de se garantir o 
acompanhamento de todas as frentes. 

50. Durante o Acompanhamento Arqueológico deve ser efetuada a monitorização de todas as 
ocorrências que se situem até pelo menos 50 m de distância das infraestruturas do projeto e das 
frentes de trabalho. 

51. Se na fase preparatória ou de construção forem detetados vestígios arqueológico, a obra será 
suspensa nesse local, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à tutela do 
Património Cultural essa ocorrência, devendo igualmente propor as medidas de minimização a 
implementar. 

52. As ocorrências arqueológicas que vierem a ser reconhecidas no decurso das prospeções e do 
acompanhamento arqueológico da obra devem, tanto quanto possível e em função do valor do seu 
valor patrimonial, ser conservadas in situ, de tal forma que não se degrade o seu estado de 
conservação atual, ou serem salvaguardadas pelo registo. 

53. Os resultados obtidos nestes trabalhos arqueológicos podem assim determinar a adoção de 
medidas de minimização específicas como o registo documental, sondagens, escavações 
arqueológicas, entre outras. 

54. Os achados móveis efetuados no decurso destas medidas devem ser colocados em depósito 
credenciado pelo organismo de tutela do Património Cultural. 

55. Apoiar e promover, em articulação com as entidades regionais e locais, ações relativas à 
investigação, salvaguarda e valorização do Conjunto de Sítios Arqueológicos da Serra de Santa 
Comba (Serra de Passos), Em Vias de Classificação; desenvolver junto das escolas locais ações de 
divulgação e de educação patrimonial. 

56. Instalação de sinalização informativa em locais estratégicos de acesso à área do parque eólico, 
dissuadindo as más práticas durante o acesso e circulação de pessoas e veículos nos caminhos da 
área. 

Desmatação e Movimentação de Terras 

57. Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos devem ser limitados às áreas estritamente 
necessárias. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo projeto, ainda que possam ser 
utilizadas como zonas de apoios, não devem ser desmatadas ou decapadas. 

58. Devem ser salvaguardadas todas as espécies arbóreas e arbustivas que não perturbem a execução 
da obra. 

59. A remoção de materiais superficiais das áreas de cascalheiras devem ser mantidos sem mistura de 
terras para serem reutilizados como materiais inertes sobre os taludes que possam ainda resultar 
assim como cobertura da plataforma da subestação. 

60. O material vegetal proveniente do corte de espécies vegetais exóticas invasoras que possam ocorrer 
deve ser separado do restante e levado a destino final, devendo ser evitado o corte em fase de 
produção de semente. 

61. As terras de áreas, onde seja identificada a presença de espécies exóticas invasoras, que venham a 
ser objeto de decapagem, devem ser completamente separadas da restante terra vegetal e levadas 
a depósito próprio de forma a não permitir a sua disseminação. Não devendo por isso ser 
reutilizadas como terra vegetal em qualquer tipo de recuperação de áreas intervencionadas.  

62. No corredor da linha elétrica deve ser mantida, sempre que possível, a vegetação arbustiva e 
utilizadas técnicas de desbaste das árvores, em detrimento do seu corte, no caso das espécies que 
não tenham crescimento rápido. 

63. Caso se perspetive que venha a ocorrer a afetação de espécies arbóreas ou arbustivas em áreas 
submetidas ao regime florestal, deve ser respeitado o exposto na respetiva legislação em vigor. 
Adicionalmente devem ser implementadas medidas de proteção e/ou sinalização das árvores e 
arbustos, fora das áreas a intervencionar, e que, pela proximidade a estas, possam ser 
acidentalmente afetadas. 
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64. Durante as ações de escavação a camada superficial de solo (terra vegetal) deve ser 
cuidadosamente removida e depositada em pargas. 

65. As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não devem ultrapassar os 
2 metros de altura e devem localizar-se na vizinhança dos locais de onde foi removida a terra 
vegetal, em zonas planas e bem drenadas, para posterior utilização nas ações de recuperação. 

