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APRESENTAÇÃO
O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA)
do Projeto “Sobreequipamento do Parque Eólico de Fonte da Mesa”.
É um documento que faz parte do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), onde se resume, em linguagem
corrente, as principais informações que se encontram no EIA. É apresentado separadamente, de forma
a facilitar uma divulgação pública do Projeto e do respetivo EIA. Para um esclarecimento mais
pormenorizado, sugere-se a consulta do EIA completo, disponibilizado na Agência Portuguesa do
Ambiente (APA), na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-Norte) e na
Câmara Municipal de Lamego, o qual é constituído pelos seguintes volumes:
 Resumo Não Técnico (versão de junho de 2016);
 Resumo Não Técnico, (versão atualizada de acordo com a informação constante no
aditamento), que constitui o presente volume;
 Relatório Técnico, que inclui toda a informação relevante sobre o Projeto, a
caracterização do estado atual do ambiente a ser afetado pelo Projeto, a identificação
e avaliação dos efeitos no ambiente associados à implementação do Projeto nas suas
diferentes fases (construção, exploração e desativação), as medidas de minimização e
compensatórias propostas, os planos de monitorização, o plano de acompanhamento
ambiental das obras, o plano de recuperação das áreas intervencionadas, e todos os
elementos considerados relevantes para a compreensão da avaliação efetuada;
 Anexos, que inclui as respostas resultantes da consulta a várias entidades, um registo
fotográfico, elementos do Projeto, o plano de recuperação das áreas intervencionadas,
o plano de gestão de resíduos, o plano de acompanhamento ambiental da obra, os
planos de monitorização, e os elementos técnicos que fundamentam as afirmações
constantes no Relatório Síntese;
 Cartografia/Desenhos, que inclui as peças desenhadas necessárias a uma boa
compreensão das matérias em análise; e
 Aditamento, que inclui as respostas ao pedido de elementos adicionais efetuado pela
Comissão de Avaliação de Impacte Ambiental (Comissão de AIA).
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O Projeto em apreciação é da responsabilidade da empresa EDP Renováveis Portugal, S.A., que
assume a qualidade de Proponente.
O EIA foi elaborado pela empresa Matos, Fonseca & Associados, no período compreendido entre
dezembro de 2015 e maio de 2016, tendo o aditamento sido elaborado em outubro de 2016.
A Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), ou seja, a entidade que autoriza a
implementação do Projeto do ponto de vista ambiental, é a APA.
A entidade licenciadora do Projeto, ou seja, a entidade que autoriza a implementação do Projeto do
ponto de vista técnico, é a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).
O Projeto foi desenvolvido com o detalhe de Projeto de Execução, o que significa que já foram
definidos todos os pormenores da sua conceção, não havendo mais nenhuma fase de apresentação do
Projeto.
Não existem antecedentes relativamente ao procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental deste
Projeto. No entanto, importa referir que o Sobreequipamento do Parque Eólico de Fonte da Mesa está
localizado na área de influência direta do Parque Eólico de Fonte da Mesa (não foi submetido a
procedimento de AIA) e do Parque Eólico de Fonte da Mesa II (procedimento de AIA n.º 1871). Este último
projeto foi sujeito a monitorização durante vários anos para avaliar os efeitos da sua implementação,
tendo a consulta a esses dados sido extremamente importante pois permitiu a obtenção de muita
informação sobre a zona em análise, especialmente no que diz respeito à fauna, e permitiu
consequentemente, a elaboração de um EIA num reduzido período de tempo.
Este Projeto corresponde a uma única solução, não existem alternativas. A análise de soluções
alternativas foi efetuada numa fase preliminar, mas as opções foram restritas uma vez que se trata de
um Sobreequipamento, ou seja, um projeto em que se pretende utilizar ao máximo possível as
infraestruturas existentes. Acresce ainda a necessidade de conciliar potencial eólico, mas considerando
apenas zonas suficientemente afastadas dos aerogeradores existentes de tal forma que o funcionamento
do novo aerogerador não interfira com os aerogeradores existentes, e vice-versa.
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EM QUE CONSISTE O PROJETO EM ANÁLISE?
O Projeto, tal como o nome sugere, consiste na ampliação de um parque eólico existente. Esta
possibilidade decorre da legislação em vigor, que permite a ampliação dos parques eólicos existentes,
até 20% da capacidade que está instalada. Tal situação surge da opção do Governo de desenvolver
“uma estratégia para a energia centrada no aumento da produção elétrica por energias renováveis. “Através
da instalação limitada de novos aerogeradores, designada por Sobreequipamento, destinados a aumentar a
potência instalada em centrais eólicas é possível incrementar a respetiva capacidade instalada, com menores
impactes sobre o ambiente e o território do que a instalação de novas centrais eólicas, ao mesmo tempo que
se racionaliza a utilização das infra-estruturas existentes da Rede Eléctrica de Serviço Público (RESP). Por
outro lado, a existência de centrais eólicas dotadas de equipamentos que lhes permitam suportar cavas de
tensão e fornecer energia reactiva nas condições previstas nos regulamentos aplicáveis é um imperativo do
ponto de vista da garantia da segurança e da fiabilidade das redes”.
Enquadrado no anteriormente exposto, este Projeto, que tem como objetivo produzir energia elétrica a
partir do vento, contempla a instalação de 1 aerogerador com 2 MW de potência no Parque Eólico de
Fonte da Mesa, o qual atualmente é constituído por 17 aerogeradores com 600 KW de potência.
Com este aerogerador estima-se uma produção energética anual média de 6,6 GWh.
O investimento associado a este Projeto é de cerca de 2,2 milhões de euros.
Prevê-se que o Projeto seja construído em 3 meses, e estima-se que
tenha uma vida útil de 20 anos.
Este aerogerador, bem como as restantes infraestruturas associadas
ao Projeto, serão localizados na zona norte de Portugal, no
concelho de Lamego, na freguesia de Penude (vd. Figura 1).
O aerogerador é basicamente constituído por uma estrutura tubular
cónica, que suporta no topo uma unidade designada por cabina ou
nacelle, no interior da qual se encontram alojados os equipamentos,
entre os quais o gerador, que é acionado por um rotor constituído por
três pás. Na fotografia ao lado mostra-se o aspeto de um
aerogerador.
O aerogerador terá cerca de 100 m de altura desde a base até à cabina, e o diâmetro do rotor será
também de 100 m.
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Os principais tipos de materiais que constituem um aerogerador são:
 Fibra de vidro reforçada a resina de poliéster (pás);
 Aço revestido a fibra de vidro reforçada a resina de poliéster (cabina);
 Aço carbono, galvanizado/metalizado e pintado com tinta anti corrosão (torre).
Para apoio à execução da obra está previsto a instalação de um estaleiro com cerca de 600 m2 na
plataforma do aerogerador 5 do Parque Eólico de Fonte da Mesa.
A instalação de um aerogerador passa por várias fases conforme se ilustra em seguida.

Abertura do cabouco para a
fundação do aerogerador

Execução da armadura da
fundação do aerogerador

Betonagem da fundação do
aerogerador

Montagem da torre do
aerogerador

Montagem da cabina
do aerogerador com
as pás

Para a montagem do aerogerador está previsto a execução de uma plataforma junto à fundação, com
cerca de 45 m de comprimento e 35 m de largura, para o estacionamento dos veículos de transporte dos
componentes dos aerogeradores e para a manipulação dos principais componentes destes, com recurso
a gruas de elevada capacidade. Esta plataforma será renaturalizada após a montagem do
aerogerador.
Na área de implantação de um parque eólico, é frequente ser necessário beneficiar caminhos existentes,
procedendo-se à criação de novos caminhos apenas quando são inexistentes ou se revelem de impossível
utilização para o pretendido. No caso do Projeto em análise já existem caminhos de acesso até muito
próximo do local de implantação do aerogerador, nomeadamente até à vizinhança dos aerogeradores
4 e 5 do Parque Eólico de Fonte da Mesa. Assim prevê-se apenas a necessidade de construir um caminho
com cerca de 410 m desde esse ponto até ao local do novo aerogerador.
A via de acesso terá as características de acessibilidade que são necessárias assegurar durante a fase
de construção e durante a vida útil do Projeto para ações de manutenção. Terá 5 m de largura, e será
em terreno estabilizado sem camada de revestimento betuminoso. Para assegurar a continuidade da
drenagem natural estão previstas valetas de drenagem sem qualquer revestimento em alguns troços do
caminho e está ainda prevista a execução de uma passagem hidráulica para fazer passar os caudais da
drenagem natural sob o novo acesso, numa zona de travessia de uma pequena linha de água.
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Os inertes sobrantes de movimentos de terras serão aplicados na construção da plataforma de montagem
do aerogerador ou usados no novo caminho. A construção do acesso será conforme o que se ilustra em
seguida.

