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1

INTRODUÇÃO

Para efeitos de pronúncia sobre a conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do
Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Processo de Avaliação de Impacte
Ambiental n.º 3358), vem a TPF – CONSULTORES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, S.A.
apresentar, no presente documento, um aditamento ao referido estudo, tendo em consideração a
apreciação técnica efetuada pela Comissão de Avaliação, que considera indispensável a apresentação
dos elementos adicionais enumerados no ofício que se apresenta no Anexo 1.
Assim, dando cumprimento ao solicitado pela Comissão de Avaliação relativamente ao Estudo de
Impacte Ambiental acima mencionado, através do ofício n.º S054100-202009-DAIA.DAP, apresentamse em seguida os elementos adicionais solicitados.

2

ADITAMENTO AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

2.1

DESCRIÇÃO DO PROJETO

1.1 “Corrigir o enquadramento do projeto no regime jurídico de AIA.”
De acordo com o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação dada pelo
Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, o projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do
Alto Minho I (2.ª Fase), encontra-se sujeito a uma Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) por se
enquadrar nos critérios definidos no Artigo 1.º, do ponto 4, alínea c e subalínea i), ou seja, “São ainda
sujeitos a AIA, nos termos do presente Decreto-lei:


c) Qualquer alteração ou ampliação de projetos incluídos no anexo I ou no anexo II,
anteriormente sujeitos a AIA e já autorizados, executados ou em execução, que:
i) Corresponda a um aumento igual ou superior a 20 % do limiar e que seja considerada,
com base em análise caso a caso nos termos do artigo 3.º, como suscetível de provocar
impacte significativo no ambiente.”

Esta alteração foi vertida no Estudo de Impacte Ambiental consolidado.
1.2 “Apresentar a informação geográfica, de todas as infraestruturas do projeto e os elementos
patrimoniais inventariados, em formato vetorial (por exemplo em formato ESRI shapefile).”
A informação relativa ao Projeto, em formato shapefile, foi submetida conjuntamente com o presente
documento, na plataforma SILIAMB. A referida informação encontra-se no Sistema de Coordenadas
ETRS89/PT-TM06. Salienta-se que a representação geográfica dos elementos patrimoniais se
encontra à escala 1:25 000.
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1.3 “Indicar o ano de início de exploração do Parque Eólico do Alto Minho I e do seu
Sobreequipamento (1ª Fase).”
O início da exploração do Parque Eólico do Alto Minho I foi faseado tendo em conta a sua dimensão e
distribuição por Subparques. Assim, embora os primeiros aerogeradores tenham iniciado a sua
operação em 2008, a exploração da totalidade do Parque Eólico do Alto Minho I iniciou-se em 2009. A
primeira fase de Sobreequipamento iniciou a sua exploração em 2016.
1.4 “Corrigir a referência a Sítio de Interesse Comunitário (SIC) para Zona Especial de
Conservação (ZEC).”
No Relatório Síntese do EIA foi alterada a referência de Sítio de Interesse Comunitário (SIC) para Zona
Especial de Conservação (ZEC).
1.5 “Identificar (designação e sua delimitação) e cartografar todos os parques eólicos existentes,
ou previstos, na envolvente do projeto.”
Na Figura 1 identificam-se os parques eólicos existentes na envolvente do projeto.
Refere-se que, de acordo com a informação disponibilizada pela Direção Geral de Energia e Geologia
(DGEG), o Parque Eólico do Cotão encontra-se em licenciamento. Contudo, segundo informação da
Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, a instalação deste parque eólico foi inviabilizada pelo parecer
desfavorável da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte.
O Parque Eólico da Alagoa de Cima e todos os Subparque Eólicos do Alto Minho I, incluindo a 1.ª Fase
do seu Sobreequipamento, encontram-se em funcionamento.
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Fonte: World Imagery - Source: Esri, Maxar, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

Figura 1 - Localização dos Aerogeradores dos Parques Eólicos existentes e previstos na envolvente do Projeto do Sobreequipamento do Parque
Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase)
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1.6 “Identificar e cartografar todo o Parque Eólico do Alto do Minho I (todos os subparques) e
outros parques eólicos e projetos, na envolvente do projeto, existentes ou previstos, suscetíveis
de induzir impactes cumulativos”.
Foi acrescentado à lista de Desenhos do EIA o Desenho 22 – Impactes Cumulativos.
No referido desenho encontram-se representados os aerogeradores, as linhas elétricas e as áreas
edificadas existentes na envolvente do local de implantação do projeto em análise.
1.7 “Esclarecer a razão da vala de cabos nem sempre acompanhar os acessos a construir,
nomeadamente na ligação ao aerogerador A28 do Subparque de Mendoiro/ Bustavade, e ao
aerogerador A28 do Subparque de Picos.”
No caso da ligação ao aerogerador 28 do Subparque de Mendoiro/Bustavade, a principal razão devese à existência de um aceiro, ou seja, de uma área já intervencionada, que pode ser aproveitado para
a instalação da vala de cabos (mas não para o acesso devido ao declive acentuado), o que permite
desse modo minimizar a área afetada durante a construção, e consequentemente o impacte ambiental,
comparativamente com a instalação da vala de cabos ao longo do acesso a construir.
No caso da ligação ao aerogerador 28 do Subparque de Picos, a principal razão deve-se à existência
de afloramentos rochosos (habitat 8220) junto ao acesso a construir, cuja afetação será minimizada
com uma extensão da vala de cabos mais curta. Nesta solução importa acrescentar que, na fase de
projeto de execução, deverá ser acautelada a não afetação da ocorrência patrimonial 22P, conforme
previsto na medida 9 do EIA.
No Quadro 1 apresenta-se a quantificação das áreas afetadas durante a fase de construção, no caso
de a vala de cabos acompanhar o acesso a construir e no caso de não acompanhar esse acesso,
conforme previsto no estudo prévio. Para o efeito considerou-se uma largura de 3 m de afetação
quando a vala de cabos acompanha o acesso ou o aceiro existente, e de 5,5 m quando a vala de cabos
se desenvolve em terreno natural, afastada do acesso a construir, sendo nesta situação afetada uma
faixa adjacente complementar pela necessidade de circulação da máquina que abre a vala (Figura 2).
Quadro 1 – Extensão das áreas afetadas durante a fase de construção da vala de cabos de ligação aos
aerogeradores 28 dos Subparques de Picos e de Mendoiro/Bustavade.
Vala de cabos apresentada no EIA de
ligação ao aerogerador 28

Vala de cabos ao longo do acesso a
construir de ligação ao aerogerador 28

Subparque
Extensão (m)

Área afetada (m2)

Extensão (m)

Área afetada (m2)

Picos

369

2030

911

2733

Mendoiro/Bustavade

956

2868

1110

3330

ADIT_SobrePEAltoMinhoI_R0
4

VENTOMINHO – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.
SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DO ALTO MINHO I
(2.ª FASE)
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
VOLUME 3 - ADITAMENTO AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

Figura 2 – Área a intervencionar para a abertura da vala de cabos quando não existe um acesso paralelo.

1.8“Esclarecer se será necessária alguma intervenção ao nível das valas de cabos existentes
dos Subparques em funcionamento.”
As valas de cabos existentes nos dois Subparques não serão intervencionadas.

2.2

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL E AVALIAÇÃO DE IMPACTES

2.2.1 Geologia e geomorfologia
2.1.1 “Apresentar a caracterização neotectónica do projeto com Base na Carta Neotectónica de
Portugal Continental de Cabral e Ribeiro 1988 (1/1 000 000). A caracterização apresentada é
baseada numa carta neotectónica simplificada de Cabral et al 2012 que não traduz devidamente
a neotectónica da região.”
Na Figura 3 apresenta-se o enquadramento do projeto na Carta Neotectónica de Portugal Continental
de Cabral e Ribeiro 1988 (1/1 000 000).
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SP Mendoiro/Bustavade
SP Picos

Fonte: Carta Neotectónica de Portugal Continental, 1988. Escala 1/1 000 000

Figura 3 – Enquadramento do Projeto na Carta Neotectónica de Portugal Continental de Cabral e Ribeiro
1988.

De acordo com a Figura 3 a região em estudo caracteriza-se pela ocorrência de um conjunto de
acidentes tectónicos, na maioria dos casos prováveis, com direções N-S e OSO-ENE. A tipologia dos
movimentos varia, estando identificados alinhamentos do tipo inverso, normal ou mesmo com tipo de
movimento desconhecido.
A área de implantação do projeto encontra-se muito afastada das falhas cartografadas.
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2.1.2 “Apresentar a caracterização da sismicidade com base na Carta de Isossistas de
Intensidades Máximas - Sismicidade Histórica e Atual (escala de Mercalli, modificada 1956)
Instituto de Meteorologia (2008).”
Na Figura 4 apresenta-se o enquadramento do projeto na Carta de Isossistas de Intensidades Máximas
- Sismicidade Histórica e Atual (escala de Mercalli, modificada 1956) Instituto de Meteorologia (2008).
Conforme se pode observar na referida figura a zona onde se irá desenvolver o Sobreequipamento do
Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) – Subparque de Mendoiro/Bustavade apresenta uma
intensidade máxima de 7 e na zona do Subparque de Picos a intensidade máxima baixa para 6.
De acordo com a informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I. P.
(IPMA, I. P.) (http://www.ipma.pt/pt/enciclopedia/geofisica/escalas.macro/index.html), os sismos de
intensidade 6 e 7 podem provocar os efeitos descritos no Quadro seguinte.
Quadro 2 - Graus de intensidade sísmica e respetiva descrição:
GRAU DE INTENSIDADE

VI - Bastante forte

VII - Muito forte

DESCRIÇÃO
Sentido por todos. Muitos assustam-se e correm para a rua. As pessoas sentem a
falta de segurança. Os pratos, as louças, os vidros das janelas, os copos, partem-se.
Objetos ornamentais, livros, etc., caem das prateleiras. Os quadros caem das
paredes. As mobílias movem-se ou tombam. Os estuques fracos e alvenarias do tipo
D fendem. Pequenos sinos tocam (igrejas e escolas). As árvores e arbustos são
visivelmente agitados ou ouve-se o respetivo ruído.
É difícil permanecer de pé. É notado pelos condutores de automóveis. Os objetos
pendurados tremem. As mobílias partem. Verificam-se danos nas alvenarias tipo D,
incluindo fraturas. As chaminés fracas partem ao nível das coberturas. Queda de
reboco, tijolos soltos, pedras, telhas, cornijas, parapeitos soltos e ornamentos
arquitetónicos. Algumas fraturas nas alvenarias C. Ondas nos tanques. Água turva
com lodo. Pequenos desmoronamentos e abatimentos ao longo das margens de
areia e de cascalho. Os grandes sinos tocam. Os diques de betão armado para
irrigação são danificados.
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SP Mendoiro/Bustavade
SP Picos

Figura 4 – Enquadramento do projeto na Carta de Isossistas de Intensidades Máximas - Sismicidade
Histórica e Atual (escala de Mercalli, modificada 1956).