66. Em caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo, deverá ser dada atenção especial à sua 
origem, não devendo ser provenientes em caso algum, de áreas ocupadas por plantas exóticas 
invasoras, para que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras. 

67. Caso se revele necessária a utilização de explosivos, deve recorrer-se a técnicas de pré-corte e ao 
uso de micro-retardadores, atenuando desta forma a intensidade das vibrações produzidas. 

68. Após a desmatação deve ser efetuada a prospeção arqueológica sistemática das áreas de incidência 
do projeto (acessos, vala de cabos, plataforma do aerogerador) incluindo ainda áreas de estaleiro, 
depósitos temporários e de empréstimos de inertes. 

Gestão de materiais, resíduos e efluentes 

69. Não instalar centrais de betão na área de implantação do projeto.  

70. Em caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo, deve ser dada atenção especial à sua 
origem, por forma a que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras. 

71. Não utilizar recursos naturais existentes no local de implantação do projeto, incluindo a área afeta 
ao subparque eólico existente a ser sobreequipado. Excetua-se o material sobrante das escavações 
necessárias à execução da obra. 

72. Implementar um plano de gestão de resíduos (PGR) que permita um adequado armazenamento e 
encaminhamento dos resíduos/efluentes resultantes da execução da obra.  

73. Deve ser designado, por parte do Empreiteiro, o Gestor de Resíduos. Este será o responsável pela 
gestão dos resíduos segregados na obra, quer ao nível da recolha e acondicionamento temporário 
nos estaleiros, quer ao nível do transporte e destino final, recorrendo para o efeito a operadores 
licenciados. 

74. O Gestor de Resíduos deve arquivar e manter atualizada toda a documentação referente às 
operações de gestão de resíduos. Deve assegurar a entrega de cópia de toda esta documentação à 
Equipa de Acompanhamento Ambiental da obra para que a mesma seja arquivada no Dossier de 
Ambiente da empreitada. 

75. É proibido efetuar qualquer descarga ou depósito de resíduos ou qualquer outra substância 
poluente, direta ou indiretamente, sobre os solos ou linhas de água, ou em qualquer local que não 
tenha sido previamente autorizado. 

76. Deve proceder-se, diariamente, à recolha dos resíduos segregados nas frentes de obra e ao seu 
armazenamento temporário nos estaleiros, devidamente acondicionados e em locais 
especificamente preparados para o efeito. 

77. Os resíduos resultantes das diversas obras de construção (embalagens de cartão, plásticas e 
metálicas, armações, cofragens, entre outros) devem ser armazenados temporariamente num 
contentor na zona de estaleiro, para posterior transporte para local autorizado. 

78. Os resíduos sólidos urbanos e os equiparáveis devem ser triados de acordo com as seguintes 
categorias: vidro, papel/cartão, embalagens e resíduos orgânicos. Estes resíduos podem ser 
encaminhados e recolhidos pelo circuito normal de recolha de RSU do município onde se 
desenvolve a obra ou por uma empresa designada para o efeito. 

79. O material inerte proveniente das ações de escavação deve ser depositado na envolvente dos locais 
de onde foi removido, para posteriormente ser utilizado nas ações de aterro (aterro das fundações 
ou execução das plataformas de montagem). 

80. O material inerte que não venha a ser utilizado (excedente) deve ser, preferencialmente, utilizado 
na recuperação de zonas degradadas ou, em alternativa, transportado para vazadouro autorizado. 
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81. Proteger os depósitos de materiais finos da ação dos ventos e das chuvas. 

82. Deve ser assegurada a remoção controlada de todos os despojos de ações de decapagem, 
desmatação e desflorestação necessárias à implantação do projeto, podendo ser aproveitados na 
fertilização dos solos. 