Remoção da terra vegetal

Aspeto do caminho após
decapagem

Aspeto do caminho após
colocação do material de
pavimentação

Execução de passagem
hidráulica

Aspeto final do caminho
com as valetas naturais

A energia produzida neste novo aerogerador será escoada por cabos elétricos subterrâneos que ligam
à subestação do Parque Eólico de Fonte da Mesa. Estes cabos serão instalados numa vala a desenvolver,
no troço inicial ao longo do acesso previsto construir para a instalação do aerogerador, e depois seguirá
em terreno natural até à subestação. O traçado da vala de cabos foi condicionado pela existência de
vários cabos elétricos subterrâneos dos Parques Eólicos de Fonte da Mesa e Fonte da Mesa II, não tendo
por isso sido possível fazer a sua implantação ao longo de acessos existentes em toda a sua extensão
conforme é normalmente preconizado. O troço da vala que se desenvolve em terreno natural é paralelo
a uma vala de cabos já existente.
Nas fotos seguintes ilustra-se a construção de uma vala de cabos.

Abertura da vala

Execução da base em
areia

Colocação dos cabos

Fecho da vala

Aspeto final da vala de
cabos

No final da fase de construção todas as zonas que foram intervencionadas serão limpas e sujeitas a
requalificação ambiental prevendo-se para o efeito a sua cobertura com terra vegetal.

Trabalhos de compactação do
acesso após requalificação dos
taludes
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Fazem assim parte do Projeto em análise as seguintes infraestruturas: 1 aerogerador, acesso ao
aerogerador com cerca de 365 m (até à plataforma de montagem), e cabos elétricos subterrâneos
instalados numa vala com uma extensão de 922 m.
Para a execução das obras descritas anteriormente estima-se que o número de trabalhadores
diretamente afetos à obra, de entre os vários empreiteiros (construção civil, eletromecânica, equipa de
transporte, montagem), sejam da ordem dos 5 trabalhadores no primeiro mês, 8 no segundo e 5 no
terceiro. A estes trabalhadores acrescem ainda as equipas de Fiscalização, Dono de Obra,
Acompanhamento Ambiental e Arqueológico.
Na fase de construção são previsíveis serem gerados e manuseados os seguintes materiais, inertes,
efluentes, resíduos e emissões indicados no quadro seguinte, onde se indicam também os respetivos
destinos finais:
EFLUENTES, RESÍDUOS E EMISSÕES PREVISTOS NA FASE DE
CONSTRUÇÃO

DESTINO FINAL

Águas residuais provenientes das instalações sanitárias do estaleiro

Serão utilizadas instalações sanitárias amovíveis

Águas residuais provenientes das operações de betonagem, pavimentação e
construção civil

Será aberta uma bacia de retenção (2 m x 2 m), na qual será
efetuada a descarga das águas resultantes das lavagens das
autobetoneiras. A bacia será aberta junto ao aerogerador, e no
final das betonagens da fundação, todo o material será
incorporado na respetiva plataforma

Resíduos sólidos urbanos provenientes do estaleiro

Serão encaminhados para o sistema de recolha de resíduos
sólidos urbanos implementado no Município de Lamego

Resíduos vegetais provenientes da desmatação/decapagem do terreno

Serão enterrados em zonas intervencionadas, afastadas das
linhas de água e de zonas húmidas

Terra vegetal

Será armazenada junto às áreas intervencionadas, em locais
tanto quanto possível, planos e afastados de linhas de água,
para posterior utilização na renaturalização dessas zonas.

Materiais inertes (terras) provenientes das escavações

Serão incorporados integralmente nos aterros necessários
executar ao longo do caminho previsto construir e na plataforma
do aerogerador

Embalagens plásticas, metálicas e de cartão, armações, cofragens, entre outros
materiais resultantes das diversas obras de construção civil;

Serão armazenados em contentores específicos, e transportados
por uma empresa devidamente licenciada pela Agência
Portuguesa do Ambiente

Armações metálicas e materiais diversos, resultantes da montagem do
aerogerador

Serão acondicionados em contentores e transportados para a
fábrica das máquinas a instalar

Efluentes tais como óleos das máquinas, lubrificantes, e outros, comuns a
qualquer obra

Serão devidamente acondicionadas dentro do estaleiro, em
recipientes específicos para o efeito, e transportados por uma
empresa licenciada pela Agência Portuguesa do Ambiente

Emissão de ruído com incremento dos níveis sonoros contínuos e pontuais devido
à utilização de maquinaria pesada e tráfego de veículos para transporte de
pessoas, materiais e equipamentos;

---

Emissão de ruído provocado pela eventual utilização de explosivos no desmonte
de rocha para a abertura do cabouco da fundação do aerogerador;

---

Emissão de poeiras resultantes das operações de escavação e da circulação de
veículos e equipamentos em superfícies não pavimentadas;

---

Emissão de gases gerados pelos veículos e maquinaria pesada afetos à obra.

---
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O aerogerador é uma máquina de funcionamento automático, totalmente automatizado e
telecomandado. O sistema de comando poderá ser operado do exterior da instalação, sendo possível a
simples consulta do estado da instalação ou a receção de alarmes, mas também, a emissão de comandos.
Apesar disso, a sua exploração pressupõe a existência de diversas equipas de gestão, operação e
manutenção. Prevê-se que, em média, poderão estar afetas à exploração deste Projeto, um total de
cerca de 5 pessoas, que já intervêm na normal exploração do Parque Eólico de Fonte da Mesa, pois ao
longo do período de exploração, decorrem regularmente operações de manutenção do
Sobreequipamento, que serão incluídas nos programas de manutenção do Parque Eólico de Fonte da
Mesa, para reparação ou substituição de componentes, cuja periodicidade é na ordem dos 3 meses. Com
periodicidade indeterminada, pode haver necessidade de reparações devidas a causas fortuitas,
essencialmente relacionadas com condições adversas da natureza.
Na fase de exploração são previsíveis serem gerados e manuseados os seguintes materiais, efluentes,
resíduos e emissões indicados no quadro seguinte:
EFLUENTES, RESÍDUOS E EMISSÕES PREVISTOS NA FASE DE EXPLORAÇÃO
Óleos e produtos afins utilizados na lubrificação dos diversos componentes do aerogerador
Peças ou parte de equipamento substituído
Materiais sobrantes das manutenções (filtros, pastilhas de travões, embalagens de lubrificantes, entre outros)
Ruído e emissões gasosas resultante do tráfego afeto à manutenção
Ruído proveniente das operações de reparação e substituição de equipamento
Ruído emitido pelo funcionamento do aerogerador