2.1.3 “Ocorrendo a área de desenvolvimento do projeto numa zona granítica, é espectável a
ocorrência de geomorfologia granítica de pequena, média e grande escala que potencia a
existência de aspetos de património geológico. Apesar dos afloramentos rochosos de maiores
dimensões estarem protegidos e considerados na carta de condicionamentos, deve ser
contemplada uma medida de minimização que evite, sempre que possível, a sua destruição.
Assim, deve ser incluída, nas medidas de minimização preconizadas, a seguinte: "No caso de
ocorrência de afloramentos rochosos deve, sempre que possível, ser evitada a sua destruição,
por potenciarem a existência de património geológico."
Conforme solicitado foi acrescentada a seguinte medida de minimização ao EIA:
 No caso de ocorrência de afloramentos rochosos deve, sempre que possível, ser evitada a sua
destruição, por potenciarem a existência de património geológico.
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2.2.2 Solos e uso do solo
2.2.1 “Identificar as medidas de minimização inerentes ao Uso do solo.”
De seguida identificam-se as medidas de minimização, que constam no EIA, inerentes ao uso do solo:
 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.
 Os estaleiros e as áreas de apoio à obra deverão localizar-se fora das áreas com espécies
arbóreas.
 A fase de construção deverá restringir-se às áreas estritamente necessárias, devendo procederse à balizagem prévia das áreas a intervencionar. Para o efeito, deverão ser delimitadas ou
sinalizadas as seguintes áreas-limite:
 Acessos: no máximo 5 m para cada lado do limite dos acessos a construir;
 Valas de cabos: nas situações em que a vala de cabos acompanha o traçado dos acessos, a
faixa a balizar será de 5 m do lado oposto ao acesso, contados a partir do limite exterior da
área a intervencionar pela vala, caso contrário é de 5,5 m do lado onde circulam,
provisoriamente, as máquinas para abertura/fecho da vala e instalação dos cabos, e de 3 m
do lado oposto;
 Aerogeradores e plataformas: deverá ser limitada uma área de 5 m em volta da área a ocupar
pelas plataformas;
 Locais de depósitos de terras;
 Outras zonas de armazenamento de materiais e equipamentos que pela sua dimensão não
podem ser armazenados no estaleiro.
 Proceder à manutenção e vigilância dos balizamentos/sinalizações, até ao final das obras, até à
conclusão dos arranjos paisagísticos.
 Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos deverão ser limitados às áreas estritamente
necessárias. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar para implantação do projeto, ainda
que possam ser utilizadas ocasionalmente como zonas de apoio, não devem ser desmatadas ou
decapadas.
 Deverão ser salvaguardadas todas as espécies arbóreas e arbustivas que não condicionem a
execução da obra.
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 Caso se perspetive que venha a ocorrer a afetação de espécies arbóreas, deve ser comunicado
previamente à Equipa de Acompanhamento Ambiental da obra. Adicionalmente devem ser
implementadas medidas de proteção e/ou sinalização das árvores fora das áreas a
intervencionar, que pela sua proximidade possam ser acidentalmente afetadas.
 Durante as ações de escavação a camada superficial de solo (terra vegetal) deverá ser
cuidadosamente removida e depositada em pargas.
 As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não deverão
ultrapassar os 2 metros de altura e deverão 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.
 A progressão da máquina nas ações de decapagem deve fazer-se sempre em terreno já
anteriormente decapado, ou a partir do acesso adjacente, de forma a que nunca se circule sobre
a terra vegetal.
 Caso se revele necessária a utilização de explosivos, deverá recorrer-se a técnicas de pré-corte
e ao uso de microrretardadores, atenuando desta forma a intensidade das vibrações produzidas.
 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.
 Não utilizar recursos naturais existentes no local de implantação do projeto, incluindo a área afeta
ao parque eólico existente. Excetua-se o material sobrante das escavações necessárias à
execução da obra.
 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 pela Equipa de Acompanhamento Ambiental da obra.
 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 das
fundações ou execução das plataformas de montagem).
 O material inerte que não venha a ser utilizado (excedente) deverá ser, preferencialmente,
utilizado na recuperação de zonas degradadas ou, em alternativa, transportado para vazadouro
autorizado.
 Caso, acidentalmente, ocorra algum derrame fora das zonas destinadas ao armazenamento de
substâncias poluentes, deverá ser imediatamente aplicada uma camada de material absorvente
e providenciar a remoção dos solos afetados para locais adequados a indicar à Equipa de
Acompanhamento Ambiental da obra, onde não causem danos ambientais adicionais.
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 Recuperação paisagística das zonas intervencionadas durante a obra, de acordo com o definido
no Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas, designadamente, as zonas de
armazenamento temporário de materiais, os estaleiros, os taludes dos acessos, as valas de
cabos e as plataformas dos aerogeradores, incluindo os respetivos taludes. As zonas
intervencionadas deverão ser limpas e cobertas com terra vegetal.

2.2.3 Sistemas ecológicos
2.3.1 “Apresentar cartografia adequada das principais manchas de espécies RELAPE ou outras
espécies florísticas com interesse conservacionista.”
Na Figura seguinte identificam-se as manchas que correspondem aos únicos locais identificados nas
áreas de estudo com espécies RELAPE, isto é, espécies Raras, Endémicas, Localizadas, Ameaçadas
ou em Perigo de Extinção. Trata-se de apenas uma espécie vegetal, nomeadamente Pinheiro-silvestre,
sendo considerada espécie florística com interesse conservacionista. Os exemplares identificados,
localizam-se na proximidade do local proposto para o Aerogerador A30 do Subparque Eólico de Picos.
De referir que nas imediações dos restantes aerogeradores não foram detetadas quaisquer espécies
RELAPE ou com interesse conservacionista. As referidas manchas foram transpostas para o
Desenho 21 – Planta de Condicionamentos (Subparque de Picos).
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A30

Figura 5 – Pinheiros-silvestres perto do local do A30 do Subparque de Picos.

2.3.2 “Apresentar o Plano de monitorização do lobo-ibérico citado - “o Anexo 7 apresenta o
Plano de Monitorização do Lobo-ibérico” (pág. 263) – mas que não se encontra incluído no EIA.”
Apresenta-se no Anexo 2 o Plano de monitorização do lobo-ibérico.

2.2.4 Paisagem
Caracterização da situação atual
2.4.1 “Carta de Unidades e Subunidades de Paisagem: clarificar e descrever o Grande Grupo
"A" de Unidades de Paisagem e as duas Grandes Unidades de Paisagem que nele se integram,
num nível hierárquico inferior, dado a exposição se revelar confusa e associada de forma
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incorreta. A Unidade de Paisagem n.º 2 corresponde à "Entre Minho e Lima" e não ao Grande
Grupo "A - Entre Douro e Minho". Como nota informa-se que os pontos de observação apenas
devem ter representação gráfica na Carta de Capacidade de Absorção Visual, pelo que não
devem constar em qualquer outra carta temática da Paisagem.”
Alterado em conformidade na reformulação do EIA.
2.4.2 Reformular a Carta de qualidade visual, com base nos seguintes aspetos:
 “Na elaboração deste parâmetro não devem ser considerados vários conceitos e
abordagens ou metodologias diversas. A metodologia deve ser única.“
Tal como referido na metodologia, a metodologia de avaliação da qualidade visual da paisagem
considera a integração de diferentes componentes ecológicas e culturais, visita de campo, bem como
análise de intrusões e valores. Seguindo, por isso, as indicações descritas no Guia Metodológico para
a Elaboração de Estudos de Impacte Ambiental no site da APA, nomeadamente: «Identificação e
caracterização das unidades e subunidades de paisagem existentes na área de estudo, tendo como
base a informação recolhida ao nível dos restantes fatores ambientais e as condicionantes da paisagem
local, designadamente as variáveis estáveis como sejam a geomorfologia, fisiografia e os aspetos
edafo-climáticos, bem como as variáveis circunstanciais decorrentes da ação do Homem, como sejam
as unidades de ocupação do solo e os elementos construídos».
Para além da análise cartográfica e visita de campo, as diferentes unidades são contextualizadas e
suportadas por bibliografia complementar, de que é exemplo o trabalho sobre as unidades de paisagem
de Portugal coordenado pelo Arq. Pais. Cancela d’Abreu. No seguimento das sugestões da APA, foram
cruzados vários parâmetros caracterizadores, com valorações distintas de forma a obter-se uma
valorização (de 1 a 5) da paisagem nas cinco categorias, de forma a tornar clara e inequívoca a
obtenção final da carta de sensibilidade visual pelo cruzamento com a cartografia da capacidade de
absorção visual.
 “As Unidades e Subunidades de Paisagem não devem ser consideradas na avaliação do
parâmetro "Qualidade Visual", tal como foi a abordagem no EIA, mas sim apenas com
base nos valores visuais naturais, culturais e patrimoniais existentes.”
Alterado em conformidade na reformulação do EIA.
 “Não se concorda com a abordagem de considerar uma qualquer cultura, como "Florestas
de outros carvalhos" como sendo uma "Intrusão visual". Uma mesma ocupação não pode
ser simultaneamente considerada como um "Valor Visual" e uma "Intrusão Visual". Os
quadros 25 (Página 112) e 26 (Página 115) devem ser eliminados do EIA por determinarem
uma leitura confusa e errada.”
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O que se pretendia demonstrar era o facto de determinadas ocupações solo, pela sua volumetria
poderem ser consideradas barreiras visuais até determinado ângulo de visão. Ainda assim, conforme
sugerido, foram retirados os quadros 25 (Página 112) e 26 (Página 115) do EIA.
 “A classe de Qualidade Visual "Reduzida" não pode estar associada a áreas florestais,
como é considerado na Carta do Subparque de Mendoiro/ Bustavade, quando a mesma é,
por norma, atribuída a situações de elevada artificialização e degradação visual dos
valores naturais. Uma área de pinhal (COS 5.1.2.1) não é entendida em termos de padrão
ou da sensibilidade comum como uma área de qualidade visual reduzida.”
Alterado em conformidade na reformulação do EIA, em face da alteração da metodologia seguida para
produção da carta de qualidade visual.
 “A metodologia "Countryside Comission" não se revela compatível/válida com a
Paisagem de Portugal, apenas poderá, eventualmente, ser passível de aplicação nos
Açores e no Baixo Vouga lagunar.”
A matriz definidora da sensibilidade visual (Quadro 29) foi alterada como se apresenta de seguida.
Quadro 3 – Avaliação da Sensibilidade da paisagem
CAPACIDADE DE ABSORÇÃO VISUAL DA PAISAGEM
MÉDIA A
ELEVADA

ELEVADA

Sensibilidade Sensibilidade Sensibilidade Sensibilidade
Sensibilidade
Baixa a
Baixa a
Baixa a
Baixa a
Baixa
média
média
média
média

MÉDIA A
ELEVADA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

BAIXA A
MÉDIA

BAIXA A
MÉDIA

Sensibilidade Sensibilidade Sensibilidade Sensibilidade Sensibilidade
Baixa
Baixa
Baixa
Baixa
Baixa