83. O armazenamento de combustíveis e/ou outras substâncias poluentes apenas é permitido em 
recipientes estanques, devidamente acondicionados e dentro da zona de estaleiro preparada para 
esse fim. Os recipientes devem estar claramente identificados e possuir rótulos que indiquem o seu 
conteúdo. 

84. Caso, acidentalmente, ocorra algum derrame fora das zonas destinadas ao armazenamento de 
substâncias poluentes, deve ser imediatamente aplicada uma camada de material absorvente e o 
empreiteiro providenciar a remoção dos solos afetados para locais adequados a indicar pela 
entidade responsável pela fiscalização ambiental, onde não causem danos ambientais adicionais. 

85. Durante as betonagens, deve proceder-se à abertura de bacias de retenção das águas de lavagem 
das caleiras das autobetoneiras. Estas bacias devem ser localizadas em zonas a intervencionar, 
preferencialmente, junto aos locais a betonar. A capacidade de recolha das bacias de lavagem das 
autobetoneiras deve ser a mínima indispensável à execução da operação. Finalizadas as 
betonagens, as bacias de retenção serão aterradas e alvo de recuperação/renaturalização. 

86. São proibidas queimas a céu aberto. 

87. O transporte de materiais suscetíveis de serem arrastados pelo vento deve ser efetuado em viatura 
fechada ou devidamente acondicionados e cobertos, caso a viatura não seja fechada. 

Acessos, plataformas e fundações 

88. O tráfego de viaturas pesadas deve ser efetuado em trajetos que evitem ao máximo o incómodo 
para as populações. Caso seja inevitável o atravessamento de localidades, o trajeto deve ser o mais 
curto possível e ser efetuado a velocidade reduzida. 

89. Limitar a circulação de veículos motorizados, por parte do público em geral, às zonas de obra. 

90. Reparar o pavimento que poderá ficar danificado nas estradas utilizadas nos percursos de acesso ao 
local das obras pela circulação de veículos pesados durante a construção. 

91. No caso da construção da linha elétrica, evitar a abertura de novos acessos. No caso de não 
existirem acessos que sirvam os propósitos da obra, devem ser apenas abertos trilhos que permitam 
a passagem do equipamento e da maquinaria envolvida na fase de construção, os quais devem ser 
devidamente naturalizados no final da obra. 

Fase de Exploração 

92. A substituição de grandes componentes do parque eólico, entendida como toda a atividade que 
requeira intervenção de grua, deve respeitar as medidas de minimização semelhantes às da fase de 
construção do projeto. A Autoridade de AIA deve ser avisada previamente da necessidade desse 
tipo de intervenção, bem como do período em que ocorrerá. No final da intervenção deve ser 
enviado à Autoridade de AIA um relatório circunstanciado, incluindo um registo fotográfico 
detalhado, onde se demonstre o cumprimento das medidas de minimização e a reposição das 
condições tão próximas quanto possível das anteriores à própria intervenção. 

93. Na fase de exploração sempre que se desenvolverem ações de manutenção, reparação ou de obra, 
deve ser fornecida ao empreiteiro para consulta a Carta de Condicionantes atualizada e cumpridas 
as medidas de minimização, previstas para a fase de construção, quando aplicáveis. 

94. Sempre que ocorram trabalhos de manutenção que obriguem a revolvimentos do subsolo, 
circulação de maquinaria e pessoal afeto, deve efetuar-se o acompanhamento arqueológico dos 
trabalhos.  

95. A iluminação do projeto e das suas estruturas de apoio deve ser reduzida ao mínimo recomendado 
para segurança aeronáutica, de modo a não constituir motivo de atração para aves ou morcegos. 
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96. Implementar um programa de manutenção de balizagem, comunicando à ANA qualquer alteração 
verificada e assegurar uma manutenção adequada na fase de exploração do projeto para que o 
sistema de sinalização funcione nas devidas condições. 

