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1 INTRODUÇÃO 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO E FASE DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

O projeto objeto do presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) é o Sobreequipamento do Parque 

Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase), que se encontra em fase de Estudo Prévio. 

O projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) localiza-se no Norte de 

Portugal, em território do distrito de Viana do Castelo, nos concelhos de Melgaço (União das freguesias 

de Parada do Monte e Cubalhão, União das freguesias de Castro Laboreiro e Lamas de Mouro e na 

freguesia de São Paio) e de Monção (União das freguesias de Sago, Lordelo e Parada, União das 

freguesias de Anhões e Luzio, freguesias de Trute, Merufe e Longos Vales). 

Com o Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) pretende-se instalar 

7 aerogeradores, que correspondem a uma potência instalada de 28 MW, e estima-se que produzam 

em ano médio cerca de 93 GWh. A área de estudo do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto 

Minho I (2.ª Fase) tem 199 ha. 

O Parque Eólico do Alto Minho I, que se encontra em exploração, é constituído por cinco Subparques 

(Picos, Alto do Corisco, Santo António, Mendoiro/Bustavade e Picoto/São Silvestre) e é dotado de uma 

subestação central (subestação de Mendoiro), que está interligada aos cinco Subparques através de 

linhas a 60 kV, a partir da qual se estabelece a ligação à Rede Nacional de Transporte, através de uma 

linha de 150 kV. 

Os novos aerogeradores serão instalados nos Subparques de Picos e de Mendoiro/Bustavade. Os 

postos de transformação dos aerogeradores, que ficarão no interior da base da torre do aerogerador, 

serão ligados à respetiva subestação (aerogeradores A30 do Subparque de Picos e A29 do Subparque 

de Mendoiro/Bustavade) ou ao aerogerador existente mais próximo do Parque Eólico do Alto Minho I 

(aerogeradores A28 e A29 do Subparque de Picos e A27, A28 e A30 do Subparque de Mendoiro/ 

Bustavade), por cabos elétricos a 20 kV e de comunicações subterrâneos, instalados em vala. 

Face ao exposto, no que diz respeito à ligação à rede elétrica, não será necessário efetuar intervenções 

de vulto, sendo apenas necessário proceder à abertura de uma vala para instalação de cabos 

subterrâneos a 20 kV, a qual será implantada junto aos acessos existentes, sempre que possível, 

conforme se pode observar no Desenho 1. 

1.2 IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

A empresa Ventominho – Energias Renováveis, S.A., é a entidade promotora do Sobreequipamento 

do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase). 
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As moradas e contactos da empresa Ventominho – Energias Renováveis, S.A. são os seguintes: 

 Sede social: Posto de Corte do Subparque de Santo António, Branda da Aveleira – Gave, 4960-
160 Melgaço 

 Escritório: Rua de São José, 2, 4740-566 Esposende 

 Telefone: +351 253 967 856 

 Endereço de correio eletrónico: geral@eevm.pt 

 Pessoa de contacto: José Miguel Oliveira (Diretor de Projeto) 

1.3 ENQUADRAMENTO DO PROJETO NO REGIME JURÍDICO DO EIA 

De acordo com a Legislação em vigor, 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 Sobreequipamento do Parque 

Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) não se localiza em Áreas Sensíveis, nem se enquadra no Caso Geral 

para esta tipologia de projetos (Anexo II, ponto 3 – Indústria de energia, alínea i) Aproveitamento da 

Energia Eólica para Produção de Eletricidade, Sobreequipamento de Parques Eólicos existentes que 

não tenham sido sujeitos a AIA, sempre que o resultado final do projeto existente com o 

Sobreequipamento, isolado ou conjuntamente com o Sobreequipamento anteriores não sujeitos a AIA, 

impliquem um total de 20 ou mais torres ou que a distância relativamente a outro parque similar passe 

a ser inferior a 2 km), uma vez que os Subparques do Parque Eólico do Alto Minho I abrangidos pelo 

presente projeto, adiante apresentados, foram sujeitos a AIA (ver 2.1.3 Antecedentes do Projeto). 

Face ao referido, o projeto enquadra-se na subalínea i) da alínea c) do n.º 4 do artigo 1.º, 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.” 

O documento com os elementos que constam no Anexo IV do Regime Jurídico de Avaliação de Impacte 

Ambiental (RJAIA), aprovado pelo 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, que o republica, relativos ao Projeto do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) foi submetido na Plataforma LUA 

(Licenciamento Único Ambiental) de forma a que a Agência Portuguesa do Ambiente se pronuncia-se 

sobre a aplicabilidade do regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) ao projeto do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase). 
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Resultante da análise do Documento entregue a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) emitiu um 

ofício (Ref.ª S000926-202001-DAIA.DAP) referindo que, dada a proximidade do projeto a áreas 

classificadas como o Parque Nacional Peneda Gerês, o SIC [atualmente denominado por ZEC – zona 

especial de conservação] e a ZPE, e a presença de espécies faunísticas com estatuto de conservação 

desfavorável, e vulneráveis a esta tipologia de projeto, considera-se que o projeto pode ser suscetível 

de provocar impactes significativos no ambiente, pelo que deve ser sujeito a procedimento de AIA. 

De forma a dar resposta ao solicitado pela APA foi elaborado o presente Estudo de Impacte Ambiental 

do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase). 

1.4 EQUIPA TÉCNICA E PERÍODO DE ELABORAÇÃO DO EIA 

O presente Estudo de Impacte Ambiental relativo ao projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico 

do Alto Minho I (2.ª Fase) é da responsabilidade da TPF e foi desenvolvido entre março e maio 2020.  

Salienta-se que foi possível desenvolver o EIA num curto período de tempo uma vez que a equipa 

responsável pela sua elaboração foi também responsável pela elaboração do Documento com os 

Elementos para Apreciação Prévia para Decisão de Sujeição a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) 

do mesmo projeto tendo sido realizados no âmbito do referido Documento trabalhos de campo nos 

meses de setembro e outubro de 2019, completados com novas deslocações a campo no âmbito do 

presente EIA. 

Apresenta-se de seguida a equipa técnica responsável pela elaboração do presente EIA. 

Quadro 1 – Equipa Técnica responsável pela elaboração do EIA. 

DESIGNAÇÃO NOME HABILITAÇÕES LITERÁRIAS / PROFISSIONAIS 

Coordenador do Estudo 

Clima e Alterações Climáticas, 
Qualidade do Ar e Componente Social 

Albertina Gil 
Licenciatura em Engenharia Zootécnica, Mestrado em Nutrição 
e Alimentação Animal, Especialização em Sistemas de 
Informação Geográfica 

Geologia e Geomorfologia Henrique Lopes Licenciatura e Mestrado em Engenharia Geológica 

SIG e Paisagem António Gonçalves 
Licenciatura em Engenharia Agronómica e Especialização em 
Sistemas de Informação Geográfica 

Recursos Hídricos Paulo Oliveira 
Licenciatura em Engenharia Agronómica, Especialização em 
Modelação hidráulica e análise de sistemas fluviais 

Componente Biológica e Ocupação do 
Solo, Uso do Solo e Solos 

Luís Vicente Licenciatura em Biologia, Mestrado em Ecologia 

Ruído 
Vítor Rosão 

Rui Leonardo 

Licenciatura em Física Tecnológica e Doutoramento em Acústica 

Licenciatura em Engenharia do Ambiente 

Planeamento e Ordenamento Territorial Patrícia Goulão Licenciatura em Engenharia Agronómica 

Património Cultural 

João Caninas 

Mário Monteiro 

Alexandre Lima 

Arqueólogo 

Licenciado em História, variante Arqueologia 

Arqueólogo 
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1.5 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE LICENCIADORA 

A entidade licenciadora do projeto em análise, que se encontra em fase de Estudo Prévio, é a Direção 

Geral de Energia e Geologia (DGEG) e a entidade responsável pelo procedimento de Avaliação de 

Impacte Ambiental é a Agência Portuguesa do Ambiente. 

1.6 ANTECEDENTES DO EIA 

Nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 151/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro foi solicitado à APA pronúncia, ao abrigo do artigo 3.º 

do referido diploma, sobre a aplicabilidade do regime jurídico de avaliação de Impacte Ambiental (AIA) 

ao projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase). 

A APA considerou que o projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) 

deveria ser sujeito a procedimento de AIA. 

2 OBJETIVOS, METODOLOGIA E ESTRUTURA DO ESTUDO DE IMPACTE 

AMBIENTAL 

2.1 OBJETIVOS DO EIA 

O EIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) tem como objetivo avaliar os 

possíveis impactes ambientais decorrentes da construção e exploração de um conjunto de 

7 aerogeradores e respetivas infraestruturas complementares, com a profundidade e índole 

apropriados, visando tanto os impactes positivos, como os que potencialmente poderão criar situações 

mais gravosas a nível ambiental, com vista à definição de soluções que melhor possam satisfazer as 

exigências técnicas, socioeconómicas e ambientais. 

2.2 METODOLOGIA GERAL DO EIA 

A metodologia seguida para a elaboração do presente EIA assentou nos seguintes passos principais: 

- Consolidação da descrição do Projeto, em interação com a equipa projetista; 

- Recolha e análise de informação bibliográfica relevante para o desenvolvimento dos trabalhos 

de elaboração do estudo; 

- Compilação de outra informação de base disponível sobre a área de estudo, complementada 

com reconhecimentos de campo e contactos diversos; 
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- Recolha de informações no local do projeto e sua envolvente – através de visitas de campo por 

toda a equipa técnica; 

- Realização da caracterização da situação atual relativamente aos vários fatores ambientais 

relevantes; 

- Avaliação de impactes negativos e positivos sobre os vários fatores ambientais decorrentes da 

construção e da exploração do projeto, assim como no caso da respetiva desativação; 

- Preconização de medidas de minimização ou de compensação sobre os impactes negativos 

anteriormente avaliados e potenciação dos impactes positivos expectáveis; 

- Definição do quadro de gestão ambiental do Projeto, incluindo o programa de monitorização a 

ser implementado; 

- Elaboração, edição e entrega do EIA. 

A metodologia específica utilizada na avaliação de impactes encontra-se descrita no capítulo 7 do 

presente relatório. 

A Figura 1 sistematiza a metodologia geral do Estudo de Impacte Ambiental. 



VENTOMINHO – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 
 
SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DO ALTO MINHO I 
(2.ª FASE) 
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 

19083 - VENTOMINHO – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. – Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase)  

6 

 

Figura 1 – Metodologia Geral do EIA. 

2.3 ESTRUTURA DO EIA 

O conteúdo do presente EIA teve em consideração o estabelecido no Anexo V do 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, na Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro bem como as Normas técnicas para a 

elaboração de Estudos de Impacte Ambiental e os Critérios de boa prática para a elaboração e a 

avaliação de Resumos Não Técnicos de Estudos de Impacte Ambiental. 

A definição da metodologia e do âmbito do estudo teve em conta a experiência e o conhecimento dos 

impactes ambientais provocados por Projetos deste tipo e a experiência anterior da equipa técnica na 

realização de estudos ambientais. 
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O presente EIA organiza-se da seguinte forma: 

 Relatório Síntese (Memória Descritiva) – 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 potenciais impactes ambientais associados à implementação do projeto nas suas diferentes 

fases (construção, operação e desativação), as medidas de minimização e compensatórias 

propostas, os planos de monitorização, e todos os elementos considerados relevantes para a 

compreensão da avaliação de impactes efetuada; 

 Anexos – inclui as peças desenhadas e os elementos técnicos que fundamentam as afirmações 

constantes no Relatório Síntese; 

 Resumo Não Técnico – apresenta a informação essencial relativa ao EIA, em linguagem simples 

e acessível ao público em geral, cuja estrutura obedece aos critérios definidos no documento 

“Critérios de boas práticas para a elaboração e Avaliação de Resumos Não Técnicos - 2008”, 

publicado no sítio da Internet da APA. 

A estrutura do Relatório Síntese obedece às normas regulamentadas no Anexo V do 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, encontrando-se organizado nos seguintes capítulos: 

Introdução 

 Identificação do projeto e da fase de desenvolvimento em que se encontra, do proponente, da 

entidade licenciadora ou competente para a sua autorização, da autoridade de AIA, e da equipa 

técnica responsável pela elaboração do EIA. Assim como o enquadramento do projeto no regime 

jurídico de AIA, antecedentes do EIA, e indicação do período da sua elaboração. 

Objetivos, Metodologia e Estrutura do EIA 

 Descrição dos objetivos do EIA. 

 Identificação da metodologia do EIA. 

 Descrição geral da estrutura do EIA. 

Caraterização do Projeto 

 Localização do projeto e seu Enquadramento Administrativo. 

 Enquadramento do projeto em Áreas Sensíveis. 

 Descrição dos objetivos e justificação da necessidade do projeto. 

 Enquadramento do Projeto e Conformidade com os instrumentos de gestão territorial em vigor. 
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 Antecedentes do Projeto. 

 Descrição geral do projeto. 

 Descrição das atividades associadas ao projeto nas diferentes fases da sua implementação, 

nomeadamente fase de construção, exploração e desativação, incluindo a indicação dos meios 

humanos, recursos utilizados e produção de efluentes, resíduos e emissões. 

 Projetos associados ou complementares. 

 Calendarização do projeto. 

 Descrição das alternativas ao projeto consideradas. 

Definição da Área de Estudo 

 Definição da área de estudo para a caracterização do estado atual do ambiente e posterior 

avaliação dos respetivos impactes. 

Caracterização do Estado Atual do Ambiente 

 Caracterização do estado atual do ambiente suscetível de vir a ser afetado pelo projeto, para 

posterior análise dos respetivos impactes. O desenvolvimento dos dados e análises 

apresentados relativamente aos diversos fatores ambientais são proporcionais à relevância dos 

respetivos impactes. 

Evolução do Estado Atual do Ambiente sem Projeto (Opção 0) 

 Descrição da evolução previsível do estado atual do ambiente na ausência do projeto, ou seja, 

caso não se venha a implementar o mesmo. 

Identificação e Avaliação de Impactes 

 Identificação, descrição e quantificação dos impactes ambientais nas diversas fases de 

desenvolvimento do projeto, indicando os necessários métodos de previsão, incertezas 

associadas à sua identificação e previsão, e os critérios utilizados na classificação e apreciação 

da sua significância, incluindo a identificação de avaliação; 

 Avaliação de impactes cumulativos decorrentes de outros projetos existentes, bem como de 

projetos associados. 

Riscos – Ambiente e Saúde Humana 

 Análise dos riscos para a saúde e bem-estar decorrentes de fatores ambientais, avaliando 

também os impactes do projeto na população e saúde humana. Ponderando igualmente os riscos 
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do ambiente sobre o projeto, em termos de vulnerabilidade do projeto perante os riscos de 

acidentes graves ou de catástrofes que sejam relevantes para o projeto em causa. 

Medidas de Mitigação 

 Descrição de medidas e técnicas previstas para prevenir, reduzir ou compensar e quando 

possível anular os impactes negativos e potenciar os impactes positivos, e medidas 

compensatórias. 

Monitorização 

 Apresentação das ações a desenvolver para efetuar a monitorização dos efeitos causados pelo 

projeto. 

Lacunas de informação 

 Resumo das lacunas técnicas ou de conhecimento verificadas durante a elaboração do EIA. 

Conclusões 

 Conclusões evidenciando os principais impactes decorrentes da implementação do projeto de 

forma a se poder compreender de forma clara e inequívoca as vantagens e desvantagens 

decorrentes da sua implementação. 

Bibliografia 

 Apresentação das referências bibliográficas utilizadas. 

3 CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 

3.1 LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

O projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) localiza-se no Norte de 

Portugal, em território do distrito de Viana do Castelo, nos concelhos de Melgaço (União das freguesias 

de Parada do Monte e Cubalhão, União das freguesias de Castro Laboreiro e Lamas de Mouro e na 

freguesia de São Paio) e de Monção (União das freguesias de Sago, Lordelo e Parada, União das 

freguesias de Anhões e Luzio, freguesias de Trute, Merufe e Longos Vales). 

No Desenho 1 apresenta-se a localização do projeto à escala regional e nacional e seu enquadramento 

administrativo e no Desenho 2 apresenta-se uma implantação dos diversos elementos constituintes do 

projeto sobre o ortofotomapa, à escala 1: 25 000. 
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3.2 ENQUADRAMENTO EM ÁREAS SENSÍVEIS 

De acordo com o Artigo 2.º do 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, entendem-se por “Áreas Sensíveis”: 

- Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho; 

- Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de proteção especial, 

classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, no âmbito das Diretivas 

n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril de 1979, relativa à conservação das aves selvagens, 

e n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio de 1992, relativa à preservação dos habitats 

naturais e da fauna e da flora selvagens; 

- Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação, definidos nos 

termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro. 

De acordo com o Desenho 9 as áreas em estudo para a implementação do Sobreequipamento do 

Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) não se encontram em áreas classificadas como “Áreas 

Sensíveis”. 

No que respeita a zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação 

definidas nos termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, na área de estudo não existem ocorrências 

classificadas ou em vias de classificação, conforme referido adiante, no capítulo referente ao 

património. 

3.3 OBJETIVOS DO PROJETO E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

3.3.1 Objetivos e Necessidades do Projeto 

O projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) tem como objetivo reforçar 

a capacidade de produção de energia elétrica do Parque Eólico do Alto Minho I. 

O presente projeto tem um contributo direto para a diversificação das fontes energéticas do país e para 

o cumprimento dos compromissos assumidos pelo Estado Português no que diz respeito à produção 

de energia a partir de fontes renováveis e à limitação das emissões dos Gases com Efeito de Estufa 

(GEE), enquadrando-se nas linhas de desenvolvimento preconizadas pelo Compromisso para o 

Crescimento Verde (CCV), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 28/2015, de 30 de 

abril. 

A problemática associada a este tipo de empreendimentos está intimamente ligada à gestão e 

exploração de um recurso energético natural e renovável. É fundamental a consciencialização da 

importância da utilização das energias renováveis em substituição da queima de combustíveis fósseis, 

através de uma mudança de atitude compatível com um desenvolvimento sustentável. 
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O consumo ao ritmo atual dos recursos de combustíveis fósseis coloca diversos problemas importantes, 

a saber: 

 exaustão de recursos, uma vez que os combustíveis fósseis são recursos finitos e 

consequentemente esgotáveis. Sendo que, pelo contrário, as energias renováveis resultam de 

fluxos inesgotáveis de energia a partir do sol, do vento, da água, entre outros; 

 poluição ambiental associada à sua transformação e consumo, que põe em risco o equilíbrio 

natural à escala local, regional e planetária, ou seja, atualmente atingiu-se a capacidade, 

igualmente finita, que a natureza possui de absorver os excessos que produzimos. As emissões 

das centrais termoelétricas associadas à utilização de energia fóssil convencional são em parte 

responsáveis por situações como o efeito de estufa e chuvas ácidas. 

Perante os problemas acima referidos e a disponibilidade inquestionável de recursos endógenos, o 

desenvolvimento da produção de energia elétrica a partir de recursos renováveis reveste-se de extrema 

importância tanto em termos ambientais, nomeadamente em matéria de limitação das emissões de 

gases responsáveis pelas alterações climáticas, como também no contexto energético atual de 

Portugal e da Europa, no que diz respeito à diminuição da dependência face ao exterior relativamente 

ao abastecimento de energia. 

Assim, tem-se assistido nos últimos tempos a um maior estreitamento entre as políticas energéticas e 

ambientais, como estratégia de resposta às crescentes preocupações globais em termos ambientais e 

energéticos. 

O Quadro Estratégico para a Política Climática (QEPiC), aprovado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 56/2015, de 30 de julho, estabelece a visão e os objetivos da política climática nacional 

no horizonte 2030, articulando diversos instrumentos e medidas. A construção desse quadro 

estratégico fundamenta-se numa série de premissas, entre elas encontra-se a convicção política, 

científica e técnica de que as alterações climáticas são uma realidade e uma prioridade nacional, face 

aos seus impactos futuros sobre a nossa sociedade, economia e ecossistemas. São cada vez mais os 

estudos científicos e as instituições internacionais que demonstram as mudanças no sistema climático 

global. Os estudos efetuados também indicam que Portugal se encontra entre os países europeus com 

maior vulnerabilidade aos impactes das alterações climáticas (QEPiC). 

O 5.º Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC) 

salienta que as evidências científicas relativas à influência da atividade humana sobre o sistema 

climático são mais fortes do que nunca e que o aquecimento global do sistema climático é inequívoco. 

O IPCC destaca a enorme probabilidade das emissões de gases com efeito de estufa (GEE) serem a 

causa dominante do aquecimento observado no século XX indicando que a manutenção dos níveis 

atuais de emissões de GEE provocará um aumento da temperatura do sistema climático e tornará mais 

provável a existência de impactes irreversíveis para as populações e ecossistemas (QEPiC). 

https://apambiente.pt/_zdata/DMMC/RCM%2056_2015.pdf
https://apambiente.pt/_zdata/DMMC/RCM%2056_2015.pdf
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É necessário agir agora para evitar os piores dos seus impactes expetáveis e os custos associados à 

adaptação das nossas sociedades e economias a esses impactes. Os custos da inação são superiores 

no médio e longo prazo, podem reduzir as opções de mitigação e adaptação no futuro e podem colocar 

em causa o sucesso em limitar o aumento da temperatura média global a um máximo de 2°C sobre a 

média pré-industrial (QEPiC). 

Este desafio político, subscrito por Portugal e pela União Europeia (UE), é um desafio de longo prazo, 

sendo que apenas reduções globais de emissões programadas a longo prazo — pelo menos num 

horizonte até 2050 - na ordem dos 50% em relação aos valores atuais, permitirão repor a humanidade 

numa trajetória compatível com aquele objetivo (QEPiC). 

Este desafio requer ação política articulada a vários níveis, seja em termos de mitigação (redução de 

GEE) ou adaptação aos seus impactes (QEPiC). 

A valorização das energias renováveis e a promoção da melhoria da eficiência energética constituem 

um instrumento fundamental e uma opção inadiável, de forma a viabilizar o cumprimento dos 

compromissos internacionais em resultado da implementação da Convenção Quadro das Nações 

Unidas para as alterações climáticas e do protocolo de Quioto, dela decorrente, e a nível europeu o 

cumprimento da Diretiva-Quadro da União Europeia, relativa à produção de energia elétrica com base 

em fontes renováveis, que exigem alterações significativas para a concretização dos objetivos 

estabelecidos pelo Governo Português (QEPiC). 

É neste contexto que o projeto da Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) se 

enquadra, no cumprimento das principais linhas de orientação do Governo relativas ao reforço das 

energias renováveis, garantindo o cumprimento dos compromissos assumidos por Portugal no contexto 

das políticas europeias de combate às alterações climáticas (Plano Nacional Energia e Clima – PNEC 

2030, 2019): 

1. A União Europeia aprovou metas ambiciosas que visam alcançar, em 2030: (i) 32% de quota de 

energia proveniente de fontes renováveis no consumo final bruto; (ii) 32,5% de redução do 

consumo de energia; (iii) 40% de redução das emissões de gases com efeito de estufa 

relativamente aos níveis de 1990; (iv) 15% de interligações elétricas; 

2. As metas intercalares para a utilização de energia renovável no consumo final bruto de energia 

em Portugal são: de 34% para o ano 2022; de 38% para o ano 2025; de 41% para o ano de 

2027; e de 47% para o ano de 2030; 

3. Em termos de consumo de eletricidade a meta para as energias renováveis para Portugal é de 

80% em 2030; 

4. A perspetiva de evolução da capacidade instalada para a eólica onshore em Portugal é de 

6,5-7,6 GW para o ano de 2025 e de 8,5-9,2 GW em 2030; 
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5. O Contributo indicativo nacional em matéria de eficiência energética para o cumprimento da meta 

de 32,5% de eficiência energética da União em 2030 será de 35%; 

6. Assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões de GEE de forma a alcançar uma 

meta de -45% a -55% em 2030, em relação a 2005, garantindo o cumprimento dos compromissos 

nacionais de mitigação e colocando Portugal em linha com os objetivos europeus e com o Acordo 

de Paris; 

7. Alcançar a neutralidade carbónica em Portugal até 2050, o que implica uma redução de emissões 

de Gases com Efeito Estufa (GEE) entre 45% e 55% até 2030, e entre 65% e 75% até 2040, em 

relação a 2005. Estabelecer como um dos principais vetores de descarbonização a concretização 

da transição energética, aumentando muito significativamente a eficiência energética em todos 

os setores da economia, apostando na incorporação de fontes de energia renováveis endógenas 

nos consumos finais de energia (Resolução do Conselho de Ministros n.º 107/2019, de 1 de julho 

de 2019 que aprova o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC 2050). 

Adicionalmente, o presente Projeto será responsável pela diminuição das emissões de CO2 e de outros 

poluentes associados à produção de energia elétrica por outras fontes, nomeadamente a termoelétrica. 

Considerando o aumento previsto para a produção anual do Parque Eólico estima-se que o 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) permitirá evitar a emissão anual 

adicional de cerca de 16,6 mil toneladas/ano de CO2. 

A propósito dos aspetos ligados aos efeitos poluentes da produção de energia, também não se pode 

deixar de fazer uma referência, apesar de constituir um efeito colateral aos outros anteriormente 

referidos, ao benefício que é induzido pelo abrandamento nas atividades de extração de combustíveis 

fósseis destinados às instalações convencionais de produção de energia e no seu transporte para os 

locais de consumo, como a todos os riscos inerentes. 

3.3.2 Identificação do Previsto nos Instrumentos de Gestão Territorial 

Apresenta-se de seguida no Quadro 2 os Instrumentos de Gestão Territorial em vigor e que abrangem 

a área de estudo do projeto. 
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Quadro 2 – Instrumentos de Gestão Territorial em vigor nos municípios que abrangem as áreas do 

projeto. 

ÂMBITO INSTRUMENTO DESIGNAÇÃO DINÂMICA PUBLICAÇÃO D.R. DATA D.R. 

Nacional 

PRN Plano Rodoviário Nacional 2.ª Alteração DL 182/2003 16/08/2003 

PRN Plano Rodoviário Nacional 1.ª Alteração LEI 98/99 26/07/1999 

PRN Plano Rodoviário Nacional 1.ª Retificação DECL RECT 19-D/98 31/10/1998 

PRN Plano Rodoviário Nacional 2.ª Revisão DL 222/98 17/07/1998 

PNA Plano Nacional da Água Revisão DL 76/2016 17/04/2002 

PNPOT 
Programa Nacional da política de 

Ordenamento do Território 
Revisão LEI 99/2019 05/09/2019 

Regional 

PGBH 
Plano de Gestão da Região Hidrográfica do 

Minho e Lima (RH1) 
1.ª Retificação DECL RET 22-B/2016 18/11/2016 

PGBH 
Plano de Gestão da Região Hidrográfica do 

Minho e Lima (RH1) 
1.ª Publicação RCM 52/2016 20/09/2016 

PROF 
Plano Regional de Ordenamento Florestal de 

Entre Douro e Minho 
1.ª Retificação DECL RET 14/2019 12/04/2019 

PROF 
Plano regional de Ordenamento Florestal de 

Entre Douro e Minho 
Revisão PORT 58/2019 11/02/2019 

Municipal 

PDM Plano Diretor Municipal de Melgaço 
Suspensão da iniciativa 

do Município 
AVISO 3097/2019 26/02/2019 

PDM Plano Diretor Municipal de Melgaço 1.ª Alteração AVISO 11764/2017 03/10/2017 

PDM Plano Diretor Municipal de Melgaço Revisão AVISO 10929/2013 03/09/2013 

PDM Plano Diretor Municipal de Monção 1.ª Retificação AVISO 13391/2011 28/06/2011 

PDM Plano Diretor Municipal de Monção Revisão AVISO 9853/2009 20/05/2009 

PP 
Plano de Pormenor da Renovação Urbana 

de Lapela (Monção) 
1.ª Publicação EDITAL 639/2008 25/06/2008 

PP 
Plano de Pormenor da Salvaguarda e 

Reabilitação do Centro Histórico de Monção 
Suspensão por 

iniciativa do Município 
AVISO 12520/2019 06/08/2019 

PP 
Plano de Pormenor da Salvaguarda e 

Reabilitação do Centro Histórico de Monção 
1.ª Publicação RCM 167/2005 24/10/2005 

PP 
Plano de Pormenor da Salvaguarda e 

Valorização da ponte do Mouro 
1.ª Publicação EDITAL 638/2008 25/06/2008 

De forma a evitar duplicação de informação remete-se a análise dos Instrumentos de Planeamento que 

se encontram em vigor, à data da elaboração do presente documento, para o subcapítulo 5.11. 

Salienta-se que o projeto em análise não interfere com o Plano Nacional Rodoviário, com o Plano 

Nacional da Água, nem com nenhum dos Planos de Pormenor referidos anteriormente. 

3.3.3 Antecedentes do Projeto 

Os municípios do Vale do Minho – Caminha, Vila Nova de Cerveira, Valença, Paredes de Coura, 

Monção e Melgaço – lançaram, em julho de 1999, em estreita parceria com as Juntas de Freguesia e 

as Assembleias de Compartes responsáveis pela gestão dos terrenos baldios do Vale do Minho, um 

http://www.dgterritorio.pt/AcessoSimples/
http://www.dgterritorio.pt/AcessoSimples/
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processo de consulta pública para a apresentação de propostas com vista à realização dos estudos, 

projetos, construção e exploração de parques eólicos nos seis concelhos do Vale do Minho. 

Em resposta a esta consulta, foram apresentadas mais de uma dezena de propostas, tendo concorrido 

todas as empresas relevantes do sector energético de Portugal e Espanha. Esta consulta ficou 

concluída em fevereiro de 2001, com a assinatura de um protocolo entre os Municípios do Vale do 

Minho e o consórcio “Empreendimentos Eólicos do Vale do Minho, S.A.” (EEVM). 

O projeto do Parque Eólico do Alto Minho I foi desenvolvido nesse contexto, tendo sido licenciado pela 

Direcção-Geral de Geologia e Energia o estabelecimento de 240 MW, distribuídos por cinco 

Subparques (Picos (Processo de AIA n.º 1346), Alto do Corisco e Santo António (Processo de AIA 

n.º 1347), Mendoiro/Bustavade (Processo de AIA n.º 1345) e Picoto/São Silvestre (Reconhecimento do 

Interesse Público do Projeto – Despacho Conjunto n.º 673/2005, de 12 de setembro) localizados nos 

concelhos de Melgaço, Monção, Paredes de Coura e Valença, que foram sujeito a processo de 

Avaliação de Impacte Ambiental e de Reconhecimento de Interesse Público. 

Atualmente em exploração, o Parque Eólico do Alto Minho I é dotado de uma subestação central 

(subestação de Mendoiro), que está interligada aos cinco Subparques através de linhas a 60 kV, a 

partir da qual se estabelece a ligação à Rede Nacional de Transporte, através de uma linha de 150 kV. 

Após a publicação do Decreto-Lei n.º 51/2010, de 20 de maio, com a alteração ao Decreto-Lei 

n. 225/2007, de 31 de maio, as condições de Sobreequipamento de uma central eólica foram revistas, 

mantendo-se o limite de 20% da potência de injeção atribuída para a instalação de novos 

aerogeradores numa central eólica em exploração.  

No âmbito desse diploma legal, a empresa promotora do Projeto, a VENTOMINHO – Energias 

Renováveis, S.A., submeteu o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto de Sobreequipamento do 

Parque Eólico do Alto Minho I, em fase de estudo prévio, ao processo de Avaliação de Impacte 

Ambiental (AIA) [Procedimento de AIA n.º 2468 – Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho 

I], tendo sido a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) a respetiva Autoridade de AIA. 

O projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I previa a instalação de 

23 aerogeradores, de 2 a 2,5 MW de potência unitária cada, distribuídos por dois Subparques. 

Decorridas as diversas fases previstas no procedimento de AIA, nomeadamente a fase de apreciação 

técnica do EIA por parte da Comissão de Avaliação (CA), incluindo o respetivo aditamento, e o processo 

de participação pública, foi emitida, a 21 de março de 2012, uma Declaração de Impacte Ambiental 

(DIA) com parecer final favorável condicionado permitindo a instalação de 10 aerogeradores (potência 

unitária de 2,3 MW) em vez dos 23 inicialmente previstos em EIA. 

Tendo em consideração as condições impostas pelo Decreto-Lei n.º 94/2014, de 24 de junho, que 

revoga o Decreto-Lei n.º 51/2010, de 20 de maio (mantém o limite de sobreequipamento em 20% da 

potência de ligação atribuída), e uma vez que as áreas onde o Parque Eólico do Alto Minho I, em 

exploração, está implantado não apresentam mais área disponível para a implantação de novos 
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aerogeradores, foram equacionadas novas áreas adjacentes aos Subparques existentes, tendo sido 

excluídas numa análise preliminar aquelas que apresentavam, à partida, condicionantes ambientais 

mais significativas.  

Assim, as áreas selecionadas para a realização do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I 

(2.ª Fase) são o objeto do presente Estudo de Impacte Ambiental, que correspondem a zonas 

localizadas na proximidade dos Subparques Eólicos de Picos e de Mendoiro/Bustavade. 

3.4 CARACTERÍSTICAS DO PROJETO 

3.4.1 Considerações Gerais 

Antes de se proceder a uma apresentação detalhada do projeto, considera-se pertinente tecer algumas 

considerações sobre o processo de desenvolvimento do projeto de um parque eólico. 

Um parque eólico é um centro de produção de eletricidade utilizando como energia primária aquela que 

se encontra associada a um recurso natural, o vento. 

O seu estabelecimento e dimensão resultam da possibilidade de congregar três fatores: recurso eólico, 

condições de receção da energia produzida e viabilidade para implantação de equipamentos. 

Quanto ao primeiro, a identificação preliminar do recurso eólico é sujeita a confirmação mediante a 

execução de uma campanha de avaliação por um período alargado, normalmente de dois anos, que 

permite caracterizar com uma margem de segurança aceitável o potencial do recurso eólico. 

Para o efeito, é instalado um conjunto de equipamentos num local representativo da área que se 

pretende avaliar, constituído por: 

 equipamento de medição de velocidade e direção do vento, bem como de temperatura e pressão; 

 data logger, para registo das leituras dos equipamentos de medição a intervalos regulares 

(normalmente de 10 minutos); 

 modem telefónico, para transmissão dos registos do data logger; 

 mastro meteorológico, como estrutura de suporte dos equipamentos referidos; 

o que permite reunir um conjunto alargado de informação, cujo tratamento, por ferramentas informáticas 

específicas, permite então caracterizar o recurso eólico disponível na zona circunvizinha ao local em 

causa. 

Quanto ao segundo fator, as condições de receção da energia elétrica produzida são indicadas pela 

Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), a qual preliminarmente define as especificações técnicas 
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que a interligação com a rede elétrica recetora deve respeitar: possibilidade, capacidade, tensão 

nominal, infraestrutura recetora existente, secção dos respetivos condutores, etc. No caso particular de 

um projeto de Sobreequipamento de um parque eólico, as condições de receção da energia produzida 

são as mesmas que foram indicadas pela DGEG para o projeto do parque eólico antes do 

Sobreequipamento. Com efeito, a potência de injeção de energia na rede elétrica recetora de um 

parque eólico sobreequipado não se altera, apesar da potência instalada no parque eólico poder ser 

aumentada até ao limite máximo de 20% da potência de injeção atribuída. 

Quanto ao terceiro, a viabilidade para a implantação dos aerogeradores depende de inúmeros outros 

fatores, dos quais se destacam: 

 acesso: até ao parque eólico e entre as várias infraestruturas e equipamentos que o constituem; 

 local de implantação: área disponível, levantamento cadastral, permissão dos respetivos 

titulares, dados topográficos, características geológicas, proximidade a aglomerados 

populacionais, etc.; 

 possibilidade de licenciamento da construção: enquadramentos de ordenamento de território de 

carácter local (Plano Diretor Municipal), regional, nacional ou comunitário (Rede Natura 2000, 

por exemplo), ou outros condicionalismos, como por exemplo, de natureza ambiental, de 

circulação aeronáutica, de telecomunicações, geodésico, entre outros. 

Relativamente a acessos, importa referir que os aerogeradores de aplicação mais comum atualmente 

apresentam pás com uma envergadura superior aos 45 m, o que implica a utilização de gruas de 

dimensão significativa para as montar e transportes especiais para as deslocar, exigindo-se assim 

acessos com largura compatível, dotados de curvas de raio amplo e ausência de desníveis acentuados. 

Afigurando-se possível estabelecer condições mínimas satisfatórias quanto às premissas anteriores, é 

então possível proceder à avaliação técnico-económica da construção do parque eólico, tendo por base 

uma configuração inicial – potência a instalar, número de aerogeradores, acessos a utilizar e a criar, 

ligações elétricas (internas ou com a rede), edifício a construir, etc. 

Foi com base nos pressupostos e condicionamentos acima referidos, conjugado com as limitações 

impostas por condicionamentos de índole ambiental, patrimonial e de servidões, que resultou a 

configuração do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) que se apresenta no 

Desenho 1. 

3.4.2 Constituição Geral 

Com o projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) prevê-se a instalação 

de 7 aerogeradores (potência unitária de 4,0 MW), à qual corresponderá uma potência total instalada 

máxima de 28 MW (correspondente a cerca de 11% da potência de injeção atribuída ao Parque Eólico 

do Alto Minho I), com uma produção média anual estimada em 93 GWh. 
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A área total do projeto é aproximadamente 199 ha, embora a área efetivamente a ser utilizada, 

compreendendo a zona das plataformas dos aerogeradores e caminhos de acessos a construir, 

corresponderá a uma percentagem muito reduzida da área total do projeto. 

Em síntese, o Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) implica a 

instalação/execução dos seguintes elementos, cuja descrição mais detalhada se apresenta em seguida 

(Desenho 1 e Desenho 2): 

- 7 aerogeradores (4 no Subparque de Mendoiro/Bustavade e 3 no Subparque de Picos); 

- 7 plataformas de montagem dos aerogeradores; 

- rede de cabos elétrica e de comunicações subterrâneos de interligação dos novos aerogeradores 
à subestação do respetivo Subparque ou ao aerogerador existente mais próximo; 

- caminhos de acesso. 

3.4.2.1 Aerogeradores 

As torres dos aerogeradores a instalar serão constituídas por uma estrutura tubular cónica, em aço, 

com proteção anticorrosiva por galvanização, primário à base de pó de zinco e pintura final de 

acabamento com tinta à base de resina epoxídica. 

O eixo da turbina aciona um gerador instalado no interior de uma cabine fechada (nacelle), cabine esta 

situada no cimo da torre, onde existem outros equipamentos auxiliares destinados à operação do 

aerogerador face à velocidade e orientação do vento, à sua travagem e imobilização. No exterior da 

“nacelle” é instalado o equipamento de medida da velocidade do vento e do seu rumo. 

O aerogerador será do tipo eixo horizontal, de 3 pás e potência unitária de 4,0 MW. 

Na base da torre existe uma porta que permite entrar na base da torre e, a partir desse local, subir até 

à nacelle pelo interior, por meio de uma escada e um elevador com sistema de proteção. Cada 

segmento da torre está equipado com plataformas e iluminação de emergência. 

A energia elétrica produzida pelo aerogerador é conduzida para um posto de transformação, situado 

no interior da base da torre, no qual será elevada para a tensão nominal da rede elétrica interna do 

parque eólico e interligada a essa mesma rede. 

As características gerais dos aerogeradores previstos instalar no Sobreequipamento do Parque Eólico 

do Alto Minho I (2.ª Fase) são as indicadas a seguir. 

Dados gerais do aerogerador: 

- Potência unitária: 4.0 MW 

- Altura máxima da torre: 105 m 
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- Diâmetro máximo do rotor: 150 m 

Os aerogeradores são pintados, em fábrica, com tinta sem brilho (tinta mate), com uma cor que 

corresponde geralmente a um cinzento esbranquiçado. 

Todavia, a navegação aeronáutica impõe que alguns aerogeradores sejam dotados com equipamentos 

adicionais que permitam a sua sinalização, tais como luzes exteriores intermitentes diurnas, ou em 

alternativa a coloração das pás com faixas de cor vermelha, e luzes exteriores permanentes noturnas. 

Está previsto os aerogeradores terem balizagem aeronáutica de acordo com a Circular de Informação 

Aeronáutica n.º 10/03, de 6 de maio (Limitações em altura e balizagem de obstáculos artificiais à 

navegação aérea). 

3.4.2.2 Plataformas para Montagem dos Aerogeradores 

Para a montagem dos aerogeradores está prevista a execução de uma plataforma junto a cada 

aerogerador, com dimensões adequadas, 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. 