ELEVADA

QUALIDADE DA PAISAGEM

BAIXA

Sensibilidade Sensibilidade Sensibilidade
média
média
média

Sensibilidade
Sensibilidade
Baixa a
Baixa
média

Sensibilidade Sensibilidade Sensibilidade
Sensibilidade Sensibilidade
média a
média a
média a
média
média
elevada
elevada
elevada
Sensibilidade Sensibilidade Sensibilidade
elevada
elevada
elevada

Sensibilidade Sensibilidade
média a
média a
elevada
elevada

 “As áreas ardidas não podem, necessariamente, assumir valores cénicos baixos, dado
que decorridos 2/3 anos a situação evolui e que, no caso de ter evoluído para uma
ocupação de "matos" a valoração deve ser superior ao pretendido no EIA.”
O valor cénico das áreas ardidas foi alterado em conformidade com a sugestão da Comissão de
Avaliação.
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 “As cores usadas na legenda devem ter inequívoca correspondência com as que traduzem
graficamente o parâmetro em causa.”
Alterado em conformidade no Relatório Síntese do EIA. O Desenho 14 – Qualidade Visual da Paisagem
do EIA foi alterado.
 “Os limites do Parque Nacional da Peneda do Gerês devem constar na carta a apresentar.”
Os limites do Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG) foram acrescentados no Desenho 14 –
Qualidade Visual da Paisagem e nas figuras constantes do Relatório Síntese do EIA.
2.4.3 “Apresentar a caracterização da área de estudo quanto ao parâmetro “Qualidade visual”.”
O Relatório Síntese do EIA foi reformulado de acordo com o solicitado.
2.4.4 “Apresentar a quantificação das áreas das diferentes classes de Qualidade Visual em
unidade de “ha”, face às alterações que deverão ser introduzidas na Carta de Qualidade Visual
de acordo com o acima exposto. Juntamente, no mesmo quadro ou tabela, deve constar a área
total da Área de Estudo.”
O Relatório Síntese do EIA foi reformulado de acordo com o solicitado, tendo sido alterado o Quadro
27 conforme se apresenta em seguida.
Quadro 27 (EIA) – Classes de Qualidade Visual da Paisagem.
CLASSE DE
QUALIDADE VISUAL

SUBPARQUE DE MENDOIRO/BUSTAVADE

SUBPARQUE DE PICOS

ÁREA (HA)

ÁREA (%)

ÁREA (HA)

ÁREA (%)

Elevada

1587,1

12,4

1234,4

12,8

Média a Elevada

8010,6

62,6

7296,4

75,8

Média

2948,5

23,0

1023,1

10,6

Baixa a Média

25,0

2,0

65,7

0,7

Baixa

0,8

0,0

0,0

0,0

Total

12798,0

100,0

9619.6

100.0

2.4.5 “Apresentar a Carta de Absorção Visual reformulada, devendo ser corrigido o ângulo
vertical para +90º e -90º.”
Os valores utilizados nas simulações da visibilidade e absorção visual eram na realidade -90 e +90º
(valor por default na aplicação ArcMap). Por lapso foi colocada a figura com indicação de ±45º. Foi
considerado ainda um alcance máximo de 5 km para cada observador.
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2.4.6” O resultado obtido na Carta de Absorção Visual deve ser caracterizado e descrito sem
qualquer referência às unidades ou subunidades de Paisagem, pelo que o texto constante nas
páginas 118 e 119 deve ser eliminado e não será considerado na avaliação.”
O Relatório Síntese do EIA foi reformulado de acordo com o solicitado.
2.4.7” Apresentar a Carta de Sensibilidade Visual com base nas alterações produzidas nas Carta
de Qualidade Visual e, sobretudo, na Carta de Absorção Visual. Caracterizar a Área de Estudo
quanto a este parâmetro.”
O Relatório Síntese do EIA foi reformulado de acordo com o solicitado.
Avaliação de Impactes
2.4.8 “Apresentar a avaliação dos impactes estruturais – desmatação, desflorestação e alteração
do relevo - para cada um dos sete aerogeradores (plataforma e fundação) de forma
individualizada, podendo ser apresentado em quadro. Os impactes devem ser avaliados de
acordo com todos os parâmetros previstos na legislação, nomeadamente a Magnitude e
Significância.”
O EIA apresenta-se em fase de estudo prévio e, por isso, ainda não estão definidas as áreas de
escavação e aterro necessárias. A localização das plataformas, com dimensão aproximada de
2490,75 m2, não afetam afloramentos rochosos. Esta análise foi incluída nos Quadros 64 e 65 que
elencam a avaliação dos impactes em fase de construção.
2.4.9 “O Capítulo “5.7.8 Avaliação da Visibilidade da Paisagem”, da página 120 até à página 135
do Relatório Síntese do EIA, deve ser eliminado da “Situação de Referência”. O mesmo deve
constar apenas no capítulo da “Identificação, Caracterização, Avaliação e Classificação de
Impactes, sendo que deverá ser revisto integralmente de acordo com as questões que abaixo
se colocam.”
O Relatório Síntese do EIA foi reformulado de acordo com o solicitado.
2.4.10 “Apresentar de forma individualizada as Bacias Visuais dos sete aerogeradores dado que
as apresentadas nas bacias visuais se apresentam sobrepostas não permitindo uma leitura
adequada. Acresce que as mesmas se encontram incorretamente elaboradas, de acordo com a
ilustração que é apresentada na legenda das cartas, uma vez que o ângulo vertical não é válido.
O mesmo deve corresponder a +90º e a -90º. Os limites do Parque Nacional da Peneda do Gerês
devem constar na carta a apresentar assim como os polígonos relativos ao Castro de São
Caetano e a Capela-mor da Igreja de Longos Vales.”
O Relatório Síntese do EIA foi reformulado de acordo com o solicitado.
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2.4.11 “Quantificar a área, em unidade de “ha”, das classes de Qualidade Visual mais elevadas
afetadas, na sua integridade visual (e não fisicamente), pelas bacias visuais de cada um dos
sete aerogeradores. Ou seja, a quantificação das áreas das classes de Qualidade Visual às quais
as bacias visuais de cada um dos aerogeradores se sobrepõe ou intercepta.”
O Relatório Síntese do EIA foi reformulado de acordo com o solicitado. As quantificações constam dos
Quadros 72 e 73 para o Subparque de Picos e Quadros 77 e 78 para o Subparque Mendoiro/Bustavade,
do Relatório Síntese do EIA consolidado.
2.4.12 “Apresentar a quantificação da área em unidade de “ha” do Parque Nacional da Peneda
do Gerês afetada, na sua integridade visual, por cada uma das bacias visuais dos
aerogeradores.”
O Relatório Síntese do EIA foi reformulado de acordo com o solicitado, tendo sido efetuada uma
avaliação comparativa entre os 7 aerogeradores. A quantificação da área em unidade de “ha” do Parque
Nacional da Peneda do Gerês afetada pela instalação dos novos aerogeradores consta dos Quadros
81 e 82 do Relatório Síntese do EIA consolidado.
2.4.13 “Estabelecer uma hierarquia clara dos aerogeradores em função da expressão e
gravidade do seu impacte visual sobre a integridade visual áreas de qualidade visual superior e
sobre as povoações e sobre as vias, dado a exposição apresentada se revelar incipiente, pouco
rigorosa e não diferenciadora das situações com impacte significativo, estas sim, devem ser
claramente identificadas e referidas.”
Considerando a análise dos aerogeradores de cada um dos Subparques, o aerogerador A30 no
Subparque de Picos terá maior impacte ao nível dos parâmetros de sensibilidade visual da paisagem
e do número potencial de observadores, enquanto que os aerogeradores A28 e A29 terão maior
impacte ao nível da integridade visual do Parque Nacional da Peneda-Gerês.
Considerando o Subparque de Mendoiro/Bustavade, o aerogerador A30 terá maior impacte ao nível da
integridade visual no Parque Nacional e no descritor sensibilidade visual da paisagem.
Relativamente à qualidade visual e mesmo à sensibilidade visual, apresenta-se na reformulação do EIA
os quadros 72 a 75 com a afetação da qualidade e sensibilidade visual individualizadas por
aerogerador.
2.4.14 “Avaliar e classificar, claramente, o impacte visual sobre a integridade ou enquadramento
visual das ocorrências patrimoniais em presença e relevantes do ponto de vista da Paisagem,
dado que o expresso na página 222 apenas se limita a constatar que há visibilidade.”
No Relatório Síntese do EIA consolidado apresentam-se registos fotográficos realizados no dia 16 de
outubro onde se pode observar a visibilidade atual dos aerogeradores existentes a partir das
ocorrências patrimoniais consideradas Monumentos Nacionais (Castro de São Caetano e a Capelamor da Igreja de Longos Vales), que se transpõem para o presente documento.
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Na Fotografia 1 é possível observar o Castro de São Caetano em primeiro plano e ao fundo os dois
aerogeradores do Subparque Eólico de Mendoiro/Bustavade situados a sensivelmente 2,4 km do
Castro. Os novos aerogeradores a instalar ficarão a sensivelmente 2 km da área central do Castro e
serão também visíveis a partir deste.

Fotografia 1 – Vista atual a partir da zona onde se localiza o Castro de São Caetano para o Subparque
Eólico de Mendoiro/Bustavade.

À semelhança do referido anteriormente, a partir do exterior da Capela-mor da Igreja de Longos Vales
já são visíveis dois dos aerogeradores do Subparque Eólico de Mendoiro/Bustavade, situados a cerca
de 3,5 km (Fotografia 2). Acresce o facto dos novos aerogeradores a construir se situarem a cerca de
3 km de distância da Capela-mor, facto que também contribui para um menor impacte visual.
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A

B

Fotografia 2 – Capela-mor da Igreja de Longos Vales (A) e vista a partir da zona onde se localiza a Capelamor da Igreja de Longos Vales para o Subparque Eólico de Mendoiro/Bustavade.