97. Encaminhar os diversos tipos de resíduos resultantes das operações de manutenção e reparação de 
equipamentos para os operadores de gestão de resíduos. 

98. Os óleos usados nas operações de manutenção periódica dos equipamentos devem ser recolhidos e 
armazenados em recipientes adequados e de perfeita estanquicidade, sendo posteriormente 
transportados e enviados a destino final apropriado, recebendo o tratamento adequado a resíduos 
perigosos. 

99. Fazer revisões periódicas com vista à manutenção dos níveis sonoros de funcionamento dos 
aerogeradores. 

100. Caso o funcionamento dos aerogeradores que constituem o Sobreequipamento venham a 
provocará interferência/perturbações na receção radioelétrica em geral e, de modo particular, na 
receção de emissões de radiodifusão televisiva, devem ser tomadas todas as medidas para a 
resolução do problema. 

101. Se surgir alguma conflitualidade com o funcionamento dos equipamentos de feixes hertzianos 
da força aérea, devem ser efetuadas as correções necessárias. 

Fase de Desativação 

102. Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil dos parques eólicos, de 20 a 25 anos, e a 
dificuldade de prever as condições ambientais locais e instrumentos de gestão territorial e legais 
então em vigor, deve o promotor, no último ano de exploração do projeto, apresentar a solução 
futura de ocupação da área de implantação do projeto. Assim, no caso de reformulação ou 
alteração do parque eólico, sem prejuízo do quadro legal então em vigor, deve ser apresentado um 
estudo das respetivas alterações referindo especificamente as ações a ter lugar, impactes previsíveis 
e medidas de minimização, bem como o destino a dar a todos os elementos a retirar do local. Se a 
alternativa passar pela desativação, deve ser apresentado um plano de desativação pormenorizado 
contemplando nomeadamente: 

 solução final de requalificação da área de implantação do projeto, a qual deve ser compatível 
com o direito de propriedade, os instrumentos de gestão territorial e com o quadro legal então 
em vigor; 

 ações de desmantelamento e obra a ter lugar; 

 destino a dar a todos os elementos retirados; 

 definição das soluções de acessos ou outros elementos a permanecer no terreno; 

 plano de recuperação final de todas as áreas afetadas. 

De forma geral, todas as ações devem obedecer às diretrizes e condições identificadas no momento da 
aprovação do projeto, sendo complementadas com o conhecimento e imperativos legais que forem 
aplicáveis no momento da sua elaboração. 

103. Deve ser assegurado o acompanhamento arqueológico. 

PLANO DE RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS INTERVENCIONADAS 

Implementar o Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI). O PRAI deve seguir as 
seguintes orientações: 

a) Deve constituir-se como documento autónomo com as devidas peças escritas e desenhadas. 

b) Deve incidir sobre todas as áreas perturbadas pelas obras diretamente e/ou indiretamente. 

c) Deve incluir a peça desenhada com as áreas que serão objeto de recuperação paisagística e 
com as alterações introduzidas ao projeto. 
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d) Deve reunir as medidas que visam a recuperação paisagística das áreas de forma integrada, 
definindo especificamente e objetivamente as diferentes ações a realizar em cada área – 
decapagem, armazenagem, conservação e colocação final da terra vegetal, modelação, 
egula izaçãoà fi al,à pe fisà dosà taludesà e à “ à a essoà eà plataforma), descompactação, 

despedrega, etc. 

e) Aproveitamento do material vegetal existente e a remover para incorporação na terra vegetal 
após estilhaçamento e eventual compostagem. 

f) Manutenção. 

g) Monitorização da recuperação.  

PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE AMBIENTAL DA OBRA 

Implementar o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO). O Acompanhamento Ambiental 
da Obra (AAO) deverá ter em consideração os aspetos a seguir mencionados: 

1. O acompanhamento ambiental da obra deverá iniciar-se na fase que antecede a obra, aquando do 
planeamento desta, e estender-se até à conclusão da construção. 