As dimensões da plataforma e o seu posicionamento em relação ao local de implantação do 

aerogerador dependem, entre outros fatores, das indicações do fabricante do aerogerador, do espaço 

disponível, da morfologia do terreno e do respetivo acesso. A plataforma é feita em terreno natural, 

devidamente consolidado. Para aerogeradores implantados ao longo dos acessos, em alguns casos é 

possível utilizar os acessos como parte integrante das plataformas de montagem, diminuindo assim a 

área efetivamente intervencionada. Ainda assim, poderá afirmar-se que a dimensão de cada plataforma 

será da ordem de cerca de 2490,75 m2 (61,5 m por 40,5 m). 

Após a montagem dos aerogeradores as plataformas são desmobilizadas, procedendo-se à sua 

requalificação ambiental. Assim, de modo a que o impacte paisagístico seja reduzido, as plataformas 

são cobertas com terra vegetal. De modo a permitir o acesso de um veículo ligeiro ao aerogerador, 

para efeitos de manutenção do mesmo, é mantida somente uma via com pavimento em tout-venant até 

e em redor do aerogerador, numa faixa de 4 a 6 m de largura (Fotografia 1). 
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Fotografia 1 – Aspeto da plataforma de um aerogerador. 

Na Fotografia 2 apresenta-se um conjunto de duas fotografias onde à esquerda se pode observar uma 

plataforma de trabalho para montagem de um aerogerador, e à direita, a mesma plataforma após ter 

sido feita a recuperação paisagística. 

  

Fotografia 2 – Plataforma de trabalho adjacente a um aerogerador, à esquerda durante a fase de 
montagem e à direita após a recuperação paisagística. 

3.4.2.3 Rede Elétrica Interna 

Os postos de transformação dos aerogeradores, que ficarão no interior da base da torre do 

aerogerador, serão ligados à respetiva subestação (aerogeradores A30 do Subparque de Picos e A29 

do Subparque de Mendoiro/Bustavade) ou ao aerogerador, existente, mais próximo do Parque Eólico 
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do Alto Minho I (aerogeradores A28 e A29 do Subparque de Picos e A27, A28 e A30 do Subparque de 

Mendoiro/Bustavade), por cabos elétricos a 20 kV e de comunicações subterrâneos, instalados em 

vala, sempre que possível, ao longo dos acessos, com uma profundidade máxima de 1,2 m e 1,0 m de 

largura. Em ambos os Subparques, está prevista a construção de vala de cabos que não acompanha 

o acesso (entre o A28 e o A1 do Subparque de Mendoiro/Bustavade e entre o A28 e o A27 do 

Subparque de Picos). Nestas duas situações a área a intervencionar com a construção da vala será 

menor do que se acompanhasse o acesso. 

A extensão total das valas de cabo no Subparque de Picos é de cerca de 1165 m e no Subparque de 

Mendoiro/Bustavade é de cerca de 2881 m. 

3.4.2.4 Acessos a Criar 

No âmbito de caminhos de acessos, devem ser consideradas duas situações distintas: uma é o acesso 

até à zona de implantação do parque eólico, a partir de estradas nacionais/municipais, outra são os 

caminhos de acesso aos diversos equipamentos constituintes do parque eólico. 

Em qualquer dos casos, as dimensões das componentes dos aerogeradores a transportar e os meios 

materiais a movimentar, em particular gruas, recomendam a necessidade de que os acessos sejam 

desprovidos de declives acentuados, dotados de largura adequada e isentos de curvas de raio 

apertado. 

As estradas de acesso até aos locais de implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto 

Minho I (2.ª Fase) não serão alvo de intervenção, na medida em que apresentam características 

adequadas à movimentação dos veículos de grande dimensão de transporte dos materiais necessários 

à obra, pois correspondem aos mesmos acessos já utilizados anteriormente para a construção dos 

referidos Subparques. 

No caso do Subparque de Mendoiro/Bustavade, o percurso dos aerogeradores até ao local de 

instalação do Sobreequipamento é o seguinte: A3, EN101, EN202, EN304, estrada florestal, CM1103, 

CM505 e CM1110, de onde parte o acesso existente ao Subparque de Mendoiro/Bustavade. 

No caso do Subparque de Picos o percurso dos aerogeradores até ao local de instalação do 

Sobreequipamento é o seguinte: A3, EN101, EN202 e EN202-3, de onde parte o acesso existente ao 

Subparque de Picos. 

Contudo, está previsto proceder à abertura de novos caminhos para acesso aos locais de implantação 

dos novos aerogeradores numa extensão de 3,9 km (2216 m no Subparque Eólico de Mendoiro/ 

Bustavade e 1633 m no Subparque Eólico de Picos), a partir dos acessos existentes no interior dos 

respetivos Subparques. 
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Os novos caminhos terão uma largura variável entre 6,7 m e 8,1 m (Figura 2), incluindo uma faixa de 

rodagem de 5,5 m que será pavimentada com uma camada de 20 cm de tout-venant, em caixa e sobre 

terreno estabilizado. 

Em troços dos novos caminhos de acesso cujo declive seja maior de 12%, está prevista a colocação 

de uma camada de gravocimento com 30 cm de espessura, dos quais 15 cm em tout-venant. 

  

Figura 2 – Perfis transversais Tipos dos Acessos. 

3.4.3 Atividades das Fases do Projeto 

3.4.3.1 Fase de Construção 

3.4.3.1.1 Estaleiro 

Para a execução da obra de construção do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I 

(2.ª Fase) será necessário montar um estaleiro na área de implantação do Subparque de Picos 

(Figura 3) e outro na área de implantação do Subparque de Mendoiro/Bustavade (Figura 4), que 

ocuparão uma área de cerca de 1500 m2/estaleiro. 
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Fonte: World Imagery - Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, 
and the GIS User Community 

Figura 3 – Localização prevista do estaleiro no Subparque de Picos, junto da subestação existente. 

 

  
Fonte: World Imagery - Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, 
USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community 

Figura 4 – Localização prevista do estaleiro no Subparque de Mendoiro/Bustavade, na proximidade da 

subestação existente. 
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As áreas de estaleiro incluem, para além de contentores de apoio semelhantes aos que se apresentam 

na fotografia que se segue, uma zona destinada a armazenamento temporário de materiais diversos, 

tais como resíduos e inertes, e uma zona de estacionamento de veículos e máquinas afetos à obra. 

 

Fotografia 3 – Exemplo de um estaleiro da obra de construção de um parque eólico com características 

semelhantes. 

Os estaleiros, bem como eventuais zonas complementares de apoio, serão desmantelados no final da 

fase de construção e todas as zonas intervencionadas serão completamente naturalizadas, de acordo 

com as medidas de minimização apresentadas no presente documento. 

3.4.3.1.2 Trabalhos de Construção 

As obras irão iniciar-se com a abertura de novos acessos até aos locais de implantação dos 

aerogeradores (Fotografia 4), a partir dos acessos existentes. 

A construção de acessos inclui, para além do alargamento e da regularização/estabilização do 

pavimento da via, a execução das infraestruturas de drenagem (valetas e passagens hidráulicas – 

Fotografia 4). 

  

 

Fotografia 4 – Valeta e construção de uma passagem hidráulica. 
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Ao longo dos caminhos de acesso a cada aerogerador é necessário proceder à abertura de uma vala 

para instalação dos cabos elétricos e de comunicações de interligação entre os novos aerogeradores 

e os aerogeradores, existentes mais próximos, ou entre os novos aerogeradores e a subestação 

existente (Fotografia 5). 

 

 

 

 

 

Fotografia 5 – Abertura de vala para instalação de cabos elétricos. 

Após a execução dos acessos, a fase seguinte consiste na execução dos maciços das fundações das 

torres dos aerogeradores. Esta fase, que pressupõe a execução de escavações e betonagens, é feita 

por etapas conforme se ilustra no conjunto de fotografias apresentados na figura seguinte. 
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Fotografia 6 – Execução da fundação da torre de um aerogerador. 
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Cada maciço para fundação da torre que irá suportar o aerogerador propriamente dito, terá um volume 

de cerca de 525 m3, volume este que varia com o processo construtivo associado ao tipo de fabricante 

da máquina a instalar. O betão necessário à execução das obras virá de uma central de betão 

certificada do exterior do parque eólico. 

Após a execução dos maciços das fundações das torres dos aerogeradores, procede-se então à 

preparação da plataforma de trabalho para a montagem dos aerogeradores. Para o efeito é necessário 

proceder à remoção de vegetação e da camada de solo vivo, e proceder à regularização do pavimento, 

sendo aproveitado para esse fim o material sobrante originado pela abertura do cabouco para execução 

do maciço de fundação. 

3.4.3.1.3 Montagem dos Aerogeradores 

Concluída a plataforma de trabalho é possível então dar início à montagem do aerogerador 

propriamente dito, para a qual se torna necessário recorrer a gruas, conforme já referido, do tipo das 

que se apresentam de seguida na Fotografia 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 7 – Ocupação e dimensão de uma plataforma de trabalho para montagem de um aerogerador. 

A montagem do aerogerador inicia-se com a montagem da torre em aço, pré-fabricada, sendo 

transportada para o local dividida em secções. A sua montagem será feita com recurso a grua 

(Fotografia 8). 
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Fotografia 8 – Montagem de uma torre de aço. 



VENTOMINHO – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 
 
SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DO ALTO MINHO I 
(2.ª FASE) 
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 

19083 - VENTOMINHO – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. – Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase)  

29 

Em seguida procede-se à montagem da cabine, incluindo os equipamentos no seu interior, e das pás 

(Fotografia 9). 

 

 

Fotografia 9 – Montagem da cabine e pás de um aerogerador. 
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3.4.3.1.4 Recuperação Paisagística 

Na fase final de construção, terminada a montagem dos aerogeradores e restantes obras anteriormente 

descritas, é necessário proceder à recuperação paisagística de todas as zonas intervencionadas, 

nomeadamente os 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. 

O principal objetivo da recuperação paisagística é o da minimização do impacte paisagístico, e 

estabilização dos solos, evitando que estes estejam muito tempo descobertos, sujeitos a chuvas 

intensas e ventos fortes, e a ações erosivas. A colocação de terra vegetal para o restabelecimento da 

vegetação autóctone, nas zonas intervencionadas acima referidas, constitui uma das principais 

medidas a adotar. 

 

 

Fotografia 10 – Aspeto Geral de um Parque Eólico no final do período de construção e após as 

intervenções de recuperação das áreas intervencionadas (A – Acessos e Valas de Cabos, B - Plataforma 

Aerogeradores). 

A 

B 
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Privilegia-se uma situação em que a recuperação da vegetação se faça naturalmente sem fomentar a 

plantação e sementeira de quaisquer espécies. Dependendo dos resultados verificados através da 

implementação do Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas será avaliada a necessidade de 

o Promotor do projeto executar posteriormente uma hidrossementeira. 

3.4.3.2 Fase de Exploração 

Na fase de exploração a presença humana é apenas necessária em situações de manutenções 

programadas dos aerogeradores ou outras situações que não possam ser controladas remotamente, 

já que muitas das operações, relacionadas com a operacionalidade dos aerogeradores são efetuadas 

remotamente. 

No caso de necessidade de substituição de grandes componentes do aerogerador (exemplo, pás, 

gerador, gearbox, etc.), devido a avaria ou danos de origem externa (exemplo, relâmpago), será preciso 

instalar uma grua na plataforma de montagem. Para esse efeito, a camada de terra vegetal existente 

na plataforma será afastada para os seus limites para, no final da intervenção, ser reposta no mesmo 

local de onde foi retirada. 

Os acessos criados serão mantidos durante a vida útil de exploração, e serão beneficiados sempre que 

as condições da sua utilização se deteriorem. 

3.4.3.3 Fase de Desativação 

Uma vez concluído o período de vida útil do Projeto este será desativado, estando prevista a 

desmontagem dos aerogeradores e o seu transporte para reciclagem através de um operador 

licenciado para o efeito. 

Após a retirada da torre dos aerogeradores, ficará apenas a fundação, completamente subterrânea. 

Eventualmente poder-se-á ponderar a remoção total ou parcial (de pelo menos 0,5 m) das fundações 

de betão dos aerogeradores enviando os materiais resultantes para a reciclagem, quando possível. No 

entanto, não representando a permanência das fundações qualquer perigo ou ameaça para o meio 

envolvente, poder-se-ão manter intactas, preconizando-se nestes locais o espalhamento de uma 

camada de terra vegetal, numa espessura da ordem de 0,15 m. 

Em relação aos cabos de ligação dos aerogeradores à subestação ou ao aerogerador mais próximo, 

no final da vida útil do projeto serão removidos. 

No que respeita aos novos acessos construídos no âmbito do Sobreequipamento, no final da vida útil 

do projeto, deverão ser renaturalizados. 

Salienta-se que toda a área intervencionada será alvo de uma recuperação paisagística de forma a 

devolver-lhe as condições naturais atuais. 
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3.5 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS 

3.5.1 Fase de Construção 

Para a generalidade das atividades envolvidas na fase de construção será necessário a utilização de 

diversos tipos de materiais comuns em obras de construção civil, nomeadamente, betão e ferro 

(maciços das fundações dos aerogeradores), areia (vala de cabos), tout-venant (acessos), etc. 

No que diz respeito aos aerogeradores, os principais tipos de materiais que os constituem são: 

 fibra de vidro reforçada a resina de poliéster (pás); 

 aço revestido a fibra de vidro reforçada a resina de poliéster (cabine); 

 aço carbono, galvanizado/metalizado e pintado com tinta anti corrosão (torre em aço). 

A principal utilização de energia, na fase de construção, corresponde aos motores de combustão a 

gasóleo das máquinas (veículos, gruas e caterpillars) e de alguns outros pequenos equipamentos. 

3.5.2 Fase de Exploração 

Com o projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) serão instalados mais 

7 aerogeradores de 4,0 MW de potência unitária. A potência total instalada com o Sobreequipamento 

do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será de 28 MW e estima-se uma produção média anual de 

cerca de 93 GWh. 

Na fase de exploração as principais atividades estão relacionadas com a manutenção e reparação dos 

acessos e as manutenções preventivas dos aerogeradores, pelo que os principais materiais utilizados 

durante a exploração serão o tout-venant para reparação dos acessos, e vários materiais necessários 

às manutenções preventivas dos aerogeradores, nomeadamente produtos lubrificantes, parafusos de 

suporte, luzes de navegação, etc. 

3.5.3 Fase de Desativação 

Na fase de desativação prevê-se que não haja consumo de materiais, mas apenas consumo de energia 

elétrica e combustível diesel, para atividade de camiões, máquinas e equipamentos diversos. 
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3.6 PRODUÇÃO DE EFLUENTES, RESÍDUOS E EMISSÕES 

3.6.1 Fase de Construção 

Na fase de construção são previsíveis os seguintes tipos de efluentes, resíduos e emissões: 

- águas residuais provenientes das instalações sanitárias do estaleiro; 

 

- águas residuais provenientes das operações de betonagem, pavimentação e outros 

trabalhos de construção civil. 

 

Eventualmente podem, ainda, ocorrer derrames acidentais de óleos, combustíveis e produtos afins, no 

entanto, desde que sejam aplicadas convenientemente as medidas de minimização propostas no 

presente documento, esta situação será evitada. 

Prevêem-se os seguintes tratamentos/destino final dos efluentes produzidos: 

- No que diz respeito às instalações sanitárias dos estaleiros, serão utilizadas instalações 

sanitárias amovíveis; 

- Para as águas residuais resultantes das operações de construção civil como é o caso das 

operações de betonagem, será aberta uma bacia de retenção (2 m por 1 m), na qual será 

efetuada a descarga das águas resultantes das lavagens das autobetoneiras. A bacia será aberta 

junto a cada aerogerador, e no final da betonagem dessa fundação, todo o material será 

incorporado na respetiva plataforma; 

- Os 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 creditada pela Agência Portuguesa do Ambiente. 

- resíduos sólidos urbanos provenientes do estaleiro; 

- resíduos vegetais provenientes da desmatação/decapagem do terreno; 

- materiais inertes (terras) provenientes das escavações e da camada de tout-venant dos 

acessos; 

- embalagens plásticas, metálicas e de cartão, armações, cofragens, entre outros materiais 

resultantes das diversas obras de construção civil. 
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O armazenamento temporário de resíduos será efetuado na zona destinada a estaleiro ou em eventuais 

zonas complementares de apoio aos estaleiros. 

Prevêem-se os seguintes destinos finais relativamente aos resíduos produzidos: 

- os resíduos tais como plásticos, madeiras e metais serão armazenados em contentores 

específicos, e transportados por uma empresa devidamente creditada pela Agência Portuguesa 

do Ambiente; 

- Os resíduos vegetais resultantes da desmatação/decapagem do terreno serão incorporados na 

terra vegetal, não constituindo assim um resíduo; 

- Os materiais inertes (terras) provenientes das escavações serão utilizados no aterro das 

plataformas, não constituindo também um resíduo. 

 

- incremento dos níveis sonoros contínuos e pontuais devido à utilização de maquinaria 

pesada e tráfego de veículos para transporte de pessoas, materiais e equipamentos; 

- ruido provocado pela utilização de martelo pneumático ou de explosivos no desmonte de 

rocha; 

- poeiras resultantes das operações de escavação e da circulação de veículos e 

equipamentos em superfícies não pavimentadas; 

- gases emitidos pelos veículos e maquinaria pesada afetos à obra. 

3.6.2 Fase de Exploração 

Nesta fase são previstos os seguintes tipos de efluentes, resíduos e emissões: 

- peças ou parte de equipamento substituído; 

- materiais sobrantes das manutenções (filtros, pastilhas de travões, recipientes de 

lubrificantes, etc.); 

- óleos e produtos afins utilizados na lubrificação dos diversos componentes do 

aerogerador. 

- materiais inertes (terras) provenientes da camada de tout-venant dos acessos. 

 

 
R 
E 
S 
Í 
D 
U 
O 

S 

E 
M 
I 
S 
S 
Õ 
E 

S 



VENTOMINHO – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 
 
SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DO ALTO MINHO I 
(2.ª FASE) 
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 

19083 - VENTOMINHO – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. – Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase)  

35 

- ruído resultante da circulação pontual de viaturas que realizam as manutenções 

preventivas;  

- ruído proveniente das operações de reparação e substituição de equipamento; 

- ruído emitido pelo funcionamento dos aerogeradores. 

 

A recolha e encaminhamento dos efluentes e resíduos produzidos na fase de exploração será da 

responsabilidade da empresa que estiver a fazer a manutenção do Sobreequipamento do Parque Eólico 

do Alto Minho I (2.ª Fase), a qual deverá garantir que os mesmos sejam integrados no circuito adequado 

de recolha e tratamento de resíduos sólidos, nomeadamente os indicados pela Agência Portuguesa do 

Ambiente. 

3.6.3 Fase de Desativação 

Após o termo da sua vida útil, as infraestruturas que integram o Sobreequipamento do Parque Eólico 

do Alto Minho I (2.ª Fase) serão desativadas e os respetivos equipamentos removidos. 

Nessa fase 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 das fundações dos aerogeradores. 

Chama-se a atenção para o facto da maioria dos materiais que compõem um aerogerador serem 

recicláveis (pás, torre e nacelle). 

3.7 DESCRIÇÃO DOS PROJETOS ASSOCIADOS 

Não existem projetos associados relativamente ao projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico do 

Alto Minho I (2.ª Fase), uma vez que não será necessário construir uma nova subestação nem uma 

nova linha elétrica para a ligação do projeto à rede elétrica nacional. 

3.8 CALENDARIZAÇÃO DAS FASES DO PROJETO 

3.8.1 Fase de Construção 

Apresenta-se de seguida, um cronograma da fase de construção do projeto de Sobreequipamento do 

Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase), devendo este ser encarado apenas como um cronograma 

base para orientação, sujeito posteriormente, se necessário, a alteração. 
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Salienta-se que a construção será iniciada no Subparque de Mendoiro/Bustavade, de modo a cumprir 

a medida de minimização relativa à calendarização dos trabalhos de construção proposta apenas para 

o Subparque de Picos (ver subcapítulo 8.3). 

Quadro 3 – Programação temporal da fase de construção do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto 

Minho I (2.ª Fase). 

ATIVIDADES 
2021 2022 

MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN 

               Assinatura do auto de consignação               

               

Subparque de Picos               

               Construção dos acessos e plataformas               

               Fundação dos aerogeradores               

               Construção das valas e instalação dos cabos               

               Montagem dos aerogeradores               

               Comissionamento e período experimental               

               Adaptações na subestação               

               Conclusão dos acessos e requalificação ambiental               

                              

Subparque de Mendoiro/Bustavade               

               Construção dos acessos e plataformas               

               Fundação dos aerogeradores               

               Construção das valas e instalação dos cabos               

               Montagem dos aerogeradores               

               Comissionamento e período experimental               

               Adaptações na subestação               

               Conclusão dos acessos e requalificação ambiental               

                              

Assinatura do auto de receção               

               

3.8.2 Fase de Exploração 

A fase de exploração (vida útil) prevista para um projeto deste tipo é de 25 anos. 

3.9 ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 

Todo o processo conducente à construção de um Parque Eólico e respetivos projetos associados é um 

exercício iterativo de propostas de localização para aerogeradores em função dos dados de recurso 

eólico, das condicionantes ambientais que se identificam, das restrições técnicas em termos 

construtivos, da disponibilidade de áreas contratadas para a instalação do Parque Eólico e também, 

não menos importante, do impacte na viabilidade económica do projeto de algumas das soluções 

propostas. 

De forma a melhor se compreender as razões que levam à escolha de determinado local, importa 

também referir o seguinte: 

 Devido aos custos de instalação deste tipo de projeto e aos custos e receitas de exploração dos 

parques eólicos, verifica-se que a rentabilidade mínima só é alcançada em sítios onde a 

velocidade média anual do vento seja elevada; 



VENTOMINHO – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 
 
SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DO ALTO MINHO I 
(2.ª FASE) 
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 

19083 - VENTOMINHO – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. – Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase)  

37 

 Assegurar a disponibilidade dos terrenos, normalmente procedendo ao seu arrendamento, 

acarreta custos avultados. Além disso, há que estudar as características do vento para esse 

terreno, processo que deverá ocorrer durante alguns anos; 

 Estudos diversos de avaliação do potencial eólico em Portugal continental identificam as zonas 

mais montanhosas do território e a costa alentejana e algarvia como áreas em que ocorrem as 

condições ótimas para a implantação de parques eólicos; 

 Um estudo efetuado pelo INEGI – Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial em 

outubro de 2000, identificou cerca de 87% das áreas exploráveis para desenvolvimento destes 

projetos em áreas com algum tipo de estatuto de proteção da natureza, nomeadamente em locais 

propostos para vir a integrar Rede Natura 2000, que abrange cerca de 21% do território nacional. 

Pelas várias razões acima referidas, e tendo em consideração os antecedentes deste projeto enquanto 

projeto de Sobreequipamento, a análise de alternativas fica restringida ao espaço disponível adjacente 

ou na proximidade dos Subparques que integram o Parque Eólico do Alto Minho I, conjugado com o 

resultado da avaliação do potencial eólico, a disponibilidade de terrenos e a salvaguarda das 

condicionantes arqueológicas, ambientais e de servidões. 

4 DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A caracterização da área de estudo visa descrever o estado do ambiente da área onde se prevê que, 

direta ou indiretamente, se podem sentir os efeitos da implementação do projeto de forma a poder servir 

como situação de referência para a identificação e avaliação dos impactes, positivos e negativos, 

decorrentes da concretização do projeto, bem como perspetivar a evolução da área sem projeto. 

Numa fase preliminar, ao nível de estratégia, foram definidas as perspetivas de abordagem do presente 

Estudo de Impacte Ambiental, de acordo com a legislação em vigor e tendo por base a natureza, 

componentes e localização do projeto em análise. 

Assim, a análise preliminar dos impactes ambientais decorrentes da construção e exploração do projeto 

do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase), fundamentou a seleção da área de 

estudo para a caracterização do estado atual do ambiente e avaliação dos respetivos impactes. 

Face ao âmbito do estudo e à natureza, componentes e localização do projeto em análise, e tendo por 

base a metodologia a aplicar, definiram-se diferentes áreas de estudo, com níveis de abordagem mais 

ou menos detalhada, consoante os fatores ambientais em análise. Assim, consideraram-se os 

seguintes níveis de abordagem: 

 um primeiro nível de abordagem bastante detalhado, por forma a avaliar fundamentalmente os 

impactes ambientais que deverão ocorrer durante a fase de construção do projeto. Para isso 

considerou-se o espaço correspondente a um buffer de 100 m à área de implantação do projeto 

(totalizando uma área de estudo de 199 ha);  
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 num segundo nível em escala de abordagem menos detalhada, e para questões que extravasam 

o contexto local anterior, nomeadamente para avaliação do nível socioeconómico da região, 

paisagem e fauna, considerou-se uma área um pouco mais vasta por forma a avaliar 

fundamentalmente o impacte ambiental que deverá ocorrer na fase de exploração. Neste âmbito, 

em que a análise incide numa zona mais abrangente, a área de estudo correspondente é 

indicada no respetivo capítulo. Salienta-se no caso específico da paisagem, que foi considerada 

uma zona envolvente ao Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) de 5 km. 

5 CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO ATUAL DO AMBIENTE 

5.1 CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

5.1.1 Considerações Gerais 

A análise do descritor Clima e alterações climáticas no presente documento, considera-se apenas pela 

necessidade de se apresentar um correto enquadramento biofísico da área de inserção do Projeto. 

De qualquer modo, devido à tipologia que o presente Projeto apresenta, não se perspetiva que este 

venha a gerar impactes negativos no clima, sendo expectáveis impactes positivos resultantes das 

emissões de CO2 evitadas. No entanto, algumas das variáveis climáticas em análise permitem 

fundamentar um melhor conhecimento dos impactes sobre alguns descritores, por exemplo, os 

recursos hídricos, destacando-se neste âmbito, a precipitação, a temperatura do ar e regime de ventos. 

5.1.2 Metodologia 

Para a caracterização deste descritor optou-se por recorrer à informação disponibilizada no Plano 

Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) de Melgaço (2018-2027) que recolheu 

dados das estações mais próximas ao Concelho de Melgaço, as situadas no território nacional e na 

vizinha Galiza (Entrimo). As observações dependem do Instituto Português do Mar e da Atmosfera e 

da Rede Meteorológica da Galiza – MeteoGalicia. Salienta-se, que a informação disponibilizada no 

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Monção é semelhante à do PMDFCI de 

Melgaço, pelo que se optou pela apresentação da informação de apenas um dos Planos. 

Ao nível climático, esta região apresenta nítida influência atlântica que, conjuntamente com o vale do 

Rio Minho e vales subsidiários e influências da região montanhosa do interior, lhe imprime 

características próprias. 
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Quadro 4 – Rede de Observatórios Meteorológicos usados no Diagnóstico. 

 

Fonte: Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Melgaço (2018-2027). 

5.1.3 Temperatura do Ar 

Considerando os registos da estação meteorológica local, da Valinha, e as estações próximas, janeiro 

é o mês com temperatura média, máxima e mínima mais baixa e aquele que, mais frequentemente, é 

o mês mais frio do ano (em 64,3% dos anos). Assinale-se ainda a ligeira frequência de fevereiro (21,4%) 

e dezembro (14,3%) como meses mais frios do ano. 

Quadro 5 – Distribuição Mensal da Temperatura Média. 

 
Dados/Fonte: Instituto Português de Meteorologia, MeteoGalicia, 2005. Centro Meteorológico Zonal de Galiza, Centro de 
Investigações Florestais de Lourizán, Carballeira e outros (1983) - Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de 
Melgaço (2018-2027). 

As temperaturas média, máxima e mínima mais elevadas ocorrem em julho. Contudo, a análise da 

variabilidade com que cada um dos meses foi o mais quente do ano revela que não foi julho, mas sim 

agosto aquele que mais frequentemente se registou como o mais quente do ano (50%). 
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Quadro 6 – Distribuição Estacional das Temperaturas. 

 
Dados/Fonte: Instituto Português de Meteorologia, MeteoGalicia, 2005. Centro Meteorológico Zonal de Galiza, Centro de 
Investigações Florestais de Lourizán, Carballeira e outros (1983) - Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de 
Melgaço (2018-2027). 

Os valores extremos de temperatura produzem-se em julho e agosto (Quadro 7), coincidindo com a 

quebra pluviométrica e um período de secura superior a 15 dias, quando a média das máximas 

absolutas das estações de referência situa-se próximas dos 30°C. 

Quadro 7 – Distribuição Mensal da Temperatura 

 
Dados/Fonte: INM. Centro Zonal de A Coruña - Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Melgaço (2018-
2027). 
t: temperatura média; tm: temperatura média das mínimas; tM: temperatura média das máximas; Tm: temperatura média das 
mínimas absolutas; TM: temperatura média das máximas absolutas 

Como se pode observar na Figura 5, a temperatura máxima mensal apresenta, ao longo do ano, valores 

relativamente semelhantes aos valores da temperatura média, atingindo uma diferença maior nos 

meses de julho, agosto e setembro. 
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Dados/Fonte: Normais climatológicas das diversas estações meteorológicas usadas no presente estudo - Plano Municipal de 
Defesa da Floresta Contra Incêndios de Melgaço (2018-2027). 

Figura 5 – Valores mensais da temperatura média, média das máximas e valores máximos. 

5.1.4 Humidade Relativa do Ar 

Tendo por base as normais climatológicas referente aos registos da humidade relativa na EM de 

Valinha (Monção) entre 1967 e 1990, (IM, 2006), o valor médio anual da humidade relativa varia entre 

os 79% às 9 h e os 71% medidos às 18 h. 

Os registos efetuados revelam que a percentagem de humidade do ar é maior ao início da manhã (09 

horas), apresentando um ligeiro decréscimo nas medições efetuadas às 18 horas. 

Como se pode observar no gráfico seguinte, os valores mais baixos surgem nos meses de junho, julho, 

agosto e setembro e os mais elevados em novembro, dezembro e janeiro. 

O Concelho apresenta valores de humidade relativa elevados, entre 71% e 79% (valores médios 

anuais), devido à influência das suas numerosas linhas de água. 

 
Dados/Fonte: Normais climatológicas da Estação Meteorológica de Valinha (Monção) - 1967-1990 (IPMA, 2012) - Plano Municipal 
de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Melgaço (2018-2027). 

Figura 6 – Valores médios mensais da humidade relativa do ar às 9 e 18 horas entre 1967 e 1990. 
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5.1.5 Precipitação 

Tal como nas restantes regiões de Portugal Continental, o verão é a estação do ano que concentra o 

menor valor de precipitação (Quadro 8). 

Quadro 8 – Distribuição percentual das precipitações estacionais e total anual. 

 
Dados/Fonte: Instituto Português de Meteorologia, Centro Meteorológico Zonal de Galiza, Centro de Investigações Florestais de 
Lourizán, Carballeira e outros (1983) - Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Melgaço (2018-2027). 

A análise da precipitação total mensal média, com base nos dados registados nas estações que 

constituem o presente diagnóstico (valores do Quadro 9), revela que janeiro foi o mês que registou os 

maiores quantitativos médios mensais (200 mm), seguido de dezembro (189 mm) e fevereiro (176 mm) 

(Quadro 9). 

Quadro 9 – Distribuição Mensal das Precipitações. 

 
Dados/ Fonte: Instituto Português de Meteorologia, MeteoGalicia: Centro Meteorológico Zonal da Galiza, Centro de Investigações 
Florestais de Lourizán, Carballeira e outros (1983) - Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Melgaço (2018-
2027). 

A observação da distribuição das precipitações e sua intensidade segundo o número de dias revela 

que a maior concentração ocorre nos meses de janeiro, fevereiro e dezembro (Quadro 10). Pelo 

contrário, os dias com menos precipitação e chuva de menor intensidade em julho, agosto e setembro.  

Relativamente aos meses menos chuvosos destacam-se julho e agosto, correspondendo a 2% e 3% 

respetivamente do total da média da precipitação registada nas estações de referência (Quadro 10). 
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Quadro 10 – Distribuição das precipitações e a sua intensidade segundo o número de dias. 

 
Dados/Fonte: Instituto Português de Meteorologia - Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Melgaço (2018-
2027). 

Os meses de julho e agosto registam em média apenas 3 dias de chuva, segundo os dados das 

estações de Monte Aloia e Granxa de Louro (Quadro 11).  

Quadro 11 – Média do número de dias de chuva. 

 
Dados/Fonte: INM. Centro Zonal de A Coruña - Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Melgaço (2018-
2027). 

Na Figura 7 apresenta-se o valor das normais climatológicas para a distribuição da precipitação média 

mensal ao longo do ano, nas estações de referência. Relativamente à precipitação média total, pode-

se constatar que a partir de maio ocorre uma quebra acentuada, sendo julho o mês mais seco com 

cerca de 26 mm de precipitação média total. Este padrão inverte-se a partir do mês de setembro, 

aumentando os valores significativamente até janeiro, mês em que se verifica o valor máximo de 

precipitação média total (cerca de 200 mm). 

 

Dados/ Fonte: Instituto Português de Meteorologia, MeteoGalicia: Centro Meteorológico Zonal da Galiza, Centro de Investigações 
Florestais de Lourizán, Carballeira e outros (1983) - Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Melgaço (2018-2027). 

Figura 7 – Precipitação média mensal nas estações de referência. 
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5.1.6 Vento 

Neste estudo são apresentados os valores das normais registadas na estação climatológica de 

Monção/Valinha. Para o parâmetro Vento os registos constantes nas normais climatológicas 

consultadas, referem-se a um período de 13 anos, compreendido entre os anos de 1967 e 1980. Nesta 

região os ventos predominantes são de Sudoeste (28,9%) e de Nordeste (22,1%), atingindo valores de 

velocidade média da ordem dos 8,5 e 10,9 km/h, respetivamente (Figura 8). 

 

Figura 8 – Frequência (%) e velocidade (km/h) do vento por rumo na EC Monção/Valinha. 

Os ventos de intensidade muito forte são pouco frequentes na região ocorrendo em 2,6 dias por ano 

ventos com velocidades médias superiores a 36 km/h, e em apenas 0,4 dias por ano atingem 

velocidades superiores a 55 km/h. 

5.1.7 Alterações Climáticas 

5.1.7.1 Enquadramento Geral 

O Quadro Estratégico para a Política Climática (QEPiC) encontra-se vertido na Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 56/2015, de 30 de julho, que estabelece a visão e os objetivos da política climática 

nacional no horizonte 2030, reforçando a aposta no desenvolvimento de uma economia competitiva, 

resiliente e de baixo carbono, contribuindo para um novo paradigma de desenvolvimento para Portugal. 

No QEPiC são emanadas orientações e é estabelecido um quadro integrado, complementar e 

articulado de instrumentos de política climática no horizonte 2030. 

O QEPiC, que pretende dar respostas às alterações climáticas numa ótica integrada de adaptação e 

mitigação, tem um alcance abrangente, designadamente: 
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- Aprova o Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030 (PNAC 2020/2030); 

- Aprova a segunda fase Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 

2020); 

- Determina que Portugal deve reduzir as suas emissões de gases com efeito de estufa para 

valores de - 18% a -23% em 2020 e de -30% a -40% em 2030, face a valores de 2005, 

contingentado aos resultados das negociações europeias; 

- Cria a Comissão Interministerial do Ar e das Alterações Climáticas (CIAAC), confere-lhe 

atribuições e regulamenta o seu funcionamento, entre outros aspetos; 

- Revoga as Resoluções do Conselho de Ministros n.º 59/2001, de 30 de maio, e 24/2010, de 18 

de março. 

A concretização da visão estabelecida para o QEPiC assenta nos seguintes objetivos: 

i) Promover a transição para uma economia de baixo carbono, gerando mais riqueza e emprego, 

contribuindo para o crescimento verde; 

ii) Assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões de GEE; 

iii) Reforçar a resiliência e as capacidades nacionais de adaptação; 

iv) Assegurar uma participação empenhada nas negociações internacionais e em matéria de 

cooperação; 

v) Estimular a investigação, a inovação e a produção de conhecimento; 

vi) Envolver a sociedade nos desafios das alterações climáticas, contribuindo para aumentar a ação 

individual e coletiva; 

vii) Aumentar a eficácia dos sistemas de informação, reporte e monitorização; 

viii) Garantir condições de financiamento e aumentar os níveis de investimento; 

ix) Garantir condições eficazes de governação e assegurar a integração dos objetivos climáticos 

nos domínios setoriais. 

O QEPiC estabelece políticas nacionais de mitigação de alterações climáticas que visam promover a 

transição para uma economia competitiva e de baixo carbono, designadamente através da redução de 

emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE) de forma a alcançar uma meta de redução de emissões 

de GEE de 30% a 40% em 2030 em relação a 2005 e colocando Portugal numa trajetória de redução 

de emissões de longo prazo, em linha com os objetivos europeus. 



VENTOMINHO – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 
 
SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DO ALTO MINHO I 
(2.ª FASE) 
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 

19083 - VENTOMINHO – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. – Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase)  

46 

Quanto às políticas de adaptação às alterações climáticas que decorrem da necessidade de resposta 

aos efeitos das alterações, e que assentam no princípio de que uma atuação tardia se traduzirá no 

agravamento dos custos da adaptação, estas destinam-se a promover a resiliência do território e da 

economia, reduzindo as vulnerabilidades aos efeitos das alterações climáticas e tirando partido das 

oportunidades geradas. Neste contexto releva-se o facto de a generalidade dos estudos científicos 

mais recentes apontar a região do sul da Europa como uma das áreas potencialmente mais afetadas 

pelas alterações climáticas, encontrando-se Portugal entre os países europeus com maior 

vulnerabilidade aos impactes das alterações climáticas. 

Em 2016, na Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, 

Portugal assumiu o objetivo de atingir a Neutralidade Carbónica até 2050, tendo desenvolvido o Roteiro 

para a Neutralidade Carbónica 2050 que estabeleceu a visão, as trajetórias e linhas de orientação para 

as políticas e medidas a concretizar para este horizonte temporal. Em linha com as conclusões do 

Relatório Especial do IPCC sobre 1,5ºC, concluiu-se que o período até 2030 é essencial para o 

alinhamento da economia nacional com uma trajetória de neutralidade carbónica, tendo sido por isso 

estabelecidas metas ambiciosas (alterando as metas anteriormente definidas no QEPiC), mas 

exequíveis, e que estão vertidas no Plano Nacional Energia e Clima 2030 que constitui a peça essencial 

para a definição do rumo de Portugal rumo a um futuro neutro em carbono, sendo de destacar as 

seguintes metas: 

 As metas intercalares para a utilização de energia renovável no consumo final bruto de energia 

em Portugal são: de 34% para o ano 2022; de 38% para o ano 2025; de 41% para o ano de 

2027; e de 47% para o ano de 2030; 

 Em termos de consumo de eletricidade a meta para as energias renováveis para Portugal é de 

80% em 2030; 

 A perspetiva de evolução da capacidade instalada para a eólica onshore em Portugal é de 

6,5-7,6 GW para o ano de 2025 e de 8,5-9,2 GW em 2030; 

 O Contributo indicativo nacional em matéria de eficiência energética para o cumprimento da meta 

de 32,5% de eficiência energética da União em 2030 será de 35%. 

De acordo com a informação disponibilizada pela Agência Portuguesa do Ambiente: 

 O 5.º Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC) 

“salienta que as evidências científicas relativas à influência da atividade humana sobre o sistema 

climático são mais fortes do que nunca e que o aquecimento global do sistema climático é 

inequívoco” (sítio APA). 

 Os dados obtidos através dos estudos mais abrangentes já realizados (Projetos SIAM, SIAM_II 

e CLIMAAT_II), compreendendo uma análise integrada da evolução climática em Portugal 

Continental, Açores e Madeira durante o século XX, permitem inferir as seguintes tendências no 

clima nacional (sítio APA; e F. D. Santos e P. Miranda): 
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 “Observações meteorológicas realizadas em Portugal Continental e nas Regiões Autónomas 

dos Açores e da Madeira indicam que o clima português sofreu, ao longo do século XX, uma 

evolução caracterizada por três períodos de mudança da temperatura média, com 

aquecimento em 1910-1945, seguido de arrefecimento em 1946-1975 e por um aquecimento 

mais acelerado em 1976-2000; 

 Outras variáveis climáticas apresentam variações importantes, como é o caso da 

nebulosidade, da insolação e da humidade relativa, mostrando que o processo de 

aquecimento global é complexo na sua interação com o ciclo da água; 

 Em Portugal Continental as séries temporais de temperatura máxima e mínima apresentam 

tendências com o mesmo sinal das observadas a nível global; em particular no último quarto 

de século registou-se um aumento significativo das temperaturas máximas e mínimas médias, 

com os valores das tendências de ambas as temperaturas a serem da mesma ordem de 

grandeza. Mais recentemente, o valor da tendência da temperatura mínima é superior ao da 

temperatura máxima, o que implica uma redução da amplitude térmica; 

 Tendência significativas do aumento do número de “dias de Verão” e de “noites tropicais”, 

bem como no índice anual de ondas de calor; 

 Tendência significativa de diminuição de dias e noites frias e no número de ondas de frio; 

 No Continente, e no que se refere à precipitação, a evolução observada apresenta grande 

irregularidade e não se verificam tendências significativas no valor médio anual. Contudo, nas 

últimas décadas observou-se uma importante redução na precipitação do mês de março, em 

todo o território, acompanhada nas últimas décadas por uma redução mais pequena, mas 

significativa, da precipitação em fevereiro.” 