Face ao exposto considera-se que o impacte visual sobre a integridade ou enquadramento visual das
ocorrências patrimoniais classificadas (Castro de São Caetano e Capela-mor da Igreja de Longos
Vales) resultante do Sobreequipamento é negativo, direto, permanente, imediato, de reduzida
magnitude, reversível, certo, não minimizável e pouco significativo, já que os aerogeradores atualmente
já são uma presença visível a partir das ocorrências patrimoniais e os novos aerogeradores
situar-se-ão a uma distância significativa.
2.4.15 “Apresentar a Carta de Impactes Cumulativos com a mera representação gráfica – linhas
e áreas – de outros projetos, existentes ou previstos, que se localizem ou atravessem a área de
estudo, como espaços canais, linhas elétricas aéreas e outras áreas perturbadas e
artificializadas. A afetação da Paisagem delimitada pela área de estudo deve ser caracterizada e
avaliada.”
O Relatório Síntese do EIA é apresentado o Desenho 22 – Impactes Cumulativos tal como solicitado.
2.4.16 “Apresentar medidas de minimização tendo em consideração os resultados obtidos e
expressos graficamente em cartografia, e a análise crítica, quantitativa e qualitativa, dos
resultados obtidos.”
Salienta-se que o promotor do projeto optou por completar a percentagem de potência que pode ser
instalada no âmbito da 2.ª Fase do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I através da
instalação de aerogeradores com maior potência unitária (4,0 MW), opção que traduz, por si só, numa
medida de minimização de impactes ambientais já que permitiu reduzir o número de aerogeradores a
instalar face à potência de Sobreequipamento disponível (28 MW). Por outras palavras, se a potência
unitária fosse inferior (por exemplo igual à dos aerogeradores existentes), o número de aerogeradores
a instalar seria maior e consequentemente os impactes ambientais seriam igualmente superiores em
termos de paisagem, mas também em termos de geologia, solos, sistemas ecológicos, entre outros.
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No Relatório Síntese do EIA já foram incluídas várias medidas de minimização de forma a atenuar os
impactes sobre a paisagem, nomeadamente, as seguintes:
 Os estaleiros e as áreas de apoio à obra deverão localizar-se fora das áreas com espécies
arbóreas.
 A fase de construção deverá restringir-se às áreas estritamente necessárias, devendo procederse à balizagem prévia das áreas a intervencionar. Para o efeito, deverão ser delimitadas ou
sinalizadas as seguintes áreas-limite:
 Acessos: no máximo 5 m para cada lado do limite dos acessos a construir;
 Valas de cabos: nas situações em que a vala de cabos acompanha o traçado dos acessos,
a faixa a balizar será de 5 m do lado oposto ao acesso, contados a partir do limite exterior
da área a intervencionar pela vala, caso contrário é de 5,5 m do lado onde circulam,
provisoriamente, as máquinas para abertura/fecho da vala e instalação dos cabos, e de 3 m
do lado oposto;
 Aerogeradores e plataformas: deverá ser limitada uma área de 5 m em volta da área a
ocupar pelas plataformas;
 Locais de depósitos de terras;
 Outras zonas de armazenamento de materiais e equipamentos que pela sua dimensão não
podem ser armazenados no estaleiro.
 Proceder à manutenção e vigilância dos balizamentos/sinalizações, até ao final das obras, até à
conclusão dos arranjos paisagísticos.
 Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos deverão ser limitados às áreas estritamente
necessárias. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar para implantação do projeto, ainda
que possam ser utilizadas ocasionalmente como zonas de apoio, não devem ser desmatadas ou
decapadas.
 Deverão ser salvaguardadas todas as espécies arbóreas e arbustivas que não condicionem a
execução da obra.
 Durante as ações de escavação a camada superficial de solo (terra vegetal) deverá ser
cuidadosamente removida e depositada em pargas.
 As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não deverão
ultrapassar os 2 metros de altura e deverão 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.
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 A progressão da máquina nas ações de decapagem deve fazer-se sempre em terreno já
anteriormente decapado, ou a partir do acesso adjacente, de forma a que nunca se circule sobre
a terra vegetal.
 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.
 Recuperação paisagística das zonas intervencionadas durante a obra, de acordo com o definido
no Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas, designadamente, as zonas de
armazenamento temporário de materiais, os estaleiros, os taludes dos acessos, as valas de
cabos e as plataformas dos aerogeradores, incluindo os respetivos taludes. As zonas
intervencionadas deverão ser limpas e cobertas com terra vegetal.
Salienta-se que está prevista a monitorização da recuperação das áreas intervencionadas durante os
primeiros 3 anos da fase de exploração.
Com base nos resultados que forem sendo obtidos ao longo dos três anos de monitorização na fase
de exploração, será avaliada a necessidade de implementação de eventuais medidas de minimização
para situações específicas.
Finalizadas as campanhas de monitorização propostas e no caso de não se ter verificado a recuperação
de todas as áreas intervencionadas em fase de construção, será avaliada a necessidade de
implementação de medidas adicionais, tais como a realização de sementeiras, sendo neste caso
respeitadas as características genéticas das populações vegetais próprias do local, não se introduzindo
espécies alóctones, suscetíveis de hibridar ou de se tornarem invasoras.

2.2.5 Saúde humana
2.5.1 “Apresentar o fator ambiental "Saúde humana" como fator ambiental próprio e
independente, com a caracterização da situação atual, avaliação de impactes e eventuais
medidas de minimização.”
O Relatório Síntese do EIA foi reformulado de acordo com o solicitado.

2.2.6 Património
2.6.1 “Apresentar um enquadramento histórico arqueológico da área que permita contextualizar
o projeto do ponto de vista patrimonial.”
De seguida apresenta-se o enquadramento histórico arqueológico da área que permite contextualizar
o projeto do ponto de vista patrimonial.
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O território atualmente pertencente ao concelho de Melgaço é profundamente marcado pelo contraste
entre as terras baixas da bacia do Rio Minho e os territórios de montanha que caracterizam a vasta
área do Parque Nacional da Peneda Gerês.
A riqueza de caça e as boas condições para a prática da agricultura cedo levaram à fixação das
primeiras comunidades nesta área, comprovada pelas dezenas de sítios arqueológicos, desde o
Paleolítico à Idade Média. De facto, o biface fabricado a partir de um seixo rolado de quartzito recolhido
na jazida das Carvalhas (RIBEIRO, 2017), as sepulturas megalíticas em Gave (RAPOSO, 2001) ou do
Planalto de Castro Laboreiro (JORGE et al., 1997), por exemplo, atestam a presença milenar neste
território.
Dos povoamentos mais primitivos ainda restam vestígios. O castro de Monte dos Castelos/Castro do
Penso ou o Castro Laboreiro, datados da Idade do Ferro, ainda conservam vestígios dos recintos
muralhados que muito caracterizam este tipo de sítios, a par de vestígios também, associados ao
domínio romano na região.
A presença romana na região é evidenciada pelas pontes da Cava da Velha, Dorna e da Assureira
(ARAÚJO, 1962) que integrariam a rede viária que ligaria provavelmente Castro Laboreiro a Melgaço
e dai à Via XIX em Valença. Os dados mais recentes dão conta de novos recintos associados à
presença militar romano na região, como é o caso do acampamento militar de Lomba do Mouro, no
Planalto de Castro Laboreiro.
São escassos os dados históricos ou arqueológicos posteriores à queda do domínio romano na
Península. Sabe-se que a instabilidade forçou as populações a procurarem pontos estratégicos, de
refúgio e controlo do terreno, em torno dos quais se aproveitaram as estruturas fortificadas mais
antigas.
A Reconquista cristã da Península Ibérica, encetada por Afonso III de Leão (848-910) permitiu a
reorganização do território, e alguns dos antigos castros deram lugar a castelos, como é o caso de
Castro Laboreiro.
A criação de linhas de fronteira entre o Condado Portucalense e o Reino de Castela, deu origem à
construção do Castelo de Melgaço, por D. Afonso Henriques, por volta de 1170. O burgo medieval,
pertença da Terra de Valadares, Tenência de Soeiro, recebeu carta de foral entre 1183 e 1185, sendo
confirmado por D. Afonso II em 1219 e D. Afonso III em 1258. Também a povoação de Castro Laboreiro
recebeu carta de foral outorgada por Afonso III de Portugal em 1271 (sendo vila e sede de concelho
até 1855 e também pertença do condado de Barcelos até 1834).
Não são só a estruturas militares medievais que guardam a memória desses tempos. Destacam-se
arquiteturas religiosas e civis, como os mosteiros de Fiães e de Paderne, a capela de São Julião e ou
as igrejas Matriz de Melgaço, a Igreja Paroquial de Chaviães, de Lamas de Mouro ou de Nossa Senhora
de Orada; também as brandas ou inverneiras (Branda do Portos, por exemplo), localizadas na zona de
planalto, foram lugares de povoamento concentrado e sazonal, sobretudo usados na Idade Média, para
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dar resposta às necessidade das populações utilizarem os pastos localizados tanto no vale como na
serra, para alimentar o gado (GERALDES, 1996).
O território de Monção partilha muito das características geomorfológicas do vizinho concelho de
Melgaço, que usufrui da extensa e fértil bacia do rio Minho a par de zonas mais montanhosas da Serra
D’Anta, que faz parte do maciço da Serra da Peneda.
A riqueza natural deste território cedo se revelou um atrativo para a fixação dos povos, desde os
períodos mais antigos da Pré-história. Nas estações de ar livre Santo Antão ou Ponte Cavaleiro foram
identificadas indústrias líticas que testemunham a presença humana nestas terras. Um pouco por todo
o concelho, em zonas de meia altitude e em locais de boa visibilidade, propícios à transumância e perto
de fontes de alimento e subsistência, encontra-se também vestígios de estruturas megalíticas, como
as mamoas na Serra das Antas ou Lameiras (MARQUES, 1984).
De facto, muitos desses locais vieram a ser continuamente ocupados dado o seu valor geoestratégico,
como são os casos de alguns dos povoados da Idade do Ferro, presentes em vários pontos do território
de Monção, comummente designados de povoados castrejos. O estado atual do conhecimento dá
conta de mais de uma dezena de povoados castrejos, onde se destaca o de Monte Castro/S. Caetano
(MARQUES, 1991) classificado como Monumento Nacional desde 1926 ou o Castro da Assunção, onde
é possível reconhecer duas linhas de muralhas completas (MARQUES, 1986).
Muitos dos antigos castros, com a chegada dos romanos, foram assimilados pela nova cultura e outros
até abandonados, passando os povos a habitar os territórios mais baixo da bacia do Minho. Os vestígios
manifestam-se através da ara de Reiriz, a Ponte Romana de Troporiz ou a Necrópole das Cortes
(ALARCÃO, 1988).
Também aqui são escassos os dados históricos ou arqueológicos posteriores à queda do domínio
romano na região, à semelhança do que se verificou no vizinho concelho de Melgaço.
A Reconquista cristã da Península Ibérica, encetada por Afonso III de Leão (848-910) permitiu a
reorganização e o rejuvenescimento do território, verificando-se o enraizamento de instituições
monásticas sediadas na região, como o mosteiro de Longos Vales, que foi sem duvida um dos mais
importantes mosteiros medievais do Alto Minho, com existência segura desde o reinado de D. Afonso
Henriques (ROSAS, 1986, p.19) e cujas ruínas ainda hoje subsistem.
Monção teve carta de foral de D. Afonso III no ano de 1261, enquadrou-se na política de reorganização
administrativa do reino.
A ocorrência de conflitos nas zonas de fronteira com Castela, veio ampliar a importância estratégica de
manter o território, e começaram a surgir núcleos amuralhados como o de Monção ou Lapela
(ALMEIDA, 1987), a par do desenvolvimento de uma economia de base agro-pastoril em que as
práticas de transumância se assumem como elemento quotidiano das populações e que se refletiu, tal
como em Melgaço, na criação das já referidas brandas ou inverneiras, que ainda hoje subsistem e que
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é disso exemplo a Branda de Santo António de Vale de Poldros, localizada às portas da serra da
Peneda.
Esta caracterização foi vertida no Estudo de Impacte Ambiental consolidado.
2.6.2 “Relativamente aos impactes paisagísticos sobre o «Castro de São Caetano, abrangendo
os perímetros das três muralhas» (Decreto n.º 735/74, de 21 de dezembro) e à «Capela-mor da
Igreja de Longos Vales» (Decreto n.º 11 454, de 19 de fevereiro de 1926), apresentar simulações
visuais, bem como a classificação da magnitude e significância dos impactes sobre a
integridade visual dos bens classificados, bem como identificar eventuais medidas de
minimização.”
O Relatório Síntese do EIA foi reformulado de acordo com o solicitado, tendo sido incluídos no
subcapítulo 7.3.6 Impactes sobre a Paisagem, as simulações visuais sobre o Castro de São Caetano
e sobre a Capela-mor da Igreja de Longos Vales.
O impacte sobre a integridade visual dos bens classificados (Castro de São Caetano e Capela-mor da
Igreja de Longos Vales) resulta num impacte negativo, direto, permanente, imediato, de reduzida
magnitude, reversível, certo, não minimizável e pouco significativo, já que atualmente destes locais já
são visíveis dois aerogeradores do Subparque de Mendoiro/Bustavade existente.