O destino final/tratamento dos efluentes e resíduos resultantes das várias atividades previstas na fase
de exploração, será da responsabilidade da EDP Renováveis Portugal, S.A. Através do seu sistema de
Gestão Ambiental será assegurado que os efluentes e resíduos resultantes são integrados num circuito
adequado de recolha e tratamento de resíduos, nomeadamente os indicados pela Agência Portuguesa
do Ambiente.
Após o termo da sua vida útil, o Sobreequipamento do Parque Eólico de Fonte da Mesa será desativado
e os respetivos equipamentos removidos. Durante esta atividade os efluentes, resíduos e emissões serão
da mesma natureza que os originados na fase de construção, embora em menor quantidade por não ser
necessário executar as escavações e betonagens da fundação do aerogerador.
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COMO SE CARACTERIZA A ZONA ONDE SE INSERE O PROJETO?
Para se obter uma base de referência para avaliar os efeitos causados pelo Sobreequipamento do
Parque Eólico de Fonte da Mesa, foi feita uma caracterização da zona onde se insere o Projeto (buffer
de 150m em torno da área prevista intervencionar em zona natural, sendo que quando este limite
ultrapassava uma infraestrutura que constituía uma franca barreira física, como é o caso dos caminhos
dos Parques Eólicos de Fonte da Mesa e Fonte da Mesa II existentes, esses mesmos caminhos foram
considerados o limite) ao nível das várias componentes do ambiente previsivelmente de ser afetado,
tendo sido objeto de análise as seguintes temáticas: Geomorfologia, geologia, geotecnia e
hidrogeologia; Clima; Recursos hídricos superficiais; Solos e uso do solo; Ecologia; Qualidade do ar;
Ambiente Sonoro; Património arqueológico, arquitetónico e etnográfico; Socioeconomia; Paisagem.
Complementarmente foi efetuada uma análise detalhada dirigida ao Ordenamento do Território e às
Servidões.
Geomorfologia, geologia, geotecnia e hidrogeologia: O Projeto
do Sobreequipamento do Parque Eólico de Fonte da Mesa inserese no conjunto montanhoso da Serra de Montemuro, na cumeada
alongada da Serra das Meadas, onde já existem diversos
aerogeradores (6 parque eólicos que no total possuem 52
aerogeradores).
A área de estudo desenvolve-se em terrenos graníticos, onde é
frequente nas zonas mais altas e de maior declive a presença de
amontoados de blocos graníticos arredondados expostos à
superfície ou semienterrados. Não foram identificados na área de
estudo concessões ou pedidos de concessão mineiras, explorações
ou pedidos de exploração experimental, áreas de reserva ou
cativas, contratos de prospeção ou pedidos de prospeção e pesquisa de depósitos minerais. Também não
se identificaram pedreiras em exploração.
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Com base no reconhecimento geológico de superfície efetuado na área de estudo não se identificaram
nascentes. Foi apenas identificada uma captação de água subterrânea que se destina a abastecer a
subestação do Parque Eólico de Fonte da Mesa.
Clima: A área de estudo apresenta um clima temperado mediterrâneo, com verões brandos e chuvas no
Inverno. A temperatura anual média do ar é de 9,9 ºC. A precipitação anual média é de cerca de 1
575,3 mm. A precipitação incide essencialmente nos meses compreendidos entre novembro e março. Julho
e agosto são os meses mais secos. Os valores médios anuais observados de humidade relativa do ar
variam entre 78% e 75%. O número médio de dias de nevoeiro por ano é de 45,5, sendo distribuídos
por todo o ano, com maior incidência nos meses de janeiro e dezembro. Os meses mais nebulosos
encontram-se compreendidos entre outubro e março.
Recursos hídricos superficiais: A área em estudo localiza-se no alto da serra, sobre as cabeceiras de
linhas de água, aspeto que levou a integrar esta zona na Reserva
Ecológica Nacional. De acordo com a Carta Militar, esta área é
intersetada por duas linhas de água, as quais estão referenciadas no PDM
de Lamego como sujeitas a Domínio Hídrico. As linhas de água que
drenam esta área são todas afluentes ou subafluentes do rio Douro.
Apresentam no geral um regime torrencial na época das chuvas, mas
possuem um caudal diminuto ou nulo na época do Verão.
Nas visitas de campo constatou-se a existência de uma zona mais plana, onde os terrenos se
apresentavam alagados e a existência de fenómenos geomorfológicos pontuais (pequenas depressões
localizadas) que favorecem a infiltração da água das chuvas.
Solos e uso do solo: área em estudo abrange na sua totalidade solos
com origem em granitos e rochas afins designados por Leptossolos
úmbricos. Estes solos têm como característica principal a presença de
rocha dura a menos de 30 cm de profundidade, são ácidos e ricos em
matéria orgânica. Não têm aptidão para a agricultura e para a
pastagem melhorada, mas têm aptidão marginal para exploração
florestal.
A área de incidência do Projeto está coberta por Matos baixos e Matos baixos com afloramentos, densos
a pouco densos, compostos maioritariamente por urzes, giestas, tojos, fetos e estevas. Como usos do solo
identificaram-se o pastoreio e a prática de treino de caça.
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Ecologia: A área em estudo intercepta marginalmente o Sítio de Interesse Comunitário “Serra de
Montemuro” (parte do caminho e da vala de cabos estão dentro deste Sítio). Este Sítio é dominado
predominantemente pelo maciço montanhoso com o mesmo nome e possui áreas em bom estado de
conservação, mantendo uma grande diversidade biológica no que respeita aos habitats.
Na área em estudo foram efetivamente identificados habitats naturais sujeitos a legislação específica de
proteção ou considerados raros a nível nacional. Estes habitats foram devidamente delimitados com vista
à sua salvaguarda.
Na área de incidência do Projeto foi identificado o habitat matos
baixos (11235 m2) e uma área insignificante (60 m2) do mosaico
destes matos com afloramentos rochosos, ou seja, prevê-se afetar
uma área total de 11295 m2 com presença de habitats naturais.
Estes matos enquadráveis no habitat Charnecas secas europeias são
representados fundamentalmente pelos urzais, urzais-tojais e
urzais-estevais mediterrânicos não litorais. Dentro destas áreas de
matos foram identificados pontualmente núcleos de espécies florísticas com interesse para a conservação
(espécies raras, endémicas, localizadas, ameaçadas e em perigo de extinção). Nas áreas com mais
afloramentos rochosos desenvolvem-se comunidades crassifólias que incluem espécies com estatuto de
proteção.
A avaliação efetuada ao longo do presente documento permitiu
verificar que não estão presentes no local espécies animais com
áreas de distribuição restritas e que por isso podem constituir fatores
condicionantes diretos, mas existem espécies sensíveis, com estatuto
de proteção, com territórios mais vastos e que poderão utilizar a
zona em questão, destacando-se entre elas: o Lobo, a águiacaçadeira e o noitibó-de-nuca-vermelha.
A área proposta para a implantação do Projeto não é intercetada por qualquer buffer que tenha sido
definido como limite de zona importante para a avifauna. Também não é conhecido nesta zona nenhum
corredor migratório para a avifauna. Relativamente ao Lobo temos que a área de estudo está dentro do
território de uma alcateia confirmada no último censo nacional do Lobo efetuado em 2005: a alcateia
de Montemuro. Esta alcateia tem sido seguida ao longo dos anos, e, segundo a bibliografia mais recente
sobre a mesma, o seu último centro de atividade conhecido (local mais utilizado pela alcateia e que por
vezes é utilizado para reprodução) localiza-se nas margens do rio Balsemão, a mais de 5km a sul da
área de estudo.
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Qualidade do ar: As características predominantemente rurais da área onde se insere o Projeto, a
inexistência de fontes de poluição significativas, pontuais ou em linha na vizinhança, em conjugação com
os fatores climáticos, permitem inferir que esta zona tem uma boa qualidade do ar.
Resíduos: O Projeto em estudo está inserido no Sistema de Gestão de Resíduos Multimunicipal da Região
Norte, cuja gestão é da responsabilidade da RESINORTE. Este Sistema Multimunicipal, tem como objetivo
o desenvolvimento, conceção, construção e exploração de um Processo de "Recolha Seletiva, Triagem e
Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos ".
No concelho de Lamego, a recolha de resíduos sólidos e limpeza urbana é da competência da empresa
Ecoambiente, os restantes serviços, triagem e valorização da fração recicláveis, bem como a receção de
resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário, é da responsabilidade da RESINORTE. No contexto da
gestão de RCD, verifica-se que, com exceção dos resíduos perigosos, todos os outros resíduos são
classificados como industriais banais, podendo ser depositados em aterros específicos de Resíduos Não
Perigosos.
Ambiente Sonoro: Da análise dos resultados obtidos na identificação e caracterização acústica da zona
de estudo e dos recetores com sensibilidade ao ruído existentes, na envolvente à zona de implantação
do aerogerador que constitui o Sobreequipamento do Parque Eólico de Fonte da Mesa, verifica-se que
o ambiente sonoro existente é pouco perturbado, ainda que já existam vários parques eólicos na zona.
Refira-se que os recetores sensíveis existentes na envolvente do Projeto, localizam-se a distâncias
superiores a 1500 m relativamente ao Aerogerador do Sobreequipamento.
Património arqueológico, arquitetónico e etnográfico: O Projeto enquadra-se histórica e
geograficamente num território sensível, com diversas referências a sítios de valor patrimonial, mas a
pesquisa documental e o trabalho de campo de prospeção arqueológica sistemática realizados na área
de incidência do Projeto permitiu apena identificar: elemento 1 - muros e abrigo de pedra seca, a cerca
de 32 metros da vala de cabos; elementos 2 - possível ruína de atalaia medieval, à qual também se
encontra associado o pequeno abrigo adossado a afloramento rochoso e uma gravação de cruz de
Cristo, sobre um pequeno bloco de afloramento, a cerca de 58 metros da plataforma do aerogerador.
No entanto, as condições pouco favoráveis de visibilidade do solo para o trabalho de campo poderão
ocultar outros vestígios.
Socioeconomia: A área onde se insere o Projeto possui características marcadamente naturais/rurais,
sem qualquer atividade de aproveitamento dos solos. Na zona envolvente próxima a ruralidade é mais
marcada, a par da exploração agrícola/florestal. Na área envolvente a evolução da população na
última década reflete variações negativas, apresentando, no entanto, uma densidade populacional
superior à média do Continente.
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A análise da estrutura etária revela também que a população envelheceu consideravelmente. A
qualificação da população, considerando o nível de instrução completo, aponta para uma predominância
clara de população com nível de ensino do 1.º Ciclo.
Os concelhos de Resende e Lamego apresentam taxas de desemprego da mesma ordem de grandeza
do Continente. A população ativa em ambos os concelhos está, na sua grande maioria, empregada no
setor terciário. O acesso aos concelhos da envolvente à área de estuda estrutura-se segundo três eixos
principais, EN2, EN222 e EN226. O acesso ao local de implantação do Projeto é assegurado por um
caminho municipal (CM 1056) que se desenvolve ao longo da cumeada da Serra das Meadas. Para
chegar a este caminho, é percorrido um troço da Estrada Nacional 2 (EN2) com cerca de 3 km, desde a
saída do nó da A24 em Bigorne. Neste troço de estrada existem 18 habitações a menos de 50 metros
da beira da estrada.
Paisagem: De acordo com as suas características biofísicas, de relevo, e ainda da sua exposição a partir
da envolvência, que é resultante da morfologia do terreno, na área de estudo (envolvente ao local de
implantação do Projeto até 5 km) identificaram-se as seguintes subunidades homogéneas de paisagem
Riba-Douro, Douro-Vinhateiro, Serra de Montemuro e Pomares de Lamego e Moimenta da Beira.
Na área de estudo da paisagem em análise está integrada uma área muito reduzida do bem Alto Douro
Vinhateiro (ADV), bem incluído na lista do Património Mundial da Unesco, na categoria de Paisagem
Cultural, e respetiva Zona Especial de Proteção (ZEP) que também se encontra integrada, abrangendo
uma maior área, mas a localização do Sobreequipamento do Parque Eólico de Fonte da Mesa está fora
de qualquer uma dessas áreas do ADV e sua ZEP. A área do ADV que interseta a área de estudo da
paisagem corresponde apenas a 0,4% desta.
A área de estudo possui uma paisagem de média/elevada qualidade visual.
Como valores cénicos distintos que contribuem para uma qualidade visual da paisagem elevada foram
considerados os de âmbito natural (Parque biológico da Serra das Meadas, a mata do Santuário dos
Remédios e o afloramento rochoso “Castelo de Penajóia”); de âmbito histórico, patrimonial e religioso
(centro histórico de Lamego, onde se insere a Sé e Catedral de Lamego, o Castelo de Lamego e Cisterna,
Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, Igreja e Convento de Santa Cruz, Igreja de Santa Maria
Almacave, Mosteiro das Chagas, Igreja de S. Martinho de Mouros, Igreja de Nossa Senhora da Assunção
de Barrô); e as principais quintas na região, não só devido à produção vinícola, como também por
acrescentarem maior interesse turístico neste sector (Caves da Raposeira, Quinta da Timpeira, Quinta da
Vista Alegre, Quinta de Fundo de Vila e a Quinta do Paço).
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Quanto às intrusões visuais e redutoras da qualidade visual da paisagem foram identificadas as
construções de reduzido valor arquitetónico, nomeadamente zonas industriais, aerogeradores (Parques
Eólicos de Meadas, Fonte da Mesa, Fonte da Mesa II, São Cristóvão e Vila Lobos), principal rede viária
(Autoestrada A24, Estradas Nacionais e Municipais), rede ferroviária e linhas de muita alta tensão.
Evolução da área na ausência do Projeto:
Em termos da evolução da área de implantação do Projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico de
Fonte da Mesa, na ausência do mesmo, não são expectáveis alterações ao nível das variáveis mais
estáveis do território como sejam o clima, a geologia e o solo, não se perspetivando, portanto, a
ocorrência de alterações no estado atual do ambiente nestas componentes. No entanto, ao nível das
variáveis circunstanciais do território, que resultam da intervenção humana, não é possível prever quais
as alterações que poderão eventualmente ocorrer, entre outros aspetos ao nível da ocupação do solo, e
consequentemente ao nível de outros fatores diretamente com ela relacionados como por exemplo a
paisagem, os sistemas ecológicos, o património, entre outros.
No presente, para a área afeta ao Projeto, não há conhecimento de qualquer outro tipo de interesse
para além do pastoreio e do aproveitamento do recurso eólico, ainda que estejamos inseridos dentro do
Perímetro Florestal da Serra de Leomil. Os elementos de gestão territorial que abrangem esta área não
evidenciam situações que nos levem a pressupor que irá acontecer alguma alteração na zona em causa.

QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS AÇÕES QUE PROVOCAM EFEITOS NA ÁREA
DE INSERÇÃO DO PROJETO?
As principais ações geradoras de efeitos ambientais fazem-se sentir ao longo da vida útil do Projeto,
ocorrendo desde o seu planeamento até à sua desativação ou possível reconversão. A magnitude e
intensidade destas ações é variável, sendo prática corrente diferencia-las por diferentes fases,
nomeadamente: planeamento/projeto, construção, exploração e desativação/reconversão.
Na fase de projeto ou planeamento prevê-se uma perturbação muito reduzida, considerada sem
significado, pela ação dos técnicos implicados na conceção do projeto, na planificação da obra e na
elaboração do respetivo Estudo de Impacte Ambiental, e como tal, nem sequer é considerada na
avaliação de impactes ambientais.
Na fase de construção temos:
 Arrendamento dos terrenos da área destinada ao Sobreequipamento;
 Movimentação de pessoas, máquinas e veículos afetos às obras;
14
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 Transporte de materiais diversos para construção (betão, saibro, "Tout-venant", entre outros);
 Instalação e utilização do estaleiro;
 Execução do caminho que dá acesso ao local de implantação do aerogerador, a partir do
acesso do Parque Eólico de Fonte da Mesa (desmatação/decapagem, remoção e
armazenamento de terra vegetal, escavação/aterros/compactação), execução de sistema de
drenagem (construção de valetas de drenagem e de uma passagem hidráulica), e
pavimentação (saibro e "Tout-venant");
 Armazenamento temporário de terras e materiais resultantes de escavações (saibro, rocha,
terra vegetal, entre outros);
 Abertura da vala para instalação dos cabos elétricos e de comunicações de interligação do
aerogerador à Subestação do Parque Eólico de Fonte da Mesa, instalação dos cabos, e fecho
da vala;
 Abertura do cabouco para a fundação da torre do aerogerador;
 Betonagem do maciço de fundação da torre do aerogerador;
 Execução da plataforma para montagem do aerogerador;
 Transporte e montagem do aerogerador (torre, cabine e pás); e
 Recuperação paisagística das zonas intervencionadas.
Na fase de exploração temos:
 Arrendamento dos terrenos da área destinada ao Sobreequipamento;
 Presença do aerogerador e do caminho que lhe dá acesso a partir do caminho do Parque
Eólico de Fonte da Mesa;
 Funcionamento do aerogerador;
 Manutenção e reparação de equipamentos, do caminho e do sistema de drenagem;
 Produção de energia elétrica; e
 Pagamento ao Município de Lamego de uma taxa de 2,5% da faturação afeta ao
Sobreequipamento.
Na fase de desativação/reconversão temos:
 Desmontagem do aerogerador;
 Remoção e transporte de materiais e equipamentos; e
 Recuperação paisagística.
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O QUE FOI PROPOSTO PARA MINIMIZAR E ACOMPANHAR OS EFEITOS
NEGATIVOS DO PROJETO?
Para a minimização dos efeitos negativos resultantes da implementação do Sobreequipamento do Parque
Eólico de Fonte da Mesa no meio ambiente, foi imprescindível uma análise preliminar. Em resultado dessa
análise, o Projeto ficou condicionado, desde logo, à preservação de um conjunto de áreas que pela sua
sensibilidade ecológica, patrimonial e geológica não comportam qualquer intervenção, permitindo
minimizar significativamente os possíveis impactes negativos.
Foi também imprescindível efetuar uma avaliação da conformidade do Projeto com os Instrumentos de
Gestão Territorial que abrangem a área de incidência do Projeto pois é através dela que o Promotor
tem conhecimento das eventuais dificuldades que terão que ser ultrapassadas e quais as diligências que
deverá tomar, e é também nesta análise que são identificadas condicionantes que decorrem da existência
de servidões, e essas sim, constituem situações que têm que ser salvaguardadas.
As medidas que normalmente são recomendadas para a conceção de projetos semelhantes foram já
contempladas no desenvolvimento deste Projeto uma vez que estamos já em fase de Projeto de Execução.
Listam-se no quadro seguinte as medidas previstas implementar na fase de construção:
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Medidas de Minimização
1-Implementar o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO).
2-Deverá ser respeitado o exposto na Planta de Condicionamentos.
3-Sempre que se venham a identificar novos elementos que justifiquem a sua salvaguarda, a Planta de Condicionamentos deverá ser atualizada.