5.2 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

5.2.1 Metodologia 

A geodiversidade é uma das primeiras causas para a diversidade paisagística de um local. A resistência 

e natureza da litologia são exemplos de características das formações geológicas que vão determinar 

relevos distintos aquando da interação com outros agentes modeladores da paisagem, formando 

vertentes, vales e planaltos com várias formas e evoluções distintas ao longo tempo. 

Para a caracterização da situação de referência em termos geológicos, geomorfológicos e de 

sismicidade consultaram-se os seguintes documentos e/ou entidades: carta geológica de Portugal à 

escala 1:50.000; carta neotectónica de Portugal à escala 1:1.000.000; Regulamento de Segurança e 

Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes; bases de dados do Laboratório Nacional de Engenharia 

e Geologia (LNEG) e; bases de dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). 
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De formar complementar foi efetuada visita à área de Projeto para validação de alguns aspetos 

bibliográficos e registo fotográfico de afloramentos. 

5.2.2 Enquadramento Geomorfológico 

A análise da morfologia da paisagem, para além de ter em conta os fatores geomorfológicos e 

geológicos inerentes à própria estrutura da paisagem, constitui um fator ímpar de avaliação dos 

fenómenos que dão origem ao relevo e sua vegetação autóctone. 

Na morfologia de uma paisagem intervêm diversos fatores fisiográficos e bióticos em estreita interação, 

e que dependem principalmente dos fatores de orogénese e climáticos da região. 

Analisaremos, portanto, a geologia e a topografia da área de estudo que permitem caracterizar a 

geomorfologia dessa mesma área. 

As áreas para implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto do Minho I (2.ª Fase) situam-

se na Zona Centro Ibérica, Subzona Galiza Trás-os-Montes, numa região onde as formações xistentas 

foram deformadas por movimentos tectónicos, e mais tarde rasgadas e atravessadas por intrusões 

graníticas, que metamorfizaram as rochas encaixantes. 

A Subzona Galiza Trás-os-Montes caracteriza-se pelo carácter alóctone das unidades 

metassedimentares pré-mesozóicas, diferenciadas em Terrenos parautóctones e alóctones (Pereira et 

al., 1992). 

O Terreno Parautóctone – Unidade do Minho Central, encontra-se separado do Terreno Autóctone pelo 

carreamento basal de Vila Verde (Pereira et al., 1992). A oeste de Vila Nova de Cerveira os 

afloramentos de metassedimentos são mais notórios, cobrindo grande parte da área, correspondem a 

uma faixa de terrenos compreendidas entre dois cisalhamentos dúcteis cartografados - o do Sulco 

Carbonífero Dúrico-Beirão e o de Vigo-Régua. 

A Unidade de Valença (Alóctone Inferior) ocorre na região a este de Valença, destacando-se duas 

faixas estreitas e alongadas, de direção NW-SW, que circunscrevem o granito de Monte de Faro, sendo 

que a mancha mais desenvolvida se encontra a SE do vértice geodésico do Faro, assentando sobre 

ela, as povoações de Melim e Quebrada. Segundo Pereira e colaboradores (1992), estas correspondem 

a um complexo filado- quartzoso com níveis de tufos vulcânicos, que se encontram instruídas por 

numerosos filões aplito pegmatíticos hiperaluminosos granítiferos. 

Em síntese, esta região assenta num substrato com rochas predominantemente graníticas com idades 

entre os 290 e os 296 Ma, excetuando-se os gnaisses da Gandra com cerca de 500 Ma, os quais 

correspondem às rochas mais antigas da região. 

O substrato varisco está recortado por um sistema de falhas tardi-hercínicas, com orientação dominante 

NE-SW, que proporcionou a instalação de diversos filões (Pereira et al., 1992), como os filões de 
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quartzo e os filões aplito-pegmatíticos. Pelas minerações que comportam, alguns destes filões foram 

explorados, sendo de assinalar as minerações de volfrâmio, exploradas nas Minas da Chão do Virialho, 

em Taião.  

As rochas sedimentares são aquelas que têm menor expressão cartográfica no Vale do Minho. 

Correspondem aos materiais mais recentes, representados essencialmente por depósitos de terraço 

fluvial, depósitos estuarinos, lacustres, marinhos litorais, cordões dunares e alguns depósitos de 

solifluxão periglaciar (Formação areno-pelítica de cobertura) (Pereira et al., 1992). Sob o ponto de vista 

cronostratigráfico estão referidos entre o Cenozóico indiferenciado, até ao Holocénico. 

Na Figura 9, apresenta-se a orografia da zona de implantação do projeto no Subparque Eólico de 

Mendoiro/Bustavade. Conforme se pode observar na referida figura os aerogeradores A27 e A28 a 

instalar no Subparque de Mendoiro/Bustavade encontram-se na zona envolvente ao vértice geodésico 

de Bustavade (743 m), numa área que apresenta uma variação de altitude de aproximadamente 263 m 

(entre a cota 480 m e 743 m). O aerogerador A29 irá ser implantado na envolvente da subestação 

existente do Subparque de Mendoiro/Bustavade a uma altitude de cerca de 640 m. O aerogerador 30 

irá ser implantado na extremidade sul do Subparque de Mendoiro/Bustavade a uma altitude de cerca 

de 719 m (Desenho 5). 

 

Figura 9 – Orografia da zona de implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I 

(2.ª Fase) – Subparque de Mendoiro/Bustavade (Vista após a instalação do Sobreequipamento). 

As áreas previstas para implantação dos aerogeradores no Subparque de Picos, desenvolvem-se na 

proximidade do vértice geodésico de Cabeço de Pito (1256 m), com altitude que varia entre os 1040 m 

e os 1233 m (Figura 10). 
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Figura 10 – Orografia da zona de implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I 

(2.ª Fase) – Subparque Picos (vista após a instalação do Sobreequipamento).  

De acordo com as cartas geológicas de Portugal 1B (Monção) e 1D (Arcos de Valdevez) (Desenho 3) 

dos serviços Geológicos de Portugal e respetivas memórias descritivas: 

SUBPARQUE DE MENDOIRO/BUSTAVADE 

 Todos os aerogeradores (A27, A28 e A29) encontram-se sobre uma mancha de Granito de 

Longos Vales e Couço: granito de grão médio, leucocrático, de duas micas, apresentando raras 

“restites” de metassedimentos. 

 O aerogerador A30 encontra-se sobre uma mancha de Granito de Extremo: granito de grão fino 

a médio, de duas micas. 

SUBPARQUE DE PICOS 

 Os Aerogeradores A28 e A29 encontram-se sobre uma mancha de Granito de Longos Vales e 

Couço: granito de grão médio, leucocrático, de duas micas, apresentando raras “restites” de 

metassedimentos; 

 O aerogerador A30 encontra-se sobre uma mancha de migmatitos de Castro Laboreiro, Picos, 

Vinhas e Facho: migmatitos, gnaisses e granitos inomogéneos associados. 
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MIGMATITOS DE CASTRO LABOREIRO, PICOS, VINHAS E FACHO 

As manchas referentes a esta rubrica situam-se na parte mais oriental da folha de Monção. Algumas 

delas foram intruídas pelo granito do Gerês com que contactam enquanto as outras, situadas no seu 

prolongamento para NW, ocorrem isoladas nos granitos sintectónicos vizinhos. 

Os afloramentos de paragnaisses constituem retalhos pequenos, mas relativamente frequentes no 

interior de material metassedimentar injetado pelos inúmeros filonetes de rochas granitóides e 

granitizados. 

As texturas mais frequentes são as gnaissicas e as foliadas. Consideramos que não faz sentido 

proceder a uma quantificação da composição mineralógica das rochas abrangidas por esta rubrica, 

pois estádios intermédios entre os metassedimentos e os granitos menos evoluídos (mais inomogéneos 

de Vale do Rio Mouro, Melgaço, Gralheira e Porto Ribeiro) são frequentes. 

GRANITO DE LONGOS VALES E COUÇO 

Constitui duas extensas manchas separadas por uma faixa central, de xistos e outras fácies granitóides 

com a largura máxima de 5 km. 

Estas fácies graníticas estão intimamente associadas aos granitos inomogéneos de Vale do Rio Mouro, 

Melgaço, Gralheira e Porto Ribeiro, aos quais passa lateralmente, aparentemente como resultado do 

mesmo processo de granitização, mas correspondendo a um estádio mais evoluído. É ainda possível 

encontrar nestas manchas algumas texturas gnaissicas residuais, mas no geral, o seu aspeto 

macroscópico é mais ou menos isótropo e a sua granularidade varia de fina a média (inferior a 1 cm). 

A moscovite e a biotite estão sempre presentes: a primeira, nas fácies menos evoluídas, com texturas 

metamórficas residuais, ocorre simplectítica ligada ao feldspato potássico, mas mais frequentemente 

esta mica está presente em grandes placas tardias, muitas vezes poicilíticas, a segunda, por vezes, 

apresenta-se instável, com as clivagens preenchidas por óxidos de ferro, devidos a processos de 

exsolução, incluindo zonas parcialmente cloritizadas. 

Os minerais acessórios mais frequentes nesta fácies são a apatite, o zircão e a ilmenite. Nalgumas 

lâminas foram ainda detetados minerais de metamorfismo tais como silimanite e cordierite. A presença 

de moscovite em relativamente grandes placas e o arranjo isótropo dos constituintes minerais, 

aparecem-nos como as características fundamentais desta fácies. 

GRANITO DE EXTREMO 

São rochas em geral muito alteradas e bastante fraturadas, deformadas pela 3.ª fase de deformação 

hercínica, que apresentam tons amarelo-acastanhados quando alteradas e, cinzento-azulados, quando 

frescas. 
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Frequentemente este granito de Extremo, de grão fino e de duas micas, constitui encraves no granito 

porfiroide de grão médio (granito de Lindoso e Várzea) o qual por sua vez é cortado pelos granitos de 

grão médio a grosseiro (granito de serra Amarela) ambos de duas micas. 

Os grandes afloramentos deste granito, orientam-se aproximadamente NW-SE, apresentam contactos 

bruscos com as rochas vizinhas e possuem foliação segundo N 30º W, concordante com as principais 

estruturas regionais. Em alguns casos a foliação parece inclinar-se para sudoeste. 

Ao microscópio revelam textura hipidiomórfica granular, e fracturação evidente. São essencialmente 

constituídos por microclina, plagióclase, quartzo, biotite e moscovite a que se associam zircão, apatite, 

esfena, andaluzite e silimatite (em pequenos grãos na moscovite), com minerais acessórios. 

Nas Fotografia 11 e Fotografia 12 apresenta-se o aspeto geral da área de implantação do projeto. 

 

  

Fotografia 11 – Aspeto geral da área de implantação dos Aerogeradores no Subparque de 

Mendoiro/Bustavade onde é visível a rocha solta à superfície e os afloramentos rochosos de pequena 

dimensão. 

A27 A28 

A29 
A30 
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Fotografia 12 – Aspeto geral da área de implantação dos Aerogeradores no Subparque de Picos onde é 

visível a rocha solta à superfície e afloramentos rochosos de maiores dimensões. 

Os principais afloramentos rochosos existentes no Subparque Eólico de Picos estão assinalados na 

planta de condicionamentos de forma a garantir a sua preservação. 

A informação constante da figura seguinte, sobre os recursos geológicos existentes na envolvente do 

projeto, é proveniente da informação geográfica disponibilizada no sítio da Direção Geral de Energia e 

Geologia (http://www.dgeg.gov.pt/, consulta efetuada no dia 09 de março de 2020). 

A28 
A29 

A30 
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Fonte: http://www.dgeg.gov.pt/. Extrato da Carta Militar de Portugal, escala 1:250 000, folha n.º 1.  

Legenda: 

   Aerogeradores do Sobreequipamento 

 

Figura 11 – Recursos geológicos na área de estudo. 

Conforme se pode observar na Figura 11, a área no Subparque de Picos para o Sobreequipamento, tal 

como a área atual do próprio Subparque, interceta um pedido de Prospeção e Pesquisa de depósitos 

minerais. 

Na área de implantação do Sobreequipamento do Alto Minho I (2.ª Fase) não foram identificados 

Geosítios. 

No que concerne à sismicidade, importa referir que em território nacional esta é resultado da ação 

concomitante da atividade sísmica relacionada com sismos ocorrentes na fronteira entre placas, 

sismicidade interplacas, ou, por outro lado, por libertação de energia relacionada com fenómenos 

ocorrentes no interior da placa, sismicidade intraplaca. 

1 

2 

SP Picos 

SP Mendoiro/Bustavade 
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Relativamente à sismicidade interplacas, os episódios sísmicos ocorrentes estão associados no 

essencial à fronteira entre as placas Euroasiática, a norte, e Africana, a sul, materializada pela 

designada falha Açores-Gibraltar. Como se ilustra na Figura 12, este limite, onde se inclui o designado 

banco de Goringe, constitui a principal zona sismogénica que afeta Portugal Continental, em especial 

a zona sul do país, e onde se contabilizam as ocorrências mais elevadas. 

Figura 12 – Distribuição espacial da sismicidade ocorrida entre 1961 e 2009 em Portugal continental e 

margem atlântica (base de dados do IMI). 

Ainda relativamente à sismicidade intraplaca, a mais condicionante no âmbito do presente estudo, o 

território nacional tem como principal fonte sismogénica o Vale Inferior do Tejo, importando, contudo, 

referir ainda a Falha de Monte Chão em virtude da sua proximidade à região em estudo. Relativamente 

à intensidade sísmica máxima, tendo por base a carta de intensidade máxima proposta por Ferrão e 

colaboradores (2016), é possível afirmar que esta será de grau V tal como se observa na Figura 14. 
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Figura 13 – Mapa de falhas existentes em 

Portugal Continental (Cabral 2012). 

Figura 14 – Carta de intensidade sísmica máxima para 

o período 1300-2014 segundo Ferrão et al. (2016). 

No que concerne ao zonamento sísmico, definido no Anexo Nacional anexo ao Eurocódigo 8, o local 

de implantação do presente projeto encontra-se dentro das zonas 1.6 e 2.4 para a sismicidade 

interplaca e intraplaca, respetivamente. As acelerações máximas de referência (agR) a considerar, 

variáveis em função da localização geográfica, sintetizam-se no Quadro 12.  

Quadro 12 – Acelerações máximas de referência agR para os diferentes tipos de sismicidade. 

CONCELHO 

AÇÃO SÍSMICA TIPO 1 AÇÃO SÍSMICA TIPO 2 

ZONA SÍSMICA 
AGR 

(M∙S-2) 
ZONA SÍSMICA 

AGR 
(M∙S-2) 

Melgaço 1.6 0,35 2.5 0,8 

Monção 1.6 0,35 2.5 0,8 

Local de Implantação do projeto 
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Relativamente à sismicidade, de acordo com o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas 

de Edifícios e Pontes, a área de estudo insere-se na zona D (coeficiente de sismicidade de 0,3), 

correspondente à zona sísmica de menor risco, de entre as quatro em que o território Continental se 

encontra dividido. De acordo com o Atlas do Ambiente, carta de sismicidade histórica e atual (1755-

1996), na escala de Mercalli modificada (1956), a área em estudo apresenta uma intensidade sísmica 

máxima que varia de grau VI (Subparque de Picos) e VII (Subparque de Mendoiro/Bustavade). De 

acordo com a referida escala, os sismos de grau VI são classificados como bastantes fortes, sendo 

sentidos pelas populações, provocando a queda de estuques fracos e fendas em alvenarias construídas 

com materiais fracos, execução de baixa qualidade e fraca resistência às forças horizontais sendo que 

nos sismos de grau VII verifica-se um agravamento das condições descritas anteriormente. 

5.3 SOLOS E CAPACIDADE DE USO DOS SOLOS 

5.3.1 Caracterização dos Solos 

De acordo com a carta de solos do Atlas do Ambiente, à escala 1:1 000 000, a unidade pedológica 

existente na área de estudo do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) são 

Cambissolos húmicos (rochas eruptivas) e Rankers (Figura 15 e Figura 16). 

 
Fonte: Atlas do Ambiente 

Figura 15 – Distribuição das unidades pedológicas existentes na área de estudo do Sobreequipamento 

do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) – Subparque de Picos. 
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Fonte: Atlas do Ambiente 

Figura 16 – Distribuição das unidades pedológicas existentes na área de estudo do Sobreequipamento 

do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) – Subparque de Mendoiro/Bustavade. 

Os Cambissolos são solos que se podem desenvolver a partir de materiais da alteração da rocha 

subjacente ou a partir de materiais provenientes de rocha semelhante, mas transportadas à distância. 

O transporte à distância pode ser por solifluxação (ação da gravidade) ou por coluviação (ação das 

águas de escoamento superficial pela gravidade) (CNROA, 1991). 

Estes solos são geralmente delgados, mas podem alcançar 40 a 50 cm de espessura, são pardos ou 

pardos muito escuros, ricos em matéria orgânica. A transição para a rocha, por vezes alteradas até 
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grande profundidade, faz-se gradualmente. Estão muitas vezes associados a afloramentos rochosos 

(CNROA, 1991). 

Os Cambissolos húmicos são solos que apresentam uma camada superficial (horizonte A) úmbrica 

assente sobre um horizonte B câmbico sem propriedades ferrálicas e com uma saturação em bases 

inferior a 50%. No caso de faltar este último, o horizonte A tem mais de 25 cm de espessura. Não 

possuem propriedades hidromórficas até 100 cm da superfície nem propriedades vérticas (CNROA, 

1991). 

Tendo em consideração o enquadramento das unidades taxonómicas da classificação do ex. CNROA 

na legenda da FAO, aos solos Rankers correspondem os Litossolos. Os Litossolos são solos incipientes 

derivados de rochas consolidadas, de espessura efetiva inferior a 10 cm e encontram-se geralmente 

em áreas sujeitas a erosão acelerada ou a erosão geológica recente. 

Como solos incipientes que são, não apresentam horizontes genéticos definidos, devido a recente 

exposição da rocha-mãe à ação dos processos de formação do solo ou, mais vulgarmente, por causa 

da atuação da erosão acelerada que ocasiona a remoção do material de textura mais fina à medida 

que ele se vai formando. Deste modo, estão limitados a um perfil do tipo CR, mas podendo, nalguns 

casos definir-se um horizonte A1 ou Ap incipiente, de baixo teor orgânico, já povoado de 

microrganismos, onde é maior a abundância de raízes. Contém, em regra, apreciável proporção de 

fragmentos da rocha-mãe que podem apresentar uma certa meteorização (CNROA, 1991). 

A textura destes solos é ligeira ou mediana, e geralmente existe uma percentagem apreciável de 

elementos grosseiros. São quase sempre pobres em matéria orgânica, quer em percentagem, quer em 

quantitativo por hectare, dada a sua diminuta espessura. O grau de saturação é geralmente elevado e 

a relação C/N é muito variável, tal como a capacidade de troca catiónica, influenciada pela textura, pelo 

teor orgânico e pela natureza dos colóides (CNROA, 1991). 

5.3.2 Capacidade de Uso do Solo 

No que diz respeito à capacidade de uso do solo a zona em análise encontra-se classificada como 

classe F (utilização não agrícola, com aptidão florestal), de acordo com a classificação segundo o 

Esboço Geral de Ordenamento Agrário do Serviço de Reconhecimento e Ordenamento Agrário 

constante na carta de capacidade de uso do solo do Atlas do Ambiente (escala 1:1 000 000). 

5.4 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Com base na Carta de Uso e Ocupação do Solo de Portugal Continental para 2018 (COS 2018), 

disponibilizadas pela Direção-Geral do Território, analisou-se o tipo de ocupação do solo presente nas 

áreas em estudo. A informação foi posteriormente atualizada com base em fotointerpretação de 

ortofotomapas do voo efetuado em 2017, e complementada com trabalho de campo em setembro de 

2019. Em termos gerais, denota-se uma grande homogeneidade nos usos do solo presentes, com a 
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existência de poucas transições tanto na zona de Picos, como na de Mendoiro/Bustavade. Analisa-se, 

de seguida, a ocupação do solo para cada uma das áreas que compõem o Sobreequipamento do 

Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase). 

O Quadro 13 apresenta a quantificação das diferentes tipologias de uso do solo para a área de estudo 

do Subparque de Mendoiro/Bustavade, cuja área total corresponde a 134,8 ha (Desenho 4). 

Quadro 13 – Ocupação do Solo em Mendoiro/Bustavade. 

TIPO DE OCUPAÇÃO ÁREA (HA) ÁREA (%) 

1. Territórios artificializados 

1.3.1.1  Infraestruturas de produção de energia renovável 1,1 0,8 

5. Florestas 

5.1.2.1 Florestas de Pinheiro-bravo (área ardida) 8,3 6,2 

5.1.2.3 Florestas de outras resinosas 3,0 2,3 

6. Matos 

6.1.1.1 Matos 122,4 90,8 

TOTAL 134,8 100,0 

Cerca de 91% da área está ocupada por “matos” (Fotografia 13), que se caraterizam por serem áreas 

naturais de vegetação espontânea, pouco ou muito densa, em que o coberto arbustivo (urzes, silvas, 

giestas, tojos, laburnos, etc.) é superior ou igual a 25%. 

  

Fotografia 13 – Exemplo de Matos em Mendoiro/Bustavade. 

Aproximadamente 6% da área total em estudo encontra-se ocupada por áreas ardidas em florestas de 

Pinheiro-bravo, que na zona em estudo ocupam a porção setentrional das posições potenciais dos 

aerogeradores A27 e A28, como se encontra ilustrada na Fotografia 14. 
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Fotografia 14 – Exemplo de áreas ardidas em florestas de Pinheiro-bravo em Mendoiro/Bustavade. 

Ocorrem pequenas manchas florestais nas áreas de estudo de Mendoiro/Bustavade que foram 

classificadas como “florestas de outras resinosas” (Fotografia 15). Estas manchas totalizam cerca de 

3 ha (ou seja 2% da área de estudo de Mendoiro/Bustavade) e caraterizam-se como florestas em se 

verifica a dominância de uma espécie resinosa que não corresponda a Pinheiro-bravo Pinus pinaster 

ou a Pinheiro-manso Pinus pinea. 

  

Fotografia 15 – Exemplo de florestas de outras resinosas em Mendoiro/Bustavade. 

Refira-se ainda que 1% da área em estudo na zona de Mendoiro/Bustavade foi classificada como 

“infraestruturas de produção de energia renovável”, que se define como “áreas ocupadas por 

infraestruturas de produção de energia através de fontes renováveis, como parques eólicos, parques 

solares, instalações de aproveitamento da energia das marés, paredões de barragens produtoras de 

energia, etc.” (Direção-Geral do Território, 2018). Na área em estudo, corresponde maioritariamente à 

subestação elétrica de Mendoiro, e pontualmente aos próprios aerogeradores mais próximos, ilustrados 

na Fotografia 16. 
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Fotografia 16 – Exemplo de infraestruturas de produção de energia renovável em Mendoiro/Bustavade. 

Analisando a área prevista para instalação dos novos aerogeradores no Subparque de Picos, verifica-

se, pela análise do Quadro 14, que os resultados são similares aos do Subparque de Mendoiro/ 

Bustavade. No entanto, aqui, as áreas de matos representam cerca de 3/4 da área total em análise 

(Fotografia 17), visto cerca de 1/4 ter sido classificada como “rocha nua” (Fotografia 18). 

Quadro 14 – Ocupação do Solo em Picos. 

TIPO DE OCUPAÇÃO ÁREA (HA) ÁREA (%) 

1. Territórios artificializados 

1.3.1.1 Infraestruturas de produção de energia renovável 0,1 0,2 

5. Florestas 

5.1.1.3 Florestas de outros Carvalhos 0,4 0,6 

6. Matos 

6.1.1.1 Matos 46,6 72,6 

7. Espaços descobertos ou com pouca vegetação 

7.1.2.1 Rocha nua 17,1 26,6 

TOTAL 64,2 100,0 
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Fotografia 17 – Exemplo de matos em Picos. 

Como se pode ver pela Fotografia 18, as áreas ocupadas por rocha nua estão presentes na área de 

Picos, sendo facilmente reconhecíveis. Caraterizam-se por serem áreas com pouca vegetação em que 

a superfície coberta por rocha tem que ocupar uma área superior ou igual a 90%, ou seja, o coberto 

florestal é inferior a 10%. Segundo a definição pela COS “inclui depósitos de vertente, escarpas, recifes, 

afloramentos rochosos e rochas acima do nível médio das águas do mar, (…) áreas de extração de 

minerais abandonadas e sem vegetação” (Direção-Geral do Território, 2018). 

  

Fotografia 18 – Exemplo de rocha nua em Picos. 

À semelhança das áreas estudadas neste documento para o Subparque de Mendoiro/Bustavade, 

também em Picos se incluem áreas de infraestruturas de produção de energia renovável, que incluem 

a subestação elétrica, e pontualmente os aerogeradores mais próximos, incluídos na área em estudo 

(Fotografia 19). 
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Fotografia 19 – Exemplo de infraestruturas de produção de energia renovável em Picos. 

5.5 BIODIVERSIDADE 

5.5.1 Enquadramento em Áreas Classificadas 

As áreas sensíveis com interesse para a conservação da natureza abrangem, entre outras: 

 Áreas Protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de janeiro, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 227/98, de 17 de julho, pelo Decreto-Lei n.º 117/2005, de 18 de julho, e pelo 

Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho; 

 Áreas Classificadas ao abrigo de legislação comunitária e outros diplomas internacionais, 

nomeadamente a Rede Natura 2000 que incluí as Zonas Especiais de Conservação (ZEC) 

[outrora denominadas por Sítios de Interesse Comunitário (SIC)] da Diretiva Habitats (Diretiva 

92/43/CEE) e Zonas de Proteção Especial (ZPE) da Diretiva Aves (Diretiva 79/409/CEE) com a 

devida transposição interna através do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com as devidas 

atualizações no Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 156-

A/2013, de 8 de novembro, pelo Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, e pelo Decreto 

Regulamentar n.º 1/2020, de 16 de março; 

 Zonas Húmidas da Convenção Ramsar (Decreto n.º 101/80, de 9 de outubro, com a introdução 

posterior sucessiva de novas áreas). 

Para esta análise, consideram-se os locais de implantação dos novos aerogeradores, bem como todas 

as infraestruturas necessárias (como acessos e vala de cabos). De acordo com Desenho 9 e com a 

Figura 17, nenhuma das áreas em estudo se encontra sobreposta com áreas sensíveis. 
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Fonte: Google Earth 

Figura 17 – Áreas classificadas nas proximidades das áreas do projeto (a vermelho). 

A área protegida mais próxima, em ambos os casos, é o Parque Nacional da Peneda-Gerês, sendo o 

local proposto para o Aerogerador 28 de Picos o mais próximo (cerca de 1100 m) do limite do Parque 

Nacional, enquanto o aerogerador mais próximo de Mendoiro/Bustavade (A30) dista aproximadamente 

2,9 km do seu perímetro. Salienta-se que o aerogerador A27 do Subparque de Picos, existente, se 

encontra a uma distância de 950 m do limite do Parque Nacional, mais próximo do que o aerogerador 

A28 que se pretende instalar no âmbito do Sobreequipamento. 

Como os limites da Zona de Proteção Especial “Serra do Gerês” (PTZPE0002) são parcialmente 

coincidentes com os do Parque Nacional da Peneda-Gerês, a ZPE mais próxima também dista cerca 

de 1100 m da área de Picos. Porém, decresce no caso de Mendoiro/Bustavade para aproximadamente 

1750 m (especificamente para o aerogerador 30). 

Relativamente às zonas especiais de conservação, mais uma vez é o ZEC com limites coincidentes 

com o Parque Nacional e com a referida ZPE (ZEC “Peneda/Gerês”) que é a mais próxima dos 

aerogeradores, particularmente com os locais dos novos aerogeradores do Subparque de Picos e com 

o local do aerogerador 30 de Mendoiro/Bustavade. No caso dos restantes três aerogeradores de 

Mendoiro/Bustavade, os elementos do projeto localizam-se entre as zonas especiais de conservação 

“Rio Minho” (PTCON0019), “Corno do Bico” (PTCON0040) e a já referida “Peneda/Gerês” 

(PTCON0001), mas a uma distância superior a 5 km nos três casos. 

Áreas em estudo 

ZEC “Peneda/Gerês” 

ZPE “Serra 

do Gerês” 

ZPE “Estuários 
dos Rios Minho 

e Coura” 

ZEC “Rio 
Minho” 

Parque Nacional 

“Peneda/Gerês” 

ZEC “Corno 

do Bico” 
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5.5.2 Flora e Vegetação 

5.5.2.1 Introdução 

O coberto vegetal, enquanto detentor da maior parte da biomassa dos ecossistemas terrestres, é o 

suporte dos principais processos ecológicos e constitui a componente dominante das paisagens, assim 

como a sede da maioria das atividades humanas de interesse económico nas regiões de carácter rural. 

Trata-se de uma entidade complexa com um caráter essencialmente dinâmico, cuja estruturação 

resulta da confluência de fatores fisiográficos, geológicos, climáticos e históricos, onde a ação humana 

desempenha um papel primordial. 

Qualquer unidade de vegetação é um sistema aberto, no qual se podem reconhecer diversos níveis de 

estruturação e complexidade. Estes níveis resultam primariamente da ação de diferentes combinações 

de fatores abióticos que atuam, em escalas espaciais e temporais diversas, na distribuição das 

populações e na génese das comunidades fitocenóticas. As diferentes combinações de fatores 

abióticos determinam a existência de habitats definidos e repetitivos, nos quais se desenvolvem 

processos determinísticos de interação entre as populações e comunidades de plantas. A este facto 

acrescem todas as interações entre as comunidades (e destas com o meio), que se constata não 

ocorrerem de forma casuística, mas integradas em estruturas de complexidade variável. 

No presente capítulo procede-se assim à caraterização da componente biológica atual nas áreas do 

Projeto (continuando com a mesma divisão em dois grupos: Picos e Mendoiro/Bustavade), na 

perspetiva do fator fitocenótico, que envolve flora, comunidades vegetais e habitats naturais 

classificados nos termos do Anexo B-I do Decreto-Lei nº. 49/2005, de 24 de fevereiro, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro. 

5.5.2.2 Metodologia 

Nos termos da legislação em vigor, torna-se necessário estimar o valor do património botânico, assim 

como a sua sensibilidade às alterações introduzidas pela implementação e funcionamento dos novos 

aerogeradores que constituem a segunda fase do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I. 

Neste contexto, foram definidos quatro critérios para avaliar as comunidades vegetais, as quais 

resumem todos os critérios vulgarmente utilizados em avaliação de fitocenoses: 

 De acordo com a proximidade ou grau de semelhança (ou afastamento) relativamente ao coberto 

vegetal primitivo; 

 De acordo com a presença ou ausência de espécies raras ou ameaçadas; 

 De acordo com a presença habitats classificados nos termos do Anexo I da Diretiva 92/43/CEE 

ou Anexo B-I do Decreto-Lei 140/99, com as devidas atualizações no Decreto-Lei 49/2005 e 

Decreto-Lei n.º 156-A/2013; 

 De acordo com a presença de formações vegetais raras no contexto nacional. 
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A avaliação do primeiro aspeto baseia-se nos seguintes pressupostos: 

 As fitocenoses apresentam uma marcada regularidade na sua composição, mostrando 

combinações de espécies caraterísticas - unidades de comunidades vegetais - de acordo com a 

natureza edáfica e climática do meio. Por este motivo, é possível determinar, para cada local, as 

fitocenoses que se sucedem ao longo do tempo, a partir da etapa climácica, devido às ações de 

destruição naturais ou antropogénicas; 

 Nesta perspetiva, o valor ecológico máximo de uma dada área corresponde à etapa clímax. 

Assim, cada fitocenose que se estabelece desde as comunidades climácicas até à desertificação 

traduz-se numa diminuição do seu valor. Isto é, quanto maior é o afastamento de determinada 

estrutura de vegetação em relação ao clímax, menor o seu valor natural; 

 As comunidades mais próximas do clímax apresentam, também, maior sensibilidade uma vez 

que, após um episódio de perturbação, o período necessário para o seu restabelecimento é mais 

longo do que o período necessário para o restabelecimento de uma etapa pioneira. 

Foram consideradas como espécies raras, endémicas ou com estatuto de ameaça: endemismos de 

distribuição geográfica muito restrita; as espécies classificadas por Dray (1985); e as espécies que 

foram integradas na recente Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental (projeto cuja 

conclusão é prevista para novembro de 2019). 

Relativamente à presença de habitats naturais classificados pela Diretiva 92/43/CEE (Diretiva Habitats) 

e pelo Decreto-Lei n.º 140/99 (com as alterações já referidas), utilizaram-se os critérios constantes do 

manual interpretativo publicado pela Comissão Europeia (Romão, 1996) e do trabalho realizado pela 

Associação Lusitana de Fitossociologia no âmbito da proposta do Plano Sectorial da Rede Natura 2000 

do ICNB (ICN, 2006). No que respeita ao último critério (presença de formações vegetais raras no 

âmbito nacional), recorreu-se à experiência pessoal dos técnicos, e à nova Lista Vermelha da Flora 

Vascular de Portugal Continental. 

A aplicação destes critérios foi precedida de uma caraterização aprofundada das estruturas de 

vegetação. Os dados utilizados nesta caraterização tiveram duas origens distintas: bibliografia (por 

exemplo, o projeto Flora-On) e trabalho de campo. Refira-se que o projeto Flora-On tem como base a 

identificação de plantas vasculares do território continental português, distribuindo cada uma das 

espécies em quadrículas UTM com 10 km de lado, sendo um projeto em constante atualização por 

parte dos intervenientes. Pela análise da Figura 18, são quatro as quadrículas que se sobrepõem com 

as áreas do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase), nomeadamente: 

 Quadrículas NG44 e NG54– incluem a área com o aerogerador A30 de Mendoiro/Bustavade; 

 Quadrícula NG45 – inclui as duas áreas com A27, A28 e A29 de Mendoiro/Bustavade; 

 Quadrícula NG65 – inclui as três áreas que contêm A28, A29 e A30 de Picos. 
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Fonte: Google Earth 

Figura 18 – Quadrículas UTM 10 x 10 km onde se inserem as áreas em estudo (a vermelho). 

O trabalho de campo da flora e vegetação foi realizado em setembro e outubro de 2019, durante o qual 

foram realizados inventários florísticos e identificadas as estruturas da vegetação significativas e 

claramente distintas. A prospeção foi também dirigida à identificação de áreas de ocorrência dos 

habitats naturais classificados, através das espécies dominantes e do respetivo tipo fisionómico. 

Durante o trabalho de inventariação e prospeção de campo, a área de estudo foi percorrida a pé, tendo-

se comparado cada estrutura de vegetação com os critérios de diagnose constantes dos documentos 

legais anteriormente referido. 

A prospeção foi também direcionada para a identificação in situ de espécies RELAPE (espécies Raras, 

Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de Extinção), cuja ocorrência nos locais em estudo 

é provável, dada a sua localização e as condições ecológicas existentes. A generalidade dos taxa foi 

identificada no terreno e, aqueles cuja identificação levantou dúvidas, foram herborizados e 

identificados posteriormente em laboratório, recorrendo à bibliografia existente (e.g., Franco, 1971; 

1984; Franco & Rocha Afonso, 1982). 

5.5.2.3 Enquadramento Biogeográfico e Bioclimático 

De entre os zonamentos biogeográficos a nível nacional, de acordo com Costa e colaboradores (1998), 

as duas áreas de estudo, indicadas a vermelho na Figura 19, localizam-se biogeograficamente no 

Reino Holártico e estão inseridas nas seguintes categorias: 

NG54 NG44 

NG45 

NG65 
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REGIÃO EUROSIBERIANA (A) 

      SUB-REGIÃO ATLÂNTICA-MEDIOEUROPEIA 

            SUPERPROVÍNCIA ATLÂNTICA 

                  PROVÍNCIA CANTABRO-ATLÂNTICA (I) 

                        SUBPROVÍNCIA GALAICO-ASTURIANA 

                               SECTOR GALAICO-PORTUGUÊS (1) 

                                      SUBSECTOR MINIENSE (1A) 

                                            SUPERDISTRITO MINIENSE LITORAL (1A1) ……… Mendoiro/Bustavade 

                                      SUBSECTOR Geresiano-Queixense (1B) …………………………………. Picos 

 
Adaptado de Costa et al., 1998. 

Figura 19 – Áreas de estudo (a vermelho) relativamente à biogeografia de Portugal Continental. 

A Região Eurosiberiana é caracterizada por uma aridez estival nula ou muito ligeira, nunca superior a 

dois meses secos (P<2T). A precipitação estival compensa a evapotranspiração evitando um 

esgotamento das reservas hídricas nos solos normais. 

A Sub-região Atlântica-Medioeuropeia tem um clima temperado e chuvoso sem uma estação seca 

clara. As formações climácicas aqui mais representativas são os bosques de árvores de folha brandas, 

planas, grandes e caducas de Inverno como Carvalhos (Quercus spp.), Faias (Fagus spp.), Vidoeiros 

(Betula spp.), Freixos (Fraxinus spp.), ou Bordos (Acer spp.). A vegetação de montanha e alta 

montanha pode ser constituída por bosques de coníferas, de que são exemplo em Portugal os zimbrais 

Superdistrito 
Miniense Litoral 

Subsector 
Geresiano-
Queixense 

 

Sector Orensano-
Sanabriense 

Superdistrito de 
Miranda-Bornes-

Ansiães 
Superdistrito da 
Terra Quente 

Superdistrito 
Beiraduriense 

Superdistrito 
Duriense 

Superdistrito 
Alvão/Marão 

Sector Salmantino 
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de Juniperus communis ssp. alpina das serras do Gerês e da Estrela. Em latitudes mais elevadas 

contacta com a Sub-região Boreocontinental onde o clima é continental e muito frio (clima boreal) onde 

o bioma dominante é a taiga (bosques boreais de coníferas). 

O Subsector Miniense encontra-se na parte norocidental do Sector Galaico-Portugês. É um território 

predominantemente granítico, progressivamente enrugado em direção ao interior. Em termos 

bioclimáticos é um território temperado hiper-oceânico ou oceânico, posicionado nos andares 

termotemperado e mesotemperado inferior, de ombroclima húmido a hiper-húmido. São exceção as 

zonas sumitais das serras do Caramulo e Arada no Superdistrito Miniense-Litoral e os Superdistritos 

Alvão-Marão e Beiraduriense que se situam num andar supratemperado hiper-húmido. 

A vegetação climácica é constituída pelos carvalhais mesotemperados e termotemperados do Rusco 

aculeati-Quercetum roboris quercetosum suberis que sobrevivem em pequenas bolsas seriamente 

ameaçadas. São característicos os giestais do Ulici latebracteati-Cytisetum striati e os tojais endémicos 

do Ulicetum latebracteatominoris, Erico umbellatae-Ulicetum latebracteati (Serra de Arga) e Erico 

umbellatae-Ulicetum micranthi. Ocorrem ainda os tojais do Ulici europaei-Ericetum cinereae e mais 

localmente os urzais-tojais do Ulici minoris-Ericetum umbellatae. Nos solos com hidromorfismo é 

comum o urzal higrófilo Cirsio filipenduli-Ericetum ciliaris. Em mosaico com os urzais mesófilos é 

frequente o arrelvado anual do Airo praecocis-Sedetum arenarii. Nas áreas mais secas, em solos 

graníticos profundos, observam-se orlas arbustivas espinhosas com Pyrus cordata (Frangulo alni-

Pyretum cordatae). O Scrophulario-Alnetum glutinosae é o amial mais generalizado. As zonas costeiras 

também têm uma vegetação característica são exemplos: a vegetação dunar atlântica do Otantho-

Ammophiletum e Iberidetum procumbentis; a vegetação de salgados do Limonio-Juncetum maritimi, 

Puccinellio maritimae-Arthrocnemetum perennis e Inulo crithmoidis-Elymetum pycnanthi; e a vegetação 

de arribas do Crithmo-Armerietum pubigerae, Sagino maritimae-Cochlearietum danicae e Cisto-

Ulicetum humilis (tojal aero-halófilo). 