2.2.7 Ordenamento do Território
2.7.1 “Apresentar extratos da cartografia dos PDM que afetam, sem alteração da escala de
publicação, incluindo todas as cartas que os constituem, de acordo com o disposto nos
respetivos Regulamentos, transpondo todos os elementos do projeto e localização dos
estaleiros previstos.”
No Anexo 4 foram incluídos estratos da cartografia dos PDM de Melgaço e Monção, sem alteração da
escala de publicação, incluindo todas as cartas que os constituem, transpondo todos os elementos do
projeto e localização dos estaleiros previstos.
2.7.2 “Rever a análise do enquadramento no Regime Jurídico da REN (RJREN), tendo como
referência, nomeadamente o disposto no artigo 20º e 24º do Decreto-Lei 124/2019, de 28 de
agosto e o nº 3 do artigo 50º da Portaria 419/2012, de 20 de dezembro.”
De acordo com o Artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na sua atual redação dada
pelo Decreto-Lei 124/2019, de 28 de agosto:
1 - “Nas áreas incluídas na REN são interditos os usos e as ações de iniciativa pública ou privada
que se traduzam em:
a) Operações de loteamento;
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b) Obras de urbanização, construção e ampliação;
c) Vias de comunicação;
d) Escavações e aterros;
e) Destruição do revestimento vegetal, não incluindo as ações necessárias ao normal e regular
desenvolvimento das operações culturais de aproveitamento agrícola do solo, das operações
correntes de condução e exploração dos espaços florestais e de ações extraordinárias de
proteção fitossanitária previstas em legislação específica.
2 - Excetuam-se do disposto no número anterior os usos e as ações que sejam compatíveis com os
objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas
integradas em REN.
3 - Consideram-se compatíveis com os objetivos mencionados no número anterior os usos e ações
que, cumulativamente:
a) Não coloquem em causa as funções das respetivas áreas, nos termos do anexo I; e
b) Constem do anexo II do presente decreto-lei, que dele faz parte integrante, nos termos dos
artigos seguintes, como:
i) Isentos de qualquer tipo de procedimento; ou
ii) Sujeitos à realização de comunicação prévia.”
De acordo com a informação constante do EIA o projeto insere-se parcialmente em áreas de REN,
nomeadamente nos ecossistemas de Cabeceiras das linhas de água e Áreas com risco de erosão.
Da análise dos Anexos do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na sua atual redação dada pelo
Decreto-Lei 124/2019, de 28 de agosto, “em áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo” (onde
se incluem as áreas com risco de erosão) “(…) podem ser realizados os usos e as ações que não
coloquem em causa, cumulativamente, as seguintes funções:
i.

Conservação do recurso solo;

ii.

Manutenção do equilíbrio dos processos morfogenéticos e pedogenéticos;

iii. Regulação do ciclo hidrológico através da promoção da infiltração em detrimento do
escoamento superficial;
iv. Redução da perda de solo, diminuindo a colmatação dos solos a jusante e o assoreamento das
massas de água” (Secção III, alínea d), ponto 3 do Anexo I do diploma supracitado)”
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Nas áreas “estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos” (onde se incluem as áreas
cabeceiras das linhas de água) “(…) só podem ser realizados os usos e ações que não coloquem em
causa, cumulativamente, as seguintes funções:
i) Garantir a manutenção dos recursos hídricos renováveis disponíveis e o aproveitamento
sustentável dos recursos hídricos subterrâneos;
ii) Contribuir para a proteção da qualidade da água;
iii) Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos e da biodiversidade dependentes da
água subterrânea, com particular incidência na época de estio;
iv) Prevenir e reduzir os efeitos dos riscos de cheias e inundações, de seca extrema e de
contaminação e sobrexploração dos aquíferos;
v) Prevenir e reduzir o risco de intrusão salina, no caso dos aquíferos costeiros e estuarinos;
vi) Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas de águas subterrâneas, principalmente nos
aquíferos cársicos, como por exemplo assegurando a conservação dos invertebrados que
ocorrem em cavidades e grutas e genericamente a conservação de habitats naturais e das
espécies da flora e da fauna.
vii) Assegurar condições naturais de receção e máxima infiltração das aguas pluviais nas cabeceiras
das bacias hidrográficas e contribuir para a redução do escoamento e da erosão superficial.”
De acordo com o Anexo I - Condições e requisitos para a admissão dos usos e ações referidas n.ºs 2
e 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na redação conferida pelo Decreto-Lei
n.º 239/2012, de 2 de novembro, da Portaria 419/2012, de 20 de dezembro, no ponto II – Infraestruturas
e alínea f) Produção e distribuição de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis (instalações
de produção de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis nos termos do regime legal
aplicável) - Sem requisitos específicos.
No Anexo II do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na sua atual redação dada pelo Decreto-Lei
124/2019, de 28 de agosto, no ponto II – Infraestruturas e na alínea f) Produção e distribuição de
eletricidade a partir de fontes de energia renováveis, em áreas estratégicas de infiltração e de proteção
e recarga de aquíferos e em áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo, os usos e ações referidos
estão sujeitos a comunicação prévia.
De acordo com o Artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na sua atual redação dada
pelo Decreto-Lei 124/2019, de 28 de agosto:
7 - “Quando a pretensão em causa esteja sujeita a procedimento de avaliação de impacte ambiental
ou de avaliação de incidências ambientais, a pronúncia favorável da comissão de coordenação e
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desenvolvimento regional no âmbito desses procedimentos determina a não rejeição da
comunicação prévia.”
2.7.3 “Apresentar a avaliação e classificação dos impactes expectáveis sobre as funções
ecológicas de cada um dos sistemas da REN em causa, o enquadramento eventual nos usos ou
ações admissíveis em solo, demonstrando cumprimento de requisitos inerentes e indicar as
medidas de minimização respetivas, para as fases de exploração e desativação, de acordo com
o disposto no Anexo I do Decreto-Lei nº 166/2008, de 22 de agosto, na sua redação atual.”
Conforme referido no EIA o local de implantação do projeto não apresenta declives muito acentuados,
tendo sido incluídas medidas de minimização de restringir-se as obras às áreas estritamente
necessárias. No final da obra as áreas intervencionadas (taludes dos acessos e das plataformas dos
aerogeradores, a zona de estaleiro e de armazenamento de diversos tipos de materiais e as áreas de
abertura das valas para instalação dos cabos elétricos e de comunicações) serão limpas e cobertas
com terra vegetal, de forma a adquirirem as características prévias à intervenção. Estas ações vão ao
encontro do referido no Decreto-Lei nº 166/2008, de 22 de agosto, na sua atual redação, permitindo
dentro do possível a “conservação do recurso solo”, e a “redução da perda de solo, diminuindo a
colmatação dos solos”.
Fase ao exposto, considera-se o impacte sobre o sistema da REN - em áreas de elevado risco de
erosão hídrica do solo”, onde se incluem as áreas com risco de erosão, como negativo, direto,
permanente, imediato, reduzida, reversível, certo, minimizável, pouco significativo.
De acordo com a informação constante no EIA, verifica-se que na sua maioria não estão previstas
intervenções que possam afetar as linhas de água, tanto da parte da instalação das fundações e das
plataformas dos aerogeradores, como dos acessos e das respetivas valas de cabos.
As únicas exceções, poderão ser as seguintes: (i) na construção das valas de cabos de ligação ao
aerogerador A29 do Subparque de Mendoiro/Bustavade, face à existência de uma linha de água de
caráter temporário junto do acesso da subestação; (ii) a existência de uma nascente de água a Norte
da área de implantação do aerogerador A28 no Subparque de Mendoiro/Bustavade, distanciando cerca
de 80 m da área prevista para a plataforma do aerogerador. Para ambos os casos são propostas
medidas de minimização para a fase de projeto de execução de forma a evitar a afetação da nascente
e a contaminação das linhas de água. Essas medidas vão ao encontro do referido no Decreto-Lei nº
166/2008, de 22 de agosto, para os sistemas da REN - estratégicas de infiltração e de proteção e
recarga de aquíferos”, permitindo dentro do possível a “manutenção dos recursos hídricos renováveis”,
a e “proteção da qualidade da água”.
Assim, e uma vez aplicadas corretamente as medidas de minimização indicadas no EIA, considera-se
o impacte sobre o sistema da REN - estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos”
(onde se incluem as áreas cabeceiras das linhas de água) como negativo, direto, permanente, imediato,
reduzida, reversível, certo, minimizável, pouco significativo.
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De seguida identificam-se as medidas de minimização, que constam no EIA, inerentes a REN e que
irão permitir a redução da perda de solo, a diminuição da colmatação dos solos e contribuir para a
proteção da qualidade da água:
MEDIDAS A CONSIDERAR NA CONCEÇÃO DO PROJETO
 Prever na construção dos acessos e plataformas de montagem a não utilização de materiais
impermeabilizantes. Promover a utilização de materiais da região para aplicação na camada de
desgaste dos acessos.
 Na conceção do projeto de execução deve ser assegurada o afastamento do acesso e da
plataforma do aerogerador A28 do Subparque de Mendoiro/Bustavade em relação à nascente
de água.
 Deverão ser efetuados ajustes ao traçado da vala de cabos entre o aerogerador A29 do
Subparque de Mendoiro/Bustavade e a subestação, de modo a garantir a não afetação das linhas
de água.
 Prever um sistema de drenagem que assegure a manutenção do escoamento natural
(passagens hidráulicas e valetas).
MEDIDAS A CONSIDERAR NA FASE DE CONSTRUÇÃO DO PROJETO
 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.
 Assegurar o escoamento natural das águas em todas as fases de desenvolvimento da obra.
 A progressão da máquina nas ações de decapagem deve fazer-se sempre em terreno já
anteriormente decapado, ou a partir do acesso adjacente, de forma a que nunca se circule sobre
a terra vegetal.
 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.
 Não deverão ser efetuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas no
local da obra. Caso seja imprescindível, deverão ser criadas condições que assegurem a não
contaminação dos solos e das linhas de água.
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 A fase de construção deverá restringir-se às áreas estritamente necessárias, devendo procederse à balizagem prévia das áreas a intervencionar. Para o efeito, deverão ser delimitadas ou
sinalizadas as seguintes áreas-limite:
 Acessos: no máximo 5 m para cada lado do limite dos acessos a construir;
 Valas de cabos: nas situações em que a vala de cabos acompanha o traçado dos acessos, a
faixa a balizar será de 5 m do lado oposto ao acesso, contados a partir do limite exterior da
área a intervencionar pela vala, caso contrário é de 5,5 m do lado onde circulam,
provisoriamente, as máquinas para abertura/fecho da vala e instalação dos cabos, e de 3 m
do lado oposto;
 Aerogeradores e plataformas: deverá ser limitada uma área de 5 m em volta da área a ocupar
pelas plataformas;
 Locais de depósitos de terras;
 Outras zonas de armazenamento de materiais e equipamentos que pela sua dimensão não
podem ser armazenados no estaleiro.
 Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos deverão ser limitados às áreas estritamente
necessárias. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar para implantação do projeto, ainda
que possam ser utilizadas ocasionalmente como zonas de apoio, não devem ser desmatadas ou
decapadas.
 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 pela Equipa de Acompanhamento Ambiental da obra.
 A Equipa de Acompanhamento Ambiental da obra deve aprovar previamente os locais de
obtenção de terras de empréstimo (se necessárias), que não poderão ser em áreas de REN.
 Recuperação paisagística das zonas intervencionadas durante a obra, de acordo com o definido
no Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas, designadamente, as zonas de
armazenamento temporário de materiais, os estaleiros, os taludes dos acessos, as valas de
cabos e as plataformas dos aerogeradores, incluindo os respetivos taludes. As zonas
intervencionadas deverão ser limpas e cobertas com terra vegetal.
MEDIDAS A CONSIDERAR NA FASE DE EXPLORAÇÃO DO PROJETO
 Os óleos usados nas operações de manutenção periódica dos aerogeradores 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.