Planeamento dos trabalhos, estaleiro e áreas a intervencionar

4-Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior perturbação.
5-Os trabalhos de limpeza e movimentação geral de terras deverão ser programados de forma a minimizar o período de tempo em que os solos ficam descobertos e devem ocorrer, preferencialmente, no
período seco. Caso contrário, deverão adotar-se as necessárias providências para o controle dos caudais nas zonas de obras, com vista à diminuição da sua capacidade erosiva.
6-Assegurar o escoamento natural em todas as fases de desenvolvimento da obra.
7-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) para que desta forma se possam limitar ações nefastas que são levadas a cabo por simples desconhecimento de regras elementares de
uma conduta ambientalmente correta.
8-Informar previamente, 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, outras entidades normalmente envolvidas na prevenção e combate a incêndios florestais, bem como as entidades com jurisdição na área de implantação do Projeto.
9-Para efeitos de publicação prévia de Avisos à Navegação Aérea, deverá ser comunicado previamente à Força Aérea e à ANA – Aeroportos de Portugal, S.A. o início da instalação do aerogerador, devendo
incluir-se nessa comunicação todas as exigências que constem nos pareceres emitidos por estas entidades.
10-O estaleiro deverá localizar-se na plataforma do aerogerador 5 do Parque Eólico de Fonte da Mesa e, cumprindo com as regras de segurança exigidas na legislação em vigor, deverá contemplar as
seguintes áreas:
- Áreas sociais (contentores de apoio às equipas técnicas presentes na obra);
- Deposição de resíduos: deverão 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 deverá ser devidamente dimensionada, impermeabilizada e coberta de forma a evitar transbordamentos e que, em caso
de derrame acidental, não ocorra contaminação das áreas adjacentes (deverá possuir um sistema de drenagem para uma bacia de retenção estanque);
- Parqueamento de viaturas e equipamentos; e
- Deposição de materiais de construção.
11-A área destinada ao estaleiro deverá ser vedada em toda a extensão.
12-A área do estaleiro não deverá ser impermeabilizada, com exceção dos locais de manuseamento e armazenamento de substâncias poluentes.
13-O estaleiro deverá possuir instalações sanitárias amovíveis. Em alternativa, caso os contentores que servirão as equipas técnicas possuam instalações sanitárias, as águas residuais deverão drenar para uma
fossa séptica estanque, a qual terá de ser esvaziada sempre que necessário e removida no final da obra.
14-Não deverão ser efetuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas no local da obra. Caso seja imprescindível, serão criadas condições que assegurem a não contaminação dos solos.
15-As ações de abastecimento das viaturas e equipamentos afetos à obra terá que ser efetuada no estaleiro, numa zona devidamente preparada para esse efeito.
16-Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra, estes deverão estar devidamente acondicionados de forma a evitar contaminações do solo.
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Medidas de Minimização
17-Em condições climatéricas adversas, nomeadamente dias secos e ventosos, deverão ser utilizados sistemas de aspersão nas áreas de circulação

Planeamento dos trabalhos, estaleiro e áreas a intervencionar

18-A fase de construção deverá restringir-se às áreas estritamente necessárias, devendo proceder-se à balizagem prévia das áreas a intervencionar. Para o efeito, deverão ser delimitadas as seguintes áreas:
-Estaleiro: o estaleiro deverá ser vedado em toda a sua extensão;
-Acesso: deverá ser delimitada uma faixa de no máximo 2 m para cada lado do limite do acesso a construir;
-Vala de cabos: nas situações em que a vala de cabos acompanha o traçado do acesso existente, a faixa a balizar será de 2 m, contados a partir do limite exterior da área a intervencionar para abertura
da vala. Quando a vala não acompanha os acessos existentes deverá ser balizada uma faixa de no máximo 3 m para um dos lados (faixa de circulação da retroescavadora) e 2 m para o outro lado (zona
de depósito do material resultante da abertura da vala), medidos a partir do limite da vala;
-Aerogerador e plataforma: deverá ser limitada uma área máxima de 3 m em volta da área a ocupar pela fundação e plataforma. As ações construtivas, a deposição de materiais e a circulação de pessoas
e maquinaria deverão restringir-se às áreas balizadas para o efeito;
-Locais de depósitos de terras; e
-Outras zonas de armazenamento de materiais e equipamentos que pela sua dimensão não podem ser armazenados no estaleiro.
19-Assinalar e vedar as áreas a salvaguardar identificadas na Planta de Condicionamentos, ou outras que vierem a ser identificadas pela Equipa de Acompanhamento Ambiental e/ou Arqueológico, caso se
localizem a menos de 50 metros das áreas a intervencionar.
20-Os serviços interrompidos, resultantes de intervenções da obra planeadas, ou de afetações acidentais, deverão ser restabelecidos o mais brevemente possível.
21-De modo a permitir um adequado Acompanhamento Arqueológico da Obra para salvaguardar eventuais vestígios arqueológicos ocultos no solo ou sob densa vegetação arbustiva, o empreiteiro terá que
informar o Dono da Obra, atempadamente, sobre a previsão das ações relacionadas com a remoção e revolvimento do solo (desmatação e decapagens superficiais em ações de preparação e regularização
do terreno) e escavações no solo e subsolo (execução do caminho, abertura do cabouco para a fundação do aerogerador e vala para instalação dos cabos elétricos e de comunicação), a fim de ser
providenciado o necessário acompanhamento arqueológico da obra.
22-Efectuar o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de inertes), não
apenas na fase de construção, mas desde as suas fases preparatórias, como a instalação do estaleiro. O acompanhamento deverá ser continuado e efetivo.
23-As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da obra devem, tanto quanto possível, e em função do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ (mesmo
que de forma passiva), de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação atual. Os achados móveis deverão ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela do património
cultural.
24-As ocorrências arqueológicas passíveis de afetação (indireta e provável) em consequência da execução do Projeto, e por proximidade da frente de obra, têm de ser registadas, para memória futura,
mediante representação gráfica, fotográfica e textual.
25-Os resultados obtidos no Acompanhamento Arqueológico podem determinar a adoção de medidas de minimização específicas complementares (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas,
entre outras). No caso de não ser possível determinar a importância científica e patrimonial das ocorrências identificadas, deverão ser efetuadas sondagens de diagnóstico.
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Desmatação e movimentação de terras

Medidas de Minimização
26-As superfícies de terreno a escavar ou a aterrar devem ser previamente limpas de detritos e vegetação lenhosa (árvores e arbustos), conservando, todavia, a vegetação subarbustiva e herbácea a remover
com a decapagem. Estas ações devem ter lugar, exclusivamente, nas áreas sujeitas a terraplanagem, sendo inteiramente necessário limitar a destruição da cobertura vegetal em áreas que não sejam necessárias
à concretização da empreitada. A limpeza e desmatação compreendem ainda a arrumação e transporte dos materiais provenientes desta operação para uma área pré-definida pela equipa de fiscalização
ambiental.
27-As áreas adjacentes às áreas a intervencionar no âmbito do Projeto, ainda que possam ser utilizadas como zonas de apoio, não devem ser desmatadas ou decapadas.
28-A decapagem das áreas de terreno a escavar ou a aterrar, que permite a obtenção da terra vegetal necessária às ações de recuperação das áreas intervencionadas, deverá ter lugar imediatamente
antes dos trabalhos de movimentação de terras e incidirá nas zonas de solos mais ricos em matéria orgânica e de textura franca, numa espessura variável de acordo com as características do terreno,
compreendendo apenas a remoção de terra vegetal.
29-Deverá ser assegurada a remoção controlada de todos os despojos de ações de decapagem e desmatação necessárias à execução do Projeto, podendo os mesmos ser aproveitados na fertilização dos
solos.
30-Deverão ser salvaguardadas todas as espécies arbóreas e arbustivas existentes na envolvente do Projeto, bem como no percurso a partir da A24 até ao local do Projeto, que não condicionem a execução
da obra.
31-A terra vegetal resultante da decapagem deverá ser armazenada em pargas com altura máxima de dois metros.
32-As pargas de terra vegetal deverão localizar-se na vizinhança dos locais de onde foi removida a terra vegetal, em zonas planas e bem drenadas, respeitando a Planta de Condicionamentos, para posterior
utilização nas ações de recuperação.