2. Antes da Construção deverão ser efetuados os últimos ajustes ao projeto, decorrentes dos requisitos 
ambientais requeridos na DIA, bem como decorrentes da visita conjunta da equipa de fiscalização 
ambiental, do projetista e do empreiteiro ao local de implantação do projeto, após este ter sido 
devidamente piquetado (identificação dos elementos do projeto no terreno, com estacas e/ou 
balizagens). 

3. Caso haja necessidade de efetuar ajustamentos ao projeto, submetido a processo de AIA, ou às 
atividades de construção previstas, deve o promotor submeter essas alterações à prévia apreciação 
da Autoridade de AIA. 

4. Os objetivos deste Plano, na fase de construção, devem basear-se nos seguintes aspetos: 

- Verificar o cumprimento da aplicação das condicionantes e medidas de minimização, bem 
como da legislação ambiental aplicável às ações desenvolvidas na obra; 

- Aplicar adequadamente as medidas de minimização de potenciais impactes ambientais 
negativos; 

- Adaptar as medidas de minimização a situações concretas da obra, a ajustes de projeto e a 
situações imprevistas, resultantes ou não de reclamações. 

5. A Equipa de Acompanhamento Ambiental (EAA) deve ser composta por um ou mais técnicos com 
formação na área de Ambiente ou afim. Para além dos técnicos afetos ao Acompanhamento 
Ambiental da Obra, esta equipa deve integrar a Equipa de Acompanhamento Arqueológico. A EEA 
deve, nomeadamente, assegurar e verificar a implementação do exposto no PAAO, efetuar visitas 
periódicas à obra (ajustada às necessidades da obra) e proceder, sempre que aplicável, ao registo de 
Constatações Ambientais (identificação de situações que constituam Não Conformidades com a 
legislação ambiental em vigor, com a DIA ou com o PAAO, ou situações que ainda que não 
constituam Não Conformidade mas carecem da tomada de medidas de minimização adicionais com 
vista à sua correção/melhoria) e elaborar RAAO, de acordo com a estrutura apresentada, mais à 
frente neste capítulo. 

6. O PAAO deve apresentar, nomeadamente, um cronograma atualizado da obra, a metodologia a 
adotar no AAO, as medidas de minimização aplicáveis à obra, uma listagem da legislação aplicável à 
obra, a periodicidade dos Relatórios de Acompanhamento Ambiental da Obra (RAAO), a enviar à 
Autoridade de AIA, e as plantas de condicionamentos. 

7. A Planta de Condicionamentos deve ser efetuada para o parque eólico e linha elétrica, à escala 
1:5 000 ou superior, no caso do parque, e 1:25 000 ou superior, no caso da linha. Estas plantas 
devem apresentar todos os elementos do projeto, áreas dos estaleiros e todas as áreas que sejam 
afetas à obra (mesmo que provisórias), e todos os condicionamentos (consoante os níveis de 
salvaguarda necessária – zonas exclusão, áreas interditas a determinada ação, áreas a evitar, etc.). 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA N.º 2899                                                                                                                                                                           Pág. 46 
Parque Eólico de Mirandela 

8. A Planta de Condicionamentos deve incluir a totalidade das ocorrências patrimoniais identificadas, 
incluindo as ocorrências Em Vias de Classificação e respetivas zonas gerais de proteção; nesta deve 
ser interdita, em locais a menos de 25 m das ocorrências patrimoniais, a instalação de estaleiros, 
novos acessos à obra e áreas de empréstimo e de depósito de inertes; esta deve ainda ser distribuída 
a todos os empreiteiros e subempreiteiros. 