Apesar das dificuldades taxonómicas do Ulex gr. europaeus no NW de Portugal, aparentemente, no 

Superdistrito Miniense Litoral, existe uma correlação entre a distribuição do Ulex europaeus subsp. 

latebracteatus e do Ulex micranthus e respetivas comunidades que definiriam este Superdistrito. Na 

parte mais interior do Superdistrito, à exceção dos vales mais entalhados, aqueles dois tojos são 

substituídos pelo Ulex europaeus subsp. europaeus integrado em duas associações de grande área de 

ocupação: o Ulici europaei-Ericetum cinereae e o Ulici europaei-Cytisetum striati. Após a confirmação 

desta constatação poder-se-á avançar para uma divisão distrital do território baseada neste contraste 

da paisagem vegetal (distritos Miniense ocidental e oriental). 

O Subsector Geresiano-Queixense tem um relevo muito acidentado onde os granitos hercínicos são 

largamente dominantes. É constituído pelas Serras da Peneda, Amarela, Gerês, Cabreira, Alturas do 

Barroso e Larouco e ainda todo o planalto do Barroso. Situa-se no andar supratemperado8 de 

ombroclima hiper-húmido (húmido), consoante a exposição em altitudes superiores a 600-800 metros. 

Os bosques climácicos geresiano-queixenses são os carvalhais supratemperados de Quercus robur 

(Vaccinio-Quercetum roboris) e os carvalhais de Quercus pyrenaica do Holco mollis-Quercetum 

pyrenaicae. Os primeiros têm uma apetência pelas áreas mais oceânicas e hiper-húmidas cedendo 
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perante o Holco-Quercetum pyrenaicae nos biótopos de ombroclima húmido ou mais elevados e 

continentalizados. Na vegetação também se encontram comunidades típicas como o zimbral Vaccinio-

Juniperetum nani, o vidoal ombrófilo Holco mollis-Betuletum celtibericae, o medronhal reliquial com 

azereiros Frangulo alni-Arbutetum unedonis prunetosum lusitanicae (endémico deste Subsector), o 

urzal higrófilo Cirsio filipenduli-Ericetum ciliaris, o arrelvado vivaz de solos esqueléticos de cumes 

graníticos Minuartio recurvae-Silenetum acutiflorae, o prado de lima Agrostio-Arrhenatheretum bulbosi, 

as comunidades turfófilas do Anagallido-Juncion bulbosi, etc. Nesta área o clima é mais frio e 

continentalizado e o período de geadas é mais prolongado que no Miniense. Apesar da precipitação 

ser elevada e o défice estival de água no solo ser reduzido, como o período favorável ao crescimento 

das plantas é mais curto, este défice de água no solo tem um impacto muito significativo na vegetação. 

Por isso, começam a penetrar plantas e algumas comunidades mediterrânicas e submediterrânicas 

como o urzal-tojal Ulici minoris-Ericetum umbellatae - a comunidade mais importante na composição 

da paisagem do território - o urzal do Genistello tridentatae-Ericetum aragonensis e o giestal Cytiso 

striati-Genistetum polygaliphyllae. Os prados supratemperados de regadio da região (os lameiros ou 

prados de lima) e os juncais foram descritos respetivamente com os nomes Anthemido-Cynosuretum 

cristati e Agrostio-Arrhenatheretum e Peucedano-Juncetum acutiflori. 

5.5.2.4 Caraterização dos Habitats Naturais 

De acordo com o Plano Sectorial da Rede Natura 2000, a área do Sobreequipamento do Parque Eólico 

do Alto Minho I (2.ª Fase) apresenta apenas um habitat natural, particularmente o denominado como 

“Vertentes rochosas siliciosas com vegetação casmofítica” (Habitat 8220). Caracteriza-se por ser um 

agrupamento de comunidades vasculares epifíticas e de comunidades vasculares (silicícolas 

casmofíticas, comofíticas ou casmo-comofíticas), onde os musgos e os líquenes constituem elementos 

importantes das fitocenoses rupícolas e epifíticas, em muitos casos com elevado nível de endemismo. 

As comunidades rupícolas e epifíticas são pobres em espécies vasculares, no entanto são ricas em 

endemismos ou plantas raras de distribuição restrita. 

Em Portugal, existem 3 subtipos deste tipo de habitat, correspondendo o que foi identificado no 

Subparque de Picos ao subtipo 8220pt3 “Biótopos de comunidades comofíticas esciófilas ou de 

comunidades epifíticas”, um habitat típico da Província Cantabro-Atlântica. Tem como bioindicadores 

combinações florísticas muito variáveis, em particular algumas espécies de Polipodiáceas como 

Anogramma leptophylla, Davallia canariensis, Polypodium cambricum, Polypodium interjectum, 

espécies presentes na área em estudo. 

Particularmente na área do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase), 

corresponde aos grandes afloramentos rochosos do Subparque de Picos que, nas suas fendas e locais 

de deposição de substrato terroso, contêm as espécies vegetais que funcionam como bioindicadores à 

presença do habitat. Existe uma correlação entre este subtipo de habitat e a denominação da ocupação 

do solo “Rocha nua” do Desenho 4 (Folha 1). 
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5.5.2.5 Caraterização da Vegetação 

A área de estudo apresenta uma vegetação essencialmente caraterizada por matos rasteiros, pois os 

solos estão assentes em lajes graníticas, não permitindo que a vegetação seja de grande porte. Deste 

modo, a presença de árvores é muito residual, tendo sido identificadas pontualmente apenas espécies 

de resinosas como Pinheiro-bravo, Pinheiro-silvestre ou Falso-cedro, e de folhosas como Vidoeiro-

branco ou Carvalho-negral (Fotografia 20). Em alguns locais, as lajes graníticas afloram à superfície. 

  

  

Fotografia 20 – Aspeto geral das espécies arbóreas presentes na área de estudo. 

Os 7 locais de implantação dos aerogeradores apresentam uma caraterização similar, caraterizados 

pela presença de matos rasteiros, em que dominam giestas, tojos, urzes ou outras espécies herbáceas 

espontâneas. Trata-se de espécies comuns, sem qualquer valor conservacionista, como as ilustradas 

na Fotografia 21. 
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Fotografia 21 – Aspeto geral das zonas em estudo, com a presença de matos. 

Em termos florísticos, estas pequenas áreas são pouco complexas, tendo sido identificadas espécies 

comuns como Crocus carpetanus, Ulex minor, Pteridium aquilinum, ou Erica umbellata. Alguns destes 

exemplares estão ilustrados na Fotografia 22, estando a totalidade das espécies confirmadas 

assinaladas com “C” no Quadro I do Anexo 1. As espécies assinaladas com “X” no mesmo quadro 

estão incluídas na bibliografia especializada. 
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Fotografia 22 – Exemplos dos exemplares florísticos nas áreas de estudo. 

No Quadro 15, foi caraterizada a presença das espécies vegetais por quadrícula, classificando-as, 

numa escala ascendente, como Improváveis, Possíveis, Prováveis e Confirmadas. 

Quadro 15 – Espécies vegetais ameaçadas em Portugal que potencialmente ocorrem na área de estudo. 

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE 
ESTATUTO DE 

AMEAÇA 

PRESENÇA NA ÁREA 

NG45 NG44 NG54 NG65 

ALISMATALES Potamogetonaceae Potamogeton perfoliatus Vulnerável Impr --- --- --- 

ASPARAGALES Orchidaceae Gymnadenia conopsea Em Perigo --- --- --- Poss 

ASTERALES Asteraceae Senecio doria Vulnerável --- --- --- Poss 

ASTERALES Asteraceae Senecio nemorensis Em Perigo --- --- --- Poss 

ASTERALES Menyanthaceae Nymphoides peltata Em Perigo Impr --- --- --- 

CARYOPHYLLALES Caryophyllaceae Dianthus laricifolius Vulnerável Poss --- --- --- 

LILIALES Liliaceae Lilium martagon Vulnerável --- --- --- Poss 

MALVALES Cistaceae Tuberaria globulariifolia Em Perigo --- --- --- Poss 

PINALES Pinaceae Pinus sylvestris Em Perigo --- Poss --- Conf 

POALES Poaceae Agrostis juressi Vulnerável --- --- --- Poss 

POLYPODIALES Blechnaceae Woodwardia radicans Vulnerável --- Poss Poss --- 

RANUNCULALES Ranunculaceae Anemone nemorosa Vulnerável --- --- --- Poss 
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Através da consulta bibliográfica, foram elencadas 12 espécies vegetais com interesse 

conservacionista, nomeadamente espécies com estatuto “Em Perigo” e “Vulnerável” (nenhuma 

apresentou um estatuto “Criticamente em Perigo”). Das 12 espécies, referenciadas no Quadro 15, 

considera-se que duas delas são improváveis, pois dependem de cursos de água permanentes. Das 

restantes, apenas uma foi localizada durante o trabalho de campo, particularmente Pinheiro-silvestre 

Pinus sylvestris, localizado perto do local previsto para o Aerogerador 30 do Subparque de Picos 

(Fotografia 23). Relembre-se que a referência às quadrículas UTM no Quadro 15 (e seguintes) 

encontra-se ilustrada na Figura 18. 

  
  

 

Fotografia 23 – Pinheiros-silvestres perto do local do A30 do Subparque de Picos. 

A30 
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As manchas referenciadas na Fotografia 23 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 

a única espécie florística com interesse conservacionista (Quadro 15), localizando-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. 

5.5.3 Fauna 

5.5.3.1 Considerações Gerais 

No presente capítulo são apresentadas as caraterísticas das comunidades faunísticas presentes (ou 

potencialmente presentes) nas áreas em estudo. Além da inventariação das espécies da fauna, é 

apresentada a sua distribuição nas áreas analisadas (individualmente ou por grupo de espécies) e o 

seu estatuto de proteção para a sua conservação, a nível nacional e internacional (UICN). Apenas os 

grupos de Vertebrados da Herpetofauna, da Avifauna e da Mamofauna foram considerados, não tendo 

sido analisados os grupos dos Invertebrados, visto que após uma análise prévia, não foi detetado 

qualquer valor relevante. O grupo da Ictiofauna não foi considerado porque não existe qualquer curso 

de água capaz de albergar peixes de forma contínua. 

5.5.3.2 Metodologia 

A metodologia utilizada para a caraterização do estado atual da fauna consistiu na recolha de 

informação disponível sobre a fauna (na forma de relatórios de monitorização ou publicações 

existentes, de dados dispersos por investigadores), e em trabalho de campo efetuado em setembro e 

outubro de 2019. Foram prospetadas as áreas previstas para instalação das estruturas da segunda 

fase do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I, dando-se especial importância a habitats 

mais sensíveis. Deste modo, obteve-se uma lista das espécies que ocorrem (ou potencialmente 

ocorrem) nas áreas em estudo, assim como a sua distribuição pelas diferentes áreas e habitats. 

No âmbito da Avaliação de Impacte Ambiental do Parque Eólico do Alto Minho I, as áreas dos 

Subparques de Mendoiro/Bustavade e de Picos foram monitorizadas no que respeita ao grupo da 

avifauna e dos morcegos, e a uma espécie particular: Lobo. Para a avifauna, foram entregues 

3 relatórios referentes ao Plano de Monitorização da Avifauna no Subparque de Mendoiro/Bustavade, 

nomeadamente o relatório da situação de referência e fase de construção (entregue em março de 2008; 

ProSistemas, 2008), do primeiro ano da fase de exploração (entregue em julho de 2009; ProSistemas, 

2009a), e do segundo ano da fase de exploração (entregue em fevereiro de 2010; ProSistemas, 2010a). 

Posteriormente, foram entregues um quarto e um quinto relatório, fora de qualquer obrigatoriedade no 

âmbito dos processos de AIA, AIncA ou pós-avaliação, relativo a dois ciclos anuais (maio de 2011 a 

abril de 2012; ProSistemas, 2012a; e de maio de 2012 a abril de 2013; TPF, 2013), contendo os dados 



VENTOMINHO – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 
 
SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DO ALTO MINHO I 
(2.ª FASE) 
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 

19083 - VENTOMINHO – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. – Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase)  

77 

do Subparque de Mendoiro/Bustavade e de outro Subparque (Picoto/São Silvestre). Já para o 

Subparque de Picos, foram entregues 4 relatórios referentes à avaliação da comunidade avifaunística, 

nomeadamente um relatório referente ao período anterior à construção, com o período de amostragem 

entre 2006 e 2007 (Procesl, 2007), um segundo relatório com os resultados de amostragem no período 

de 2007-2008 relativo à fase de construção (Procesl, 2008a), e dois relatórios com a análise dos 

primeiros anos da fase de exploração do Subparque Eólico: 1.º Ano de exploração (2008/2009; Procesl, 

2009a); 2.º ano de exploração (2009; Procesl, 2011). O Subparque de Picos foi amostrado 

conjuntamente com mais dois subparques do Parque Eólico do Alto Minho I: Alto do Corisco e Santo 

António. 

Relativamente aos Quirópteros, os trabalhos de monitorização iniciaram-se em junho de 2006, antes 

da implementação do Subparque de Mendoiro/Bustavade (ProSistemas, 2007). Depois, as mesmas 

áreas foram monitorizadas durante 3 anos, correspondendo aos primeiros anos da exploração dos 

aerogeradores: (ProSistemas, 2009b; 2010b, 2011). Já fora do âmbito do Programa de Monitorização 

de Quirópteros, as monitorizações tiveram continuidade através de campanhas em 3 anos adicionais 

(PROSISTEMAS, 2011; 2012B; TPF, 2014). No Subparque de Picos a comunidade de morcegos foi 

avaliada no período anterior à construção das infraestruturas (entre 2006 e 2007; Procesl, 2008b) e 

nos dois primeiros anos de funcionamento dos aerogeradores, em 2008 e 2009 (respetivamente 

Procesl, 2009b, 2010). 

Especificamente ao Lobo-ibérico, consultaram-se os dois últimos relatórios de monitorização desta 

espécie, nomeadamente os relativos aos períodos abril 2017-março 2018 (Nakamura et al., 2018) e 

abril 2018-março 2019 (Nakamura et al., 2019). Embora os relatórios analisem os dados dos dois 

últimos ciclos anuais, abrangem um período mais alargado (desde janeiro de 2011), com base no 

programa de monitorização do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I. Retiraram-se os 

dados relativos às alcateias mais próximas das áreas em análise no presente documento. 

Durante o trabalho de campo específica para a análise dos locais de implantação dos novos 

aerogeradores (realizado em setembro e outubro de 2019), a avifauna foi inventariada por observação 

direta, através da recolha de contatos visuais e auditivos. Para os mamíferos, a informação foi obtida 

através tanto da observação direta dos indivíduos, como da pesquisa indireta de indícios de presença 

(pegadas, trilhos e excrementos). Já as informações referentes aos répteis e anfíbios foram obtidas 

através da observação direta, tendo-se dirigido a prospeção a zonas mais prováveis da ocorrência 

destas classes. 

Relativamente à bibliografia geral, para os Anfíbios e Répteis foi utilizado o Atlas dos Anfíbios e Répteis 

de Portugal, que apresenta a distribuição da herpetofauna no território português, editado por Loureiro 

e colaboradores (2008). Para a classe das Aves foi efetuada a caraterização geral das aves nidificantes, 

com recurso ao último atlas das aves nidificantes em Portugal disponível (Equipa Atlas, 2008), listando-

se as espécies existentes nas quadrículas UTM 10 x 10 km que abrangem a área de estudo 

(quadrículas NG45, NG44, NG54 para Mendoiro/Bustavade, e NG65 para Picos - Figura 18). A 

informação referida neste atlas foi obtida no período 1999-2005 e diz respeito somente às aves 

nidificantes, havendo assim uma lacuna nas espécies invernantes e migratórias. No entanto, considera-
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se que esta lacuna foi ultrapassada com a análise dos resultados dos relatórios de monitorização da 

avifauna realizados no âmbito do Parque Eólico do Alto Minho I. 

Para os Mamíferos, a descrição geral do elenco faunístico foi baseada no trabalho de Bencatel e 

colaboradores (2017), considerando-se as quatro quadrículas UTM 10 x 10 km que incluem as áreas 

em análise (NG45, NF44, NG54, NG65 - Figura 18). Trata-se do Atlas dos Mamíferos mais recente 

para o território português, abrangendo tanto espécies terrestres, como marinhas. Especificamente 

para o grupo dos quirópteros, foi consultado o atlas dos morcegos de Portugal Continental (Rainho et 

al., 2013), pois o Atlas dos Mamíferos não inclui as espécies voadoras. À semelhança da avifauna, 

também foram consultados e referidos os relatórios de monitorização de quirópteros e da comunidade 

lupina, realizados no âmbito do Parque Eólico do Alto Minho I. 

Devido ao extenso e descritivo trabalho disponível na página da Lista Vermelha da União Internacional 

para a Conservação da Natureza (UICN), a distribuição de cada uma das espécies foi analisada 

individualmente, excluindo-se da inventariação as espécies sem probabilidade de ocorrência 

(www.iucnredlist.org). Também foram consultados os dados presentes no recente Geocatálogo 

disponibilizado pelo Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade (http://geocatalogo.icnf.pt/). 

As espécies inventariadas em cada grupo são apresentadas nos Quadros II a V constantes no Anexo 1, 

estando referidas as caraterísticas de cada uma, em termos de estatuto de ameaça, fenologia e 

probabilidade de ocorrência. A confirmação de cada uma das espécies está indicada em cada um dos 

quadros, assim como a sua probabilidade: provável, possível ou improvável. 

Foi determinado o estatuto de conservação a nível nacional e das várias convenções internacionais 

que Portugal ratifica, de forma a avaliar o seu valor conservacionista. O estatuto de conservação 

considerado para Portugal Continental é o que consta no novo Livro Vermelho dos Vertebrados de 

Portugal (LVVP; Cabral et al., 2006). Estas categorias são baseadas nas da União Internacional para 

a Conservação da Natureza (UICN). 

Nos estatutos de conservação consideraram-se também as categorias de ameaça da UICN a nível 

mundial, bem como a situação de cada uma das espécies de acordo com a Convenção de Berna 

(Convenção sobre a Vida Selvagem e os Habitats Naturais na Europa), com a Convenção de Bona 

(Convenção sobre a Conservação de Espécies Migradoras da Fauna Selvagem) e com a Diretiva Aves/ 

Habitats (pelo Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril), sendo assinalado o anexo em que cada espécie 

é reportada. 

No que diz respeito às aves foi ainda incluída a sua categoria SPEC (Species of European Conservation 

Concern) atualizada pela BirdLife International em 2004, onde são identificadas as espécies prioritárias 

para o desenvolvimento de ações de conservação na Europa (BirdLife International, 2004). Ainda para 

as aves, foi também referida a sua fenologia, ou seja, a altura do ano em que permanecem na região 

e se ali se reproduzem (ocorrência de nidificação). 
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5.5.3.3 Resultados – Herpetofauna 

A área estudada apresenta moderada riqueza específica de Anfíbios e de Répteis (respetivamente 10 

e 16 espécies). A maioria das espécies potencialmente presentes possui uma distribuição alargada no 

território continental, sendo que o habitat para estas espécies apresenta uma abundância frequente em 

Portugal. O inventário para estas duas classes está presente nos Quadros II e III do Anexo 1. 

No entanto, existem 5 espécies de Anfíbios e Répteis indicadas no Quadro 16 que têm um estatuto 

elevado para o território português. Devido ao tipo de habitat que elas utilizam, consideram-se as duas 

espécies de anfíbios do Quadro 16 como “improváveis”, enquanto os répteis poderão ser “possíveis” 

ou “prováveis” na zona em estudo (também aqui se classificou as espécies numa escala ascendente 

de presença: Improvável, Possível, Provável e Confirmada). 

Quadro 16 – Herpetofauna com estatuto de ameaça médio ou elevado em Portugal que potencialmente 

ocorre na área de estudo. 

ESPÉCIE HABITAT 
ESTATUTO 

DE AMEAÇA 

LVVP 

PRESENÇA NA ÁREA 

NG45 NG44 NG54 NG65 

Chioglossa lusitanica 
Salamandra-lusitânica 

Zonas montanhosas, junto a ribeiros de água 
corrente com vegetação abundante nas 

margens e atmosfera saturada de humidade. 
Vulnerável Impr. Impr. Impr. Impr. 

Lissotriton helveticus 
Tritão-palmado 

Zonas de floresta, lameiros, prados e zonas 
agrícolas na proximidade de charcos 

permanentes ou sazonais, tanques e nascentes. 
Vulnerável --- --- --- Impr. 

Coronella austriaca 
Cobra-lisa-europeia 

Zonas montanhosas, em locais frescos e 
húmidos, principalmente em áreas de matos 

com rochedos e orlas de bosques. 
Vulnerável --- --- Prov. Prov. 

Vipera latastei 
Víbora-cornuda 

Zonas rochosas de montanha, preferindo as 
encostas declivosas com matos densos; áreas 

florestais com cobertura arbustiva. 
Vulnerável --- --- Poss. Poss. 

Vipera seoanei 
Víbora de Seoane 

Zonas de lameiros, pastagens, prados e 
matagais, frequentemente rodeados por muros 

de pedra, com cobertura arbustiva baixa. 
Em Perigo --- --- Poss. Poss. 

Alguns répteis, e todas as espécies de anfíbios pelo menos em fase larvar, dependem do meio aquático, 

facto que confere sensibilidade a este tipo de habitats. Nas áreas de estudo não existem locais (por 

exemplo, pequenas charcas, tanques, nascentes) que promovam a presença de anfíbios, 

considerando-se que a presença destas espécies como “Improváveis”. Dos indivíduos pertencentes a 

estas duas classes de Vertebrados, apenas foram detetadas várias Lagartixas-ibéricas durante a 

realização do trabalho de campo, em diferentes locais dos Subparques de Mendoiro/Bustavade e de 

Picos. 

5.5.3.4 Resultados – Avifauna 

Ao longo do trabalho de inventariação (proveniente da informação da literatura consultada, que incluiu 

a análise dos resultados dos relatórios de monitorização da avifauna realizados no âmbito do Parque 

Eólico do Alto Minho I) foram referenciadas 93 espécies de aves, de 32 famílias diferentes, o que 

representa mais de 36% do total das espécies que ocorrem regularmente em território continental. Este 
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número inclui as espécies que ocorrem ocasionalmente na área de estudo (isto é, de fenologia 

visitante), as de carácter invernante e as que pelo seu habitat não poderão ocorrer (embora possam 

estar presentes nas quadrículas onde a área de estudo se situa). Assim, espécies exclusivamente 

aquáticas (pertencentes à família Anatidae, por exemplo) foram contabilizadas, ainda que a sua 

presença na área de estudo seja improvável. Os resultados do trabalho de inventariação encontram-se 

no Quadro IV presente no Anexo 1. 

De entre a avifauna potencialmente presente, 11 espécies apresentam um estatuto de ameaça médio 

ou elevado, isto é, foram catalogadas na revisão do Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal com 

as categorias Criticamente em Perigo, Em Perigo, ou Vulnerável (CR, EN, VU). Por este motivo, a sua 

presença constitui um aspeto relevante, estando algumas das caraterísticas ecológicas destas 

espécies descritas no Quadro 17. 

Quadro 17 – Avifauna com estatuto de ameaça médio ou elevado em Portugal que potencialmente ocorre 

na área de estudo. 

ESPÉCIE HABITAT 

ESTATUTO 

DE 

AMEAÇA 

LVVP 

PRESENÇA NA ÁREA 

NG45 NG44 NG54 NG65 

Pernis apivorus 
Falcão-abelheiro 

Bosques de carvalhos ou sobreirais, por vezes 
também manchas de pinhal e eucaliptal, 

intercalados por várzeas, terrenos agrícolas. 
Vulnerável Poss. --- Poss. Poss. 

Circus pygargus 
Tartaranhão-caçador 

Áreas de cerealicultura extensiva. Nidifica em 
searas de trigo e de aveia, e mais raramente, 

cevada, pastagens e pousios. 
Em Perigo Conf. Conf. Conf.. Conf. 

Accipiter gentilis 
Açor 

Áreas florestais de Pinheiro-bravo, folhosas 
autóctones e Eucalipto. Evita paisagens demasiado 

compartimentadas e contínuas. 
Vulnerável --- --- --- Poss. 

Aquila chrysaetos 
Águia-real 

Áreas pouco humanizadas, com encostas 
declivosas e agrestes, situadas em zonas 

montanhosas e vales de grandes rios. 
Em Perigo --- --- Poss. --- 

Hieraaetus fasciatus 
Águia de Bonelli 

Vales encaixados de ribeiras e rios mais 
importantes, instalando os ninos em escarpas e 

afloramentos rochosos. 
Em Perigo --- --- Poss. --- 

Falco subbuteo 
Ógea 

Paisagens mistas de pequenos bosques (pinhais, 
carvalhais e bosquetes ripícolas) e de terrenos 
abertos (campos agrícolas, pastagens, matos). 

Vulnerável Poss. Poss. Poss. --- 

Falco peregrinus 
Falcão-peregrino 

Habitat muito diversificado, mas não ocupa áreas 
muito florestadas. Nidifica em plataforma de rochas 

ou antigos ninhos. 
Vulnerável --- --- Prov. Prov. 

Clamator glandarius 
Cuco-rabilongo 

Habitats mistos de bosque e zonas abertas (mato, 
cultura arvense, pousio), montados abertos. 

Parasita Pega e Gralha-preta. 
Vulnerável --- --- Poss. --- 

Caprimulgus 
europaeus 

Noitibó-cinzento 

Áreas com arvoredo disperso, frequenta clareiras e 
áreas marginais de bosques de quercíneas, 

caducifólias e coníferas. 
Vulnerável --- Poss. --- Prov. 

Saxicola rubetra 
Cartaxo-nortenho 

Matos higrófilos associados a cabeceiras de linhas 
de água, em zonas de altitude de 1000-1200 m, 

prados de montanha com Carvalho-negral disperso. 
Vulnerável Conf. Conf. Conf.. Impr. 

Sylvia borin 
Felosa-das-figueiras 

Bosques ribeirinhos, bosques de folhosas, 
sobretudo Carvalhos, normalmente na proximidade 

de lameiros. 
Vulnerável --- --- Conf.. Prov. 
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Pela análise do Quadro 17 e do Quadro IV do Anexo 1 verifica-se que potencialmente existem neste 

local várias espécies de aves com um estatuto de conservação elevado. Nenhuma destas espécies foi 

observada ou detetada durante o trabalho de campo realizado em setembro e outubro de 2019. 

Contudo, com as áreas dos Subparques de Picos e de Mendoiro/Bustavade foram objeto de 

monitorização prévia, três delas encontram-se confirmadas para a zona. Assim, embora se 

considerasse improváveis, devido à especificidade dos seus habitats, a presença de algumas das 

espécies (como Tartaranhão-caçador ou Cartaxo-nortenho), algumas delas foram confirmadas 

anteriormente. Em termos históricos, a única espécie presente no Quadro 17 amostrada no Subparque 

de Picos foi Tartaranhão-caçador Circus pygargus, espécie detetada nos períodos de reprodução de 

2008 e de 2009 (Procesl, 2008a; 2009a). Já no Subparque de Mendoiro/Bustavade, foram 3 as 

espécies que foram anteriormente descritas na área: Tartaranhão-caçador Circus pygargus (em agosto 

de 2006), Cartaxo-nortenho Saxicola rubetra (em março de 2007) e Felosa-das-figueiras Sylvia borin 

(em junho de 2007, e setembro e outubro de 2009; ProSistemas 2008; 2010a). Deste modo, refere-se 

no Quadro 17 a confirmação destas três espécies, assinalando as quadrículas onde foram localizadas 

anteriormente. 

Durante o trabalho de campo (em setembro e outubro de 2019), na área de estudo foram registadas 

observações de 34 espécies de aves, com destaque para o grupo dos Passeriformes, bastante 

conspícuas, assinaladas como “Confirmadas” no Quadro IV do Anexo 1 no campo das Presenças (nas 

quadrículas NG45, NG44, NG54 e NG65). Neste período, todas as espécies confirmadas durante o 

trabalho de campo não apresentam um estatuto de ameaça à sua conservação, tanto a nível 

internacional como para o território continental português, isto é, não estão classificadas como 

Criticamente em Perigo CR, Em Perigo EN, ou Vulnerável VU. 

5.5.3.5 Resultados – Mamofauna 

Relativamente aos mamíferos que potencialmente ocorrem na área de estudo, estão inventariadas 

50 espécies diferentes, uma riqueza específica alta nesta classe, que está relacionada com a pesquisa 

bibliográfica no conjunto das quatro quadrículas que incluem o projeto (que incluiu a análise dos 

resultados dos relatórios de monitorização de morcegos realizados no âmbito do Parque Eólico do Alto 

Minho I). Destaca-se o número de quirópteros, de roedores e de carnívoros potencialmente presentes 

nesta área. A totalidade das espécies inventariadas encontra-se no Quadro V do Anexo 1. 

Das espécies potencialmente presentes, nove possuem um estatuto de ameaça médio ou elevado 

segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006), nomeadamente seis 

espécies de quirópteros (Morcego-de-ferradura-grande Rhinolophus ferrumequinum, Morcego-de-

ferradura-mediterrânico Rhinolophus euryale; Morcego-de-ferradura-mourisco Rhinolophus mehelyi, 

Morcego-rato-grande Myotis myotis; Morcego de Bechstein Myotis bechsteinii; Morcego-de-peluche 

Miniopterus schreibersii), Toupeira-de-água Galemys pyrenaicus, Lobo Canis lupus e Gato-bravo Felis 

silvestris (Quadro 18). Nenhuma destas espécies foi observada, direta ou indiretamente, na área em 

estudo durante o trabalho de campo realizado em setembro e outubro de 2019. Porém, durante as 

campanhas de monitorização (específicas para morcegos) no âmbito do Parque Eólico do Alto Minho I 
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(e do seu Sobreequipamento), foram detetadas duas espécies de quirópteros (Morcego-de-ferradura-

grande e Morcego-de-ferradura-mourisco). Também a monitorização da população lupina revela que 

parte da área em análise é ocupada por este mamífero. 

Quadro 18 – Espécies de mamíferos com estatuto de ameaça médio ou elevado em Portugal que 

potencialmente ocorre na área de estudo. 

ESPÉCIE HABITAT 
ESTATUTO 

DE AMEAÇA 

LVVP 

PRESENÇA NA ÁREA 

MENDOIRO PICOS 

Galemys pyrenaicus 
Toupeira-de-água 

Cursos de água de características lóticas da 
zona salmonícola e de transição 

salmonícola-ciprinícola. 
Vulnerável Improvável Improvável 

Rhinolophus 
ferrumequinum 
Morcego-de-ferradura-grande 

As colónias abrigam-se em grandes 
edifícios, grutas e minas. Caçam em zonas 

bem arborizadas. 
Vulnerável Confirmada Possível 

Rhinolophus euryale 
Morcego-de-ferradura-

mediterrânico 

Grutas e minas de dimensões relativamente 
grandes, e edifícios. Caça em áreas de 

floresta e galerias ripícolas. 

Criticamente 
em Perigo 

Improvável Possível 

Rhinolophus mehelyi 
Morcego-de-ferradura-

mourisco 

Unicamente em grutas e minas de grandes 
e médias dimensões. Comportamento e 

habitat de caça são desconhecidos. 

Criticamente 
em Perigo 

Confirmada Improvável 

Myotis myotis 
Morcego-rato-grande 

Cria quase exclusivamente em abrigos 
subterrâneos, mas também usa outros 
abrigos. Caça em zonas arborizadas. 

Vulnerável Improvável Possível 

Myotis bechsteinii 
Morcego de Bechstein 

Hiberna em abrigos subterrâneos, como 
minas e grutas. Caça em zonas florestadas 

ou em pastos nas suas imediações. 
Em Perigo Possível Possível 

Miniopterus schreibersii 

Morcego-de-peluche 

Exclusivamente cavernícola, cria e hiberna 
em grutas e minas. Caça em zonas abertas, 

sobre habitats dulçaquícolas. 
Vulnerável Improvável Confirmada 

Canis lupus 
Lobo-ibérico 

Dependente da presença de ungulados 
selvagens ou domésticos e sem grande 

perturbação humana. 
Em Perigo Possível Confirmada 

Felis silvestris 
Gato-bravo 

Habitats florestais (matagais mediterrânicos, 
florestas, e bosques caducifólios ou mistos, 

florestas de coníferas). 
Vulnerável Provável Provável 

Relativamente aos morcegos, não existem estruturas capazes de albergar quirópteros cavernícolas 

dentro das áreas em análise (as únicas construções humanas são as subestações, mas não possuem 

capacidade de abrigar morcegos). As estruturas mais próximas, que poderão servir de locais de abrigo 

de espécies tolerantes à presença humana, correspondem aos edifícios presentes nas povoações de 

Lordelo e de Estrica (para o Subparque de Mendoiro/Bustavade) ou na povoação de Lamas de Mouro 

(para o Subparque de Picos). Não foram detetados poços, grutas ou minas, o que levará à reduzida 

ocupação real na área deste grupo de mamíferos cavernícolas, apesar da consulta bibliográfica ser 

bastante exaustiva. Contudo, devido às boas caraterísticas dos biótopos, é previsto que existam 

morcegos na área, provavelmente utilizando-a como zona de alimentação. 

Com base nos relatórios de monitorização de quirópteros realizados, verifica-se que o Subparque de 

Picos revelou pouca importância no que respeita a este grupo de mamíferos, tendo-se apenas 

confirmadas 4 espécies (Morcego-anão Pipistrellus pipistrellus, Morcego de Kuhl Pipistrellus kuhlii, 

Morcego-de-peluche Miniopterus schreibersii e Morcego-hortelão Eptesicus serotinus), nos anos 

monitorizados (Procesl, 2008b; 2010), todas espécies sem interesse conservacionista. Para o 

Subparque de Mendoiro/Bustavade, esse número é maior, pois durante os anos de monitorização foram 

confirmadas 9 espécies diferentes de quirópteros: Morcego-de-ferradura-grande Rhinolophus 



VENTOMINHO – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 
 
SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DO ALTO MINHO I 
(2.ª FASE) 
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 

19083 - VENTOMINHO – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. – Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase)  

83 

ferrumequinum, Morcego-de-ferradura-mourisco Rhinolophus mehelyi, Morcego-anão Pipistrellus 

pipistrellus, Morcego de Kuhl Pipistrellus kuhlii, Morcego-hortelão Eptesicus serotinus, Morcego-

arborícola-gigante Nyctalus lasiopterus, Morcego-arborícola-pequeno Nyctalus leisleri, Morcego-negro 

Barbastella barbastellus, e Morcego-rabudo Tadarida teniotis (ProSistemas, 2007; 2009a; 2010b; 2011; 

2012b; TPF, 2014). 

A área em estudo apresenta uma riqueza moderada no que se refere às comunidades mamológicas, o 

que se relacionará pela qualidade de biótopos que aí se pode encontrar e pela disponibilidade de 

alimento. No entanto, durante a realização do trabalho de campo, foram apenas detetadas duas 

espécies de mamífero na área em estudo: Coelho-bravo e Esquilo (não foram incluídas no Quadro V 

do Anexo 1 espécies ubíquas que frequentam a área como Garranos e exemplares de gado bovino). 

De referir que a prospeção foi realizada em período diurno, e grande parte dos mamíferos em Portugal 

têm uma etologia noturna. 

Por último, é de referir a presença de Lobo-ibérico na área, aspeto particularmente relevante devido à 

importância desta espécie protegida, classificada como “Em Perigo” no último Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006). A Figura 20 localiza as duas áreas em estudo no território 

estudado no âmbito do programa de monitorização do Lobo dos Sobreequipamentos dos Parques 

Eólicos do Alto Minho I e de Arga (a localização não está à escala). É notório que o Subparque Eólico 

de Mendoiro/Bustavade está fora da influência de qualquer alcateia, localizando-se entre a alcateia da 

Boulhosa (a verde na Figura 20) e a alcateia do Vez (a laranja na mesma figura). 

Pelo contrário, o Subparque Eólico de Picos está incluído no território da denominada Alcateia da 

Peneda (a azul na Figura 20), alcateia que se estende por parte do território do município de Melgaço 

e seus adjacentes: Arcos de Valdevez e de Monção. 

No último relatório disponível da monitorização desta espécie na zona em análise (incluída no âmbito 

do relatório do Sobreequipamento dos Parques Eólicos do Alto Minho I e de Arga), respeitante ao 

período compreendido entre abril 2018 e março de 2019, verifica-se que a área do Subparque de Picos 

foi amostrada através de metodologias diretas e indiretas (Nakamura et al., 2019). Foram realizadas 

24 estações de escuta e 1 estação de espera nesse período para a alcateia da Peneda, revelando os 

resultados que apenas uma das estações de escuta foi positiva. A armadilhagem fotográfica também 

confirmou a presença de Lobo nesta alcateia, embora numa taxa de sucesso baixa (2%), isto é, apenas 

1 em 61 noites foi positiva na presença de Lobo. Foram percorridos 8,68 km, tendo-se detetados 

40 dejetos neste período, distribuídos em dois percursos: 10 dejetos no “Percurso F”: IQA = 1,23 

(Verão) e IQA = 0,53 (Outono); 30 dejetos no “Percurso G”: IQA = 7,06 (Verão) e IQA = 3,03 (Outono). 

A Figura 20 mostra também a localização dos dois percursos na Alcateia da Peneda (a azul). 
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Fonte: Adaptado de Nakamura et al., 2019. 

Figura 20 – Localização das áreas em estudo relativamente aos territórios das alcateias estudadas. 

O Quadro 19 analisa a evolução temporal e espacial da alcateia da Peneda (Nakamura et al., 2019), 

com a indicação temporal da ocorrência de reprodução em 12 anos consecutivos (entre 2007 e 2018), 

sendo clara a instabilidade, uma vez que não foram detetadas evidências de reprodução em 7 dos 

12 anos em análise. Além disso, verifica-se uma evolução da localização dos centros de atividade 

nesse período, verificando-se uma igual instabilidade. Segundo o último relatório publicado “não é 

possível concluir acerca da fidelidade desta alcateia ao local exato de reprodução, uma vez que as 

evidências de reprodução nesta alcateia nunca foram detetadas durante o período de nascimento/ 

amamentação das crias e em 2008 apenas foi possível localizar em outubro as crias num centro de 

atividade (“Tieiras”), sendo por isso considerado como um rendez-vous tardio, já fora da época de 

dependência das crias” (Nakamura et al., 2019). 

Como se pode verificar pela análise do ilustração presente no Quadro 19, nos períodos anteriores, os 

centros de atividade localizavam-se a ocidente (2008) e setentrionalmente a este local (2011-2013), 

confirmando uma plasticidade desta espécie, dependente da disponibilidade de alimentação e repouso 

para estabelecer o local de reprodução para a alcateia. 

     Áreas em estudo 

Picos Mendoiro/ 
Bustavade 
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Quadro 19 – Caraterização da ocorrência de reprodução na alcateia da Peneda com respetiva utilização 

dos centros de atividade com base na deteção direta ou indireta de crias durante o produto reprodutor e 

mapa com a localização dos locais de reprodução. 

ANO REPRODUÇÃO 

TIEIRAS PORTELINHA AGUIEIRA CRUZES 

 

I II I II I II I II 

2007 Provável         

2008 Confirmada  X1       

2009 Sem evidências         

2010 Sem evidências         

2011 Confirmada    X     

2012 Confirmada      X   

2013 Confirmada    X     

2014 NA*         

2015 NA*         

2016 NA*         

2017 Sem evidências         

2018 Confirmada        X2 

Fonte: Nakamura et al., 2019; 
* NA – Não aplicável: alcateia não detetada; 
1 Reprodução confirmada no início de outubro de 2008, já fora da época de dependência das crias; 
2 Informação obtida por armadilhagem fotográfica; 
I – Nascimento/amamentação das crias (maio e junho); II – Rendez-vous (julho, agosto e setembro). 

5.6 RECURSOS HÍDRICOS (SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEOS) 

5.6.1 Metodologia 

A caracterização dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos baseou-se em recolha bibliográfica, 

nomeadamente no Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Minho e Lima (RH1) e, em informação 

cartográfica à escala 1:25000, fotografias de satélite e, levantamentos de campo. 

5.6.2 Recursos Hídricos Superficiais 

5.6.2.1 Enquadramento Regional 

Os locais de implantação do projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase), 

inserem-se nas bacias hidrográficas do rio Minho e do rio Lima, conforme se pode observar no 

Desenho 10. 

A bacia hidrográfica do rio Minho cobre uma superfície total de cerca de 17 080 km2, dos quais 800 km2 

(cerca de 5%) situam-se no território português. O rio Minho nasce em Espanha, na serra de Meira a 

uma altitude de 740 m e desagua em Portugal, no oceano Atlântico, frente a Caminha e La Guardiã, 

após um percurso de 300 km, dos quais 230 situam-se em Espanha, sendo os restantes 70 km de 

fronteira entre os dois países. 
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Os limites da bacia são, a Sul a bacia do rio Lima e as ribeiras da costa atlântica, a Sudeste a bacia do 

Douro e a Norte as outras bacias hidrográficas da Galiza. 