ADIT_SobrePEAltoMinhoI_R0
29

VENTOMINHO – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.
SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DO ALTO MINHO I
(2.ª FASE)
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
VOLUME 3 - ADITAMENTO AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

2.7.4 ”Apresentar o parecer das Entidades, não representadas na CA, com tutela sobre as
servidões e restrições de utilidade pública afetadas.”
No Anexo 3 apresentam-se os email enviados às seguintes entidades:
 Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM);
 Direção Geral do Território (DGT);
 Estado Maior da Força Aérea (EMFA);
 Guarda Nacional Republicana (GNR).
A DGT referiu no parecer que emitiu sobre a localização dos aerogeradores adicionais do Parque Eólico
de Alto Minho I (Subparque de Picos e Subparque de Mendoiro/Bustavade), que a instalação destas
infraestruturas não constitui impedimento para as atividades geodésicas desenvolvidas pela DireçãoGeral do Território, uma vez que respeita o estabelecido no Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de abril.
A ANACOM referiu no parecer que emitiu que analisou as zonas de território indicadas para instalação
dos 7 novos aerogeradores de Sobreequipamento dos Subparques de Picos e de Mendoiro/Bustavade,
e que não identificou condicionantes de natureza radioelétrica aplicáveis às zonas analisadas, pelo que
não coloca objeção à instalação dos aerogeradores de Sobreequipamento naqueles locais. Indicou que
deve ser garantido que o Parque Eólico não provocará interferência/perturbações na receção
radioelétrica em geral e, de modo particular, na receção de emissões de radiodifusão televisiva.
A data da entrega dos Elementos Adicionais ao EIA, a EMFA e a GNR ainda não tinham dado resposta
ao email enviado pelo proponente. Contudo, salienta-se que o Sobreequipamento está desenvolvido
em fase de estudo prévio, e como tal, é possível efetuar ajustamentos em fase de projeto de execução.
2.7.5 “Identificar as medidas de minimização inerentes ao Ordenamento do território.”
De seguida identificam-se as medidas de minimização, que constam no EIA, inerentes ao Ordenamento
do Território:
 Na conceção do projeto de execução deve ser assegurada o afastamento do acesso e da
plataforma do aerogerador A28 do Subparque de Mendoiro/Bustavade em relação à nascente
de água.
 Deverão ser efetuados ajustes ao traçado da vala de cabos entre o aerogerador A29 do
Subparque de Mendoiro/Bustavade e a subestação, de modo a garantir a não afetação das linhas
de água.
 O projeto de execução deve assegurar que as plataformas dos aerogeradores A27 e A28 do
Subparque de Mendoiro/Bustavade, e o acesso entre elas, sejam implantados fora da área ardida
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 Informar do início da construção as entidades utilizadoras do espaço aéreo no combate a
incêndios florestais, nomeadamente o ANEPC - Autoridade Nacional de Emergência e Proteção
Civil, e outras entidades normalmente envolvidas na prevenção e combate a incêndios florestais,
bem como as entidades com jurisdição na área de implantação do projeto, nomeadamente às
Câmaras Municipais e ao ICNF.
 Para efeitos de publicação prévia de Avisos à Navegação Aérea, deverá ser comunicado
previamente à Força Aérea e à ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil o início da instalação
dos aerogeradores, devendo incluir-se nessa comunicação todas as exigências que constem nos
pareceres emitidos por estas entidades.
 A Equipa de Acompanhamento Ambiental da obra deve aprovar previamente os locais de
obtenção de terras de empréstimo (se necessárias), que não poderão ser em áreas de REN.

2.3

REFORMULAÇÃO DO RESUMO NÃO TÉCNICO

O Resumo Não Técnico reformulado deve ter em consideração os elementos adicionais ao EIA
solicitados e deve ter uma data atualizada.
Apresenta-se em volume autónomo ao presente relatório a reformulação do RNT de acordo com o
solicitado.
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ANEXO 1
PEDIDO DE ELEMENTOS ADICIONAIS PARA EFEITOS DE CONFORMIDADE DO EIA
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VentoMinho- Energias Renováveis S.A.
A/C Eng. José Miguel Oliveira
Rua de São José, 2
4740-566 Esposende

S/ referência

Data

N/ referência

Data

S054100-202009-DAIA.DAP
DAIA.DAPP.00147.2020

Assunto:

28-09-2020

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 3358
Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase)
Pedido de Elementos Adicionais para efeitos de Conformidade do EIA

No âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental relativo ao projeto
acima mencionado, informa-se que, a 09/09/2020 e após a apreciação técnica da
documentação recebida, a autoridade de AIA considerou, com base na apreciação
efetuada pela Comissão de Avaliação (CA), não estarem reunidas as condições para
ser declarada a conformidade do EIA, considerando para tal indispensável a
apresentação dos elementos adicionais mencionados em anexo.
Estes elementos adicionais, sob forma de Aditamento ao EIA, devem dar entrada na
Agência Portuguesa do Ambiente até 30/10/2020, encontrando-se suspensos, até à
sua entrega, os prazos previstos no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro,
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro.
Informa-se ainda, que deve ser enviado à tutela do património cultural, o Relatório
Final de Trabalhos Arqueológicos, de forma a validar a informação vertida no EIA,
remetendo o comprovativo da sua entrega aos serviços competentes.
Com os melhores cumprimentos,

P’ O Presidente do Conselho Diretivo da APA, I.P

Nuno Lacasta

Anexos:

o mencionado

CRF

Rua da Murgueira, 9/9A – Zambujal
Ap. 7585 – 2610-124 Amadora
Tel: (351)21 472 82 00 Fax: (351)21 471 90 74
email: geral@apambiente.pt – http://apambiente.pt

ANEXO
PROCESSO DE AIA N.º 3358
“SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DO ALTO MINHO I (2.ª FASE)”
Pedido de Elementos Adicionais para efeitos de conformidade do EIA
Da análise efetuada ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do “Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto
Minho I (2.ª Fase)”, a Comissão de Avaliação, a 9 de setembro de 2020, ao abrigo do n.º 9 do artigo 14º do
Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação, considerou necessário, para o
prosseguimento do procedimento de AIA, a apresentação de informação adicional, de acordo com o que de
seguida se refere. Face ao teor dos elementos solicitados, os mesmos devem ser apresentados integrando
um EIA consolidado, o qual deve ser acompanhado de um documento autónomo que identifique de forma
clara todas as alterações efetuadas ao estudo inicial.
1.

Descrição do projeto

1.1

Corrigir o enquadramento do projeto no regime jurídico de AIA.

1.2

Apresentar a informação geográfica, de todas as infraestruturas do projeto e os elementos
patrimoniais inventariados, em formato vetorial (por exemplo em formato ESRI shapefile).

1.3

Indicar o ano de início de exploração do Parque Eólico do Alto Minho I e do seu Sobreequipamento
(1ª Fase).

1.4

Corrigir a referência a Sítio de Interesse Comunitário (SIC) para Zona Especial de Conservação (ZEC).

1.5

Identificar (designação e sua delimitação) e cartografar todos os parques eólicos existentes, ou
previstos, na envolvente do projeto.

1.6

Identificar e cartografar todo o Parque Eólico do Alto do Minho I (todos os subparques) e outros
parques eólicos e projetos, na envolvente do projeto, existentes ou previstos, suscetíveis de induzir
impactes cumulativos.

1.7

Esclarecer a razão da vala de cabos nem sempre acompanhar os acessos a construir, nomeadamente
na ligação ao aerogerador A28 do Subparque de Mendoiro/ Bustavade, e ao aerogerador A28 do
Subparque de Picos.

1.8

Esclarecer se será necessária alguma intervenção ao nível das valas de cabos existentes dos
Subparques em funcionamento.

2.

Caracterização da situação atual e avaliação de impactes

2.1 Geologia e geomorfologia
2.1.1

Apresentar a caracterização neotectónica do projeto com Base na Carta Neotectónica de Portugal
Continental de Cabral e Ribeiro 1988 (1/1 000 000). A caracterização aprersentada é baseada numa
carta neotectónica simplificada de Cabral et al 2012 que não traduz devidamente a neotectónica da
região.
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2.1.2

Apresentar a caracterização da sismicidade com base na Carta de Isossistas de Intensidades
Máximas - Sismicidade Histórica e Atual (escala de Mercalli, modificada 1956) Instituto de
Meteorologia (2008).

2.1.3

Ocorrendo a área de desenvolvimento do projeto numa zona granítica, é espectável a ocorrência
de geomorfologia granítica de pequena, média e grande escala que potencia a existência de
aspetos de património geológico. Apesar dos afloramentos rochosos de maiores dimensões
estarem protegidos e considerados na carta de condicionamentos, deve ser contemplada uma
medida de minimização que evite, sempre que possível, a sua destruição. Assim, deve ser incluída,
nas medidas de minimização preconizadas, a seguinte: "No caso de ocorrência de afloramentos
rochosos deve, sempre que possível, ser evitada a sua destruição, por potenciarem a existência de
património geológico."

2.2 Solos e uso do solo
2.2.1

Identificar as medidas de minimização inerentes ao Uso do solo.

2.3 Sistemas ecológicos
2.3.1

Apresentar cartografia adequada das principais manchas de espécies RELAPE ou outras espécies
florísticas com interesse conservacionista.