9. Relativamente aos RAAO, deverá ser elaborado um Relatório Preliminar, com base na visita ao local 
do projeto a realizar pela EEA, projetista e empreiteiro, após este ter sido devidamente piquetado, 
dando informação, nomeadamente, de qualquer alteração/adaptação do projeto ou medidas de 
minimização. Durante a fase de construção, devem ser apresentados Relatórios trimestrais do AAO 
que devem retratar, nomeadamente, a evolução da obra, a verificação da implementação do PAAO, 
as visitas efetuadas, eventuais dificuldades e reclamações, as ações de sensibilização, eventuais 
Constatações Ambientais e verificação do cumprimento das medidas de minimização, apoiado num 
adequado registo fotográfico. Nestes termos deve ser selecionado um conjunto de pontos 
estrategicamente colocados que permitam fazer os registos e que ilustrem o desenvolvimento da 
obra. Os referidos pontos devem permanecer os mesmos ao longo do período de desenvolvimento 
da obra e devem permitir um campo de visão suficiente que ilustre a envolvente ao local das 
componentes do projeto a acompanhar e que são: sapatas dos aerogeradores, e plataformas dos 
aerogeradores 3, 4, 5, 6, 7 e 8, assim como da subestação e os respetivos novos acessos. Salienta-se 
que, quando constam destes relatórios propostas de alterações ao projeto ou às ações de obra, os 
mesmos devem ser destacados na carta que acompanha o RAAO, para que a Autoridade de AIA 
proceda às devidas diligências.  

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

Programa de Monitorização da Avifauna 

Implementar o programa de monitorização da avifauna nos termos propostos no EIA. 

Programa de Monitorização de Quirópteros 

Implementar o programa de monitorização dos quirópteros nos termos propostos no EIA. 

Programa de Monitorização do Lobo 

Implementar o programa de monitorização do Lobo-ibérico nos termos propostos no EIA. 

Programa de Monitorização do Ambiente Sonoro 

Para a fase de exploração, deve ser realizada uma campanha de monitorização durante o 1º ano de 
entrada em funcionamento do parque eólico. Não se concorda com a imposição da realização de 
medições junto dos recetores apenas em condições de velocidade de vento entre 1,5 e 2,5 m/s (e no 
período noturno a partir de 0,5 m/s) por duas razões. Assim, as medições acústicas para cada recetor 
devem ocorrer em dois cenários: 

- sob condições de emissão (velocidade de vento à altura dos rotores) máxima e propagação 
sonora favorável; recolha de amostras de ruído ambiente e, caso destas últimas resultem 
níveis superiores a 45dB(A) em situação de audibilidade dos aerogeradores, também de 
ruído residual, com determinação de ruído particular e comparação com valores previstos no 
EIA;  

- sob condições de emissão e propagação representativas de um período de longa duração, 
devidamente fundamentadas; recolha de amostras de ruído ambiente e, caso destas últimas 
resultem níveis superiores a 45dB(A) em situação de audibilidade dos aerogeradores, 
também de ruído residual. 

Para cada recetor, o local exato de recolha deve corresponder à fachada mais exposta, salvo se esta for 
uma fachada cega. 
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Programa de Monitorização de Socioeconomia 

Implementar um Programa de Comunicação que deve incluir inquéritos à população e evidências de um 
bom nível de conhecimento das características e impactes do projeto. Este Plano de Comunicação deve 
cumprir a função essencial de constituir uma ferramenta base sobre a qual se desenvolverão todas as 
atividades de comunicação do projeto. 

Este programa de comunicação deve ser assegurada através de um mecanismo expedito para receção 
de eventuais reclamações ou pedidos de esclarecimento, através da disponibilização de um livro de 
registo nas Juntas de Freguesia da área de influência do projeto, com o objetivo de facilitar a recolha de 
eventuais queixas/reclamações. 
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ANEXO I 

 

Enquadramento e localização do projeto 
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ANEXO II 

 

Registo fotográfico da visita ao local 
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PARQUE EÓLICO DE MIRANDELA  

REGISTO DA VISITA AO LOCAL DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 

8 DE NOVEMBRO DE 2016 

 