Gestão de materiais, resíduos e efluentes

33-A carga e descarga da terra vegetal armazenada nas pargas deve ser efetuada, de forma que os veículos afetos a essas operações não calquem as pargas.
34-Não poderão ser instaladas centrais de betão na área de implantação do Projeto nem na envolvente próxima. O betão necessário deverá vir pronto de uma central de produção de betão devidamente
licenciada.
35-Apenas é autorizada a aplicação de terra vegetal proveniente da própria obra.
36-Não utilizar recursos naturais existentes no local de implantação do Projeto, incluindo a área afeta ao parque eólico existente que vai ser sobreequipado. Excetua-se o material sobrante das escavações
necessárias à execução da obra.
37-O material inerte proveniente das ações de escavação, deverá ser depositado na envolvente dos locais de onde foi removido, para posteriormente ser utilizado nas ações de aterro (aterro na execução
de alguns troços do novo caminho, na fundação do aerogerador e na execução da respetiva plataforma de montagem).
38-Proteger os depósitos de materiais finos da ação dos ventos e das chuvas.
39- Implementar o Plano de Gestão de Resíduos (PGR).
40-Deverá ser designado, por parte do Empreiteiro, o Gestor de Resíduos que será o responsável pela implementação do PGR ou seja, pela gestão dos resíduos segregados na obra, quer ao nível da recolha
e acondicionamento temporário no estaleiro, quer ao nível do transporte e destino final, recorrendo para o efeito a operadores licenciados.
41-O Gestor de Resíduos deverá registar os quantitativos de resíduos e materiais reutilizados em obra ou no exterior de acordo com o estipulado no PGR.
42-O Gestor de Resíduos deverá arquivar e manter atualizada toda a documentação referente às operações de gestão de resíduos de acordo com o estipulado no PGR. Cópias desses registos deverão ser
enviadas, pelo menos mensalmente, à Equipa de Acompanhamento Ambiental da Obra.
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Medidas de Minimização
43-Os resíduos resultantes das diversas obras de construção (embalagens de cartão, plásticas e metálicas, armações, cofragens, entre outros) deverão ser armazenados temporariamente em contentores
colocados na plataforma de montagem do aerogerador ou na zona de estaleiro, para posterior transporte para local autorizado; Os resíduos sólidos urbanos e os equiparáveis deverão ser triados de acordo
com as seguintes categorias: vidro, papel/cartão, embalagens e resíduos orgânicos. Estes resíduos poderão ser encaminhados e recolhidos pelo circuito normal de recolha de RSU do município ou por uma
empresa designada para o efeito.
44-O Empreiteiro providenciará a recolha de resíduos com a periodicidade suficiente para que os recipientes não fiquem sobrecarregados.
45-Os recipientes para armazenamento de resíduos devem estar em boas condições, ter dimensões suficientes e adequadas à quantidade de resíduos previstos armazenar. Devem ainda ser compostos por
material resistente e adequado ao tipo de resíduos a armazenar. Os recipientes para mistura de urbanos devem estar sempre fechados para evitar a libertação de odores.

Gestão de materiais, resíduos e efluentes

46-O armazenamento de combustíveis e/ou de outras substâncias poluentes considerados resíduos perigosos apenas é permitido em recipientes estanques, devidamente acondicionados e dentro da zona de
estaleiro preparada para esse fim. Os recipientes deverão estar claramente identificados e possuir rótulos que indiquem o seu conteúdo.
47-Os recipientes para o armazenamento de resíduos no estaleiro deverão estar localizados numa área de fácil acesso aos veículos de recolha de resíduos e que esteja devidamente sinalizada por tipo de
resíduo armazenado (indicando o respetivo código LER).
48-O acesso à área de armazenamento de resíduos perigosos e produtos poluentes deverá ser condicionado e restrito.
49-Não é admissível a deposição de qualquer tipo de resíduos ou qualquer outra substância poluente, mesmo que dentro de recipiente, em qualquer local que não tenha sido previamente autorizado pela
Equipa de Acompanhamento Ambiental.
50-Os materiais para reutilização que não constituam resíduos devem ser armazenados em condições adequadas, separados dos resíduos, devidamente identificados e de forma a não causarem contaminação
do solo ou da água.
51-Alguns resíduos não perigosos, que possuam dimensões maiores que os recipientes, podem ser armazenados dentro do estaleiro ou na plataforma do aerogerador, sem recipiente próprio, mas em condições
adequadas, de forma a não provocar a contaminação do solo ou da água.
52-Em casos eventuais em que se produzam resíduos de um determinado tipo em quantidades significativas, ou cujas características não permita a sua mistura com outros resíduos, será estudada a necessidade
de colocar mais um contentor no estaleiro, ou junto ao aerogerador, para o seu armazenamento.
53-No estaleiro têm de existir meios para remoção de terras contaminadas em caso de derrame acidental.
54-Caso, acidentalmente, ocorra algum derrame fora das zonas destinadas ao armazenamento de substâncias poluentes, deverá ser imediatamente aplicada uma camada de material absorvente e o
empreiteiro deverá providenciar a remoção dos solos afetados para locais adequados a indicar pela Equipa de Acompanhamento Ambiental, onde não causem danos ambientais adicionais.
55-Durante a betonagem da fundação do aerogerador, deverá proceder-se à abertura de uma bacia de retenção das águas de lavagem das caleiras das autobetoneiras. Esta bacia deverá ser localizada
em zona a intervencionar, preferencialmente, junto ao aerogerador a instalar. A capacidade de recolha da bacia de lavagem das autobetoneiras deverá ser a mínima indispensável à execução da operação.
Finalizada a betonagem, a bacia de retenção será aterrada e alvo de recuperação/renaturalização.
56-Não é permitida a queima de resíduos a céu aberto ou o enterramento de quaisquer resíduos.
57-O transporte de materiais suscetíveis de serem arrastados pelo vento deverá ser efetuado em viatura fechada ou devidamente acondicionados e cobertos, caso a viatura não seja fechada.
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Medidas de Minimização
58-Efetuar revisões periódicas aos veículos e à maquinaria de forma a assegurar que as suas condições de funcionamento são adequadas.
59-Implementar o Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas.