2.3.2

Apresentar o Plano de monitorização do lobo-ibérico citado - “o Anexo 7 apresenta o Plano de
Monitorização do Lobo-ibérico” (pág. 263) – mas que não se encontra incluído no EIA.

2.4 Paisagem
Caracterização da situação atual
2.4.1

Carta de Unidades e Subunidades de Paisagem: clarificar e descrever o Grande Grupo "A" de
Unidades de Paisagem e as duas Grandes Unidades de Paisagem que nele se integram, num nível
hierárquico inferior, dado a exposição se revelar confusa e associada de forma incorreta. A Unidade
de Paisagem n.º 2 corresponde à "Entre Minho e Lima" e não ao Grande Grupo "A - Entre Douro e
Minho". Como nota informa-se que os pontos de observação apenas devem ter representação
gráfica na Carta de Capacidade de Absorção Visual, pelo que não devem constar em qualquer outra
carta temática da Paisagem.

2.4.2

Reformular a Carta de qualidade visual, com base nos seguintes aspetos:
-

Na elaboração deste parâmetro não devem ser considerados vários conceitos e abordagens ou
metodologias diversas. A metodologia deve ser única.

-

As Unidades e Subunidades de Paisagem não devem ser consideradas na avaliação do
parâmetro "Qualidade Visual", tal como foi a abordagem no EIA, mas sim apenas com base nos
valores visuais naturais, culturais e patrimoniais existentes.

-

Não se concorda com a abordagem de considerar uma qualquer cultura, como "Florestas de
outros carvalhos" como sendo uma "Intrusão visual". Uma mesma ocupação não pode ser
simultaneamente considerada como um "Valor Visual" e uma "Intrusão Visual". Os quadros 25
(Página 112) e 26 (Página 115) devem ser eliminados do EIA por determinarem uma leitura
confusa e errada.
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-

A classe de Qualidade Visual "Reduzida" não pode estar associada a áreas florestais, como é
considerado na Carta do Subparque de Mendoiro/ Bustavade, quando a mesma é, por norma,
atribuída a situações de elevada artificialização e degradação visual dos valores naturais. Uma
área de pinhal (COS 5.1.2.1) não é entendida em termos de padrão ou da sensibilidade comum
como uma área de qualidade visual reduzida.

-

A metodologia "Countryside Comission" não se revela compatível/válida com a Paisagem de
Portugal, apenas poderá, eventualmente, ser passível de aplicação nos Açores e no Baixo
Vouga lagunar.

-

As áreas ardidas não podem, necessariamente, assumir valores cénicos baixos, dado que
decorridos 2/3 anos a situação evolui e que, no caso de ter evoluído para uma ocupação de
"matos" a valoração deve ser superior ao pretendido no EIA.

-

As cores usadas na legenda devem ter inequívoca correspondência com as que traduzem
graficamente o parâmetro em causa.

-

Os limites do Parque Nacional da Peneda do Gerês devem constar na carta a apresentar.

2.4.3

Apresentar a caracterização da área de estudo quanto ao parâmetro “Qualidade visual”.

2.4.4

Apresentar a quantificação das áreas das diferentes classes de Qualidade Visual em unidade de
“ha”, face às alterações que deverão ser introduzidas na Carta de Qualidade Visual de acordo com o
acima exposto. Juntamente, no mesmo quadro ou tabela, deve constar a área total da Área de
Estudo.

2.4.5

Apresentar a Carta de Absorção Visual reformulada, devendo ser corrigido o ângulo vertical para
+90º e -90º.

2.4.6

O resultado obtido na Carta de Absorção Visual deve ser caracterizado e descrito sem qualquer
referência às unidades ou subunidades de Paisagem, pelo que o texto constante nas páginas 118 e
119 deve ser eliminado e não será considerado na avaliação.

2.4.7

Apresentar a Carta de Sensibilidade Visual com base nas alterações produzidas nas Carta de
Qualidade Visual e, sobretudo, na Carta de Absorção Visual. Caracterizar a Área de Estudo quanto a
este parâmetro.

Avaliação de Impactes
2.4.8

Apresentar a avaliação dos impactes estruturais – desmatação, desflorestação e alteração do
relevo - para cada um dos sete aerogeradores (plataforma e fundação) de forma individualizada,
podendo ser apresentado em quadro. Os impactes devem ser avaliados de acordo com todos os
parâmetros previstos na legislação, nomeadamente a Magnitude e Significância.

2.4.9

O Capítulo “5.7.8 Avaliação da Visibilidade da Paisagem”, da página 120 até à página 135 do
Relatório Síntese do EIA, deve ser eliminado da “Situação de Referência”. O mesmo deve constar
apenas no capítulo da “Identificação, Caracterização, Avaliação e Classificação de Impactes, sendo
que deverá ser revisto integralmente de acordo com as questões que abaixo se colocam.

2.4.10 Apresentar de forma individualizada as Bacias Visuais dos sete aerogeradores dado que as
apresentadas nas bacias visuais se apresentam sobrepostas não permitindo uma leitura adequada.
Acresce que as mesmas se encontram incorretamente elaboradas, de acordo com a ilustração que
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é apresentada na legenda das cartas, uma vez que o ângulo vertical não é válido. O mesmo deve
corresponder a +90º e a -90º. Os limites do Parque Nacional da Peneda do Gerês devem constar na
carta a apresentar assim como os polígonos relativos ao Castro de São Caetano e a Capela-mor da
Igreja de Longos Vales.
2.4.11 Quantificar a área, em unidade de “ha”, das classes de Qualidade Visual mais elevadas afetadas, na
sua integridade visual (e não fisicamente), pelas bacias visuais de cada um dos sete aerogeradores.
Ou seja, a quantificação das áreas das classes de Qualidade Visual às quais as bacias visuais de cada
um dos aerogeradores se sobrepõe ou intercepta.
2.4.12 Apresentar a quantificação da área em unidade de “ha” do Parque Nacional da Peneda do Gerês
afetada, na sua integridade visual, por cada uma das bacias visuais dos aerogeradores.
2.4.13 Estabelecer uma hierarquia clara dos aerogeradores em função da expressão e gravidade do seu
impacte visual sobre a integridade visual áreas de qualidade visual superior e sobre as povoações e
sobre as vias, dado a exposição apresentada se revelar incipiente, pouco rigorosa e não
diferenciadora das situações com impacte significativo, estas sim, devem ser claramente
identificadas e referidas.
2.4.14 Avaliar e classificar, claramente, o impacte visual sobre a integridade ou enquadramento visual das
ocorrências patrimoniais em presença e relevantes do ponto de vista da Paisagem., dado que o
expresso na página 222 apenas se limita a constatar que há visibilidade.
2.4.15 Apresentar a Carta de Impactes Cumulativos com a mera representação gráfica – linhas e áreas - de
outros projetos, existentes ou previstos, que se localizem ou atravessem a área de estudo, como
espaços canais, linhas elétricas aéreas e outras áreas perturbadas e artificializadas. A afetação da
Paisagem delimitada pela área de estudo deve ser caracterizada e avaliada.
2.4.16 Apresentar medidas de minimização tendo em consideração os resultados obtidos e expressos
graficamente em cartografia, e a análise crítica, quantitativa e qualitativa, dos resultados obtidos.
2.5 Saúde humana
2.5.1

Apresentar o fator ambiental "Saúde humana" como fator ambiental próprio e independente, com
a caracterização da situação atual, avaliação de impactes e eventuais medidas de minimização.

2.6 Património
2.6.1

Apresentar um enquadramento histórico arqueológico da área que permita contextualizar o
projeto do ponto de vista patrimonial.

2.6.2

Relativamente aos impactes paisagísticos sobre o «Castro de São Caetano, abrangendo os
perímetros das três muralhas» (Decreto n.º 735/74, de 21 de dezembro) e à «Capela-mor da Igreja
de Longos Vales» (Decreto n.º 11 454, de 19 de fevereiro de 1926), apresentar simulações visuais,
bem como a classificação da magnitude e significância dos impactes sobre a integridade visual dos
bens classificados, bem como identificar eventuais medidas de minimização.

2.7 Ordenamento do território
2.7.1

Apresentar extratos da cartografia dos PDM que afetam, sem alteração da escala de publicação,
incluindo todas as cartas que os constituem, de acordo com o disposto nos respetivos
Regulamentos, transpondo todos os elementos do projeto e localização dos estaleiros previstos.
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2.7.2

Rever a análise do enquadramento no Regime Jurídico da REN (RJREN), tendo como referência,
nomeadamente o disposto no artigo 20º e 24º do Decreto-Lei 124/2019, de 28 de agosto e o nº 3
do artigo 50º da Portaria 419/2012, de 20 de dezembro.

2.7.3

Apresentar a avaliação e classificação dos impactes expectáveis sobre as funções ecológicas de
cada um dos sistemas da REN em causa, o enquadramento eventual nos usos ou ações admissíveis
em solo, demonstrando cumprimento de requisitos inerentes e indicar as medidas de minimização
respetivas, para as fases de exploração e desativação, de acordo com o disposto no Anexo I do
Decreto-Lei nº 166/2008, de 22 de agosto, na sua redação atual.

2.7.4

Apresentar o parecer das Entidades, não representadas na CA, com tutela sobre as servidões e
restrições de utilidade pública afetadas.

2.7.5

Identificar as medidas de minimização inerentes ao Ordenamento do território.

3.

Reformulação do Resumo Não Técnico

O Resumo Não Técnico reformulado deve ter em consideração os elementos adicionais ao EIA solicitados e
deve ter uma data atualizada.
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Albertina Gil
De:
Enviado:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

Geral <geral@eevm.pt>
7 de outubro de 2020 11:51
info@anacom.pt
Jose Miguel
Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I - 2ª Fase - Pedido de parecer
SPEAMI 01 Implantação MB.pdf; SPEAMI 02 Implantação P.pdf; Oficio VTM6994.pdf

Importância:

Alta

Exmos. Senhores,
Vimos pelo presente remeter a V.Exa o ofício Ref.ª VTM 6994 referente ao assunto
supracitado.
Melhores cumprimentos,

EEVM, S.A.
Empreendimentos Eólicos Vale do Minho, S.A.
Sede
Subestação de Mendoiro
Anhões
4950 - 020 Monção
N. Cont 505 311 127

Escritório
Rua São José, n.º 2
4740 - 566 Esposende
Tel. +351 253 967 856
Fax. +351 253 967 858

Tenha em consideração o meio ambiente. Por favor só imprima este e-mail se realmente for necessário.
Consider the environment. Please don't print this e-mail unless you really need to.
Este e-mail e possivelmente os seus anexos, podem conter informações confidenciais e/ou pessoais e foi enviado somente para o uso da pessoa ou entidade mencionada acima. Se o receber por engano, notifique
imediatamente o remetente por e-mail e apague o original e destrua qualquer cópia armazenada no computador, disco ou impressa. Qualquer revisão, retransmissão ou qualquer outra forma de uso deste e-mail
por qualquer pessoa que não seja o destinatário é estritamente proibida.
Devido à Internet não garantir a integridade desta mensagem, o remetente declina toda a responsabilidade, no caso de esta ter sido intercetada ou modificada por qualquer pessoa.
This e-mail and possibly any attachment may contain confidential and/or privileged information and is intended only for the use of the individual or entity named above. If you have received it in error, please advise
the sender immediately by reply e-mail and delete and destroy all copies including all copies stored in the recipient's computer, printed or saved to disk. Any review, retransmission, or further use of this e-mail by
persons or entities other than the intended recipient is strictly prohibited.
Because of the nature of the Internet the sender is not in a position to ensure the integrity of this message, therefore the sender disclaims any liability whatsoever, in the event of this message having been
intercepted and/or altered.
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260004.9753