 

Vista do miradouro de Santa Comba para a zona de implantação do parque eólico 

 

 

 

Vista para a área prevista para implantação do estaleiro 

 



 2 

 

 

Vista do acesso para a zona de implantação do aerogerador AG1 e AG2 (atrás) 

 

 

 

Vista a zona de implantação do aerogerador AG2 (foto tirada do acesso existente próximo da 

zona de plantação das azinheiras) 
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Acesso existente (foto tirada perto da zona de implantação 

do aerogerador AG1) 

Vista para a zona de implantação do aerogerador AG3 

 

 

 

  

Caminho existente de acesso ao aerogerador AG3 
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Caminho a reabilitar de acesso ao aerogerador AG3 e que 

será utilizado para transporte de equipamento 

Vista para a área de implantação do aerogerador AG3 

(cabeço) e acesso de transporte de equipamento 

 

 

Vista do acesso para a zona de plantação de azinheiras (medida de compensação do Aproveitamento 

Hidroelétrico do Baixo Sabor) 
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Vista para o caminho que dá acesso (a construir) aos 

aerogeradores AG4, AG5 e AG6  

Vista para a zona de implantação do aerogerador AG4 

 

 

  

Vista para o acesso (a construir) que zona de implantação 

do aerogerador AG6 

Caminho, a utilizar, de acesso ao aerogerador AG7 
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Vista do acesso para a zona de implantação do aerogerador 

AG7 

Vista para a área de implantação do aerogerador AG8  

 

 

 

  

Foto tirada do V4 da linha elétrica para a zona de 

implantação da subestação e linha elétrica 

Foto tirada do V4 da linha elétrica para área de implantação 

da linha elétrica paralela à estrada 
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ANEXO III 

 

Pareceres externos 
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ANEXO IV 

 

Índice de Avaliação Ponderada de Impactes Ambientais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo IV do Parecer da CA 

Índice de Avaliação Ponderada de Impactes Ambientais 

I. Enquadramento 

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

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

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

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

1 - A DIA pode ser favorável, favorável condicionada ou desfavorável, fundamentando-se num 

índice de avaliação ponderada de impactes ambientais, definido com base numa escala 

numérica, correspondendo o valor mais elevado a projetos com impactes negativos muito 

significativos, irreversíveis, não minimizáveis ou compensáveis. 

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

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

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

constitui como uma ferramenta de expressão de resultados. 

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

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

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

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

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

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

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

II. Determinação do índice de avaliação ponderada de impactes ambientais 

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

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

avaliação. 

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

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

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

procedimento de AIA. 

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

do projeto sobre os fatores ambientais analisados: 

 

 

 



Fatores Ambientais 
Significância dos impactes 

negativos 
Significância dos impactes 

positivos 

Geologia, 
geomorfologia 
recursos minerais 

Pouco significativos Sem significado 

Solos e uso do solo Significativos Sem significado 

Sistemas Ecológicos Pouco significativos Sem significado 

Paisagem Significativos Sem significado 

Recursos hídricos 
superficiais 

Pouco significativos Sem significado 

Ambiente sonoro Pouco significativos Sem significado 

Socioeconomia Pouco significativos Significativos 

Património cultural Pouco significativos Sem significado 

 

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

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

fatores ambientais considerados: 

Fatores Ambientais Preponderância 

Geologia, 
geomorfologia e 
recursos minerais 

Não relevante 

Solos e uso do solo Não relevante 

Sistemas Ecológicos Relevante 

Paisagem Relevante 

Recursos hídricos Não relevante 

Ambiente sonoro Não relevante 

Socioeconomia Relevante 

Património cultural Relevante 

 

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

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

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

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

Autoridades de AIA. 

Em resultado, foi determinado um índice de valor 4, o qual se considera que expressa 

adequadamente a avaliação qualitativa desenvolvida no parecer técnico da CA. 