Acesso, vala de cabos, plataforma e fundação

60-Após conclusão dos trabalhos de construção civil e montagem do equipamento, o empreiteiro deverá proceder à limpeza de todas as frentes de obra. Esta compreenderá ações como o desmantelamento
do estaleiro, remoção de eventuais resíduos, remoção de materiais de construção e equipamentos desnecessários às ações de recuperação paisagística.
61-Todas as áreas a renaturalizar que foram sujeitas a intervenção durante a empreitada de construção deverão ser modeladas antes de se iniciarem os trabalhos de preparação do terreno. O terreno
deverá ser colocado às cotas definitivas do Projeto utilizando-se para o efeito os inertes resultantes das escavações, procurando-se estabelecer superfícies em perfeita ligação com o terreno natural e de
forma a evitar fenómenos erosivos e a potenciar a instalação da vegetação.
62-As superfícies não rochosas que foram temporariamente ocupadas, tais como zona de estaleiro e áreas de apoio à obra, que se encontrem compactadas, deverão ser mobilizadas até 0,30 m de
profundidade, por meio de lavoura ou escarificação seguida de gradagem. Deverão ser previamente removidos materiais externos que tenham sido utilizados para cobrir o terreno natural, tais como toutvenant e/ou brita.
63-Nos taludes existentes ao longo do caminho de acesso, que não sejam em rocha, bem como em toda a área envolvente a estes que tenha sofrido desmatação ou compactação do solo, deverá ser aplicada
uma camada de terra vegetal, no mais curto espaço de tempo possível após as operações de terraplenagem.
64-Concluídos os trabalhos de montagem do equipamento, a plataforma deverá ser parcialmente destruída, ficando apenas a área indispensável às ações de manutenção e substituição de equipamento em
caso de avaria. Deverá ser mantida em tout-venant uma área em redor do aerogerador, de forma a assegurar a circulação de veículos das equipas de manutenção. Na restante área da plataforma deverá
ser aplicada uma camada de terra vegetal, de forma a assegurar o repovoamento natural destas áreas pela vegetação autóctone.
6-Após o aterro da vala aberta para a instalação dos cabos subterrâneos com a terra proveniente da sua escavação, deverá ser colocada uma camada de terra vegetal para potenciar a recuperação do
coberto vegetal autóctone de forma natural.
66-Só se deverá proceder ao espalhamento da terra vegetal depois da superfície do solo se encontrar devidamente preparada.
67-A superfície do terreno deve apresentar-se, imediatamente antes da distribuição da terra vegetal, com o grau de rugosidade indispensável para permitir uma boa aderência à camada de terra vegetal
de cobertura e não apresentar indícios de erosão superficial.
68-No caso de haver indícios de erosão deverá proceder-se a uma ligeira mobilização superficial do solo até cerca de 10 cm de profundidade, para colmatar os sulcos e ravinas em pontos já erosionados.
69-Antes da sua utilização, a terra vegetal deverá ser desfeita cuidadosamente. O revestimento deverá ter uma espessura aproximada de 0,15 m. O espalhamento deverá ser feito manualmente ou
mecanicamente, com auxílio de maquinaria adequada.
70-Nas zonas já recuperadas será interdita a circulação de veículos e pessoas, exceto para trabalhos de manutenção e conservação.
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Para a fase de exploração foram definidas as medidas que se apresentam no quadro seguinte:
Medidas de Minimização
71-As ações relativas à exploração do Sobreequipamento do Parque Eólico de Fonte da Mesa deverão restringir-se às áreas já ocupadas,
devendo ser compatibilizada a presença do empreendimento com as outras atividades presentes;

Funcionamento do Projeto

72-A iluminação diurna e noturna do aerogerador deverá ser reduzida ao mínimo recomendado para segurança aeronáutica, de modo a
não constituir motivo de atração para aves ou morcegos;
73-Implementar um programa de manutenção de balizagem, comunicando à ANA qualquer alteração verificada e assegurar uma manutenção
adequada na fase de exploração do Sobreequipamento do Parque Eólico de Fonte da Mesa para que o sistema de sinalização funcione
nas devidas condições;
74-Encaminhar os diversos tipos de resíduos resultantes das operações de manutenção e reparação de equipamentos para os operadores
de gestão de resíduos;
75-Os óleos usados nas operações de manutenção periódica dos equipamentos deverão ser recolhidos e armazenados em recipientes
adequados e de perfeita estanquicidade, sendo posteriormente transportados e enviados para destino final apropriado, recebendo o
tratamento adequado a resíduos perigosos;
76-Fazer revisões periódicas com vista à manutenção dos níveis sonoros de funcionamento do aerogerador;
77-Caso o funcionamento do aerogerador que constitui o Sobreequipamento do Parque Eólico de Fonte da Mesa venha a provocar
interferência/perturbações na receção radioelétrica em geral e, de modo particular, na receção de emissões de radiodifusão televisiva,
deverão ser tomadas todas as medidas necessárias para a resolução do problema.

Foi ainda proposta a seguinte medida para a fase de construção, em resposta ao pedido de elementos
adicionais solicitado pela Comissão de AIA:
Informar as populações mais próximas acerca do Projeto em geral e das ações de construção e respetiva
calendarização em particular. Esta divulgação deverá ser concretizada pela distribuição de um folheto
informativo na Junta de Freguesia de Penude. Também na obra haverá folhetos disponíveis
Para a adequada gestão dos resíduos em obra foi definido um Plano de Gestão de Resíduos. Para a
fase de obra foi ainda definido um Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas. Para avaliar
se as medidas de minimização da fase de construção são adequadamente cumpridas está previsto a
implementação de um Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, que inclui também o
acompanhamento arqueológico. Os três documentos referidos constituem ferramentas para aplicação
de boas práticas ambientais e para o controlo dessas mesmas boas práticas.
Face à reduzida dimensão do Projeto, e ao contexto onde se insere (instalação de 1 aerogerador numa
cumeada onde já existem 52 aerogeradores, sendo que alguns deles já foram sujeitos a monitorização
e os resultados obtidos não identificaram situações críticas) apenas se preconizou a monitorização da
flora e vegetação, numa perspetiva dirigida à avaliação da recuperação/renaturalização das zonas
intervencionadas e que foram sujeitas a requalificação ambiental. Esta monitorização, importante para
avaliar a eficácia das medidas de minimização propostas no presente EIA no âmbito do Plano de
Recuperação das Áreas Intervencionadas, irá desenvolver-se por um período de 2 anos após a conclusão
das obras.
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No entanto, de forma dar resposta ao solicitado pela Comissão de AIA, foram no Aditamento incluídos
também planos para a monitorização de Aves e de Quirópteros, e ainda para a monitorização dos
núcleos de espécies de flora RELAP identificados na proximidade do Projeto.