30
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LEGENDA
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ACESSOS NOVO/REABILITAR
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AEROGERADORES EXISTENTES
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Aerogerador
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LEGENDA
PICOS (EXISTENTE)

ACESSOS A CONSTRUIR/REABILITAR
AEROGERADORES EXISTENTES
AEROGERADORES DO SOBREEQUIPAMENTO

VALA DE CABOS EXISTENTE

Albertina Gil
De:
Enviado:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

Geral <geral@eevm.pt>
7 de outubro de 2020 11:50
dgterritorio@dgterritorio.pt
Jose Miguel
Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I - 2ª Fase - Pedido de parecer
SPEAMI 01 Implantação MB.pdf; SPEAMI 02 Implantação P.pdf; Oficio VTM6995.pdf

Importância:

Alta

Exmos. Senhores,
Vimos pelo presente remeter a V.Exa o ofício Ref.ª VTM 6995 referente ao assunto
supracitado.
Melhores cumprimentos,

EEVM, S.A.
Empreendimentos Eólicos Vale do Minho, S.A.
Sede
Subestação de Mendoiro
Anhões
4950 - 020 Monção
N. Cont 505 311 127

Escritório
Rua São José, n.º 2
4740 - 566 Esposende
Tel. +351 253 967 856
Fax. +351 253 967 858

Tenha em consideração o meio ambiente. Por favor só imprima este e-mail se realmente for necessário.
Consider the environment. Please don't print this e-mail unless you really need to.
Este e-mail e possivelmente os seus anexos, podem conter informações confidenciais e/ou pessoais e foi enviado somente para o uso da pessoa ou entidade mencionada acima. Se o receber por engano, notifique
imediatamente o remetente por e-mail e apague o original e destrua qualquer cópia armazenada no computador, disco ou impressa. Qualquer revisão, retransmissão ou qualquer outra forma de uso deste e-mail
por qualquer pessoa que não seja o destinatário é estritamente proibida.
Devido à Internet não garantir a integridade desta mensagem, o remetente declina toda a responsabilidade, no caso de esta ter sido intercetada ou modificada por qualquer pessoa.
This e-mail and possibly any attachment may contain confidential and/or privileged information and is intended only for the use of the individual or entity named above. If you have received it in error, please advise
the sender immediately by reply e-mail and delete and destroy all copies including all copies stored in the recipient's computer, printed or saved to disk. Any review, retransmission, or further use of this e-mail by
persons or entities other than the intended recipient is strictly prohibited.
Because of the nature of the Internet the sender is not in a position to ensure the integrity of this message, therefore the sender disclaims any liability whatsoever, in the event of this message having been
intercepted and/or altered.
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Aerogerador
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LEGENDA
PICOS (EXISTENTE)

ACESSOS A CONSTRUIR/REABILITAR
AEROGERADORES EXISTENTES
AEROGERADORES DO SOBREEQUIPAMENTO

VALA DE CABOS EXISTENTE

De: Ana Maria Medeiro <amedeiro@dgterritorio.pt>
Enviada: quarta-feira, 14 de outubro de 2020 09:13
Para: Geral <geral@eevm.pt>
Cc: Helena Cristina Ribeiro <hribeiro@dgterritorio.pt>
Assunto: Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I - 2ª Fase - Pedido de parecer
Exmos. Senhores,

Após análise da informação reportada, nomeadamente das coordenadas PT-TM06/ETRS89,
relativas à localização dos aerogeradores adicionais do Parque Eólico de Alto Minho I (SubParque de Picos e Sub-Parque de Mendoiro-Bustavade), listadas nas tabelas seguintes, verificouse que a instalação destas infraestruturas não constituem impedimento para as atividades
geodésicas desenvolvidas pela Direção-Geral do Território, uma vez que respeita o estabelecido
no Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de abril.
Sub-Parque de Picos:
Aerogerador

X (m)

Y (m)

A28

-5729.4283

265756.9027

A29

-7074.0428

265251.3419

A30

-6319.0798

266577.3450

Aerogerador

X (m)

Y (m)

A27

-25389.0768

261593.5637

A28

-25073.9161

261493.8652

A29

-25002.2259

260004.9753

A30

-21900.0477

256934.4168

Sub-Parque de Mendoiro-Bustavade:

Informa-se ainda que este parecer vai ser enviado também pelo correio.

Com os melhores cumprimentos,
Ana Medeiro
Engenheira Geógrafa
________________________________________
Direção-Geral do Território
Direção de Serviços de Geodesia, Cartografia e Informação Geográfica
Divisão de Geodesia
Rua Artilharia 1, 107, 1099-052 LISBOA
Tel: +351 213819606
Fax: +351 213819694
Email: amedeiro@dgterritorio.pt

Albertina Gil
De:
Enviado:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

Geral <geral@eevm.pt>
7 de outubro de 2020 11:50
rp@emfa.pt
Jose Miguel
Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I - 2ª Fase - Pedido de parecer
SPEAMI 01 Implantação MB.pdf; SPEAMI 02 Implantação P.pdf; Oficio VTM6996.pdf

Importância:

Alta

Exmos. Senhores,
Vimos pelo presente remeter a V.Exa o ofício Ref.ª VTM 6996 referente ao assunto
supracitado.
Melhores cumprimentos,

EEVM, S.A.
Empreendimentos Eólicos Vale do Minho, S.A.
Sede
Subestação de Mendoiro
Anhões
4950 - 020 Monção
N. Cont 505 311 127

Escritório
Rua São José, n.º 2
4740 - 566 Esposende
Tel. +351 253 967 856
Fax. +351 253 967 858

Tenha em consideração o meio ambiente. Por favor só imprima este e-mail se realmente for necessário.
Consider the environment. Please don't print this e-mail unless you really need to.
Este e-mail e possivelmente os seus anexos, podem conter informações confidenciais e/ou pessoais e foi enviado somente para o uso da pessoa ou entidade mencionada acima. Se o receber por engano, notifique
imediatamente o remetente por e-mail e apague o original e destrua qualquer cópia armazenada no computador, disco ou impressa. Qualquer revisão, retransmissão ou qualquer outra forma de uso deste e-mail
por qualquer pessoa que não seja o destinatário é estritamente proibida.
Devido à Internet não garantir a integridade desta mensagem, o remetente declina toda a responsabilidade, no caso de esta ter sido intercetada ou modificada por qualquer pessoa.
This e-mail and possibly any attachment may contain confidential and/or privileged information and is intended only for the use of the individual or entity named above. If you have received it in error, please advise
the sender immediately by reply e-mail and delete and destroy all copies including all copies stored in the recipient's computer, printed or saved to disk. Any review, retransmission, or further use of this e-mail by
persons or entities other than the intended recipient is strictly prohibited.
Because of the nature of the Internet the sender is not in a position to ensure the integrity of this message, therefore the sender disclaims any liability whatsoever, in the event of this message having been
intercepted and/or altered.
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AEROGERADORES EXISTENTES
AEROGERADORES DO SOBREEQUIPAMENTO

VALA DE CABOS EXISTENTE

Albertina Gil
De:
Enviado:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

Geral <geral@eevm.pt>
7 de outubro de 2020 11:49
ct.vct@gnr.pt
Jose Miguel
Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I - 2ª Fase - Pedido de parecer
SPEAMI 01 Implantação MB.pdf; SPEAMI 02 Implantação P.pdf; Oficio VTM6997.pdf

Importância:

Alta

Exmos. Senhores,
Vimos pelo presente remeter a V.Exa o ofício Ref.ª VTM 6997 referente ao assunto
supracitado.
Melhores cumprimentos,

EEVM, S.A.
Empreendimentos Eólicos Vale do Minho, S.A.
Sede
Subestação de Mendoiro
Anhões
4950 - 020 Monção
N. Cont 505 311 127

Escritório
Rua São José, n.º 2
4740 - 566 Esposende
Tel. +351 253 967 856
Fax. +351 253 967 858

Tenha em consideração o meio ambiente. Por favor só imprima este e-mail se realmente for necessário.
Consider the environment. Please don't print this e-mail unless you really need to.
Este e-mail e possivelmente os seus anexos, podem conter informações confidenciais e/ou pessoais e foi enviado somente para o uso da pessoa ou entidade mencionada acima. Se o receber por engano, notifique
imediatamente o remetente por e-mail e apague o original e destrua qualquer cópia armazenada no computador, disco ou impressa. Qualquer revisão, retransmissão ou qualquer outra forma de uso deste e-mail
por qualquer pessoa que não seja o destinatário é estritamente proibida.
Devido à Internet não garantir a integridade desta mensagem, o remetente declina toda a responsabilidade, no caso de esta ter sido intercetada ou modificada por qualquer pessoa.
This e-mail and possibly any attachment may contain confidential and/or privileged information and is intended only for the use of the individual or entity named above. If you have received it in error, please advise
the sender immediately by reply e-mail and delete and destroy all copies including all copies stored in the recipient's computer, printed or saved to disk. Any review, retransmission, or further use of this e-mail by
persons or entities other than the intended recipient is strictly prohibited.
Because of the nature of the Internet the sender is not in a position to ensure the integrity of this message, therefore the sender disclaims any liability whatsoever, in the event of this message having been
intercepted and/or altered.

1

Aerogerador
Sobreequipamento

COORDENADAS
[ETRS89]

27

-25389.0768

261593.5637

28

-25073.9161

261493.8652

29

-25002.2259

260004.9753

30

-21900.0477

256934.4168

LEGENDA
MENDOIRO/BUSTAVADE (EXISTENTE)

ACESSOS NOVO/REABILITAR
ACESSO PRINCIPAL EXISTENTE

AEROGERADORES EXISTENTES

VALA DE CABOS EXISTENTE

Aerogerador
Sobreequipamento

COORDENADAS
[ETRS89]

28

-5729.4283

265756.9027

29

-7074.0428

265251.3419

30

-6319.0798

266577.3450

LEGENDA
PICOS (EXISTENTE)

ACESSOS A CONSTRUIR/REABILITAR
AEROGERADORES EXISTENTES
AEROGERADORES DO SOBREEQUIPAMENTO

VALA DE CABOS EXISTENTE

VENTOMINHO – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.
SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DO ALTO MINHO I
(2.ª FASE)
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
VOLUME 3 - ADITAMENTO AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

ANEXO 4
PEÇAS DESENHADAS

ADIT_SobrePEAltoMinhoI_R0

TPF - CONSULTORES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, S.A.
Rua Laura Alves, N.º 12 - 8º-1050-138 Lisboa, Portugal
Tel. +351 218 410 400
Fax +351 218 410 409
geral@tpf.pt

www.tpf.pt