A principal linha de água da bacia hidrográfica do rio Minho é o rio Minho. Os principais afluentes da 

parte portuguesa são, de montante para jusante: Trancoso, Mouro, Gadanha e Coura. 

A bacia hidrográfica do rio Lima ocupa uma área de cerca de 2 470 km2, dos quais cerca de 1 213 km2 

(49%) em território português. A parte portuguesa é limitada a norte pelas bacias do rio Minho, a leste 

pela região hidrográfica do Douro e a sul pelas bacias dos rios Cávado e Neiva. 

A bacia do Lima inclui, como principal linha de água, o rio Lima, um rio internacional que nasce na serra 

de São Mamede, em Espanha, a cerca de 950 m de altitude e desagua em Viana do Castelo. Dos cerca 

de 108 km de extensão, 67 km localizam-se em território nacional. Os principais afluentes do rio Lima, 

em Portugal, são os rios Estorãos, Trovela, Vez, Vade e Castro Laboreiro. 

5.6.2.2 Enquadramento Local 

Como cursos de água principais na zona envolvente às áreas de estudo destacam-se o rio da Gadanha 

e o rio Mouro, afluentes diretos do rio Minho, e o rio Vez, afluente direto do rio Lima. 

Conforme se pode observar no Desenho 10 a encosta Oeste da área de implantação dos 

aerogeradores no Subparque de Picos drena para o ribeiro dos Poços afluente do rio Mouro. A encosta 

norte drena para a Corga Longa ou de São Paio, afluente da ribeira de São Lourenço afluente do rio 

Minho. A encosta Este drena para o rio Trancoso, afluente do rio Minho. 

A encosta norte da área de implantação dos aerogeradores no Subparque de Mendoiro/Bustavade 

drena para o ribeiro de Silvas afluente do rio Minho. A encosta oeste drena para o rio do Vale afluente 

do rio Gadanha. A encosta Sul drena para o rio Vez, principal afluente do rio Lima, na margem direita. 

Chama-se a atenção para o facto de que os aerogeradores serão instalados em zonas de cumeada, 

atravessando-se somente linhas de escorrência, com bacias de drenagem inferiores a 1000 m2, com 

regime de escoamento torrencial, conforme se pode observar no Desenho 10 relativo aos recursos 

hídricos. 

De acordo com a informação disponibilizada pelo IGEO, a Norte da área de instalação do aerogerador 

A28 encontra-se uma nascente de água. 
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Fonte: http://www.igeo.pt/WMS/Geologia/RecursosHidroGeologicos?); World Imagery - Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, 
Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community 

Figura 21 – Localização da nascente de água na área de implantação do Sobreequipamento do Alto 

Minho I (2.ª Fase), no Subparque de Mendoiro/Bustavade. 

5.6.3 Recursos Hídricos Subterrâneos 

No que diz respeito às características hidrogeológicas, a área de estudo pertence à unidade 

hidrogeológica e morfoestrutural do Sistema Aquífero do Maciço Antigo (Almeida et al., 2000). 

O Maciço Antigo (Maciço Hespérico, ou Ibérico) é a unidade geológica que ocupa a maior extensão em 

Portugal, sendo constituído, essencialmente, por rochas eruptivas e metassedimentares. As litologias 

correspondentes àqueles tipos de rochas, são habitualmente designadas pelos hidrogeólogos por 

rochas cristalinas ou rochas duras, ou, ainda por rochas fraturadas ou fissuradas. Em termos gerais, 

podem-se considerar como materiais com escassa aptidão hidrogeológica, pobres em recursos hídricos 

subterrâneos. No entanto, apesar da escassez de recursos hídricos subterrâneos, eles desempenham 

um papel importante, tanto nos abastecimentos à população, como na agricultura. 

Embora o Maciço Hespérico seja caracterizado por uma relativa uniformidade, em termos 

hidrogeológicos, é possível considerar algumas subunidades (Zona Centro-Ibérica, Zona Ossa Morena 

e Zona Sul Portuguesa), com características próprias e que correspondem às divisões geoestruturais 

daquele Maciço. 
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Fonte: https://www.researchgate.net/figure/Figura-9-Unidades-morfoestruturais-da-Peninsula-Iberica-e-nas-zonas-definidas-no-
Macico_fig9_282705673; adaptado de Vera JÁ; 2004. 

Figura 22 – Enquadramento do projeto nas Unidades morfoestruturais da Península Ibérica e nas zonas 

definidas no Maciço Hespérico, segundo Lotze (1945) e Farias et al. (1987). 

Conforme se pode observar na Figura 22 o projeto se insere na denominada Zona da Galiza-Trás-os-
Montes. 

Em regra, as características geológicas da região hidrográfica estão associadas a baixa condutividade 

hidráulica, a forte heterogeneidade espacial e a incerteza da sua aptidão hidrogeológica, resultando em 

produtividades reduzidas. No entanto, dada a representatividade deste tipo de aquíferos na Região, 

assumem uma enorme importância para o abastecimento de água local. As unidades porosas (aluviões 

e terraços principalmente) têm um desenvolvimento espacial pequeno, mas podem constituir aquíferos 

de interesse local ou regional. São numerosas as nascentes permanentes e o aproveitamento das 

águas subterrâneas é efetuado, sobretudo, por meio de poços e galerias de mina que captam aquíferos 

livres. A recarga natural é efetuada, essencialmente, a partir da infiltração direta da precipitação ou por 

infiltração a partir de massas de água superficiais que se encontrem em conexão hidráulica com as 

unidades aquíferas. No caso dos aquíferos fissurados, os valores anuais de recarga situam-se entre 

5% a 10% da precipitação. A disponibilidade hídrica subterrânea média estimada é de 94 hm3 /ano no 

Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Minho (Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Minho e 

Lima RH1 – Relatório Técnico – Comissão Europeia, 2012). 

Área de Estudo 
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Nas áreas em estudo os recursos aquíferos subterrâneos são pobres (inferior a 50 m3/(dia.km2)). 

Apesar de estarmos em regiões em que a precipitação média anual é elevada, variando de 1400 a 

2400 mm, devido ao declive acentuado da região e às formações geológicas ocorrentes, predomina a 

escorrência superficial relativamente à infiltração. O escoamento superficial anual médio nestas áreas 

varia entre 800 mm na área do Subparque de Mendoiro/Bustavade e entre 1800 mm na área do 

Subparque de Picos. 

5.6.3.1 Pontos de Água Subterrânea 

No Quadro 20 apresenta-se o inventário para a área das Cartas Militares n.º 3, 4 e 8, disponibilizado 

na Base de Dados de Recursos Hidrogeológicos Portugueses. 

Quadro 20 – Captações de águas subterrâneas registadas na Base de Dados de Recursos 

Hidrogeológicos Portugueses para a área das cartas militares 3, 4 e 8. 

REFERÊNCIA M P CONCELHO FREGUESIA/LOCAL TIPO OBJETIVO USO 

3F0005 171880 561090 Monção Trute Furo - - 

3F0004 171780 562160 Monção Cambeses Furo - - 

3F0006 168640 563460 Monção Pinheiros Furo - - 

3F0003 177600 566720 Monção Barbeita Furo - - 

Fonte: http://geoportal.lneg.pt/geoportal/egeo/bds/pontos_agua/, abril 2020; coordenadas no Sistema 
Lisboa Hayford Gauss IGeoE. 

O ponto de água mais próximo (3F0005) encontra-se a mais de 2,8 km do local de implantação do A27 

do Subparque de Mendoiro/Bustavade. 

5.6.4 Qualidade das Águas 

5.6.4.1 Enquadramento Legal 

A avaliação da qualidade da água é enquadrada legalmente pelo Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de 

agosto, que estabelece as normas, os critérios e os objetivos de qualidade com a finalidade de proteger 

o meio aquático e melhorar a qualidade das águas em função dos seus principais usos. Para os 

parâmetros de qualidade estabelecidos naquele diploma foram definidos: valores máximos admissíveis 

(VMA), que indicam os valores de norma de qualidade que não devem ser ultrapassados; valores 

máximos recomendáveis (VMR), que indicam os valores de norma de qualidade que devem ser 

respeitados ou não excedidos; e valores limite de emissão (VLE) que indicam o valor da concentração 

de determinadas substâncias que não podem ser excedidos por descarga no meio aquático. A secção 

III, daquele diploma, relativa à água para consumo humano foi revogada pelo Decreto-Lei n.º 243/2001, 

de 5 de setembro, que aprova as normas relativas à qualidade da água destinada a este uso, 

transpondo para o direito interno a Diretiva n.º 98/83/CE, do Conselho, de 3 de novembro. Este último, 

revisto pelo Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de agosto. 
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Quando considerado o uso para consumo humano (o mais exigente em termos de qualidade), a água 

deve satisfazer um conjunto de condições relativamente a valores paramétricos fixados nas partes I, II 

e III do Anexo I do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de agosto, bem como, cumprir os controlos de rotina, 

inspeção e frequências mínimas de amostragem e análise de águas com esse fim. Não sendo indicado 

o seu uso para um fim específico, as águas superficiais deverão, contudo, satisfazer um conjunto de 

objetivos ambientais de qualidade mínima. Esses objetivos ambientais são listados no Anexo XXI do 

Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. 

A descarga de águas residuais no meio aquático recetor condiciona a sua qualidade e encontra-se 

genericamente regulamentada no Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. Articulados 

com o Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto, referem-se os seguintes diplomas estabelecidos, também, 

com vista à redução da poluição dos meios aquáticos provocada pelas descargas de águas residuais 

pontuais e difusas: 

 Decreto-Lei n.º 506/99, de 20 de novembro, que fixa objetivos de qualidade de determinadas 

substâncias perigosas que foram consideradas prioritárias em função da respetiva toxicidade, 

persistência e bioacumulação. Este documento foi, entretanto, revogado pelo Decreto-Lei 

n.º 218/2015, de 7 de outubro; 

 Decreto-Lei n.º 261/2003, de 21 de outubro, que constitui um aditamento ao diploma anterior e 

onde se encontram, também, definidos objetivos de qualidade para determinadas substâncias 

perigosas.  

Em 2010, foi publicado o Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24 de setembro, que estabelece normas de 

qualidade ambiental (NQA) para as substâncias prioritárias e para outros poluentes, identificados, 

respetivamente, nos anexos I e II do diploma, tendo em vista assegurar a redução gradual da poluição 

provocada por substâncias prioritárias e alcançar o bom estado das águas superficiais. Este diploma 

revoga parcialmente os diplomas anteriormente referidos, nomeadamente os Anexos I, XX e XXI do 

Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto e o Anexo do Decreto-Lei n.º 506/99, de 20 de novembro, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 261/2003, de 21 de outubro. 

5.6.4.2 Caracterização da Qualidade das Águas 

Para a caracterização qualitativa das massas de água superficiais que intercetam a área em estudo 

foram consultados os dados disponibilizados pelo Sistema Nacional de Informação dos Recursos 

Hídricos (SNIRH – INAG - APA, IP), nomeadamente, no que se refere à Classificação dos cursos de 

água superficiais de acordo com as suas características de qualidade para usos múltiplos. 
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   Aerogeradores do Sobreequipamento 

Figura 23 – Localização das estações de monitorização da qualidade da água da Rede de Qualidade da 
Água na bacia hidrográfica do Rio Minho. 

SP Picos 

SP Mendoiro/Bustavade 
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Os dados disponibilizados pelo Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH – APA), 

indicam a existência de estações de monitorização da qualidade da água nos rios Minho, Gadanha e 

Mouro, encontrando-se, no entanto, muito afastadas da área de implementação do presente projeto, 

conforme se pode observar na Figura 23, em linhas de água que já estão sob influência de diversos 

fatores, não sendo portanto representativas das zonas em estudo. Aliás nas áreas afetas ao projeto, 

não existem linhas de água de regime permanente. 

De acordo com os parâmetros indicados na Figura 23, entre 2011 e 2013, a qualidade da água neste 

local variou entre “Qualidade Excelente” e “Qualidade Razoável”. 

De acordo com a informação disponibilizada nos Planos de Gestão de Região Hidrográfica 2016-2021 

da RH1, o estado Global das massas de água superficial é Bom e superior na envolvente aos locais de 

implementação do projeto, conforme se pode observar na figura seguinte. 

 

 

Fonte: https://apambiente.pt/_zdata/Politicas/Agua/PlaneamentoeGestao/PGRH/2016-2021/PTRH1/PGRH1_Parte2.pdf 

Figura 24 – Classificação do estado global das massas de água na RH1. 

SP Picos 

SP Mendoiro/Bustavade 
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De acordo com a informação disponibilizada nos Planos de Gestão de Região Hidrográfica 2016-2021 

da RH1, na RH1 todas as massas de água subterrânea apresentam um estado global Bom. 

Nos locais de implantação do projeto a única fonte de poluição difusa observada é o pastoreio livre de 

garranos e no Subparque de Picos existe ainda o pastoreio de cabras. O pastoreio é praticado em 

regime extensivo, onde a densidade animal é muito baixa, pelo que não se prevê um contributo 

significativo desta atividade para a afetação do atual estado de qualidade das massas de água 

subterrâneas, que é Bom. 

5.7 PAISAGEM 

5.7.1 Introdução e Metodologia 

A caracterização da paisagem, tanto do ponto de vista visual, como biofísico, é um fator da maior 

importância, uma vez que permite, numa fase posterior de trabalho, a análise da capacidade de 

absorção visual face a futuras alterações do uso do solo provocadas pela implementação de atividades 

humanas, assim como, o grau de intrusão visual dessas atividades. Por outro lado, permite avaliar a 

sensibilidade da paisagem, a qual de um modo geral, se encontra associada às zonas de maior 

qualidade paisagística. 

Este capítulo tem como principal objetivo o conhecimento da realidade paisagística potencialmente 

afetada pelo Projeto, sendo por isso essencial a caracterização da unidade do território, a identificação 

de elementos visualmente marcantes e a avaliação da qualidade da paisagem. 

A implementação de um parque eólico acarreta, por norma, uma série de transformações bióticas, com 

implicações diretas e indiretas em toda a paisagem envolvente. Saliente-se, no entanto, que o presente 

projeto respeita à instalação de apenas 7 torres no contexto de dois Subparques já em exploração em 

dois concelhos não limítrofes, e que por sua vez, já contemplam outros parques eólicos na sua 

envolvente. Assim, se no caso do Subparque de Picos, na área de estudo da paisagem existem 

atualmente em exploração 48 aerogeradores, na envolvente de 5 km do Subparque de 

Mendoiro/Bustavade identificam-se 35 aerogeradores em exploração.  

A consciencialização e aceitação destas transformações decorrentes deste tipo de intervenção, são 

importantes enquanto se mantiver o “equilíbrio sustentável” entre causas-benefícios. 

A análise paisagística da área em estudo (área a intervencionar e zona envolvente) baseou-se no 

cruzamento da informação relativa à fisiografia, com a carta de ocupação do solo, e de um 

reconhecimento in loco de toda a área da envolvente imediata do projeto. Foram relacionadas as 

diferentes estruturas espaciais criadas pelas diversas utilizações do território, obtendo-se assim uma 

caracterização sistemática da área em estudo e das relações de dependência entre o substrato físico 

e a compartimentação natural/ou seminatural da paisagem humanizada. 



VENTOMINHO – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 
 
SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DO ALTO MINHO I 
(2.ª FASE) 
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 

19083 - VENTOMINHO – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. – Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase)  

94 

Assume bastante relevância compreender os parâmetros que interferem diretamente na paisagem e 

acima de tudo com os ciclos naturais em questão, como garantia e salvaguarda dos sistemas bióticos. 

Será feita uma análise à fisiografia da área de intervenção, da qual fazem parte os descritores linhas 

de festo e talvegue, hipsometria e declives, mas também a orientação das encostas. 

Seguindo as indicações descritas no Guia Metodológico para a Elaboração de Estudos de Impacte 

Ambiental no site da APA, a identificação e caracterização das unidades e subunidades de paisagem 

existentes na área de estudo, tem 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. 

A paisagem entendida de acordo com o conceito anterior constitui a expressão das interações espaciais 

e temporais entre o homem e o meio, facto que traduz a ideia de que esta identidade é dinâmica e 

apresenta-se em constante evolução. As suas características dependem de intervenções futuras na 

paisagem de referência, como é o presente caso da implementação do projeto, o que implica a 

introdução de elementos exógenos a uma matriz de paisagem pré-existente. 

Assim, a análise da paisagem implica o conhecimento de duas ordens de fatores:  

 fatores intrínsecos da paisagem, de âmbito biofísico e que são independentes da ação do 

homem, como sejam, entre outros, o relevo, a geologia e os solos; 

 fatores extrínsecos, de carácter sociocultural, que correspondem à ação do homem no meio 

biofísico, ao longo dos tempos, e que se expressam em tipologias de ocupação do território. 

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. 

Das interações que se estabelecem entre estas duas componentes resultam padrões de ocupação do 

território identificáveis por uma certa homogeneidade e que correspondem a Unidades de Paisagem. 

Dentro destas é ainda possível identificar os designados “Elementos Singulares” que, no essencial, são 

elementos de reduzida dimensão em termos de superfície ocupada, mas que se destacam no conjunto 

da unidade de paisagem pela sua diferença, qualidade intrínseca (ou por constituir uma presença 

desqualificadora) e/ou pelo impacto sensitivo, cultural ou ecológico que têm sobre a unidade. 

Na presente caracterização desenvolveu-se uma descrição e análise da paisagem da área de 

intervenção e sua envolvente, com vista a determinar, numa fase posterior, a sua reação face à 

implementação do projeto em causa. 

A metodologia utilizada (Figura 25) tem uma primeira fase de estudo e caracterização da paisagem 

com vista à obtenção de uma síntese da paisagem – unidades de paisagem. Para isso é realizado um 
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estudo de diversa cartografia temática, existente e produzida, que sistematiza as várias componentes 

ecológicas e culturais da paisagem, nomeadamente: geologia, hipsometria, hidrografia, declives, 

exposições, padrões de ocupação do solo e infraestruturas viárias. Numa segunda fase é feita uma 

valoração de qualidade visual a partir da avaliação das unidades homogéneas da paisagem 

(agregações em termos de uso e ocupação do solo) e integração de elementos de valorização e 

intrusão na paisagem. Posteriormente é avaliada a capacidade de absorção visual. 

Da integração da qualidade visual da paisagem com a capacidade de absorção visual, obtém-se a carta 

de sensibilidade da paisagem. Consequentemente, do confronto entre a sensibilidade da paisagem e 

a acessibilidade visual, isto é, as bacias visuais geradas pelos potenciais observadores, decorre a 

identificação do tipo e grau de impacte expectável pela construção do projeto em estudo. 

 
Figura 25 – Metodologia para o descritor paisagem. 

Para o estudo do descritor paisagem utilizou-se o software ArcGis 10.8.1 ESRI ®, utilizando as 

extensões Spatial Analyst (ferramentas Viewshed e Observer Points) e 3D Analyst (criação da malha 

matricial do MDT com pixel de 5 m, a partir da cartografia militar à escala 1:25000 e Line of Sight). O 

sistema de projeção cartográfico utilizado em toda a cartografia SIG é o ETRS89-PT-TM06. 

O trabalho de gabinete foi complementado com visita ao local, o que permitiu entre outros aspetos a 

identificação de potenciais observadores e registo fotográfico. 

Como área de estudo para a componente da paisagem considerou-se uma envolvente de 5 km à área 

afeta ao projeto. No caso do Subparque de Picos, o buffer considerado termina no limite da fronteira 

do Espanha. Admite-se que a área analisada apresenta a dimensão adequada a uma boa perceção da 

área envolvente ao projeto, dadas as características do território em análise.  
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A paisagem resulta da interação dos processos culturais e naturais (Convenção Europeia da Paisagem, 

2000) que fazem com que esta tenha uma dimensão natural e cultural. Estas duas dimensões da 

paisagem pressupõem uma análise integrada da mesma, onde esses processos que a formam são 

considerados (Goodchild, 2002). A paisagem é, assim, um todo complexo que é mais do que a simples 

perceção visual da mesma (LIIEMA, 2002). 

Sendo a paisagem o resultado da interação dinâmica no tempo e no espaço entre os fatores ambientais 

e antrópicos, para a definição das unidades de paisagem são consideradas as características 

ambientais da paisagem, assim como os padrões humanos impressos na mesma, resultantes da sua 

utilização pelo Homem, e que no seu todo a caracterizam. Esta avaliação é apoiada na interpretação 

de cartografia existente e produzida e na utilização de dados coligidos em campo. 

5.7.2 Caracterização Biofísica da Área de Estudo 

5.7.2.1 Altimetria 

A altimetria da área de estudo da paisagem do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I 

(2.ª Fase) é apresentada no Desenho 5, oscilando entre as cotas 200 m a 1257 m na área de estudo 

da paisagem para o Subparque de Picos e entre as cotas 37 m a 902 m para o Subparque de Mendoiro/ 

Bustavade. 

O núcleo de Bustavade apresenta um relevo culminante, composto por três cabeços separados por 

duas portelas e uma chã, envolvida por encostas de forte pendor, com uma variação de altitude de 

aproximadamente 98 m. Os aerogeradores existentes nos pontos elevados deste núcleo estão 

implantados entre as cotas 730 m e 780 m. Os novos aerogeradores A27 e A28 serão implantados 

numa vertente a noroeste do vértice geodésico de Bustavade a cotas mais baixas (abaixo da cota 610).  

Por sua vez núcleo de Mendoiro desenvolve-se ao longo da linha de cumeada entre as cotas 685 m e 

793 m. As zonas mais elevadas da área situam-se nas extremidades: Chã de Éguas a norte, à cota 

749 m, e Lameiras e Monte Redondo a sul (entre cotas 755 e 793) e a zona central Forçadas, entre as 

cotas 728 m e 712 m. 

O novo aerogerador A29 será implantado num local a noroeste da linha de cumeada que liga Louredo 

a Chão de Léguas, a uma cota substancialmente mais baixa (aproximadamente 640 m). Finalmente o 

novo aerogerador A30 será instalado na vertente Leste do Monte Redondo, igualmente a uma cota 

mais reduzida relativamente aos restantes aerogeradores já existentes no núcleo de Mendoiro. 

O Subparque Eólico de Mendoiro/Bustavade localiza-se numa zona de relevo acidentado limitado a 

norte pelo rio Minho e a oeste e este pelos rios Gadanha e Mouro. Este Subparque insere-se numa 

zona granítica onde ocorrem vários afloramentos rochosos dispersos, ou por vezes concentrados nos 

cabeços mais altos.  
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O Subparque de Picos situa-se em relevos no patamar norte da Serra da Peneda, em altitudes que 

variam entre 900 m no limite norte e 1256 m, ao nível do marco geodésico de Picos É frequente a 

ocorrência de afloramentos rochosos principalmente nos sectores norte e sudoeste do Subparque de 

Picos, por vezes soba a forma de amontoados de formas irregulares e lajes extensas. 

A paisagem da região onde se integra o Sobreequipamento é profundamente marcada pelo relevo e 

pela sua influência sobre a ecologia regional. A área diretamente afetada pelo Projeto, enquadra-se 

numa unidade de agroflorestal de montanha, e é caracterizada pela altitude, por solos profundamente 

marcados pela erosão, onde a agricultura de subsistência é praticada a par com sistemas florestais, e 

em patamares inferiores nas zonas mais aplanadas, sobressaem pontualmente pequenas povoações 

e campos agrícolas gerando um mosaico de composição visualmente diversificada. 

5.7.2.2 Declives 

A Serra da Peneda é a estrutura geomorfológica da área de estudo com maior representatividade na 

região, sendo próxima do Subparque de Picos. Ambos os Subparques se desenvolvem nas cumeadas 

e vertentes com reduzido declive de serras caracterizadas por um relevo acentuado, com vales muito 

profundos e vertentes abruptas com várias centenas de metros de comando. As classes mais baixas 

de altimetria estão representadas a norte por um conjunto vales das ribeiras e rios, maioritariamente 

de sentido sudoeste-noroeste, afluentes do rio Minho (Desenho 8).  

A área é recortada por várias linhas de água que moldam as suas vertentes num relevo ondulado a 

movimentado. Os vales com vertentes mais abrutas, como um predomínio de declives superiores a 

25%, sobretudo sul e este da área do Projeto são modelados em formações de granitos (Desenho 3). 

Com o aumento da altitude os declives tendem a suavizar formando pequenos planaltos ondulados a 

ondulados suaves, modelados em formações graníticas onde foram implantados os aerogeradores 

atualmente em exploração. 

As classes de declives foram definidas de acordo com as características do relevo em estudo, e de 

forma a permitirem uma análise homogénea de toda a área e são apresentados na Carta de Declives 

(Desenho 6). 

A área de estudo apresenta declives maioritariamente compreendidos entre os 25% e 45%, conforme 

se pode observar no Quadro 21 e no Desenho 6. 

Quadro 21 – Classes de declives. 

DECLIVES 

(CLASSES) 

SUBPARQUE 

MENDOIRO/BUSTAVADE 
SUBPARQUE PICOS 

ÁREA (HA) PERCENTAGEM ÁREA (HA) PERCENTAGEM 

<3 507,1 4,0 365,3 3,8 

03 - 05 272,6 2,1 150,0 1,6 

05 - 10 964,3 8,2 527,3 5,5 

10 - 15 1044,9 10,7 936,3 9,7 

15 - 25 1374,5 24,0 2396,3 24,9 
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DECLIVES 

(CLASSES) 

SUBPARQUE 

MENDOIRO/BUSTAVADE 
SUBPARQUE PICOS 

ÁREA (HA) PERCENTAGEM ÁREA (HA) PERCENTAGEM 

25 - 45 4492,5 35,1 3657,7 38,0 

>45 2040,2 15,9 1586,7 16,5 

Tal como consta no quadro anterior, conclui-se que a área de estudo da paisagem encontra-se 

predominantemente dentro da classe com declive muito acentuado (25 – 45%), embora a classe com 

declives acentuados (15 – 25%) tenha alguma expressão. 

5.7.2.3 Orientações das Encostas 

Em consequência da geomorfologia da área de estudo no Subparque de Picos com a linha de festo 

principal orientação N-S é de destacar a predominância das exposições solares a oeste e noroeste, na 

parte superior da área de estudo e a predominância das exposições a sul, leste e sudeste na parte 

inferior da área de estudo (Desenho 7). Na área onde se se situam os novos aerogeradores, as 

exposições dominantes são de Sudeste a Sudoeste. 

 

 

Figura 26 – Geomorfologia da envolvente do Subparque de Picos. 
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Por sua vez no Subparque de Mendoiro/Bustavade as linhas de festo desenvolvem-se sobretudo no 

eixo NO-SE a exposição predominante das encostas concentra-se nos quadrantes oeste e noroeste. 

 

Figura 27 – Geomorfologia da envolvente do Subparque de Mendoiro/Bustavade. 

Os dois novos aerogeradores do núcleo de Bustavade serão instalados em áreas com exposição a 

oeste, assim como o aerogerador mais a norte do núcleo de Mendoiro. Já o aerogerador localizado 

mais a sul do núcleo de Mendoiro encontra-se numa encosta com exposição a nordeste. 

A fracturação do relevo condiciona a rede de drenagem observando-se vales encaixados de traçado 

retilíneo com diversas direções, facto que é explicado pela predominância de zonas muito acidentadas 

(Desenho 6). 
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5.7.3 Unidades de Paisagem 

5.7.3.1 Considerações Gerais 

A paisagem, é considerada como “um sistema complexo e dinâmico, onde vários fatores naturais e 

culturais se influenciam mutuamente e se modificam ao longo tempo, determinando e sendo 

determinados pela estrutura global” (Farina, 1997, Forman e Godron, 1986, Naveh e Lieberman, 1994, 

Zonneveld, 1990, DGOTDU, 2004). 

A compreensão da paisagem implica o conhecimento de fatores como a litologia, o relevo, a hidrografia, 

o clima, os solos, a flora e a fauna, a estrutura ecológica, o uso do solo, assim como a apreensão da 

atividade humana ao longo do tempo e da inter-relação que se estabelece entre os vários fatores e o 

sujeito, tal como descrito em “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em 

Portugal Continental” trabalho desenvolvido pela Universidade de Évora para a Direção Geral do 

Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano em 2004, “a paisagem também é afetada por 

uma componente mais subjetiva, diretamente ligada ao observador e condicionando as sensações que 

ele experimenta quando está perante ela. Por isso se considera que a paisagem combina aspetos 

naturais e culturais, expressando e ao mesmo tempo suportando a interação espacial e temporal entre 

o homem e o ambiente, em toda a sua diversidade e criatividade. (…) a dimensão mais subjetiva da 

paisagem não pode ser esquecida porque sendo as paisagens europeias fortemente humanizadas, a 

sua futura gestão terá que considerar os sentimentos das comunidades que as mantêm e transformam, 

que delas vivem ou, simplesmente, as visitam e apreciam” (DGOTDU, 2004). 

O relatório European Landscapes, elaborado para a Agência Europeia do Ambiente (Washer e 

Jongman, 2000), afirma que “quer à escala local, regional, nacional, ou ainda internacional, as 

paisagens exprimem a unicidade e identidade de cada lugar (genius loci), refletindo tanto a historia 

natural como cultural de um território, num determinado momento”. 

Caldeira Cabral e colaboradores (1978), estabelece uma distinção básica entre paisagem natural, como 

sendo o “resultado da interação exclusiva dos fatores físicos e bióticos, anteriores à ação do Homem”, 

tendo a consciência que se trata “apenas de um conceito lógico sem existência no mundo” e a paisagem 

humanizada “resultante da ação multissecular, contínua ou intermitente, do homem sobre a paisagem 

natural, apropriando-a e modificando-a a fim de a adaptar pouco a pouco às suas necessidades, 

segundo a sua experiência, os seus conhecimentos e a sua intuição lhe foram ensinando, experiência 

transmitida de geração em geração”. 

A paisagem deverá ser considerada como um sistema dinâmico, onde os diferentes fatores naturais e 

culturais se influenciam entre si e evoluem em conjunto, determinando e sendo determinados pela 

estrutura global, o que resulta numa configuração particular de relevo, coberto vegetal, uso do solo e 

povoamento. É resultante da “expressão formal das numerosas relações existentes num determinado 

período entre a sociedade e um território definido topograficamente, sendo a sua aparência o resultado 
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da ação, ao longo do tempo, dos fatores humanos e naturais e da sua combinação” (Conselho da 

Europa, 2000). 

A paisagem de uma dada região pode ser descrita em termos de unidades. As unidades de paisagem 

“são áreas com características relativamente homogéneas, com um padrão específico que se repete 

no seu interior e que as diferencia das suas envolventes” (DGOTDU, 2004). A delimitação destas pode 

depender da “morfologia ou da natureza geológica, do uso do solo, da proximidade ao oceano, ou da 

combinação equilibrada de vários fatores. Uma unidade de paisagem tem também uma certa coerência 

interna e um carácter próprio, identificável no interior e do exterior” (DGOTDU, 2004). Esta delimitação 

tem por objetivos a caracterização, a identificação de potencialidades e deficiências, e ainda, definir 

orientações para futura gestão. 

Os elementos da paisagem, são assim os fatores que em conjunto definem a sua estrutura, na análise 

ao nível nacional foram “considerados como elementos da paisagem aqueles que se distinguem nas 

imagens aéreas utilizadas. Estes elementos tanto podem ser de origem natural como antrópica e 

contribuem, em conjunto, para o padrão que caracteriza a unidade de paisagem e a distingue das 

envolventes” (DGOTDU, 2004), tais como: afloramentos rochosos, as linhas de água e respetivas 

galerias ripícolas, conjuntos edificados, infraestruturas, planos de água, etc. 

As unidades de paisagem são “áreas em que a paisagem se apresenta com um padrão específico, a 

que está associado um determinado carácter” (DGOTDU, 2004). Os fatores considerados na sua 

delimitação, para o Estudo desenvolvido ao nível de Portugal continental foram: “geomorfologia, 

litologia, solos, uso do solo, dimensão das explorações agrícolas e padrão de povoamento. Foram 

também consideradas outras variáveis fundamentais, mas de modo mais implícito, tais como o clima, 

a proximidade ao mar, ou a presença de importantes estruturas e infraestruturas” (DGOTDU, 2004), 

procurando-se “identificar áreas com características relativamente homogéneas no seu interior, não por 

serem exatamente iguais em toda a sua superfície, mas por nelas se verificar um padrão específico 

que se repete e/ ou um forte carácter que diferencia a unidade em causa das suas envolventes” 

(DGOTDU, 2004). 

A principal dificuldade prende-se com a definição dos limites uma vez que “raramente a transição de 

uma unidade de paisagem para outra se faz através de uma linha de mudança brusca. (…) Entre as 

áreas nucleares de unidades adjacentes há espaços de transição mais ou menos extensos” (DGOTDU, 

2004). 

“Cada tipologia de paisagem constitui um caso particular, no qual devem ser ponderados os valores 

substanciais em presença, no quadro socioeconómico que está subjacente à sua existência, sem deixar 

de assumir que a própria dinâmica das atividades é evolutiva, em resultado do desenvolvimento 

tecnológico e cultural do Homem. Existem, pois, paisagens que devem ser conservadas; existem outras 

que devem ser transformadas, pois constituem o reflexo do desenvolvimento sustentável” (DGOTDU, 

2004). 
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5.7.3.2 Enquadramento da Área de Estudo no Panorama Nacional – Paisagem de Entre 

Douro e Minho e Serras da Peneda - Geres 

Segundo a publicação da anterior Direcção-Geral de Ordenamento do Território e Desenvolvimento 

Urbano “Contributos para a Identificação e caracterização da paisagem em Portugal Continental” a área 

em estudo no Subparque de Mendoiro/Bustavade está inserida na Unidade de Paisagem 2: Entre Minho 

e Lima (DGOTDU, 2004) e a área em estudo no Subparque de Picos está inserida na Unidade de 

Paisagem 9: Serras da Peneda - Gerês, ambas fazendo parte do Grupo A – Entre Douro e Minho, 

conforme se pode observar na figura seguinte. 

 

Figura 28 – Enquadramento da Área de Estudo (assinalada a azul na figura) na cartografia das Unidades 

de Paisagem (DGOTDU, 2004). 

UNIDADE DE PAISAGEM 2: ENTRE MINHO E LIMA 

Esta unidade de paisagem localizada Entre Douro e Minho, é composta pelas unidades administrativas 

dos concelhos de Caminha, Vila Nova de Cerveira, Valença, Monção, Melgaço, Ponte de Lima, Viana 

do Castelo, Arcos de Valdevez e a totalidade do concelho de Paredes de Coura. Tem como principais 

centros urbanos Paredes de Coura, e abrange uma área de 980 km2. 

“A zona que se encontra entre os vales do Minho e Lima, corresponde às encostas médias e altas, aos 

cabeços e cristas, que genericamente sobem dos 100 a um pouco mais de 800 metros. Trata-se de 

relevos expressivos, rasgados por algumas linhas de água (com destaque para o Coura, o Âncora e o 

Área de Implantação do Projeto 
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Vez), com encostas no geral bastante inclinadas e zonas por vezes aplanadas (caso da Chã Grande, 

no topo da Serra de Arga, a uma altitude dos 800 metros)” (DGOTDU, 2004). 

“Pode-se afirmar que esta unidade de paisagem se apresenta com uma identidade baixa a média já 

que, para além de uma grande diversidade interna, tem traços comuns com outras unidades minhotas 

que separam os principais vales desta região (como a unidade n.º 4, “Entre Lima e Cávado”, por 

exemplo). Pelas mesmas razões, trata-se de uma unidade que não apresenta características únicas ou 

raras” (…) “No que diz respeito aos usos no interior desta unidade de paisagem, pode afirmar-se que 

é no geral razoável (adequação às características biofísicas do território e multifuncionalidade)” (…) 

“Quanto à “riqueza biológica” desta unidade de paisagem, ela será no geral média, uma vez que 

combina zonas de matos e matas com presença de mosaico agro-pastoril equilibrado” (…) “A 

dominância de situações altas e sem obstáculos significativos leva a que sejam comuns nesta unidade 

as sensações de profundidade de grandeza associadas à paisagem; ao contrário de um sentimento de 

calma e suavidade que se verifica em agressividade provocada pelo clima rigoroso, principalmente nas 

encostas e cabeços desarborizados, mais altos e expostos às intempéries” (DGOTDU, 2004). 

UNIDADE DE PAISAGEM 9: SERRAS DA PENEDA – GERÊS 

Esta unidade de paisagem localizada Entre Douro e Minho, é composta pelas unidades administrativas 

dos concelhos de Melgaço, Monção, Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, Vila Verde, Terras de Bouro, 

Vieira do Minho e Montalegre, numa área de 990 km2. 

A unidade de paisagem da Serra da Peneda Gerês tem “uma morfologia acidentada e altitudes 

elevadas, apresentando condições climáticas determinadas em grande parte por este relevo – as 

massas de ar vindas do oceano, carregadas de humidade, dão origem aos valores de precipitação mais 

elevados de Portugal e da Europa (no geral com médias anuais superiores a 2000 mm, chegando a 

atingir valores perto dos 3500 mm nos cumes mais elevados). Ao relevo vigoroso associa-se assim 

uma enorme frescura, abundância de água, vegetação luxuriante e variada” (…) “Nestas serras domina 

o substrato granítico, que frequentemente aflora à superfície, sobretudo nos cumes e nas encostas 

superiores. São variadas as formas e dimensões destes afloramentos rochosos – o topo das elevações 

é muitas vezes escarpado, formando quase agulhas, mas também são frequentes as formas 

arredondadas de enormes blocos de graníticos” (…) “Com exceção dos cumes mais elevados, a água 

é um elemento sempre presente e abundante» (DGOTDU, 2004). Muitos cursos de água “correm em 

vales profundos, por vezes encaixados e com desníveis que dão origem a cascatas; outras vezes em 

percursos mais calmos, vales mais largos, onde se desenvolvem atividades agrícolas” (DGOTDU, 

2004). 

“As encostas mais declivosas estão predominantemente ocupadas por matas, algumas delas ainda 

constituídas por espécies espontâneas de carvalhos (Quercus robur e Quercus pyrenaica), de 

castanheiros (Castanea sativa) e mesmo de sobreiros (Quercus suber), aproximadamente até aos 

1200 m; até cerca dos 1400 m, encontram-se ainda vidoeiros (Betula celtiberica), teixos (Taxus 

baccata) e pinheiros. No entanto há cada vez mais extensas manchas de plantações monoespecíficas, 
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predominantemente de pinheiro bravo. Acima dos 1400 m, para além dos afloramentos rochosos, 

dominam os matos rasteiros” (DGOTDU, 2004). 

“Nos vales, assim como em pequenas áreas aplanadas designadas por chãs ou currais, surge a 

agricultura e as pastagens. Nos fundos dos vales, as pequenas parcelas junto às povoações são 

aproveitadas através de uma policultura minuciosa e intensa (milho, batata, hortícolas, vinha, oliveiras 

e frutícolas variadas), enquanto que nas chãs, normalmente a maior altitude, dominam as pastagens 

que são utilizadas de maio a setembro. Os topos mais aplanados são frequentemente penedias 

estéreis, com alguns matos, mas tradicionalmente eram utilizados como pastagens extensivas” 

(DGOTDU, 2004). “A par de grandes rebanhos de ovelhas e cabras, cria-se muito gado bovino nos 

lameiros regados e nos relvados naturais que as chuvas abundantes conservam viçosos todo o ano” 

(Ribeiro 1993). 

Ainda segundo Ribeiro (1993), “tanto a economia como o povoamento mostram uma adaptação antiga 

à altitude”. “Não se verifica aqui a dispersão tão comum no povoamento das zonas mais baixas e férteis 

dos vales do Minho; as povoações concentradas encontram-se junto aos vales ou nas zonas de encosta 

mais ou menos aplanada. Alguns núcleos de povoamento temporário, tradicionalmente ocupados na 

primavera – verão, surgem a maiores altitudes, rodeadas por campos de centeio e pastagens. As casas 

tradicionais, de granito, são bem acabadas, a pedra aparelhada e tinham dispositivos para proteger as 

coberturas de colmo. Os espigueiros são frequentes junto às povoações” (DGOTDU, 2004). 

“Sendo esta uma região de intensa emigração, é frequente a presença das chamadas “casas de 

emigrante”, dentro ou fora dos perímetros das aldeias. Num e noutro caso estas construções recentes 

afastam-se das características de habitação tradicional, introduzindo por isso fortes dissonâncias nos 

conjuntos edificados e na paisagem” (…) “O património construído que marca esta unidade é, na sua 

maioria, de escala modesta, mas notável na medida em que se constitui em conjuntos muito bem 

integrados na paisagem – não só as habitações e as suas dependências agrícolas, como as azenhas, 

os fornos, as pontes, as igrejas e capelas” (DGOTDU, 2004). 