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS EFEITOS (IMPACTES) DO PROJETO APÓS A
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO?
Os resultados obtidos, vertidos no Relatório Técnico, permitem extrair as seguintes conclusões mais
relevantes relativamente aos efeitos do Projeto na área onde se vai implementar:
 Na globalidade, é expectável que o impacte ambiental provocado pela construção e exploração
do Sobreequipamento do Parque Eólico de Fonte da Mesa seja reduzido. A pequena dimensão
do Projeto (a instalação de apenas um único aerogerador), conjugada com uma localização onde
já existem outros parques eólicos (6 parques eólicos que no conjunto são constituídos por 52
aerogeradores), levou a que os impactes ambientais fossem classificados como “insignificantes”
ou “pouco significativos”.
Contribuiu para esta situação, o facto de já existirem infraestruturas no Parque Eólico de Fonte
da Mesa (acessos, subestação e linha elétrica até ao ponto de receção do Sistema Elétrico
Nacional) que serão utilizadas na exploração do seu próprio Sobreequipamento;
 Ao nível do Ordenamento do Território não foram identificadas situações de incompatibilidade
do Projeto com os elementos de gestão territorial que abrangem a zona afeta ao
Sobreequipamento do Parque Eólico de Fonte da Mesa. As servidões identificadas foram
devidamente assinaladas, estando as mesmas asseguradas com a implantação do Projeto
preconizada;
 A fase em que se farão sentir os impactes negativos com maior intensidade é a de construção,
devido à necessidade de movimentação de terras para execução das diversas obras, com alguma
relevância ao nível da fundação da torre do aerogerador e respetiva plataforma, bem como a
execução de betonagens e de movimento de máquinas e veículos pesados afetos a essas mesmas
obras. Salienta-se sobre este aspeto, que a circulação de veículos associados à obra irá ser
responsável por algum incómodo, mas o percurso previsto ser utilizado pelos transportes não
atravessa qualquer povoação, passa apenas ao lado da localidade Bigorne (são percorridos 3
km da EN2). Importa também referir que o Projeto tem uma reduzida dimensão, o que leva a que
seja construído num curto espaço de tempo (3 meses).
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Na fase de construção:
 O impacte causado sobre a flora e vegetação é reduzido, uma vez que as zonas a intervencionar
são ocupadas por matos rasteiros. Algumas áreas que incluem valores botânicos especiais, pela
sua originalidade e/ou raridade, foram consideradas como áreas a salvaguardar, e como tal
foram delimitadas na Planta de Condicionamentos.
 Os principais impactes incidentes sobre os valores faunísticos, decorrentes da fase de construção
estão especialmente relacionados com perturbação de indivíduos de diferentes espécies e com a
perda de habitat de potencial ocorrência de algumas espécies de interesse conservacionista.
Nesta fase, considerou-se ainda a mortalidade por atropelamento, que apresenta significância
reduzida para a herpetofauna e mamofauna não voadora.
 No que diz respeito à geologia/geomorfologia, temos que o Projeto se situa numa formação
geológica que corresponde a maciços graníticos que nos locais onde a erosão é mais rápida que
a meteorização, originam-se amontoados de blocos graníticos arredondados expostos à
superfície, por vezes em grandes concentrações. A importância da preservação destas zonas,
onde se verifica uma maior concentração de afloramentos rochosos de maiores dimensões, não só
por serem emblemáticas do ponto de vista geológico, mas também por serem locais de abrigo
de várias espécies faunísticas, e por albergarem espécies florísticas com valor conservacionista,
levou a que as mesmas fossem assinaladas na Planta de Condicionamentos como áreas a
salvaguardar. Temos também que a área de implantação do Projeto não possui declives
acentuados e por isso, os impactes resultantes de fenómenos de erosão não suscitam preocupação.
 Atendendo à reduzida aptidão dos solos e ao cuidado imposto na imposição de medidas relativas
à desmatação e decapagem da camada superficial dos solos nas áreas de implantação do
Sobreequipamento para posterior utilização, considera-se que existirá uma afetação de solos
mas que é insignificante. Realça-se, igualmente, que do ponto de vista dos usos atuais, as
afetações causadas pelo Sobreequipamento não interferirão com as utilizações existentes
(terrenos utilizados para pastoreio e como campo de treino de caça). Ainda que os solos tenham
aptidão marginal para exploração florestal, e estejamos dentro de um perímetro florestal, os
terrenos não são utilizados para esse fim, não o têm sido nos últimos anos, e não está previsto
qualquer alteração nesse sentido. Os atuais usos são compatíveis com o Projeto de
Sobreequipamento.
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 Não se registam situações de afetação direta de património arqueológico arquitetónico e
etnográfico devido à implantação das infraestruturas do Projeto ou ações de construção. Apenas
poderá ocorrer a eventual afetação de dois elementos patrimoniais pela sua proximidade à
frente de obra (n.º 1 - Poio 6 do inventário do presente estudo-muros e abrigo de pedra seca, a
cerca de 32 metros da vala de cabos; n.º 2 – Poio 1 do inventário do presente estudo - possível
ruína de atalaia medieval, à qual também se encontra associado o pequeno abrigo adossado a
afloramento rochoso e uma gravação de cruz de Cristo, sobre um pequeno bloco de afloramento,
a cerca de 58 metros da plataforma do novo aerogerador), mas que no caso do Poio 1, é
extremamente improvável dado que está a mais de 50 m e numa zona inacessível, e no caso do
Poio 6, ainda que esteja mais próxima da frente de obra, com as medidas de minimização
propostas é pouco provável que esta situação venha a ocorrer.
 No que aos recursos hídricos diz respeito, não se prevê que os trabalhos inerentes à fase de
construção do aerogerador, determinem a intersecção de níveis freáticos. Relativamente a
nascentes, poços ou captações, temos que na vizinhança do Projeto existe apenas uma captação
de água, a qual se destina a abastecer a subestação do Parque Eólico de Fonte da Mesa. As
intervenções previstas na proximidade desta infraestrutura (execução da vala de cabos) não
comprometem a sua integridade e consequentemente o seu normal funcionamento. De qualquer
forma é uma infraestrutura do promotor deste Projeto, e estão previstas medidas que obrigam a
que os serviços interrompidos pela execução das obras devem o mais rapidamente possível ser
restabelecidos. Face ao risco de contaminação de linhas de água e alteração da sua drenagem
natural foram indicadas algumas medidas mitigadoras relativas à manutenção do normal
escoamento superficial dos recursos hídricos, bem como à adequada gestão de resíduos e ao
controlo de sedimentos, de modo a prevenir possíveis contaminações.
 Apesar do Projeto provocar alterações na paisagem, as mesmas serão de âmbito local e
envolvente mais próxima e nada alterará a nível da Unidade Homogénea da Paisagem Pomares
de Lamego e Moimenta da Beira onde este se insere.
 Por último importa referir que no final da fase de construção, deverá ocorrer a recuperação
paisagística das frentes de obra, de forma repor o enquadramento cénico deste património. À
partida a recuperação da cobertura do solo faz-se geralmente depressa, podendo ser
reforçada, se se vier a revelar necessário, através da realização de trabalhos complementares
de regeneração da vegetação autóctone. Esta situação será devidamente avaliada nos primeiros
2 anos de exploração do Projeto.
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Na fase de exploração:
Impactes negativos
 Afetação da fauna, decorrente do funcionamento do novo aerogerador que poderá ter como
potencial consequência a mortalidade de avifauna e quirópteros por colisão com as estruturas
presentes. Os resultados obtidos na monitorização de avifauna e quirópteros efetuada na zona
permitem concluir que os impactes não serão significativos. A zona não é reconhecida como
importante para a avifauna, nem corresponde a nenhum corredor migratório. Também não foram
identificadas espécies de aves e de quirópteros que suscitem grande preocupação. Os restantes
animais, segundo mostra a experiência, adaptam-se, acostumando-se ao ruído e presença dos
aerogeradores. Neste âmbito importa referir que o Projeto se localiza em território do Lobo
Ibérico, mas o centro de atividade mais próximo localiza-se a mais de 5 km. Segundo vários
estudos recentes, o lobo parece habituar-se à presença de parques eólicos durante a fase de
exploração, verificando-se por vezes a reocupação de áreas abandonados durante a construção
destes empreendimentos.
 Os impactes previstos na paisagem relacionam-se com a presença da nova infraestrutura. Esta
destacar-se-á na envolvente, mas o facto de já haver muitos elementos idênticos na paisagem de
referência atual, vizinhos do Sobreequipamento, que já causam impactes visuais negativos que
reduzem a qualidade paisagística, leva-nos a assumir que a implantação de apenas mais um
aerogerador não se torna relevante em termos da visibilidade a partir da envolvente.
Impactes positivos
 Exploração do Sobreequipamento do Parque Eólico de Fonte da Mesa como aproveitamento de
um recurso energético natural, renovável, endógeno, que contribui para a diminuição da emissão
de poluentes responsáveis por situações como o efeito de estufa, alterações climáticas e chuvas
ácidas, ainda que a uma escala muito diminuta uma vez que está em causa apenas um
aerogerador; e
 Ao nível da socioeconomia, o Sobreequipamento do Parque Eólico de Fonte da Mesa trará
benefícios, fundamentalmente à comunidade local (os terrenos arrendados são baldios), ainda
que não sejam significativos face à reduzida dimensão do Projeto. As contrapartidas financeiras
atribuídas ao município de Lamego por via do recebimento da percentagem de 2,5% do
rendimento resultante da produção do Sobreequipamento, bem como o arrendamento dos
terrenos, constituem impactes positivos de âmbito local.
 Na fase de exploração um Projeto desta natureza, não gera por si só, na sua atividade regular,
qualquer tipologia de resíduos. A exploração de um Parque Eólico, apenas gera resíduos nas
operações de manutenção/reparação dos aerogeradores, que consistirão em resíduos perigosos,
como os óleos usados ou outros fluidos e resíduos não perigosos.
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Neste caso, sendo um projeto de Sobreequipamento, os resíduos resultantes da manutenção deste
novo aerogerador serão agregados aos resíduos resultantes da manutenção do Parque Eólico de
Fonte da Mesa, sendo integrados e encaminhados no normal circuito de gestão de resíduos
atualmente utilizado. As operações de manutenção do Parque Eólico de Fonte da Mesa
encontram-se integradas no Sistema de Gestão Ambiental da EDP Renováveis, o qual está
certificado ao abrigo da norma ISO14001:2014, o que assegura um adequada recolha e
encaminhamento a destino final adequado.
Na fase de desativação:
 Os impactes resultantes deverão ser idênticos aos considerados para a fase de construção,
contudo menos significativos e sendo expectável que decorram num período de tempo inferior.
Conclui-se assim, que a maioria dos impactes negativos resultantes da implantação do Sobreequipamento
do Parque Eólico de Fonte da Mesa far-se-ão sentir durante a fase de construção, e que se forem
aplicadas corretamente as medidas de minimização indicadas, os impactes identificados serão em grande
parte reduzidos.
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