“A identidade das paisagens desta unidade é muito marcada, individualizando-se pela sua imponência 

e variedade, pela intensa humanização que a modelou durante centenas de anos e que ainda se lê 

claramente” (…) “Os usos atuais são no geral coerentes com o meio. Na sua inter-relação, tais 

utilizações revelam ainda um razoável equilíbrio funcional e ecológico, bem como uma real capacidade 

multifuncional da paisagem. E isto apesar de transformações recentes, exigidas por alterações 

socioeconómicas inevitáveis, mas sempre acompanhadas pelas atuações mais corretas no 

desenvolvimento das atividades, nomeadamente as relacionadas com a florestação, construção de 

albufeiras e vias de comunicação, ou com o turismo” (…) “A “riqueza biológica” é elevada (...). Não se 

trata de uma unidade de paisagem que se possa qualificar como rara, mas que possui facetas muito 

particulares (...). Quanto à componente percetível poderão referir-se como mais significativas nesta 

unidade de paisagem as sensações de grandeza e de ampla profundidade, de uma relativa aridez e 

mesmo agressividade nas zonas mais altas e abertas, em contraste com os horizontes próximos, 

acidentados e recortados que limitam a profundidade da paisagem nos vales encaixados, mais frescos 
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e verdes. A constante e forte marca dos cursos de água permanentes; a presença de árvores isoladas 

em maciços ou sebes, na maior parte dos casos com notável vigor e dimensão” (DGOTDU, 2004). 

5.7.3.3 Unidades Homogéneas de Paisagem da Área de Estudo 

A agregação dos fatores bióticos (ocupação agrícola e florestal), abióticos (morfologia, relevo e 

geomorfologia), culturais e ecológicos (padrões de ocupação do solo e presença de valores naturais), 

permitiu definir as unidades homogéneas caracterizadoras da paisagem da área de estudo. No 

Quadro 22 apresenta-se a ocupação do solo da área de estudo da paisagem, sendo apresentado no 

Desenho 8 a sua representação espacial. 

Quadro 22 – Ocupação do solo na área de estudo da paisagem. 

OCUPAÇÃO 

SUBPARQUE DE 

MENDOIRO/BUSTAVADE 
SUBPARQUE DE PICOS 

ÁREA (HA) ÁREA (%) ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Áreas Agrícolas e agroflorestais     

Culturas temporárias de sequeiro e regadio 876,5 6,8 520,0 5,4 

Vinhas 251,7 2,0 25,4 0,3 

Pastagens espontâneas 16,4 0,1 23,7 0,2 

Pastagens melhoradas 3,5 0,0 -  

Culturas temporárias e/ou pastagens melhoradas associadas a 
culturas permanentes 

751,8 5,9 223,2 2,3 

Mosaicos culturais e parcelares complexos 491,9 3,8 62,5 0,7 

Agricultura com espaços naturais e seminaturais 116,3 0,9 232,9 2,4 

Florestas e meios naturais e seminaturais     

Florestas de outros carvalhos 816,3 6,4 1165,3 12,1 

Florestas de eucalipto 386,5 3,0 17,4 0,2 

Florestas de espécies invasoras 71,7 0,6 -  

Florestas de outras folhosas 696,5 5,4 688,1 7,2 

Florestas de pinheiro bravo 2830,5 22,1 797,2 8,3 

Florestas de pinheiro bravo (área ardida) 834,5 6,5 -  

Florestas de outras resinosas 216,7 1,7 14,7 0,2 

Matos 3934,5 30,7 4733,5 49,2 

Espaços descobertos ou com pouca vegetação 2,9 0,0 845,1 8,8 

Rocha Nua   88,5 0,9 

Territórios artificializados     

Tecido edificado contínuo 98,5 0,8 89,0 0,9 

Tecido edificado descontínuo 305,4 2,4 89,1 0,9 

Tecido edificado descontínuo esparso 10,8 0,1 -  

Indústria 6,1 0,0 4,0 0,0 

Infraestruturas de produção de energia renovável 1,1 0,0 0,1 0,0 

Áreas de extração de inertes 33,2 0,3 - - 

Áreas em construção 2,8 0,0 - - 
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OCUPAÇÃO 

SUBPARQUE DE 

MENDOIRO/BUSTAVADE 
SUBPARQUE DE PICOS 

ÁREA (HA) ÁREA (%) ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Outras instalações desportivas e equipamentos de lazer 1,3 0,0 - - 

Corpos de água     

Cursos de água naturais 40,6 0,3 - - 

Tendo em conta os pressupostos anteriormente descritos, foram definidas para a área do presente 

Estudo, as seguintes unidades homogéneas de paisagem (Desenho 13): 

 Sistema Agroflorestal – Sistema montanhoso de mato com afloramentos rochosos e algumas 

matas; 

 Sistema Agrícola – Sistema montanhoso agrícola associado a pastagens; 

 Territórios artificializados 

A delimitação destas unidades resulta da perceção e observação da área de estudo da paisagem. O 

sistema montanhoso, sempre em presença, estabelece a matriz base da área de estudo. 

As várias unidades de paisagem definidas no presente estudo, apresentam as seguintes características 

intrínsecas, que permitiram a sua delimitação: 

Sistema Agroflorestal 

Esta unidade corresponde a uma faixa pertencente ao sistema montanhoso existente e característico 

da região. O sistema montanhoso desta região caracteriza-se por apresentar solos com pouca 

fertilidade, por vezes revestidos por matos rasteiros. Apresentam grande amplitude visual sem que 

exista qualquer elemento capaz de conduzir ou redefinir as vistas. São também notórios e 

característicos os afloramentos rochosos (muito evidentes no Subparque de Picos; Figura 29) que 

pontuam e caracterizam estas paisagens “serranas”. 

  

Figura 29 – Área de afloramentos rochosos no Subparque de Picos. 
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Por sua vez as áreas florestais (sobretudo áreas de mato), ocupam a quase totalidade da área, 

distinguindo-se manchas de matos nas zonas mais esqueléticas bem como naquelas que foram 

afetadas por fogos florestais. As manchas de floresta revestem parte das encostas e dos cabeços e 

estão por vezes associadas à produção florestal (como o caso do eucalipto e pinheiro bravo). Estas 

manchas florestais, apesar de não serem dominantes na paisagem de “Entre o Douro e Minho”, são 

igualmente características. Resultam da ocupação do solo no sistema montanhoso, associado aos 

solos com menores declives (ausência de escarpas). 

  

  

Figura 30 – Área de floresta. 

Esta unidade apresenta ainda um carácter misto, que se traduz na multiplicidade que se verifica no 

revestimento de parte das encostas e dos cabeços, com alternância entre os matos e afloramentos 

rochosos, geralmente associados a solos ainda em formação, com menor fertilidade, já os solos com 

mata, localizam-se em zonas sem escarpas e com solos mais férteis. Esta alternância é por vezes tão 

marcada que se torna complexa a separação entre as unidades, tendo-se optado pela sua união. 

Sistema Agrícola 

A definição desta unidade está relacionada com o facto de estar associado a este sistema montanhoso 

um sistema agrícola em socalcos, característicos, que conferem à região um padrão diferenciado 

textualmente e cromaticamente do sistema agroflorestal e a uma extensa área de pastagens e áreas 

agrícolas. 
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A par deste sistema agrícola por socalcos estão também os lameiros, associados às zonas de vale (à 

cota mais baixa), onde se acumulam grandes quantidades de água, estes estão muitas vezes 

associados a pastagens com carácter “verdejante” bastante marcante. 

 

 

Figura 31 – Lameiros associados à zona de vale, sistema agrícola em socalcos. 

De referir que nos mosaicos culturais e em redor de alguns aglomerados é possível a observação de 

alguns bosques de Quercus sp. onde se se incluem alguns castanheiros (Castanea sativa). 

Territórios artificializados 

As áreas artificializadas localizadas na envolvente do local previsto para implantação do projeto, 

correspondem maioritariamente às localidades que existem nas zonas de vale, e que se distribuem ao 

longo da malha rodoviária da região. 

De facto, a área de ocupação urbana está intimamente associada à existência de terrenos com melhor 

aptidão agrícola, tendo-se localizado nas zonas marginais das parcelas. Os campos agrícolas 
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(minifúndio), espraiam-se em socalcos pelos terços inferiores das encostas, compartimentados por 

vezes por sebes arbóreo-arbustivas compostas por videiras, carvalhos e castanheiros.  

As principais povoações que se encontram nesta unidade, no caso da área de estudo do Subparque 

de Picos, relativamente à área do projeto, são: 

 A norte: Paderne, São Paio, Roussas e Fiães; 

 A oeste. Pomares, Cela, Cubalhão, Orjas, Parada do Monte; 

 A sul: Lamas de Mouro, Castro Laboreiro; 

 A este: alguns lugares que se dispõem ao longo da fronteira com a Galiza. 

 

Figura 32 – Povoações na envolvente do local de implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico do 

Alto Minho I (2.ª Fase). 

No caso da área de estudo do Subparque de Mendoiro/Bustavade, as principais povoações que se 

encontram a norte do núcleo de Bustavade, são: 

 A norte: Sago, Longos Vales e Barbeira; 

 A oeste: Cambeses, Moreira, Parada, Lordelo, Trute e Barrocas e Taias; 

 A sul: Anhões, Lúzio e Portela;  

 A este: Merufe, Segude e Tangil (bem como um conjunto importante de pequenos povoados 

locais que se distribuem ao longo da malha urbana e ao longo do vale do rio Sucrastro/Mouro, 

afluente do rio Minho). 

 A sul da área do A30 do núcleo de Mendoiro/Bustavade, assinala-se a povoação de Sistelo e 

alguns pequenos locais que se desenvolvem ao longo de vertentes declivosas modeladas pelo 

rio Vez.  
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Na envolvente do Subparque de Mendoiro/Bustavade (a leste) assinala-se ainda a presença de várias 

pedreiras (Figura 33). 

 

Figura 33 – Pedreiras situadas a Leste do Subparque Eólico de Mendoiro/Bustavade. 

5.7.4 Valorização das Unidades de Paisagem 

As características de cada unidade de paisagem anteriormente definida encontram-se sintetizadas no 

quadro seguinte, referindo-se as suas principais características em termos de relevo, uso do solo, 

humanização e carácter (entendido como resultando numa emoção provável ou “impressão pericial”, 

que cada unidade cria no observador). 

Quadro 23 – Síntese das Características das Unidades de Paisagem. 

UNIDADE RELEVO USO SOLO HUMANIZAÇÃO CARÁCTER 

Sistema 
Agroflorestal 

Acidentado 
Matos rasteiros de 

vegetação autóctone, 
Matas Mistas 

Baixa 

Paisagem natural com amplo 
sistema de vistas envolvente ao 
sistema de vales. Detém forte 

potencial biocenótico 

Sistema Agrícola 
Acidentado a 

pouco 
acidentado 

Agrícola em socalco ou 
agrícola em lameiro 

Média a Alta 
Paisagem humanizada, com 

interesse biocenótico associado à 
exploração agrícola 

Territórios 
Artificializados 

Acidentado a 
pouco 

acidentado 
Áreas artificializadas Alta 

Paisagem fortemente humanizada, 
com reduzido interesse 

5.7.4.1 Valores Visuais 

Na avaliação da qualidade da paisagem são considerados os elementos naturais e culturais que a 

compõem, assim como aqueles que decorrem da perceção de quem avalia a paisagem. Assim sendo, 

a qualidade da Paisagem, está intimamente relacionada com a estabilidade da mesma, no sentido de 

uma adequação dos usos aos sistemas ecológicos existentes. Naturalmente essa estabilidade da 

paisagem manifestar-se-á em termos cénicos. Uma paisagem com um ordenamento do território 

equilibrado apresentará valores cénicos elevados. 
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Para a determinação da qualidade da paisagem são avaliados em primeira análise a adequação do 

uso aos sistemas ecológicos presentes em cada unidade de paisagem. Numa segunda abordagem, 

são considerados por um lado o ritmo orográfico, a vegetação, o padrão cultural existente e os 

elementos construídos, e, por outro, as características associadas à perceção do espaço, tais como: a 

escala, a diversidade, a textura, a forma, a cor. Esta avaliação é feita com base na interpretação das 

unidades de paisagem que se revela fundamental para sistematizar as características da paisagem e 

permitir uma primeira avaliação da sua qualidade. Posteriormente são também identificados valores e 

intrusões na paisagem capazes de valorizar ou desvalorizar a paisagem, complementando a qualidade 

da paisagem. 

Quadro 24 – Avaliação dos Valores Visuais da Paisagem. 

DESCRIÇÃO 
VALORES 

VISUAIS 

Áreas Agrícolas e agroflorestais 

Culturas temporárias de sequeiro e regadio Médio 

Vinhas Elevado 

Pastagens melhoradas Elevado 

Pastagens espontâneas Elevado 

Culturas temporárias e/ou pastagens melhoradas associadas a culturas permanentes Médio 

Mosaicos culturais e parcelares complexos Médio 

Agricultura com espaços naturais e seminaturais Médio 

Florestas e meios naturais e seminaturais 

Florestas de outros carvalhos Elevado 

Florestas de eucalipto Médio 

Florestas de espécies invasoras Médio 

Florestas de outras folhosas Elevada 

Florestas de pinheiro bravo Médio 

Florestas de outras resinosas Elevado 

Matos Elevado 

Espaços descobertos ou com pouca vegetação Médio 

Rocha nua Elevado 

Territórios artificializados 

Tecido edificado contínuo predominantemente horizontal Reduzido 

Tecido edificado descontínuo esparso Reduzido 

Tecido urbano descontínuo Reduzido 

Indústria Reduzido 

Infraestruturas de produção de energia renovável Reduzido 

Áreas de extração de inertes Reduzido 

Áreas em construção Reduzido 

Outras instalações desportivas e equipamentos de lazer Reduzido 

Corpos de água 

Cursos de água naturais Elevada 

Legenda: 1 – Reduzido valor visual – não contribui para o acréscimo da qualidade visual da paisagem; 2 - Médio valor visual – 
contribui de forma mediana para o acréscimo da qualidade visual da paisagem e 3 - Elevado valor visual - contribui muito para o 
acréscimo da qualidade visual da paisagem.  
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Assim, para sistematizar a avaliação de valores visuais que contribuem para o acréscimo da qualidade 

visual, foram identificadas as principais classes de usos do solo (Quadro 22 e Desenho 8) e avaliadas 

de forma qualitativa em termos de valor visual (reduzido/médio/elevado) (Quadro 24). 

5.7.4.2 Intrusão Visual 

A Intrusão Visual também designada por dissonância, é qualquer edificação ou elemento que se 

demarca do ambiente urbano ou rural em que está inserido pelo seu volume, cor, textura, estilo, ou 

quaisquer outros atributos particulares dissonantes (Vocabulário Urbanístico, DGOTDU, 1994). 

Foram identificadas como elementos estranhos à paisagem da área de estudo, diversos tipos de áreas 

artificializadas, como sejam as áreas de extração de inertes, equipamentos relacionados com indústria, 

comércio e equipamentos gerais, o tecido urbano contínuo, e o tecido urbano descontínuo e 

infraestruturas de redes. Foram ainda identificadas algumas áreas, sem grande expressão, de 

infraestruturas de produção de energia renovável (na envolvente imediata da área do projeto), 

instalações desportivas e algumas áreas em construção. 

É de considerar ainda, a extensa área florestal queimada (decorrente dos fogos ocorridos em 2017) na 

área a norte e este do Subparque de Mendoiro/Bustavade. Estes casos ocorrem pontualmente, no 

entanto o seu impacto visual revela-se pertinente. Ainda assim, as intrusões visuais da paisagem em 

estudo mais significativas resultam de algumas intervenções ou ocorrências negativas na paisagem, 

sobretudo pela instalação de plantações monoespecíficas de eucalipto, ocorrência de espécies 

invasoras e algumas áreas de extração de inertes. 

 

Figura 34 – Área ardida na envolvente do Subparque de Mendoiro/Bustavade (em recuperação). 

Os elementos intrusivos identificados foram cruzados com as principais classes de uso dos solos e 

dessa avaliação foram definidas três classes qualitativas: reduzida/média/elevada intrusão visual. 
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Nas figuras seguintes são salientadas as áreas com intrusão visual mais elevada nas duas áreas de 

estudo da paisagem, bem como as áreas identificadas pelo ICNF (2020) com fogos florestais nos 

últimos três anos (dados de 2019 ainda provisórias). São ainda salientadas, as áreas com maior valor 

visual. 

Através da integração dos valores e intrusões na paisagem foram tidos em consideração na produção 

da qualidade visual da paisagem (Desenho 14). 

 

 

Figura 35 – Valores visuais e intrusão visual na envolvente do Subparque de Picos. 
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No Subparque de Picos, as áreas da paisagem com intrusão visual elevada encontram-se localizadas 

a noroeste da área do projeto. Relativamente ao Subparque de Mendoiro/Bustavade, as áreas com 

maior intrusão visual distribuem-se um pouco por todos os quadrantes, facto que estará associado a 

uma maior humanização da paisagem nesta região do Alto Minho (Figura 36). 

 

 

Figura 36 – Valores visuais e intrusão visual na envolvente do Subparque de Mendoiro/Bustavade. 
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5.7.5 Qualidade Visual da Paisagem 

A qualidade visual de uma paisagem determina-se pela avaliação dos seus valores estéticos, e pela 

experiência sensorial, facto que determina um elevado grau de subjetividade. Dai a necessidade de 

introduzir parâmetros para a valoração da paisagem. Assim, na avaliação da Qualidade Visual da 

Paisagem (Desenho 14), foram considerados para além dos valores e intrusões na paisagem 

valoração, consideraram-se ainda, a morfologia (relevo e exposição), e outros atributos como texturas, 

e cores associadas aos usos do solo. Considerando que as áreas montanhosas são tidas como mais 

atrativas do que colinas, e estas mais do que planícies; paisagens agrestes ou terrenos de cultivo são 

mais valorizadas do que paisagens urbanas ou industriais. Da mesma forma que, os rios e outras 

superfícies de água, ou afloramentos rochosos são elementos muito valorizados. 

Quadro 25 – Parâmetros para a avaliação da Qualidade Visual (Variação do relevo/Amplitude visual). 

PARÂMETRO VALORAÇÃO 

Variação do Relevo (movimento) 

<3 % 1 

3-16% 3 

>16% 5 

Amplitude Visual (sistemas de vistas) 

Norte 3 

Este 4 

Sul 5 

Oeste 4 

Plano 3 

Quadro 26 – Parâmetros para a avaliação da Qualidade Visual (Conservação da água e do 

solo/Diversidade (texturas e cores)). 

USO E OCUPAÇÃO 

CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA 

ÁGUA (ADEQUAÇÃO DA DENSIDADE DE 

COBERTO) 

DIVERSIDADE 

(TEXTURAS/CORES) 

VALORAÇÃO VALORAÇÃO 

Tecido edificado contínuo predominantemente horizontal 1 4 

Tecido edificado descontínuo 1 4 

Tecido edificado descontínuo esparso 1 4 

Indústria 1 4 

Infraestruturas de produção de energia renovável 
1 4 

Áreas de extração de inertes 1 1 

Áreas em construção 1 1 

Outras instalações desportivas e equipamentos de lazer 1 4 

Culturas temporárias de sequeiro e regadio 2 4 

Vinhas 2 4 

Culturas temporárias e/ou pastagens melhoradas 
associadas a culturas permanentes 

3 4 
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USO E OCUPAÇÃO 

CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA 

ÁGUA (ADEQUAÇÃO DA DENSIDADE DE 

COBERTO) 

DIVERSIDADE 

(TEXTURAS/CORES) 

VALORAÇÃO VALORAÇÃO 

Mosaicos culturais e parcelares complexos 3 4 

Agricultura com espaços naturais e seminaturais 4 5 

Pastagens melhoradas 4 5 

Pastagens espontâneas 4 5 

Florestas de outros carvalhos 5 5 

Florestas de eucalipto 4 3 

Florestas de espécies invasoras 5 3 

Florestas de outras folhosas 5 5 

Florestas de pinheiro bravo 5 4 

Florestas de pinheiro bravo (área ardida) 5 4 

Florestas de outras resinosas 5 4 

Matos 5 5 

Espaços descobertos ou com pouca vegetação 3 5 

Rocha nua 5 5 

Cursos de água naturais 5 5 

Tendo presente que, o território é marcado pela intervenção do Homem, a paisagem define-se como a 

expressão duma ação humana continuada que lhe confere individualidade e autenticidade cultural. No 

caso particular desta região, as zonas agrícolas (normalmente ocupadas com sistemas tradicionais de 

agricultura) foram valorizadas, o mesmo sucedendo com áreas com património construído. 

A valoração dos vários parâmetros de avaliação oscilou entre o 1 (baixa) a 5 (elevada). O resultado 

cartográfico apresenta-se nas figuras seguintes e Desenho 14. Relativamente à produção da 

cartografia da Qualidade Visual, as cinco classes obtidas resultaram da média interceção das cartas 

temáticas analisadas (numa malha ortogonal com 5 m de lado). 

Na paisagem em estudo são de destaque os campos agrícolas, os núcleos rurais de caracter 

tradicional. As intrusões visuais da paisagem em estudo resultam de elementos negativos na paisagem: 

florestas de eucaliptos e infestantes, áreas degradadas que para além de aumentarem o risco de 

incêndio, contribuem para a diminuição da biodiversidade, e valor cénico reduzido, pela presença de 

monocultura. 
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Figura 37 – Qualidade Visual da Paisagem (Subparque Picos). 
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Figura 38 – Qualidade Visual da Paisagem (Subparque de Mendoiro/Bustavade) 
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Quadro 27 – 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 

Através da integração dos parâmetros atrás definidos para cada uma das unidades de paisagem e 

valores e intrusões na paisagem obtém-se a qualidade visual da paisagem. 

Cerca de 89% da área em estudo do Subparque de Picos apresenta qualidade visual “elevada” a “média 

elevada” sobretudo nas áreas a sul do parque com exposições Sul e Este. A classe “média a elevada” 

“reúne a maioria das áreas, resultado da adequação ecológica, mas também do padrão cultural 

impresso pela ocupação humana neste território. A classe visual “média a elevada” é por vezes 

entrecortada por áreas de menor qualidade, onde a presença dos eucaliptos e espécies invasoras se 

tornam mais evidentes (Quadro 27). Os elementos do projeto localizam-se numa área com qualidade 

de paisagem “elevada”, com amplitude visual elevada sobre uma paisagem de serra, com relevos muito 

movimentados, na proximidade dos limites do Parque Natural da Peneda Gerês. 

A elevada identidade conferida pelos afloramentos rochosos (mais expressiva, no caso do Subparque 

de Picos) e matos e áreas agroflorestais do Sistema Agroflorestal, nestas áreas de montanha, constitui 

uma expressão estrutural, morfológica e cénica diferenciada, que se articula à ocupação de extensos 

cabeços e encostas com matos rasteiros endémicos, de texturas e colorações diversas, atribuindo a 

esta área envolvente uma elevada qualidade cénica e elevado valor paisagístico. 

A vegetação arbórea nas cotas inferiores às da área do projeto infere à paisagem alguma 

homogeneidade, através da contínua leitura de uma mancha verde que percorre as montanhas 

estendendo-se desde os vales às encostas mais declivosas. Apesar de não aparentar uma elevada 

diversidade paisagística, constitui um elemento essencial ao equilíbrio dos ecossistemas e da vida 

humana e promove a manutenção da biodiversidade. 

A qualidade visual mais elevada atribuída a todo o sistema montanhoso decorre por se tratar de uma 

paisagem de carácter essencialmente natural, de identidade elevada no contexto local, onde os matos 

de vegetação autóctone com afloramentos rochosos dispersos e áreas florestais que pontuam a 

paisagem percorrem a sua morfologia e expressam na mesma alguma diversidade de cores, formas e 

texturas. A harmonia de usos perfeitamente adequados às condições climáticas e do solo conferem a 

esta unidade uma paisagem ambientalmente sustentável e atribui-lhe uma elevada qualidade visual. 

O Sistema Agrícola associado a pastagens, apresenta-se sob uma estrutura complexa de socalcos ou 

de pastagens muitas vezes com sebes de compartimentação, que além de delimitarem as parcelas, 
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estruturam a paisagem e estabelecem a ligação entre as zonas de escorrência de águas. Conferida 

pelas diferentes ocupações de solo, pode-se afirmar que este sistema apresenta alguma diversidade 

paisagística. A agricultura em socalcos resulta da adequação, integração e adaptação do homem ao 

sistema natural em presença, como sejam solos com alguma apetência agrícola, existentes em 

encostas declivosas. O Sistema Agrícola resulta da adaptação humana face às adversidades 

topográficas, da qual resulta uma matriz com carácter distinto, de onde sobressai o padrão cromático 

e textural, que conferem a esta unidade de paisagem uma média qualidade visual. 

No que diz respeito ao Subparque de Mendoiro/Bustavade, considera-se que 75% da área de estudo 

se encaixa nas classes de qualidade “média a elevada” e “elevada”, com maior predomínio das áreas 

de classe “média a elevada”. As áreas com menor valoração da paisagem, e que correspondem a um 

predomínio de áreas já com maior presença humana e traços já de alguma urbanização do território, 

situam-se a norte das áreas do sobreequipamento.  

5.7.6 Capacidade de Absorção Visual da Paisagem 

A capacidade de absorção visual é definida como a maior ou menor facilidade de admitir alterações ou 

intrusões no seu seio sem afetar negativamente a qualidade da paisagem. 

A maior ou menor capacidade de absorção visual de uma paisagem é função: do tipo de coberto vegetal 

e da sua densidade, da morfologia do terreno e dos declives. A conjugação destes fatores tem uma 

ação determinante na existência de barreiras físicas, capazes de limitar um impacte visual e de 

absorver alterações ou novas intrusões. 

Os pontos de observação (com diferenciação entre permanentes e temporários) foram distribuídos de 

acordo com uma métrica definida para as principais tipologias de acessibilidades e de forma a abranger 

as principais localidades e lugares da envolvente definida. Dizer ainda que, o parâmetro capacidade de 

absorção incluiu os elementos do projeto na sua análise, por se estar a caracterizar a situação de 

referência (atual) e a seleção dos diferentes pontos de observação a considerar não pressupôs 

qualquer privilégio, proximidade, ou seletividade de locais, pelo contrário forma considerados pela 

representatividade da presença humana no território. 

Para a distribuição dos Pontos de observação, seguiram-se os seguintes critérios:  

 Pontos de observação temporários: espaçamentos de 500 m para estradas nacionais e maior de 

que 750 para as restantes (consideraram-se alguns pontos em cruzamentos de caminhos 

principais e em vértices geodésicos, pequenas ermidas); 

 Pontos de observação permanentes: sobretudos casas nas principais localidades (no exterior e 

interior da malha urbana). 

Para os observadores (permanentes e temporários) foi atribuído determinado peso de forma a valorar 

mais os observadores permanentes: 
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 Observadores permanentes com peso 6/10;  

 Observadores temporários com caracter patrimonial/turístico/lazer (pontos ou percursos 

culturais/turísticos) 3/10;  

 Observadores temporários em vias rodoviárias 1/10 (0,6 para Estradas Nacionais; 0,4 para 

Estradas Municipais ou Caminhos Municipais). 

Importa referir que a ponderação nas vias foi em função da sua hierarquia, partindo do pressuposto 

que nas vias de maior hierarquia passam mais observadores e por conseguinte maior número de pontos 

e não em termos de pessoas já que não existe definida uma métrica em termos de número de pessoas 

que passem nessas áreas nem tipologia de veículos. 

No total consideraram-se 187 pontos de observação para o Subparque de Picos (44 permanentes e 

143 temporários) e 242 pontos para o Subparque de Mendoiro/Bustavade (98 permanentes e 144 

temporários). A diferença entre postos de observação permanentes e temporários decorre da relativa 

concentração dos aglomerados urbanos na zona de vale e na elevada densidade de estradas que 

existem em toda a envolvente considerada.  

A cartografia produzida em termos de análise da paisagem teve por base a produção de um modelo 

digital de terreno, partindo da topografia da carta militar escala 1:25000 (curvas de nível com 

equidistância de 10 m), da qual resultou uma matriz com pixel de 10 m (posteriormente foi reduzido 

para uma resolução de 5 m). 

Os critérios para as bacias de visualização foram os seguintes: 

 Ângulo vertical: +90º a -90º; 

 Ângulo horizontal: 360º; 

 Altura do ponto de observação: 1,75 m (offsetA; não foi considerada nenhuma altura para o ponto 

alvo offsetB); 

 Coeficiente de refração da luz: 0,13. 

 Alcance visual: 5 km.  

O resultado obtido para cada ponto/pixel corresponde ao somatório do número de bacias visuais que 

se sobrepõem/intersectam nesse mesmo ponto, o que que determina se essa área está visualmente 

muito ou pouco exposta e por isso se revela menor ou maior capacidade de absorção, respetivamente. 

Para a representação da bacia de visualização do projeto consideraram-se as alturas definidas para os 

aerogeradores acrescidas do comprimento da pá (opção mais conservadora em termos de análise). 

Em termos de amplitude de visualização seguiram-se os mesmos parâmetros acima referidos em 

termos de amplitude vertical e horizontal. 
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O trabalho de gabinete foi complementado com visita ao local, o que permitiu entre outros aspetos a 

identificação de potenciais observadores e registo fotográfico da envolvente e análise de algumas áreas 

com elementos perturbadores da visibilidade (por exemplo, áreas florestais, zonas com edificado e 

áreas com coberto arbóreo), que normalmente não são refletidas no modelo digital de terreno. Convém 

reforçar a ideia que, o geoprocessamento considerou a situação mais desfavorável (sem vegetação e 

sem volumetrias dos edificados existentes no terreno). 

A capacidade de absorção visual da paisagem é inversamente proporcional às bacias visuais dos 

diferentes tipos de observadores, geradas de acordo com a ponderação referida. As classes de 

absorção consideradas são: 

- Elevada capacidade de absorção visual (pixel visível até 1 ponto de observação com 

sobreposição); 

- Média a elevada capacidade de absorção visual (pixel visível de 2 até 3 pontos de observação 

com sobreposição); 

- Média capacidade de absorção visual (pixel visível de 4 até 6 pontos de observação com 

sobreposição); 

- Baixa a média capacidade de absorção visual (pixel visível de 7 até 9 pontos de observação com 

sobreposição); 

- Baixa capacidade de absorção visual (pixel visível acima de 10 pontos de observação com 

sobreposição). 

A absorção visual está relacionada com a acessibilidade visual numa relação de proporcionalidade 

inversa, isto é, quanto maior a acessibilidade visual (mais exposta), menor a capacidade de absorção 

visual de uma nova intrusão na paisagem. 

Conforme se pode observar no Desenho 15 e no quadro anterior, na área de estudo da paisagem 

(envolvente de 5 km) evidencia-se uma maior área com capacidade de absorção elevada, o que permite 

que a introdução de novos elementos apresente menos conflitos visuais com a envolvente. Esta maior 

capacidade de absorção é mais notória a sul das áreas do sobreequipamento (zonas com relevos mais 

acidentados e com menor presença humana (já na orla do Parque Nacional da Peneda Gerês). As 

introduções destes elementos de projetos serão percetíveis apenas nas imediações mais próximas, 

estando estes mais vulneráveis às alterações. Se considerarmos apenas as áreas do projeto nos dois 

Subparques, a capacidade de absorção é sobretudo reduzida a média, dada a elevada visibilidade que 

ambas zonas apresentam. 

A absorção visual de determinada paisagem, está intimamente relacionada com a capacidade que cada 

sistema de unidade de paisagem tem para absorver ou não as alterações que lhe são impostas. 
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As áreas montanhosas com matos e afloramentos rochosos, apresenta-se essencialmente a cotas mais 

elevadas, com um coberto vegetal baixo associado aos matos rasteiros conferindo a esta unidade de 

paisagem uma grande amplitude visual e uma baixa absorção visual. De igual forma, os relevos mais 

aplanados apresentam maior amplitude visual e por isso baixa capacidade de absorção visual. As 

vertentes de relevo muito movimentado apresentam elevada capacidade de absorção visual. 

Apesar das vertentes apresentarem na sua maioria relevo muito movimentado, o elevado número de 

observadores permanentes altera sobremaneira a análise da capacidade de absorção, ainda assim 

uma parte significativa destas áreas implica desde logo a existência de uma capacidade de absorção 

maioritariamente “elevada” a “média a elevada”. 

  

 

 

 

Figura 39 – Aptidão Visual dos Observadores Permanentes (Subparque de Picos). 
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Figura 40 – Aptidão Visual dos Observadores Permanentes (Subparque de Mendoiro/Bustavade) 

Relativamente à análise dos pontos de observação temporários temos que em ambos subparques a 

visibilidade é substancialmente incrementada sobretudo devido ao desenvolvimento das estradas 

nacionais, mais notório no caso do Subparque de Mendoiro/Bustavade devido à maior densidade da 

malha rodoviária existente na área de estudo. 
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Figura 41 – Aptidão Visual dos Observadores Temporários (Subparque de Picos) 
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Figura 42 – Aptidão Visual dos Observadores Temporários (Subparque de Mendoiro/Bustavade) 

Quadro 28 – Classes de Capacidade de Absorção Visual da Paisagem. 

CLASSE DE CAPACIDADE 

DE ABSORÇÃO VISUAL 

SUBPARQUE DE MENDOIRO/BUSTAVADE SUBPARQUE DE PICOS 

ÁREA DE ESTUDO 

DA PAISAGEM (HA) 
ÁREA DE ESTUDO 

DA PAISAGEM (%) 
ÁREA DE ESTUDO 

DA PAISAGEM (HA) 
ÁREA DE ESTUDO 

DA PAISAGEM (%) 

Elevada 3089,0 24,1 2931,0 30,5 

Média a Elevada 2442,4 19,1 1900,5 19,8 

Média 2586,6 20,2 1685,4 17,5 

Baixa a Média 1724,6 13,5 1025,4 10,7 

Baixa 2955,4 23,1 2077,3 21,6 

Total 12798,0 100,0 9619,6 100,0 
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Figura 43 – Capacidade de Absorção (Subparque de Picos). 
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Figura 44 – Capacidade de Absorção (Subparque de Mendoiro/Bustavade). 
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Em suma, cerca de 30% da área de estudo do Subparque de Picos apresenta “elevada” capacidade 

de absorção visual e aproximadamente 20% com capacidade “média a elevada”. Por sua vez, cerca de 

22% enquadra-se na classe “baixa” e 11% a “baixa a média” capacidade de absorção visual, 

encontrando-se potencialmente mais exposta a observadores (Quadro 28). Estas áreas mais expostas 

localizam-se nas áreas a noroeste da área do Sobreequipamento, onde há uma maior concentração 

de observadores e um relevo que favorece a maior amplitude visual, e ao longo de algumas linhas de 

festo.  

A maior da extensão das valas de cabos encontra-se em classe de capacidade de absorção visual 

“média” apresentando-se, por isso, menos exposta a observadores. Os aerogeradores coincidem com 

áreas de classe de capacidade de absorção visual “média a elevada” a “média”. 

No que diz respeito ao Subparque de Mendoiro/Bustavade 24% da área de estudo terá capacidade de 

absorção “elevada” e 19% de capacidade “média elevada”: De notar que existe uma relativa 

homogeneidade na distribuição entre as classes consideradas, com exceção da área com capacidade 

“baixa a média” representada em cerca de 13% da área de estudo. As estruturas do projeto, 

nomeadamente aerogeradores, valas de cabos e acesso a construir, cobrem as diferentes classes de 

capacidade de absorção visual.  

5.7.7 Sensibilidade da Paisagem 

A análise da sensibilidade paisagística e visual (Desenho 16) determina a capacidade que cada uma 

das subunidades de paisagem tem de manter as suas características e qualidade intrínseca (LIIEMA, 

2002), face ao tipo de alterações preconizadas pelo presente projeto eólico.  

Com base no cruzamento da Qualidade Visual da Paisagem (Desenho 14) e da Capacidade de 

Absorção Visual da Paisagem (Desenho 15) é possível determinar a maior ou menor sensibilidade aos 

impactes visuais potenciais resultantes da implementação do projeto.  

Para a avaliação da sensibilidade da paisagem (Desenho 16) integram-se os dados da qualidade visual 

da paisagem com a capacidade de absorção, tornando-se possível avaliar qualitativamente a 

sensibilidade de uma paisagem a uma determinada alteração, através da aplicação da seguinte matriz. 

Quadro 29 – Avaliação da Sensibilidade da paisagem 

 
CAPACIDADE DE ABSORÇÃO VISUAL DA PAISAGEM 

BAIXA BAIXA A MÉDIA MÉDIA MÉDIA A ELEVADA ELEVADA 

Q
U

A
L

ID
A

D
E

 D
A

 P
A

IS
A

G
E

M
 BAIXA Sensibilidade 

Baixa 
Sensibilidade 

Baixa 
Sensibilidade 

Baixa 
Sensibilidade 

Baixa 
Sensibilidade Baixa 

BAIXA A 

MÉDIA 
Sensibilidade 
Baixa a média 

Sensibilidade 
Baixa a média 

Sensibilidade 
Baixa a média 

Sensibilidade 
Baixa a média 

Sensibilidade Baixa 

MÉDIA Sensibilidade 
média 

Sensibilidade 
média 

Sensibilidade 
média 

Sensibilidade 
Baixa a média 

Sensibilidade Baixa 

MÉDIA A 

ELEVADA 
Sensibilidade 

média a elevada 

Sensibilidade 
média a 
elevada 

Sensibilidade 
média a elevada 

Sensibilidade 
média 

Sensibilidade média 

ELEVADA Sensibilidade 
elevada 

Sensibilidade 
elevada 

Sensibilidade 
elevada 

Sensibilidade 
média a elevada 

Sensibilidade média 
a elevada 
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Figura 45 – Sensibilidade Visual (Subparque de Mendoiro/Bustavade) 
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Figura 46 – Sensibilidade Visual (Subparque de Picos) 

Da análise efetuada verifica-se que a área de estudo da paisagem apresenta uma sensibilidade visual 

maioritariamente “média a elevada”, 45% em ambos os Subparques, e que apesar de ter algum 

equilíbrio biológico, revela a existência de ação antrópica que será evidente, tratando-se de um 

Sobreequipamento, numa área já com alguns aerogeradores (Quadro 30). 
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Quadro 30 – Área das Classes de Sensibilidade Visual da Paisagem. 

CLASSES DE SENSIBILIDADE 

VISUAL DA PAISAGEM 

SUBPARQUE DE MENDOIRO/BUSTAVADE SUBPARQUE DE PICOS 

ÁREA DE ESTUDO 

DA PAISAGEM (HA) 
ÁREA DE ESTUDO 

DA PAISAGEM (%) 
ÁREA DE ESTUDO 

DA PAISAGEM (HA) 
ÁREA DE ESTUDO 

DA PAISAGEM (%) 

Elevada 580,2 4,5 619,0 6,4 

Média a Elevada 5771,0 45,1 4349,2 45,2 

Média 4991,8 39,0 3980,2 41,4 

Baixa a Média 796,6 6,2 308,6 3,2 

Baixa 658,4 5,1 362,6 3,8 

Total 12798,0 100,0 9619,6 100,0 

Em termos de incidência visual, trata-se de zonas visualmente expostas, com sistema de vistas amplo, 

oferecendo uma multiplicidade de cenários panorâmicos. Pela sua estrutura distinta na paisagem, 

associada a uma incidência visual elevada de toda a envolvente, faz com que seja considerada uma 

unidade com alguma sensibilidade visual e paisagística. De notar, apenas 5% (no caso de Mendoiro) a 

3% (no caso de Picos) das áreas correspondem a áreas com “baixa” sensibilidade. Mais premente no 

caso dos aerogeradores A28 e A30 no Subparque de Picos e nos aerogeradores A29 e A30 no 

Subparque de Mendoiro/ Bustavade. 

5.8 QUALIDADE DO AR 

5.8.1 Considerações Gerais 

A qualidade do ar é o termo que se utiliza para traduzir o grau de poluição no ar. A poluição do ar é 

provocada por um conjunto de substâncias químicas lançadas para o ar ou resultantes de reações 

químicas, que alteram o que seria a constituição natural da atmosfera. Estas substâncias poluentes 

podem ter maior ou menor impacte na qualidade do ar, consoante a sua composição química, 

concentração na massa de ar em causa e condições meteorológicas. Assim, a existência de ventos 

fortes ou chuvas poderão dispersar os poluentes, enquanto que a presença de luz poderá acentuar os 

seus efeitos negativos. 

A altura a que as emissões ocorrem pode igualmente afetar a dispersão dos poluentes. Por exemplo, 

as emissões dos veículos automóveis terão, provavelmente, um maior impacto imediato no ambiente 

circundante e ao nível do solo, do que chaminés altas, as quais causam sobretudo problemas de 

poluição no solo a uma maior distância da sua fonte. 

As fontes emissoras dos poluentes atmosféricos são numerosas e variáveis, podendo ser 

antropogénicas ou naturais. As fontes antropogénicas são as que resultam das atividades humanas, 

como a atividade industrial ou o tráfego automóvel, enquanto que as fontes naturais englobam 

fenómenos da natureza tais como emissões provenientes de erupções vulcânicas ou fogos florestais 

de origem natural. 
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Em Portugal, a avaliação da qualidade do ar está abrangida por instrumentos legislativos específicos, 

o Decreto-Lei nº 102/2010, de 23 de setembro (alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 47/2017, de 

10 de maio), podendo ainda ser complementada por valores guia (guideline values) da Organização 

Mundial de Saúde (OMS). O Decreto-Lei nº 102/2010, de 23 de setembro, estabelece, assim, o regime 

de avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente. Nesse sentido, o documento tem os seguintes 

objetivos: fixar os valores limite e limiares de alerta para a proteção da saúde humana do dióxido de 

enxofre, dióxido de azoto, óxidos de azoto, partículas em suspensão (PM10 e PM2,5), chumbo, 

benzeno e monóxido de carbono; definir os limiares de informação e alerta para o ozono; estabelecer 

valores alvo para as concentrações no ar ambiente dos poluentes arsénio, cádmio, níquel e benzo(a) 

pireno. 

O referido Decreto-Lei transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva nº 2008/50/CE, de 21 de maio, 

relativa à qualidade do ar ambiente e a um ar mais limpo na Europa, e a Diretiva nº 2004/107/CE, de 

15 de dezembro, relativa ao arsénio, ao cádmio, ao mercúrio, ao níquel e aos hidrocarbonetos 

aromáticos policíclicos no ar ambiente. No Quadro 31 são apresentados os valores limite no ar 

ambiente para os poluentes em estudo (NO2, CO, PM10 e SO2). 

Quadro 31 – Resumo dos valores limites considerados para os poluentes NO2, CO, PM10 e SO2. 

REFERÊNCIA PARÂMETRO DESIGNAÇÃO PERÍODO VALOR LIMITE 

Decreto-Lei  
nº 102/2010, de 
23 de setembro 

NO2 

Valor limite horário para proteção da 
saúde humana 

Horário 200 µg.m-3 (1) 

Valor limite anual para proteção da saúde 
humana 

Anual 40 µg.m-3 

CO 
Valor máximo diário da média das 8h 

para proteção da saúde humana 
Octohorário 10 mg.m-3 

PM10 

Valor limite diário para proteção da saúde 
humana 

Diário 50 µg.m-3 (2) 

Valor limite anual para proteção da saúde 
humana 

Anual 40 µg.m-3 

SO2 

Valor limite horário para proteção da 
saúde humana 

Horário 350 µg.m-3 (3) 

Valor limite diário para proteção da saúde 
humana 

Diário 125 µg.m-3 (4) 

O3 

Valor limite horário para proteção da 
saúde humana 

Horário 180 µg.m-3 (5) 

Valor limite diário para proteção da saúde 
humana 

Diário 120 µg.m-3 

(1) A não exceder mais de 18 horas por ano civil;  

(2) A não exceder mais de 35 dias no ano;  

(3) A não exceder mais de 24 vezes por ano civil;  

(4) A não exceder mais de 3 vezes por ano civil. 

(5) - Dias em que a média diária máxima de 8 horas ultrapassou o objetivo a longo prazo num ano civil 

A par da legislação mencionada, refere-se o Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho (revoga o Decreto-

Lei n.º 78/2004, de 3 de abril, alterado pelo Decreto-Lei nº 126/2006, de 3 de julho), que estabelece o 

regime da prevenção e controlo das emissões de poluentes para o ar, transpondo para a ordem jurídica 

interna a Diretiva n.º (UE) 2015/2193, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 

2015, relativa à limitação das emissões para a atmosfera de certos poluentes provenientes de médias 

instalações de combustão. Fixa os princípios, objetivos e instrumentos apropriados a garantia de 
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proteção do recurso natural ar, bem como as medidas, procedimentos e obrigações dos operadores 

das instalações abrangidas, com vista a evitar ou reduzir a níveis aceitáveis a poluição atmosférica 

originada nessas mesmas instalações. Este diploma legal abrange todas as fontes de emissão de 

poluentes atmosféricos associados a instalações que desenvolvam atividades de caráter industrial, 

produção de eletricidade e/ou vapor, instalações de combustão integradas em estabelecimentos 

industriais, comerciais e/ou de serviços, entre os quais os de prestação de cuidados de saúde, os de 

ensino e instituições do estado, bem como atividades de armazenagem de combustíveis, de pesquisa 

e exploração de massas minerais e de manutenção e reparação de veículos. 

5.8.2 Qualidade do Ar na Região onde se insere o Projeto 

A Base de Dados Online sobre a Qualidade do Ar (QualAr) disponibilizada pela Agência Portuguesa do 

Ambiente, não é extensiva a todo o território nacional, concentrando-se em locais de maior ocupação 

de fontes poluentes.  

A estação de qualidade do ar mais próxima do local de implantação do Sobreequipamento do Parque 

Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) é a Estação Minho-Lima localizada a cerca de 32 km a sudoeste da 

área de implantação do projeto. No quadro seguinte resume-se os dados da Estação. 

 

5.8.2.1 Dióxido de Azoto (NO2) 

Os óxidos de azoto (NOx), onde se incluem o dióxido de azoto (NO2) e o monóxido de azoto (NO), têm 

origem em fontes antropogénicas, principalmente ao nível da queima de combustíveis fósseis, e em 

fontes naturais, tais como as descargas elétricas na atmosfera ou transformações microbianas. 

O NO2 é um gás tóxico, detetável pelo odor, muito corrosivo e com forte capacidade oxidante. Apresenta 

uma cor amarelo-alaranjada em baixas concentrações e vermelho-acastanhada para concentrações 
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mais elevadas. Pode provocar lesões nos brônquios e nos alvéolos pulmonares e aumentar a 

reatividade a alergénicos de origem natural. 

De acordo com os dados disponíveis da Estação da Rede de Qualidade do Ar do Minho-Lima, 

apresentados no Quadro seguinte, o Valor limite horário para proteção da saúde humana de NO2 não 

foi excedido em 2018. O valor de NO2 obtido em 2018 foi de 7,8 µm/m3. 

Quadro 32 – Valores de NO2 medidos na Estação da Rede de Qualidade do Ar Minho - Lima em 2018. 

 

Fonte: http://qualar.apambiente.pt/. 

5.8.2.2 Partículas em Suspensão (PM10) 

As partículas inaláveis constituem um dos poluentes atmosféricos mais graves em termos de saúde 

pública. A Diretiva 2008/50/CE, de 21 de maio, transposta para o direito interno pelo Decreto-Lei 

n.º 102/2010, de 23 de setembro, estabelece o valor limite das suas concentrações no ar ambiente, e 

ainda, define as regras de gestão da qualidade do ar que lhe são aplicáveis. As concentrações médias 

diárias de partículas inaláveis (PM10 – partículas com diâmetro inferior a 10 μm) podem ser 
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influenciadas por fenómenos naturais, tais como o transporte de longa distância de ar proveniente de 

regiões áridas (que transporta poeiras em suspensão), erupções vulcânicas, fogos florestais e sismos. 

No que diz respeito à origem das emissões do material particulado, esta pode ser primária (emissão 

direta das fontes para o ambiente) ou secundária (resultado de processos de conversão gás-partícula 

na atmosfera). As principais fontes primárias relacionam-se com o tráfego automóvel, a queima de 

combustíveis fosseis e as atividades industriais, como as cimenteiras, as siderurgias e as pedreiras. 

De destacar também as emissões naturais das poeiras provenientes dos desertos do Norte de África, 

aerossóis marinhos e as resultantes dos incêndios florestais, fontes bastante significativas em território 

nacional. 

De acordo com os dados disponíveis da Estação da Rede de Qualidade do Ar Minho - Lima, 

apresentados no Quadro seguinte, o Valor limite diário para proteção da saúde humana de PM10 não 

foi excedido durante o ano de 2018 e o Valor limite anual para proteção da saúde humana situou-se na 

ordem dos 9,7 µm/m3, valor muito inferior ao máximo admissível de 40 µm/m3. 

Quadro 33 – Valores de PM10 medidos na Estação da Rede de Qualidade do Ar do Minho - Lima em 2018. 

 
Fonte: http://qualar.apambiente.pt/. 
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5.8.2.3 Dióxido de Enxofre (SO2) 

O dióxido de enxofre (SO2) é um gás incolor, com um cheiro intenso quando em elevadas 

concentrações. O sector industrial é o principal responsável pelas emissões de SO2, 

especialmente através da combustão em refinarias e caldeiras, onde são queimados combustíveis 

com elevados teores de enxofre. É um gás irritante para as mucosas dos olhos e vias respiratórias 

em concentrações elevadas, pode provocar efeitos agudos e crónicos na saúde humana, 

especialmente ao nível do aparelho respiratório pode agravar problemas cardiovasculares os 

efeitos são agravados pela presença simultânea do SO2 e de partículas na atmosfera. 

De acordo com os dados disponíveis da Estação da Rede de Qualidade do Ar Minho - Lima, 

apresentados no Quadro seguinte, o Valor limite horário para proteção da saúde humana de SO2 

não foi excedido em 2011. O valor de NO2 obtido em 2011 foi de 1,0 µm/m3, valor que permitiu a 

proteção dos ecossistemas. 

Quadro 34 – Valores de SO2 medidos na Estação da Rede de Qualidade do Ar Minho - Lima em 2011. 

 
Fonte: http://qualar.apambiente.pt/. 
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5.8.2.4 Ozono (O3) 

O ozono é um gás presente nas camadas mais superiores da atmosfera. Na atmosfera, é responsável 

por filtrar a radiação ultravioleta do sol, mantendo-a em níveis aceitáveis para os seres vivos do planeta 

O ozono penetra profundamente nas vias respiratórias, afetando os brônquios e os alvéolos 

pulmonares; causa irritações nos olhos, nariz e garganta, seguindo-se tosse e dor de cabeça; os efeitos 

manifestam-se mesmo para baixas concentrações e períodos curtos. 

De acordo com os dados disponíveis da Estação da Rede de Qualidade do Ar Minho - Lima, 

apresentados no Quadro seguinte, o Valor limite horário para proteção da saúde humana de O3 

não foi excedido em 2018. O valor de O3 obtido em 2018 permitiu a proteção da saúde humana e 

dos ecossistemas. 

Quadro 35 – Valores de O3 medidos na Estação da Rede de Qualidade do Ar Minho - Lima em 2018. 

 
Fonte: http://qualar.apambiente.pt/. 
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Fase ao exposto anteriormente, e pelo o facto de a área de estudo apresentar caraterísticas 

predominantemente rurais e a inexistência de emissões poluentes significativas, devido à ausência de 

instalações industriais e de vias de comunicação com tráfego intenso associado, em conjugação com 

os fatores climáticos (regime de ventos) e de relevo, permite concluir que a qualidade do ar é bastante 

boa no local de implantação do projeto. 

5.9 AMBIENTE SONORO 

5.9.1 Enquadramento Geral 

Atualmente com o intuito de salvaguardar a saúde humana e o bem-estar das populações, está em 

vigor o Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, e 

retificado pela Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de março, e com as alterações introduzidas 

pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto. 

O artigo 3.º do RGR (Decreto-Lei n.º 9/2007) define como “Recetor sensível – todo o edifício 

habitacional, escolar, hospitalar, com utilização humana”. O “ruído ambiente” é definido, no mesmo 

artigo, como “o ruído global observado numa dada circunstância num determinado instante, devido ao 

conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do local 

considerado”. Enquanto o “ruído particular” corresponde à “componente do ruído ambiente que pode 

ser especificamente identificada por meios acústicos e atribuída a uma determinada fonte sonora”. E o 

“ruído residual” é o “ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, para uma 

situação determinada”. 

Para a caracterização do ambiente sonoro são considerados os seguintes indicadores: 

 Ld (ou Lday) – indicador de ruído diurno (período de referência das 7 às 20 h); 

 Le (ou Levening) – indicador de ruído entardecer (período de referência das 20 às 23 h); 

 Ln (ou Lnight) – indicador de ruído noturno (período de referência das 23 às 7 h); 

 Lden – indicador global “diurno-entardecer-noturno”, que é dado pela seguinte expressão: 

 

 

O Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, atribui a competência aos Municípios (n.º 2 do artigo 6º do 

RGR), no âmbito dos respetivos Planos de Ordenamento do Território, estabelecer a classificação, a 

delimitação e a disciplina das zonas sensíveis e das zonas mistas, e em função dessa classificação 

devem ser respeitados os valores limite de exposição (artigo 11º em conjugação com o artigo 19º) junto 

dos recetores sensíveis existentes ou previstos, se sintetizam no quadro seguinte. 



VENTOMINHO – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 
 
SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DO ALTO MINHO I 
(2.ª FASE) 
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 

19083 - VENTOMINHO – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. – Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase)  

140 

Quadro 36 – Valores Limite de exposição para zonas sensíveis e para zonas mistas (RGR). 

CLASSIFICAÇÃO ACÚSTICA 
LIMITE DE 

EXPOSIÇÃO LDEN 

LIMITE DE 

EXPOSIÇÃO LN 

Zonas Sensível – área definida em plano municipal de ordenamento do território 

como vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, 

ou espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades 

de comércio e de serviços destinadas a servir a população local, tais como cafés e 

outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros estabelecimentos de 

comércio tradicional, sem funcionamento no período noturno 

55 dB(A) 45 dB(A) 

Zona Mista – a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja 

ocupação seja afeta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos 

na definição de zona sensível 
65 dB(A) 55 dB(A) 

Zonas Sensíveis na envolvente de Grandes Infraestruturas de Transporte (GIT) 65 dB(A) 55 dB(A) 

Até à classificação das zonas sensíveis e mistas 63 dB(A) 53 dB(A) 

Fonte: RGR, aprovado através do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro (artigos 3º e 11º) 

O Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) localiza-se nos concelhos 

de Monção e Melgaço. No entanto os recetores sensíveis localizados na respetiva área de potencial 

influência acústica localizam-se, não só nos concelhos de Monção, Melgaço, mas também no concelho 

de Arcos de Valdevez. 

De acordo com a informação fornecida pelos respetivos Municípios e pela Direcção-Geral do Território 

(DGT), nos termos do disposto no artigo 6.º do RGR (delimitação e disciplina das zonas sensíveis e 

das zonas mistas no âmbito dos Planos de Ordenamento do Território), o concelho de Monção ainda 

não possui Classificação Acústica do seu território. Os concelhos de Melgaço e de Arcos de Valdevez 

classificam os recetores potencialmente afetados como zona mista. 

Assim, no caso específico os valores limite de exposição a verificar junto dos recetores sensíveis na 

envolvente do projeto são: 

- Concelho de Monção: até à classificação das zonas sensíveis e mistas – Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 

53 dB(A), conforme estabelecido no número 3 do artigo 11º do RGR); 

- Concelhos de Arcos de Valdevez e de Melgaço: Zona mista – Lden ≤ 65 dB(A) e  

Ln ≤ 55 dB(A), conforme estabelecido na alínea a), número 1 do artigo 11º do RGR). 

Para além dos valores limite de exposição referidos anteriormente, o RGR prevê ainda limites de 

exposição para as atividades ruidosas permanentes (que não infraestruturas de transporte) e atividades 

ruidosas temporárias. 

Uma atividade ruidosa permanente corresponde (artigo 3º do RGR) a “uma atividade desenvolvida 

com carácter permanente, ainda que sazonal, que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem 

habite ou permaneça em locais onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído, designadamente 

laboração de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços”. 
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As atividades ruidosas permanentes, para além do cumprimento do artigo 11º, têm ainda a verificar 

junto dos recetores sensíveis existentes na proximidade os limites estabelecidos no artigo 13 – Critério 

de Incomodidade (diferença entre o nível de ruído ambiente, que inclui o ruído particular da atividade 

em avaliação e o nível de ruído residual, sem o ruído da atividade em avaliação): 

- Período diurno: LAr (com a atividade) – LAeq (sem a atividade) ≤ 5 + D; 

- Período do entardecer: LAr (com a atividade) – LAeq (sem a atividade) ≤ 4 + D; 

- Período noturno: LAr (com a atividade) – LAeq (sem a atividade) ≤ 3 + D; 

- sendo D o valor determinado em função da relação percentual entre a duração acumulada de 

ocorrência do ruído particular e a duração total do período de referência (Anexo 1 do Decreto-

Lei n.º 9/2007). 

- Segundo o ponto 5 do artigo 13º, este critério de incomodidade não se aplica, em qualquer dos 

períodos de referência, para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou 

inferior a 45 dB(A). 

Uma atividade ruidosa temporária é definida como “a atividade que, não constituindo um ato isolado, 

tenha carácter não permanente e que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou 

permaneça em locais onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído tais como obras de 

construção civil, competições desportivas, espetáculos, festas ou outros divertimentos, feiras e 

mercados”. 

O exercício de atividades ruidosas temporárias, tais como obras, é proibido na proximidade de (artigo 

14º do RGR): 

- Edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 h e as 8 h; 

- Escolas, durante o respetivo horário de funcionamento; 

- Hospitais ou estabelecimentos similares. 

Segundo o n.º 1 do artigo 15º do RGR, o exercício de atividades ruidosas temporárias pode ser 

autorizado pelo respetivo município, em casos excecionais e devidamente justificados, mediante 

emissão de Licença Especial de Ruído (LER), que fixa as condições de exercício da atividade. 

A licença especial de ruído, quando emitida por um período superior a um mês, fica condicionada ao 

respeito nos recetores sensíveis do valor limite do indicador LAeq do ruído ambiente exterior de 

60 dB(A) no período do entardecer e de 55 dB(A) no período noturno. 

Assim, no âmbito do Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei n.º 9/2007), conforme explicitado 

anteriormente, o projeto em avaliação tem a verificar os limites legais estabelecidos para: 
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- Atividade Ruidosa Temporária (artigos 14.º e 15.º) – Fase de construção ou desativação; 

- Atividade Ruidosa Permanente (artigo 11.º e artigo 13.º) – Fase de Exploração. 

5.9.2 Características do Ambiente Sonoro Atual 

De forma a avaliar o ambiente sonoro na área de potencial influência do projeto foi efetuada a 

caracterização do ambiente sonoro nos três períodos de referência [período diurno (7h-20h), do 

entardecer (20h-23h) e noturno (23h-7h)] para os conjuntos de recetores existentes, e que se 

enquadram no estabelecido na alínea q) do artigo 3.º do RGR, que define como “Recetor sensível” – 

todo o edifício habitacional, escolar, hospitalar, com utilização humana”. 

A caracterização acústica experimental foi efetuada através de medições acústicas experimentais, por 

laboratório de acústica com acreditação IPAC-L0535, segundo a norma NP EN ISO/ IEC17025:2005, 

pelo Instituto Português de Acreditação. 

Na realização das medições dos níveis sonoros foi seguido o descrito nas Normas NP ISO 1996, Partes 

1 e 2, e no Guia de Medições de Ruído Ambiente, da Agência Portuguesa do Ambiente (2011), sendo 

os resultados interpretados de acordo com os limites estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007. 

A envolvente do projeto, de forma geral, é caraterizada por campos cobertos por matos e pequenas 

povoações rurais localizadas a mais de 800 metros de distância dos aerogeradores propostos. As 

principais fontes de ruído são o tráfego rodoviário local, a natureza (aerodinâmica vegetal) e a atividade 

quotidiana rural e não apresentam sazonalidade significativa. O ruído dos aerogeradores existentes, 

ainda que pontualmente audível, não apresenta relevância significativa na média energética global. 

Nas Figuras seguintes apresenta-se a localização dos aerogeradores do Sobreequipamento alvo de 

avaliação e dos pontos de medição de ruído. 
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Figura 47 – Localização do projeto no Subparque de Mendoiro/Bustavade e dos pontos de medição de 

ruído. 
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Figura 48 – Localização do projeto no Subparque de Picos e dos pontos de medição de ruído. 

Os resultados obtidos nas medições realizadas nos dias 20 a 23 de abril de 2020 e a descrição dos 

recetores sensíveis existentes, apresenta-se em seguida. 

Ponto 1: Concelho de Monção – Santa Tecla [coordenadas 42° 1'59.20"N, 8°26'7.43"W]: 

Povoação de Santa Tecla, no concelho de Monção, caraterizada por habitações unifamiliares, até 2 

pisos de altura, localizadas a aproximadamente 1100 metros a norte do Subparque 

Mendoiro/Bustavade. A envolvente é caraterizada por campos agrícolas, matos e floresta, 

apresentando um ambiente sonoro típico de meio rural pouco humanizado. 

Fontes de ruído significativas: Natureza típica de meio rural pouco humanizado (fonação animal e 

forte aerodinâmica vegetal) e tráfego rodoviário local. 

Classificação Acústica: Ausência de classificação acústica [Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A)]. 

Níveis Sonoros: Ld ≈ 45 dB(A); Le ≈ 42 dB(A); Ln ≈ 41 dB(A); Lden ≈ 48 dB(A). 
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Fotografia 24 – Localização e apontamento fotográfico do Ponto 1 e dos recetores sensíveis. 

Ponto 2: Concelho de Monção – Lordelo [coordenadas 42° 1'13.96"N, 8°26'55.23"W]: 

Povoação de Lordelo, no concelho de Monção, caraterizada por habitações unifamiliares, até 2 pisos 

de altura, localizadas a aproximadamente 800 metros a este do Subparque de Mendoiro/Bustavade. A 

envolvente é caraterizada por campos agrícolas, matos e floresta, apresentando um ambiente sonoro 

típico de meio rural pouco humanizado. 

Fontes de ruído significativas: Natureza típica de meio rural pouco humanizado (fonação animal e 

forte aerodinâmica vegetal) e tráfego rodoviário local. 

Classificação Acústica: Ausência de classificação acústica [Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A)]. 

Níveis Sonoros: Ld ≈ 47 dB(A); Le ≈ 45 dB(A); Ln ≈ 44 dB(A); Lden ≈ 51 dB(A). 

  

Fotografia 25 – Localização e apontamento fotográfico do Ponto 2 e dos recetores sensíveis. 

Ponto 3: Concelho de Monção – Louredos [coordenadas 42° 0'12.73"N, 8°26'34.24"W]: 

Habitação unifamiliar isolada, com 2 pisos de altura, e Santuário Senhor do Bonfim, em Louredos, 

Anhões, localizadas a aproximadamente 900 metros a sudoeste do Subparque de 
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Mendoiro/Bustavade. A envolvente é caraterizada por campos agrícolas, matos e floresta, 

apresentando um ambiente sonoro típico de meio rural pouco humanizado. 

Fontes de ruído significativas: Natureza típica de meio rural pouco humanizado (fonação animal e 

forte aerodinâmica vegetal) e tráfego rodoviário local. 

Classificação Acústica: Ausência de classificação acústica [Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A)]. 

Níveis Sonoros: Ld ≈ 46 dB(A); Le ≈ 45 dB(A); Ln ≈ 45 dB(A); Lden ≈ 51 dB(A). 

  

Fotografia 26 – Localização e apontamento fotográfico do Ponto 3 e dos recetores sensíveis. 

Ponto 4: Concelho de Monção – Bouças [coordenadas 41°59'1.02"N, 8°23'6.60"W]: 

Povoação de Bouças, no concelho de Monção, caraterizada por habitações unifamiliares, até 2 pisos 

de altura, localizadas a aproximadamente 1100 metros a nordeste do Subparque de 

Mendoiro/Bustavade. A envolvente é caraterizada por campos agrícolas, matos e floresta, 

apresentando um ambiente sonoro típico de meio rural pouco humanizado. 

Fontes de ruído significativas: Natureza típica de meio rural pouco humanizado (fonação animal e 

forte aerodinâmica vegetal) e tráfego rodoviário local. 

Classificação Acústica: Ausência de classificação acústica [Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A)]. 

Níveis Sonoros: Ld ≈ 44 dB(A); Le ≈ 43 dB(A); Ln ≈ 39 dB(A); Lden ≈ 47 dB(A). 
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Fotografia 27 – Localização e apontamento fotográfico do Ponto 4 e dos recetores sensíveis. 

Ponto 5: Concelho de Arco de Valdevez – Estrica [coordenadas 41°58'33.67"N,8°23'12.22"W]: 

Povoação de Estrica, no concelho de Arco de Valdevez, caraterizada por habitações unifamiliares, até 

2 pisos de altura, localizadas a aproximadamente 1000 metros a sudeste do Subparque de 

Mendoiro/Bustavade. A envolvente é caraterizada por campos agrícolas, matos e floresta, 

apresentando um ambiente sonoro típico de meio rural pouco humanizado. 

Fontes de ruído significativas: Natureza típica de meio rural pouco humanizado (fonação animal e 

forte aerodinâmica vegetal) e tráfego rodoviário local. 

Classificação Acústica: Zona Mista [Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)]. 

Níveis Sonoros: Ld ≈ 45 dB(A); Le ≈ 43 dB(A); Ln ≈ 40 dB(A); Lden ≈ 48 dB(A). 

  

Fotografia 28 – Localização e apontamento fotográfico do Ponto 5 e dos recetores sensíveis. 

Ponto 6: Concelho de Melgaço – Cubalhão [coordenadas 42° 3'15.28"N, 8°14'19.24"W]: 

Povoação de Cubalhão, no concelho de Melgaço, caraterizada por habitações unifamiliares, até 2 pisos 

de altura, localizadas a aproximadamente 1600 metros a oeste do Subparque de Picos. A envolvente 
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é caraterizada por campos agrícolas, matos e floresta, apresentando um ambiente sonoro típico de 

meio rural pouco humanizado. 

Fontes de ruído significativas: Natureza típica de meio rural pouco humanizado (fonação animal e 

forte aerodinâmica vegetal) e tráfego rodoviário da EN202 e local. 

Classificação Acústica: Zona Mista [Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)]. 

Níveis Sonoros: Ld ≈ 46 dB(A); Le ≈ 43 dB(A); Ln ≈ 45 dB(A); Lden ≈ 52 dB(A). 

  

Fotografia 29 – Localização e apontamento fotográfico do Ponto 6 e dos recetores sensíveis. 

Ponto 7: Concelho de Melgaço – Lamas de Mouro [coordenadas 42° 3'4.04"N, 8°12'1.78"W]: 

Povoações de Lamas de Mouro e Lugar de Cima, no concelho de Melgaço, caraterizadas por 

habitações unifamiliares, até 2 pisos de altura, localizadas a aproximadamente 1100 metros a sul do 

Subparque de Picos. A envolvente é caraterizada por campos agrícolas, matos e floresta, apresentando 

um ambiente sonoro típico de meio rural pouco humanizado. 

Fontes de ruído significativas: Natureza típica de meio rural pouco humanizado (fonação animal e 

forte aerodinâmica vegetal) e tráfego rodoviário da EN202-3 e local. 

Classificação Acústica: Zona Mista [Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)]. 

Níveis Sonoros: Ld ≈ 47 dB(A); Le ≈ 46 dB(A); Ln ≈ 45 dB(A); Lden ≈ 52 dB(A). 
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Fotografia 30 – Localização e apontamento fotográfico do Ponto 7 e dos recetores sensíveis. 

Ponto 8: Concelho de Melgaço – Alcobaça [coordenadas 42° 3'56.18"N, 8°11'15.30"W]: 

Povoação de Alcobaça, no concelho de Melgaço, caraterizada por habitações unifamiliares, até 2 pisos 

de altura, localizadas a aproximadamente 1200 metros a este do Subparque de Picos. A envolvente é 

caraterizada por campos agrícolas, matos e floresta, apresentando um ambiente sonoro típico de meio 

rural pouco humanizado. 

Fontes de ruído significativas: Natureza típica de meio rural pouco humanizado (fonação animal e 

forte aerodinâmica vegetal) e tráfego rodoviário local. 

Classificação Acústica: Zona Mista [Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)]. 

Níveis Sonoros: Ld ≈ 46 dB(A); Le ≈ 45 dB(A); Ln ≈ 44 dB(A); Lden ≈ 51 dB(A). 

  

Fotografia 31 – Localização e apontamento fotográfico do Ponto 8 e dos recetores sensíveis. 

De acordo com os resultados apresentados anteriormente, considerados respetivos da média anual, 

os indicadores de longa duração Lden e Ln obtidos nos Pontos 1 a 4 localizados no concelho de Monção, 
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cumprem os valores limite de exposição aplicáveis para ausência de classificação acústica [número 3, 

artigo 11º do RGR – Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A)]. 

Os indicadores de longa duração Lden e Ln obtidos no Ponto 5, no concelho de arco de Valdevez e nos 

Pontos 5 a 8 localizados no concelho de Melgaço, classificados como zona mista, cumprem os 

respetivos valores limite de exposição [alínea a), número 1, artigo 11º do RGR –  

Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)]. 

Assim, tendo em conta a seguinte hipótese de qualificação do ambiente sonoro: 

- Pouco perturbado: Lden ≤ 55 dB(A); 

- Moderadamente perturbado: 55 dB(A) < Lden ≤ 65 dB(A); 

- Muito perturbado: Lden > 65 dB(A) 

Atualmente o ambiente sonoro dos recetores sensíveis existentes na área de potencial influência 

acústica do projeto é pouco perturbado, típico de meio rural pouco humanizado, sendo as principais 

fontes o ruído da aerodinâmica vegetal e o tráfego rodoviário local (esporádico). De referir ainda que 

os aerogeradores existentes, são pontualmente percetíveis, ainda que em termos médios esta fonte 

não seja relevante, prevalecendo o ruído da aerodinâmica vegetal e do tráfego local. 

5.10 SOCIOECONOMIA / POPULAÇÃO E SAÚDE HUMANA  

5.10.1 Considerações Gerais 

O Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) localiza-se no distrito de Viana do 

Castelo, nos concelhos de Melgaço (União das freguesias de Parada do Monte e Cubalhão, União das 

freguesias de Castro Laboreiro e Lamas de Mouro e na freguesia de São Paio) e de Monção (União 

das freguesias de Sago, Lordelo e Parada, União das freguesias de Anhões e Luzio, freguesias de 

Trute, Merufe e Longos Vales). 

A análise deste descritor baseou-se nos dados mais recentes disponibilizados pelo Instituto Nacional 

de Estatísticas (INE), o que para a maioria dos índices significou utilizar dados de 2011, ano do último 

censo nacional. Foram ainda utilizadas estimativas a nível dos concelhos para o ano 2018, igualmente 

disponibilizados pelo INE. 

Para efeitos de planeamento e Ordenamento do Território, os concelhos de Melgaço e Monção, 

integram-se na região Norte (NUT, nível II) e na Sub-Região Minho-Lima (NUT III). 

Os municípios que correspondem à Unidade Territorial Estatística de Nível III (NUT III) do Minho-Lima, 

Arcos de Valdevez, Caminha, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Ponte da Barca, Ponte do Lima, 

Valença, Viana do Castelo e Vila Nova de Cerveira constituem, desde 2008, a Comunidade 
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Intermunicipal do Minho-Lima, também designada por CIM Alto Minho. Esta entidade surgiu do 

associativismo intermunicipal desenvolvida pelas anteriores comunidades, nomeadamente a 

Comunidade Urbana Valimar e a Comunidade Intermunicipal do Vale do Minho. Os estatutos da CIM 

Alto Minho estão definidos no Anúncio n.º 224/2014, de 11 de setembro, referindo-se no Artigo 2.º as 

suas atribuições. 

O concelho de Melgaço, com 238,0 km² de área e 8 144 habitantes (Estimativa do INE, 2018), encontra-

se subdividido em 13 freguesias. O município é limitado a norte e leste pela Galiza, a sudoeste pelo 

município de Arcos de Valdevez, e a Oeste por Monção. É o município mais setentrional do país. 

O concelho de Monção com 211,3 km² de área e 17 902 habitantes (Estimativa do INE, 2018), encontra-

se subdividido em 24 freguesias. O município é limitado a norte pela Espanha, a leste pelo município 

de Melgaço, a sul por Arcos de Valdevez, a sudoeste por Paredes de Coura e a oeste por Valença. 

5.10.2 Perfil Demográfico 

No Quadro 37 apresenta-se a evolução da população residentes nos concelhos de Melgaço e Monção 

entre 2001 e 2018. 

A grande maioria dos Concelhos do Alto Minho registou, ao longo do período intercensitário 2001-2011, 

um decréscimo populacional, que se afigura tendencialmente mais expressivo nos Municípios menos 

densamente povoados. Esta constatação é corroborada por uma análise mais detalhada, ao nível de 

Freguesia, onde emergem como demograficamente mais dinâmicas as freguesias com um pendor 

urbano mais evidente, nomeadamente as coincidentes com as sedes de Concelho (Quadro 37). 

Quadro 37 – População residente (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013), taxa de variação e 

densidade populacional nos concelhos e freguesias da área de estudo. 

CONCELHO 

FREGUESIA 

POPULAÇÃO RESIDENTE ÁREA 

TOTAL 

(KM2) 

TAXA DE 

VARIAÇÃO 

2001-2011 

(%) 

TAXA DE 

VARIAÇÃO 

2011-2018 

(%) 

DENSIDADE POPULACIONAL 

(HAB./KM2) 

2001* 2011* 2018** 2001* 2011* 2018** 

MELGAÇO 9996 9213 8144 238,0 - 7,8 - 11,6 42,0 38,7 34,2 

Castro Laboreiro 2 726 540 --- 89,3 - 25,6 --- 8,2 6,1 --- 

Cubalhão 1 209 156 --- 11,6 - 25,4 --- 17,7 13,4 --- 

Lamas de Mouro 2 148 117 --- 17,3 - 20,9 --- 8,5 6,6 --- 

Parada do Monte 1 487 370 --- 18,2 - 24,0 --- 26,7 20,3 --- 

São Paio 639 602 --- 10,0 - 5,8 --- 64,7 60,5 --- 

MONÇÃO 19956 19230 17902 211,3 - 3,6 - 6,9 94,5 91,0 84,7 

Anhões 4 196 140 --- 7,2 - 28,6 --- 27,8 19,9 --- 

Longos Vales 1101 989 --- 12,0 - 10,2 --- 78,7 70,7 --- 

Lordelo 3 141 116 --- 5,5 - 17,7 --- 35,5 29,2 --- 

Luzio 4 151 120 --- 6,2 - 20,5 --- 20,6 16,4 --- 

Merufe 1237 1097 --- 28,5 - 11,3 --- 43,4 38,5 --- 
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CONCELHO 

FREGUESIA 

POPULAÇÃO RESIDENTE ÁREA 

TOTAL 

(KM2) 

TAXA DE 

VARIAÇÃO 

2001-2011 

(%) 

TAXA DE 

VARIAÇÃO 

2011-2018 

(%) 

DENSIDADE POPULACIONAL 

(HAB./KM2) 

2001* 2011* 2018** 2001* 2011* 2018** 

Parada 3 112 107 --- 1,8 - 4,5 --- 92,0 87,9 --- 

Sago 3 266 225 --- 2,8 - 15,4 --- 84,6 71,6 --- 

Trute 278 277 --- 4,7 - 0,4 --- 46,2 46,0 --- 

Fonte: INE, *Dados dos Censos de 2001 e 2011 e **Estimativas anuais da população residente de 2018. 
Nota: **Série Estimativas Provisórias Anuais da População Residente, segundo a divisão administrativa correspondente à Carta 
Administrativa Oficial de Portugal 2013 (CAOP2013) e a nova versão das NUTS (NUTS 2013) em vigor a partir de 1 de janeiro 
de 2015. 1 – Atual União das freguesias de Parada do Monte e Cubalhão; 2 – Atual União das freguesias de Castro Laboreiro e 
Lamas de Mouro; 3 - Atual União das freguesias de Sago, Lordelo e Parada; 4 - Atual União das freguesias de Alhões e Luzio 

Pela análise do Quadro anterior, verifica-se que quer ao nível dos concelhos, quer ao nível das 

freguesias em estudo houve um decréscimo da população, entre 2001 e 2011, mais acentuado no 

concelho de Melgaço em relação ao concelho de Monção. Os dados da estimativa da população do 

concelho de Melgaço apontam para uma perda de 1 852 residentes entre 2001 e 2018, sendo esse 

valor mais acentuado no concelho de Monção, menos 2 054 residentes entre 2001 e 2018. 

As freguesias de Anhões, Castro Laboreiro e Cubalhão foram as que apresentaram um decréscimo da 

população mais significativo, quando comparadas com as restantes freguesias em análise. No outro 

extremo situou-se a freguesia de Trute, perdendo somente um residente entre 2001 e 2011. 

Em toda a região, a população encontra-se muito envelhecida, o que se justifica principalmente pela 

diminuição da taxa de natalidade, mas também pela necessidade da mudança de residência de 

algumas famílias, derivada à inexistência de estabelecimentos de ensino na área de residência e da 

falta de emprego em muitas freguesias (Quadro 38). O índice de envelhecimento no concelho de 

Melgaço é mais do dobro do da região que onde se encontra inserido (Alto Minho). 

Quadro 38 – Índice de envelhecimento (N.º) por local de residência (Estimativas do INE, 2018). 

SUB-REGIÃO 
CONCELHO 

ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO1 (N.º) POR LOCAL DE 

RESIDÊNCIA (NUTS - 2013); ANUAL; PERÍODO DE 

REFERÊNCIA DOS DADOS - 2018 

ALTO MINHO 220,3 

Melgaço 452,4 

Monção 309,2 

Nota: Série Estimativas Provisórias Anuais da População Residente, segundo a divisão 
administrativa correspondente à Carta Administrativa Oficial de Portugal 2013 (CAOP2013) 
e a nova versão das NUTS (NUTS 2013) em vigor a partir de 1 de janeiro de 2015. 

O envelhecimento das populações é hoje uma realidade. A chamada terceira idade era no passado 

uma situação excecional, sendo poucos os indivíduos que chegavam às idades mais avançadas. O 

fenómeno do envelhecimento demográfico tem vindo a agravar-se, decorrente, por um lado, do 

decréscimo das taxas de natalidade e do aumento da esperança média de vida, e por outro, da fraca 

                                                      
1 Relação entre a população idosa e a população jovem, definida habitualmente como o quociente entre o número de pessoas 

com 65 ou mais anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos (expressa habitualmente por 
100 (102) pessoas dos 0 aos 14 anos). 
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capacidade de atração e retenção da população jovem, com reflexos ao nível do mercado de trabalho, 

traduzido num fraco crescimento da população ativa, assim como, na existência de uma população 

ativa envelhecida e pouco qualificada. No Quadro 39 são apresentados alguns indicadores da 

população para a Sub-região Minho-Lima e nos dois concelhos em estudo para o ano de 2018 

(Estimativa, INE). 

Quadro 39 – Indicadores de população. 

SUB-REGIÃO 

CONCELHO 

TAXA DE 

CRESCIMENTO 

EFETIVO (%) 
POR LOCAL DE 

RESIDÊNCIA 

TAXA DE 

CRESCIMENTO 

NATURAL (%) 
POR LOCAL DE 

RESIDÊNCIA 

TAXA BRUTA 

DE 

NATALIDADE 

(‰) POR 

LOCAL DE 

RESIDÊNCIA 

TAXA BRUTA 

DE 

MORTALIDADE 

(‰) POR 

LOCAL DE 

RESIDÊNCIA 

TAXA BRUTA 

DE 

NUPCIALIDADE 

(‰) POR 

LOCAL DE 

RESIDÊNCIA 

TAXA DE 

FECUNDIDADE 

GERAL (‰) 
POR LOCAL DE 

RESIDÊNCIA 

TAXA DE 

CRESCIMENTO 

MIGRATÓRIO 

(%) POR LOCAL 

DE RESIDÊNCIA 

ALTO MINHO -0,53 -0,63 6,8 13,2 3,3 31,9 0,11 

Melgaço -1,29 -1,76 4,3 21,8 2,9 24,4 0,46 

Monção -0,78 -1,16 5,5 17,1 2,1 27,5 0,38 

Fonte: INE, Estimativa de 2019. 

Conforme se pode observar no Quadro 39 a Taxa de Crescimento Natural é negativa, já que a Taxa de 

Natalidade é inferior à Taxa de Mortalidade, na sub-região e nos concelhos em estudo. A diferença 

entre as duas taxas é mais acentuada ao nível do concelho de Melgaço. 

A diminuição da população na Sub-região do Alto Minho e nos concelhos de Melgaço e Monção é 

consequência da componente natural que registou valores negativos, mais acentuados ao nível do 

concelho de Melgaço, sendo que a taxa de crescimento migratório da Sub-região e dos concelhos em 

estudo apresenta valores ligeiramente positivos. 

5.10.3 Atividades Económicas 

No Quadro 40, apresenta-se a população empregada, por local de residência (à data dos Censos 2011) 

e por sector de atividade económica, nos concelhos e nas freguesias da área de influência do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase). 

Quadro 40 – População empregada (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011), Sector de 

atividade económica; Decenal. 

CONCELHO  

FREGUESIA 

SECTOR DE ATIVIDADE ECONÓMICA 

TOTAL PRIMÁRIO SECUNDÁRIO TERCIÁRIO (%) 

(HAB.) (%) (%) SNS2 SRAE3 

MELGAÇO 2620 9.8 22.7 34.8 32.6 

Castro Laboreiro 2 143 32.9 17.5 17.5 32.2 

Cubalhão 1 20 25.0 10.0 35.0 30.0 

Lamas de Mouro 2 29 3.4 31.0 17.2 48.3 

Parada do Monte 1 74 16.2 40.5 24.3 18.9 

                                                      
2 SNS – Serviços de Natureza Social 
3 SRAE – Serviços Relacionados com a Atividade Económica 

file:///E:/T509_LEOMIL-NAVE/PS-INTERNO/SOCIOECONOMIA/Tab-socioeconomia_Leomil_Nave.xls%23RANGE!A105%23RANGE!A105
file:///E:/T509_LEOMIL-NAVE/PS-INTERNO/SOCIOECONOMIA/Tab-socioeconomia_Leomil_Nave.xls%23RANGE!A106%23RANGE!A106
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CONCELHO  

FREGUESIA 

SECTOR DE ATIVIDADE ECONÓMICA 

TOTAL PRIMÁRIO SECUNDÁRIO TERCIÁRIO (%) 

(HAB.) (%) (%) SNS2 SRAE3 

São Paio 175 14.9 23.4 30.3 31.4 

MONÇÃO 6516 5.8 31.6 28.1 34.5 

Anhões 4 21 38.1 19.0 14.3 28.6 

Longos Vales 312 9.3 40.4 18.9 31.4 

Lordelo 3 30 3.3 53.3 10.0 33.3 

Luzio 4 25 12.0 40.0 12.0 36.0 

Merufe 307 12.7 38.1 24.4 24.8 

Parada 3 40 10.0 35.0 17.5 37.5 

Sago 3 52 15.4 40.4 21.2 23.1 

Trute 95 7.4 46.3 7.4 38.9 

Fonte: INE - Dados dos Censos de 2011. 

Como se pode observar no Quadro 40, o sector terciário era o que empregava maior percentagem da 

população ativa, em 2011, na sub-região do Alto Minho, nos concelhos de Melgaço e Monção e nas 

freguesias em análise. 

A grande representatividade do setor terciário deve-se ao crescimento das atividades mais diretamente 

relacionadas com o consumo, designadamente o comércio, bem como os serviços de apoio à 

população (a destacar as áreas da educação, idosos, saúde e administração pública). 

Salienta-se a grande importância que o setor primário ainda representa para algumas das freguesias 

em análise, nomeadamente as freguesias de Anhões (38,1%), de Castro Laboreiro (32,9%) e de 

Cubalhão (25,0%). 

No seu conjunto, a economia de Melgaço é dependente de movimentos e de rendimentos provenientes 

do exterior, tais como a afluência de turistas, as férias e as remessas dos emigrantes ou as pensões 

dos ex-emigrantes. Neste breve percurso pela economia local, alguns vetores parecem sobressair no 

sentido da modernização e da abertura: as atividades vitivinícolas, nomeadamente em torno da casta 

Alvarinho e o turismo, são alvo de um investimento continuado e consistente do Município. Em franco 

desenvolvimento, o turismo e o lazer desfrutam de recursos e equipamentos excelentes na área da 

cultura, do desporto e do lazer, que reforçam as enormes potencialidades do concelho de Melgaço para 

o turismo de habitação, turismo rural, turismo de natureza, turismo cultural e gastronomia. Registe-se 

neste sentido, o crescimento das indústrias alimentar e bebidas, principalmente do vinho Alvarinho, 

principal embaixador do concelho, com numerosos prémios internacionais, e as empresas ligadas ao 

turismo, nomeadamente de hotelaria e restauração e a animação turística4 . 

No Quadro 41 listam-se as principais atividades económicas presente nos concelhos e freguesias em 

análise. 

                                                      

4 Site: https://www.cm-melgaco.pt/visitar/conheca-melhor/historia/dados-estatisticos/caracterizacao-economica/ 

file:///E:/T509_LEOMIL-NAVE/PS-INTERNO/SOCIOECONOMIA/Tab-socioeconomia_Leomil_Nave.xls%23RANGE!A105%23RANGE!A105
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Quadro 41 – Principais atividades económicas nos concelhos e freguesias em estudo. 

CONCELHO 

FREGUESIA 
PRINCIPAIS ATIVIDADES ECONÓMICAS 

MELGAÇO Agricultura, pecuária, apicultura, vinicultura e pesca fluvial. 

Castro Laboreiro 2 Agricultura, pecuária, pequeno comércio, hotelaria, turismo e serviços. 

Cubalhão 1 Agricultura e pecuária de subsistência. 

Lamas de Mouro 2 Agricultura, pecuária e pequeno comércio. 

Parada do Monte 1 Agricultura, pecuária, transformação de madeira, vinicultura, pequeno comércio e apicultura. 

São Paio Agricultura, pecuária, vinicultura, pequeno comércio e pequena indústria. 

MONÇÃO 
Agricultura, pecuária, avicultura, vinicultura, hotelaria, comércio, serviços, indústria, 
extração de granitos, pesca fluvial, cantaria e exploração florestal e de pedreira. 

Anhões 4 Agricultura, pecuária e pequeno comércio. 

Longos Vales Vinicultura, agricultura, pecuária, indústria e pequeno comércio. 

Lordelo 3 Agricultura, pecuária, construção civil, cantaria e exploração de pedreira. 

Luzio 4 Agricultura e pecuária. 

Merufe Agricultura, pecuária, vinicultura, comércio, indústria e construção civil. 

Parada 3 Agricultura, pecuária, vinicultura, transformação de madeira e pequeno comércio. 

Sago 3 Agricultura, pecuária, pequeno comércio e vinicultura. 

Trute Agricultura, pecuária, vinicultura, pequeno comércio e pequena indústria. 

 Fonte: História das Freguesias e Concelhos de Portugal Volumes 10 e 11, 2004. 

Conforme se pode observar no Quadro 41 as principais atividades económicas da região continuam a 

ser atividades relacionadas com a agricultura e pecuária. 

No Quadro 42 apresentam-se as empresas com sede nos concelhos em estudo, salientando-se o 

seguinte: 

- Na região do Alto Minho, nos concelhos de Melgaço e Monção a maioria das empresas são do 

ramo da Agricultura, produção animal, caça, floresta e pescas; 

- O setor G - Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos 

encontra-se em segundo lugar, ao nível das empresas existentes, quer na região, quer nos 

concelhos em análise; 

- O setor E - Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e 

despoluição é o menos representativo dos setores quer na região, quer nos concelhos em 

análise. 

Quadro 42 – Empresas por município da sede, segundo a CAE-Rev.3, 2016. 

SETOR 
ALTO MINHO MELGAÇO MONÇÃO 

Nº % Nº % Nº % 

A - Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 5 698 20,0 545 46,1 1 117 37,9 

B - Indústrias extrativas 45 0,2 0 0,0 9 0,3 
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SETOR 
ALTO MINHO MELGAÇO MONÇÃO 

Nº % Nº % Nº % 

C - Indústrias transformadoras 1 677 5,9 63 5,3 128 4,3 

D - Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 87 0,3 1 0,1 6 0,2 

E - Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, 

gestão de resíduos e despoluição 
29 0,1 0 0,0 1 0,0 

F - Construção 3 432 12,0 105 8,9 335 11,4 

G - Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos 

automóveis e motociclos 
5 158 18,1 136 11,5 416 14,1 

H - Transportes e armazenagem 453 1,6 27 2,3 46 1,6 

I - Alojamento, restauração e similares 2 188 7,7 82 6,9 168 5,7 

J - Atividades de informação e de comunicação 158 0,6 1 0,1 8 0,3 

L - Atividades imobiliárias 547 1,9 11 0,9 29 1,0 

M - Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 1 947 6,8 39 3,3 152 5,2 

N - Atividades administrativas e dos serviços de apoio 2 425 8,5 59 5,0 251 8,5 

P - Educação 1 200 4,2 25 2,1 66 2,2 

Q - Atividades de saúde humana e apoio social 1 762 6,2 35 3,0 114 3,9 

R - Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas 501 1,8 13 1,1 27 0,9 

S - Outras atividades de serviços 1 198 4,2 39 3,3 75 2,5 

TOTAL 28 505 100,0 1 181 100,0 2 948 100,0 

Fonte: Anuário Estatístico da Região Norte– 2016, INE. 

O Alto Minho possui uma rede qualificada e competitiva de espaços de acolhimento e incubação 

empresarial. O Eixo Vale do Minho conta com uma área de acolhimento empresarial que supera os 

dois milhões de metros quadrados, localizada nos concelhos de Caminha, Vila Nova de Cerveira, 

Valença, Paredes de Coura, Monção e Melgaço. As mais de 400 parcelas disponibilizadas estão 

vocacionadas para acolher empresas do sector da indústria e armazenagem. As parcelas variam entre 

300 e 70.000 m2. 

Refira-se ainda a existência de uma rede institucional de apoio à competitividade, constituída por 

entidades como a CIM Alto Minho, o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, a CEVAL (Confederação 

Empresarial do Alto Minho), a Adriminho, a ADRIL ou a IN.Cubo (Incubadora de Iniciativas Empresariais 

Inovadoras) com o objetivo de dinamizar, de forma integrada, uma plataforma mobilizadora de recursos, 

pessoas, agentes e ideias, que promova o espirito e a cultura empreendedora no Alto Minho e que 

contribua para facilitar o processo de criação e acompanhamento de iniciativas de natureza empresarial 

na região (Estratégia e Plano Global de Ação – “Alto Minho 2020”). 

Os movimentos pendulares da bolsa de trabalho são condicionados, como é natural, pela proximidade 

geográfica. Mais de 91% dos trabalhadores residentes nos concelhos de Melgaço e Monção encontram 

emprego no próprio concelho, sendo que cerca de 7% dos trabalhadores são oriundos de fora do 



VENTOMINHO – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 
 
SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DO ALTO MINHO I 
(2.ª FASE) 
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 

19083 - VENTOMINHO – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. – Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase)  

157 

concelho, mas dentro da região do Alto Minho no caso do concelho de Melgaço, e 6% no caso do 

concelho de Monção. 

No Quadro 43 apresentam-se as saídas e entradas de mão-de-obra, por concelho e sector de atividade. 

Quadro 43 – Movimentos pendulares: saídas e entradas de mão-de-obra, por concelho e sector de 

atividade. 

CONCELHOS 

SAÍDAS DE MÃO-DE-OBRA* ENTRADAS DE MÃO-DE-OBRA** 

PRINCIPAIS 

CONCELHOS 

DE DESTINO 
PRINCIPAIS SECTORES DE DESTINO 

PRINCIPAIS 

CONCELHOS DE 

ORIGEM 

PRINCIPAIS SECTORES DE 

ENTRADA 

Melgaço 

● Monção 

● Porto 

● Valença 

● Braga 

● V. Castelo 

● Construção 

● Comércio grosso e retalho 

● Reparação de automóveis 

● Administração pública, defesa e 
segurança social 

● Educação 

● Alojamento e restauração 
(restaurantes e similares) 

● Transportes, armazenagem e 
comunicações 

● Monção 

● Ponte de Lima 

● A. Valdevez 

● V. Castelo 

● Braga 

● V.N. Famalicão 

● Construção 

● Comércio grosso e retalho 

● Reparação de automóveis 

● Administração pública, defesa 
e segurança social 

● Educação 

● Alojamento e restauração 
(restaurantes e similares) 

● Saúde e ação social 

Monção 

● Valença 

● Melgaço 

● Porto 

● Lisboa 

● V. Castelo 

● Construção 

● Comércio grosso e retalho 

● Reparação de automóveis 

● Administração pública, defesa e 
segurança social 

● Educação 

● Alojamento e restauração 
(restaurantes e similares) 

● Saúde e ação social 

● Valença 

● Melgaço 

● A. Valdevez 

● P. Coura 

● V. Castelo 

● Braga 

● Comércio grosso e retalho 

● Reparação de automóveis 

● Construção 

● Educação 

● Administração pública, defesa 
e segurança social 

● Alojamento e restauração 
(restaurantes e similares) 

● Indústria têxtil 

* saídas do concelho para trabalhar, por ordem decrescente de importância no fluxo total de saída; 
** entradas do concelho para trabalhar, por ordem decrescente de importância no fluxo total de entrada. 

Fonte: Plano de Desenvolvimento do Alto Minho – Desafio 2020 - Diagnóstico Estratégico (AM&A, 2012) 

5.11 SAÚDE HUMANA 

5.11.1 Considerações Gerais 

A Saúde Ambiental (compreende os aspetos da saúde humana, incluindo a qualidade de vida, que são 

determinados por fatores físicos, químicos, biológicos, sociais e psicológicos do ambiente) está, 

tradicionalmente, concentrada em questões como o abastecimento de água e o saneamento, o controlo 

de poluição do ar, da água e sonora, a gestão de resíduos, a segurança química e alimentar, a proteção 

contra radiações, alterações climáticas, a qualidade da habitação e a saúde ocupacional. Há, no 

entanto, uma crescente consciencialização que uma abordagem mais ampla para os “determinantes” 

da saúde ambiental é benéfica para a saúde pública, definindo-a como "a arte e a ciência de prevenir 

doenças, prolongar a vida e promover a saúde através de os esforços organizados da sociedade ". 
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5.11.2 Enquadramento Regional de Saúde 

De seguida apresentam-se as características gerais da população apresentadas no Perfil Local de 

Saúde (PeLS) da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULS Alto Minho). 

O perfil de saúde constitui-se como um instrumento de apoio à tomada de decisão técnica, 

politico/estratégica e organizacional, sendo uma ferramenta virada para a ação, no sentido da melhoria 

da saúde das populações e redução das desigualdades em saúde. Baseia-se na melhor evidência 

disponível e assenta em critérios de qualidade que lhe conferem rigor e robustez. 

5.11.2.1 Caracterização da População 

A ULS Alto Minho abrande uma população residente de 233 813 pessoas. Relativamente ao Índice de 

Dependência de Jovens, que exprime a relação entre a população jovem e a população em idade ativa, 

é visível a diferença entre os valores da ULS Alto Minho e o resto do país, com a ULS Alto Minho a 

apresentar um índice de 18,6, em contraponto com os 21,5 registados no Continente. Ao contrário, para 

o mesmo ano, o índice de envelhecimento (relação entre a população idosa e a população jovem) e o 

índice de dependência de idosos (relação entre a população idosa e a população em idade ativa) foi 

superior na ULS Alto Minho face à Região Centro e Continente, evidenciando o ascendente da 

população idosa em comparação com a população jovem. 

A esperança de vida à nascença, no triénio 2014-2016, é de 81,7 anos e está de acordo com os 

indicadores da ARS Centro e o resto do país. 

Quadro 44 – População residente, Índices demográficos e esperança média de vida por local de 

residência. 

LOCAL DE 

RESIDÊNCIA 
POPULAÇÃO 

RESIDENTE 

ÍNDICE DE 

ENVELHECIMENTO 
ANO 2016 

ÍNDICE DE 

DEPENDÊNCIA DE 

JOVENS, 
ANO 2016 

ÍNDICE DE 

DEPENDÊNCIA DE 

IDOSOS, ANO 
2016 

ESPERANÇA 

MÉDIA DE VIDA, 
TRIÉNIO 

2014-2016 

Continente 9 809 414  153,9 21,5 33,1 81,4 

ARS Norte 3 577 902 146,1 19,9 29,0 81,7 

ULS Alto Minho 233 813 207,1 18,6 38,6 81,7 

Fonte: Perfil Local de Saúde, ULS Alto Minho, 2017. 

5.11.2.2 Identificação dos Problemas de Saúde 

No Quadro 45 descrevem-se as Taxas de Mortalidade Padronizadas (TMP) médias anuais para o 

triénio 2012-2014. 
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Quadro 45 – Taxa de Mortalidade Padronizada, TMP, (por 100000 habitantes) no Triénio 2012 – 2014. 

(Media Anual), na População Inferior a 75 Anos, por Local de Residência 

CAUSAS SEXO CONTINENTE ARS NORTE 
ULS ALTO 

MINHO 

Tumor maligno da laringe, traqueia, 
brônquios e pulmões 

H 50,6 54,3 51,8 

M 9,4 9,2 10,5 

Tumor maligno do estômago 
H 17,6 22,3 25,0 

M 7,5 10,0 9,0 

Tumor maligno da mama (feminina) M 17,7 15,2 14,7 

Tumor maligno do cólon 
H 16,3 13,6 16,4 

M 8,7 7,8 5,6 

Doença isquémica do coração 
H 35,8 30,3 32,8 

M 10,0 7,7 8,2 

Doenças cerebrovasculares 
H 32,9 32,5 35,8 

M 16,8 17,3 14,3 

Pneumonia 
H 11,4 9,0 10,1 

M 4,3 4,1 2,4 

Doenças crónicas do fígado (inclui cirrose) 
H 17,1 18,9 25,3 

M 3,7 4,9 8,7 

Acidentes de transporte 
H 10,8 8,6 10,6 

M 2,3 2,2 3,1 

Suicídios e lesões Auto provocadas 
voluntariamente 

H 13,7 9,8 13,1 

M 3,8 3,1 3,1 

Fonte: Perfil Local de Saúde, ULS Alto Minho, 2017 

Nas idades inferiores a 75 anos e no triénio 2012-2014, na ULS Alto Minho os tumores malignos foram 

as causas mais frequentes das mortes, seguido das doenças de aparelho circulatório, à semelhança 

do verificado na Região Centro e Continente. 

O Quadro 46 descreve a percentagem de inscritos por diagnóstico ativo nos Cuidados de Saúde 

Primários (ordem decrescente) no Continente, Região Centro e ULS Alto Minho. 

Quadro 46 – Percentagem de inscritos por diagnóstico ativo em dezembro de 2016. 

DIAGNÓSTICO CONTINENTE ARS NORTE ULS ALTO MINHO 

Hipertensão (K86 ou K87) 22,2 21,7 24,1 

Alteração no metabolismo dos lípidos (T93) 21,3 22,9 20,7 

Perturbações depressivas (P76) 10,4 10,8 8,6 

Diabetes (T89 ou T90) 7,8 7,9 8,7 

Obesidade (T82) 8,0 9,6 6,8 

Fonte: Perfil Local de Saúde, ULS Alto Minho, 2017 

Conforme se pode observar no Quadro anterior na ULS do Alto Minho, os diagnósticos ativos mais 

registados dos inscritos nos Cuidados de Saúde Primários foram a hipertensão e as alterações do 

metabolismo. 
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5.11.2.3 Efeitos do Ruído na Saúde Humana 

A exposição contínua a níveis de ruído elevados pode causar graves efeitos sobre a saúde do Homem, 

que se manifestam fundamentalmente ao nível fisiológico, psicológico e social. O grau de afetação 

resultante depende das características da própria fonte, frequência e intensidade do ruído, da 

sensibilidade do recetor e da duração da exposição ao ruído. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a exposição contínua a níveis de ruído superiores 

a 50 decibéis pode causar deficiência auditiva, verificando-se, no entanto, variação considerável de 

indivíduo para indivíduo relativamente à suscetibilidade ao ruído. No Quadro 47 são apresentados 

alguns padrões estabelecidos e que indicam níveis de ruído que, em média, uma pessoa pode tolerar 

e respetivos efeitos na saúde. 

Neste contexto, a Comissão Europeia e os países europeus têm vindo a emitir orientações de caráter 

legislativo, administrativo e técnico com vista à proteção dos cidadãos contra a poluição sonora. Em 

Portugal, o quadro legal relativo a ruído ambiente consiste no Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, 

que aprova o Regulamento Geral de Ruído (RGR). Este decreto-lei foi retificado pela Declaração de 

Retificação n.º 18/2007, de 16 de março, e alterado pelo Decreto-lei n.º 278/2007, de 1 de agosto. A 

legislação em vigor estabelece o regime de prevenção e controlo da poluição sonora, visando a 

salvaguarda da saúde humana e o bem-estar das populações, destinando-se a prevenir e controlar o 

ruído nos locais onde existam ou estejam previstos recetores sensíveis. 

Quadro 47 – Níveis de ruído que, em média, uma pessoa pode tolerar e respetivos efeitos na saúde 

NÍVEIS DE RUÍDO REAÇÃO EFEITOS NEGATIVOS 

< 50 dB(A) (limite da OMS) Confortável Nenhum 

> 50 dB(A) 
O organismo humano começa a sofrer os 
impactes do ruído 

 

55 dB(A) a 65 dB(A Estado de alerta, tensão 
Diminui o poder de concentração e prejudica a 
produtividade no trabalho intelectual 

65 dB(A) a 70 dB(A) 
O organismo reage para tentar adaptar-se ao 
ambiente, reduzindo as defesas 

Aumenta o nível de cortisona no sangue, 
diminuindo a resistência imunológica; 
Induz a libertação de endorfina, tornando o 
organismo dependente (o que leva a que 
muitas pessoas só consigam dormir com a 
televisão ou o rádio ligados, quando o ambiente 
é silencioso); 
Aumenta a concentração de colesterol no 
sangue. 

> 70 dB(A) 
O organismo fica sujeito a tensão 
degenerativa além de perturbar a saúde 
mental 

Aumentam os riscos de enfarte, infeções, entre 
outras doenças sérias. 

Fonte: http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/noise 

Neste contexto, a Comissão Europeia e os países europeus têm vindo a emitir orientações de caráter 

legislativo, administrativo e técnico com vista à proteção dos cidadãos contra a poluição sonora. Em 
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Portugal, o quadro legal relativo a ruído ambiente consiste no Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, 

que aprova o Regulamento Geral de Ruído (RGR). Este decreto-lei foi retificado pela Declaração de 

Retificação n.º 18/2007, de 16 de março, e alterado pelo Decreto-lei n.º 278/2007, de 1 de agosto. A 

legislação em vigor estabelece o regime de prevenção e controlo da poluição sonora, visando a 

salvaguarda da saúde humana e o bem-estar das populações, destinando-se a prevenir e controlar o 

ruído nos locais onde existam ou estejam previstos recetores sensíveis. 

De acordo com a análise efetuada no descritor ruído não se prevê que o ambiente sonoro da área de 

estudo possa induzir, efeitos negativos ao nível da saúde da população local que se encontra distante 

do local de instalação do Sobreequipamento. 

5.11.2.4 Efeitos da Poluição do Ar na Saúde Humana 

Os principais efeitos dos poluentes atmosféricos na saúde (Figura 49) refletem-se ao nível dos 

aparelhos respiratório e cardiovascular. Estes efeitos são variáveis e dependem do tempo de 

exposição, da concentração e da vulnerabilidade de cada pessoa (idade, sexo, condição de saúde). 

 
Fonte: https://www.eea.europa.eu/pt/sinais-da-aea/sinais-2013/infografia/impacte-da-poluicao-atmosferica-na-saude-
2/image/image_view_fullscreen 

Figura 49 – Impactes da poluição atmosférica na saúde. 

A Rede Nacional de Monitorização da Qualidade do Ar, da responsabilidade do Ministério do Ambiente 

e Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, não é extensiva a todo o território 

nacional, restringindo-se atualmente aos locais de maior ocupação de fontes poluentes. Verifica-se que 

não existem estações de monitorização que possam ser utilizadas para a análise da qualidade do ar 

na área de estudo, pelo que não é possível a respetiva caracterização. 
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Contudo, o facto de a área de estudo apresentar características predominantemente rurais e a 

inexistência de emissões poluentes significativas, devido à ausência de instalações industriais e de vias 

de comunicação com tráfego intenso associado, em conjugação com os fatores climáticos (regime de 

ventos) e de relevo, permite concluir que a qualidade do ar é bastante boa no local de implantação do 

projeto.  

De acordo com a informação disponibilizada pela plataforma QUALAR (https://qualar.apambiente.pt), 

a qualidade do ar da região em estudo é Muito Boa (Figura 50). 

 

Figura 50 – Qualidade do ar da Região em estudo. 

Apesar da estação de monitorização da qualidade do ar estar afastada da área de implantação do 

projeto, o facto da área em estudo apresentar características predominantemente rurais e a inexistência 

de emissões poluentes significativas, devido à ausência de instalações industriais e de vias de 

comunicação com tráfego intenso associado, permite concluir que a qualidade do ar seja boa no local 

de implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase), pelo que não se 

prevê que a qualidade do ar da área de estudo possa induzir, efeitos negativos ao nível da saúde da 

população local. 
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5.11.2.5 Equipamentos que Acolhem Grupos de Risco 

Por último, considerou-se relevante analisar questões como, equipamentos que acolhem grupos de 

risco. 

Tendo por base o levantamento mais detalhado dos diferentes usos do edificado da envolvente das 

intervenções foi possível identificar os equipamentos que acolhem grupos de risco, a saber, crianças, 

idosos, grávidas, doentes crónicos - doenças respiratórias, situados nas povoações mais próximas da 

área de intervenção do projeto (Quadro 48). Nesse âmbito, incluem-se edifícios que funcionam como 

creches, infantários, escolas, centros de saúde, clínicas na área da saúde, hospitais, bombeiros. 

Quadro 48 – Equipamentos que acolhem grupos de risco identificados na envolvente do projeto. 

TIPOLOGIA 
TIPO DE 

UTILIZAÇÃO 
OBSERVAÇÃO LOCALIZAÇÃO 

DISTÂNCIA AO 

LOCAL DO 

PROJETO (M) * 

Equipamento de 
Saúde 

Centro de 
Saúde 

Centro de Saúde Monção 6 380 MB 

Centro de Saúde  Melgaço 6 650 P 

Hospital 
Hospital Particular de Viana do Castelo Viana do Castelo 46 500 MB 

Hospital de Braga Braga 49 300 MB 

Outros 
Unidade de Cuidados Continuados Monção 6 470 MB 

Unidade de Cuidados Continuados Melgaço 6 480 P 

Equipamentos de 
Proteção Civil e 

Segurança Pública 
Bombeiros 

Bombeiros Voluntários Monção 6 555 MB 

Bombeiros Voluntários  
Riba de Mouro 

(Monção) 

9 080 MB 

9 300 P 

Bombeiros Voluntários Melgaço 6 385 P 

Equipamento 
público 

Escola 

Escola Básica de Pias Pias (Monção) 5 850 MB 

Escola Secundária Monção 6 560 MB 

EPRAMI – Polo de Monção Monção 6 570 MB 

Agrupamento de Escolas de Melgaço Melgaço 5 960 P 

EPRAMI – Polo de Melgaço Melgaço 6 145 P 

Equipamentos 
Outros 

equipamentos 
públicos 

União Desportiva Moreira Moreira (Monção) 4 050 MB 

Pavilhão Gimnodesportivo Tangil (Monção) 5850 MB 

Campo Manuel Lima Monção 6 200 MB 

Parque Desportivo Municipal das Caldas Monção 6 630 MB 

Estádio Polidesportivo Melgaço 7 400 P 

Piscina Municipal Melgaço 7 750 P 

* - MB – aerogeradores no Subparque de Mendoiro/Bustavade; P - aerogeradores no Subparque de Picos 

5.12 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

5.12.1 Metodologia 

No presente capítulo pretende-se compilar, de forma organizada e sistemática, o conjunto de 

informação relevante no domínio do planeamento e ordenamento do território para a área onde se irá 

desenvolver o projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) no sentido de 

avaliar a conformidade do projeto com os instrumentos de gestão territorial e identificar os principais 

elementos condicionadores/orientadores à prossecução do mesmo. 
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O Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, 

de 14 de maio, ao desenvolver as bases da política pública de solos, de ordenamento do território e de 

urbanismo, estabelece o regime de coordenação dos âmbitos nacional, regional, intermunicipal e 

municipal do sistema de gestão territorial, o regime geral de uso do solo e o regime de elaboração, 

aprovação, execução e avaliação dos instrumentos de gestão territorial. 

Importa também referir a Lei n.º 19/2014, de 14 de abril, Lei de Bases do Ambiente, que estabelece, 

no n.º 1 do artigo 16.º, que “constituem instrumentos de planeamento no âmbito da política de ambiente 

e do desenvolvimento sustentável, as estratégias, os programas e os planos de âmbito nacional, 

regional, local ou setorial, que fixam orientações, objetivos, medidas e ações, metas e indicadores e 

que determinam as entidades responsáveis pela sua execução e os financiamentos adequados.” 

Face ao mencionado anteriormente, os instrumentos de gestão e planeamento têm a função de regular 

o uso, ocupação e transformação do território, pelo que devem ser entendidos como ferramentas 

importantes, quer para a compatibilização do uso do solo, quer para a preservação dos recursos 

(naturais e humanos). 

Ao nível do ordenamento do território pretende-se efetuar a análise da compatibilidade do projeto com 

as orientações e regulamentações inerentes aos instrumentos de gestão territorial em vigor, quer em 

termos de dinâmicas territoriais existentes e programadas, quer ao nível das suas condicionantes. 

A análise dos regimes específicos de ocupação do solo e a sua respetiva programação será efetuada 

fundamentalmente com base nos instrumentos de planeamento de âmbito municipal que se encontram 

atualmente em vigor, em cada um dos concelhos intersetados pelo projeto em estudo. 

No território dos concelhos onde se insere o projeto vigoram os seguintes instrumentos de gestão 

territorial: 

- Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT); 

- Plano Rodoviário Nacional (PRN 2000); 

- Plano Nacional da Água (PNA); 

- Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Minho e do Lima (RH1); 

- Plano de Gestão de Riscos de Inundação; 

- Pano Regional de Ordenamento Florestal do (PROF) de Entre Douro e Minho; 

- Planos Diretores Municipais dos Concelhos de Melgaço e de Monção. 

Consideraram-se relevantes para a análise do presente Projeto os seguintes instrumentos de gestão: 

- Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT); 

- Plano Regional de Ordenamento Florestal do (PROF) de Entre Douro e Minho; 

- Planos Diretores Municipais dos Concelhos de Melgaço e de Monção. 
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5.12.2 Instrumentos de Gestão Territorial de Âmbito Nacional 

5.12.2.1 Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território 

O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) é um instrumento de 

desenvolvimento territorial de natureza estratégica que estabelece as grandes opções com relevância 

para a organização do território nacional, consubstancia o quadro de referência a considerar na 

elaboração dos demais instrumentos de gestão territorial e constitui um instrumento de cooperação 

com os demais Estados membros para a organização do território da União Europeia. 

O PNPOT foi aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro, retificada pelas Declarações de 

Retificação n.º 80-A/2007, de 7 de setembro, e n.º 103-A/2007, de 2 de novembro, e foi revisto e 

revogado pela Lei n.º 99/2019, de 5 de setembro. 

A área de estudo para a implementação do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I 

(2.ª Fase) insere-se na Região Norte. Para esta região o PNPOT refere que é um “território marcado 

por fortes contrastes entre o litoral e o interior, a região integra, mas com diferentes subespaços, 

especializações económicas e recursos patrimoniais. A um litoral denso, urbanizado e industrial opõe-

se um interior maioritariamente em processo de despovoamento, de matriz rural com relevante 

potencial do seu capital natural (in Relatório PNPOT: 2018).” São ainda apontados para a região os 

seguintes aspetos: 

- Cerca de 25% do território regional corresponde a áreas nucleares de conservação da natureza 

e da biodiversidade que englobam o único Parque Nacional, quatro Parques Naturais, várias 

Paisagens Protegidas de interesse nacional e local, dezanove Sítios de Interesse Comunitário 

(SIC) [atuais Zonas Especiais de Conservação (ZEC)] e seis Zonas de Proteção Especial (ZPE) 

integradas na Rede Natura 2000. A estas acrescem as Reservas da Biosfera Transfronteiriças 

do Gerês–Xurés e da Meseta Ibérica e os Geoparques de Arouca e Terras de Cavaleiros. Os 

territórios rurais e de baixa densidade integram o essencial deste património; 

- Carateriza-se por uma elevada disponibilidade de recursos hídricos superficiais, sobretudo nas 

Regiões Hidrográficas RH1 e RH3 (Minho e Lima, e Douro), com situações pontuais de escassez 

reportadas em Trás-os-Montes. Nas três RH identificam-se diversas massas de água superficiais 

que ainda não atingiram o objetivo de qualidade ambiental. Nos últimos anos tem-se verificado 

uma artificialização das massas de água resultante da construção de novos aproveitamentos 

hidroelétricos. De registar a existência de diversas áreas com risco de cheias e inundações, cinco 

das quais identificadas nas 22 zonas críticas de Portugal Continental; 

- As áreas com uso florestal têm sofrido um decréscimo assinalável, explicado, sobretudo, pela 

conversão para “matos e pastagens”, em resultado do elevado número de incêndios, da reduzida 

dimensão da propriedade e do abandono da atividade agroflorestal. Contudo, salienta-se a 

dinâmica positiva registada no Alto Trás-os-Montes, com variações acima dos 30% em alguns 

municípios; 
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- A Região do Norte é muito afetada pelas alterações climáticas/riscos naturais nomeadamente 

em termos de riscos de erosão dos solos, instabilidade de vertentes, erosão costeira, 

desertificação do solo e incêndios florestais; 

- O declínio demográfico na maior parte desta região (motivado pelos saldos natural e migratório 

negativos) tem permitido conter os níveis de desemprego, mas tem aumentado o envelhecimento 

e aprofundado o processo de despovoamento de partes do território, particularmente acentuado 

nos espaços rurais, acompanhado por um processo de concentração da população nos centros 

urbanos e por investimentos significativos em infraestruturas e equipamentos sociais; 

- A Região possui uma riqueza paisagística assinalável, com os maiores contrastes evidenciados 

a nível nacional, estando algumas das sub-regiões nortenhas conotadas como áreas de elevada 

qualidade da paisagem, como é o caso das sub-regiões do Minho e Lima, Trás-os-Montes e o 

Vale do Douro. Em contraponto, outras sub-regiões do norte de Portugal confrontam-se, 

genericamente, com uma menor qualidade paisagística, em consequência do tipo de 

povoamento e do intenso regime de uso do solo, como é o caso da sub-região urbano-

metropolitana do Noroeste. 

No PNPOT foram identificados 5 grandes Desafios Territoriais (subdivididos em 15 opções estratégicas 

de base territorial) a que a política de ordenamento do território dará resposta nas próximas décadas: 

D1 - Gerir os recursos naturais de forma sustentável 

1.1. Valorizar o capital natural 

1.2. Promover a eficiência do metabolismo regional e urbano 

1.3. Aumentar a resiliência socio ecológica 

D2 - Promover um sistema urbano policêntrico 

2.1. Afirmar as metrópoles e as principais cidades como motores de internacionalização e de 
competitividade externa 

2.2. Reforçar a cooperação interurbana e rural-urbana como fator de coesão interna 

2.3. Promover a qualidade urbana 

D3 - Promover a inclusão e valorizar a diversidade territorial 

3.1. Aumentar a atratividade populacional, a inclusão social, e reforçar o acesso aos serviços de 
interesse geral 

3.2. Dinamizar os potenciais locais e regionais e o desenvolvimento rural face à dinâmica de 
globalização 

3.3. Promover o desenvolvimento transfronteiriço  
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D4 - Reforçar a conetividade interna e externa 

4.1. Otimizar as infraestruturas ambientais e a conetividade ecológica 

4.2. Reforçar e integrar redes de acessibilidades e de mobilidade 

4.3. Dinamizar as redes digitais 

D5 - Promover a governança territorial 

5.1. Reforçar a descentralização de competências e a cooperação intersectorial e multinível 

5.2. Promover redes colaborativas de base territorial 

5.3. Aumentar a Cultura Territorial 

O presente projeto poder-se-á enquadra-se no ponto 1.1 – Valorizar o capital natural já que permite 

aproveitar um recurso natural, o vento, para aumentar o valor global do território. Neste ponto o PNPOT 

refere que: 

“(…) ao reconhecer-se que os diferentes territórios têm aptidões específicas para a produção de 

serviços fundamentais, criam-se as condições necessárias para que sejam atribuídas utilizações 

adequadas aos recursos disponíveis, valorizando o capital natural, beneficiando os territórios onde este 

está presente e as populações que o promovem, e aumentando o valor global de cada território. 

Assumir estes valores implica diferenciar os territórios em função das suas capacidades de produção 

e de consumo de recursos naturais e equilibrar as dinâmicas que se geram entre eles.” 

O presente projeto enquadra-se, ainda no ponto 3.2 - Dinamizar os potenciais locais e regionais e o 

desenvolvimento rural face à dinâmica de globalização. Neste ponto o PNPOT refere que: 

“As comunidades, as cidades e as regiões têm de conceber estratégias de desenvolvimento baseadas 

nas características territoriais e na potenciação dos seus recursos, de modo a promover dinâmicas 

económicas mais equilibradas e policêntricas, valorizando as complementaridades e encarando a 

diversidade territorial como um ativo. Os clusters económicos e os polos de competitividade e 

tecnologia (saúde, têxtil, vestuário, calçado, mar, agroindustrial, habitat, automóvel, mobiliário, entre 

outros), as artes e os ofícios locais (singulares de cada território), os sistemas agroalimentares (vinha, 

olival, leite e derivados, frutícolas, hortícolas e leguminosas) e agroflorestais (pinhal, montado, 

eucaliptal), a produção de energia (fotovoltaica, eólica, hídrica, biomassa, petroquímica), os recursos 

minerais (acautelando devidamente as questões ambientais) e o turismo, moldado e suportado por um 

património natural, cultural e simbólico diferenciado, constroem mosaicos económicos com 

funcionalidades diversificadas que precisam ser potenciadas.” 

Por último, o presente projeto poder-se-á enquadrar no ponto 4.1 - otimizar as infraestruturas 

ambientais e a conetividade ecológica. Neste ponto o PNPOT refere que: 

“A transição energética permitirá a descentralização da produção e a centralização dos fluxos de 

energia, pois as redes elétricas serão a interface entre a produção e os consumidores, tornando 
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possível integrar novas fontes de energias e melhorar a eficiência energética. Isto exige a adaptação e 

o desenvolvimento das redes elétricas. Por um lado, para permitir acolher novos meios de produção 

local de eletricidade e, por outro, para desenvolver capacidades de interconexão com as regiões e os 

países vizinhos. Assim, criam-se condições para alargar a geografia da produção e do consumo de 

energia, conectando diferentes regiões e permitindo diluir desigualdades territoriais. O desenvolvimento 

das capacidades de interconexão alarga o perímetro geográfico de difusão das energias renováveis 

entre os países europeus e permite mitigar a intermitência da produção. Isto representa uma abertura 

dos mercados e cria novas oportunidades para o desenvolvimento dos vários territórios”. 

O projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) irá contribuir para um 

aumento da produção de energia local de origem renovável. 

5.12.3 Instrumentos de Gestão Territorial de Âmbito Regional 

5.12.3.1 Plano Regional de Ordenamento Florestal de Entre Douro e Minho 

As áreas em estudo para o Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) encontram-

se abrangidas pelo Plano Regional de Ordenamento Florestal de Entre Douro e Minho (PROF EDM) 

(Portaria n.º 58/2019, de 11 de fevereiro). 

Os programas regionais de ordenamento florestal (PROF), são instrumentos de política setorial de 

âmbito nacional, nos termos estabelecidos pela Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, na sua redação atual, 

e desenvolvido pelo Decreto -Lei n.º 80/2015, de 15 de maio, que definem para os espaços florestais o 

quadro estratégico, as diretrizes de enquadramento e as normas específicas quanto ao uso, ocupação, 

utilização e ordenamento florestal, à escala regional, por forma a promover e garantir a produção de 

bens e serviços e o desenvolvimento sustentado destes espaços. 

O PROF de Entre Douro e Minho concretiza, no seu âmbito e natureza o Programa Nacional da Política 

de Ordenamento do Território, e compatibiliza -se com os demais programas setoriais e com os 

programas especiais, assegurando a contribuição do setor florestal para a elaboração e alteração dos 

restantes instrumentos de gestão territorial. 

O PROF de Entre Douro e Minho está alinhado com a visão definida pela Estratégia Nacional para as 

Florestas, adotando como referências os anos de 2030 e 2050 para as suas metas e objetivos. 

Visando a concretização duma nova orientação estratégica para o ordenamento florestal conforme com 

a Resolução do Conselho de Ministros n.º 115/2018, de 6 de setembro, são comuns a todas as sub-

regiões homogéneas, os seguintes objetivos: 

a) Reduzir o número médio de ignições e de área ardida anual; 

b) Reduzir a vulnerabilidade dos espaços florestais aos agentes bióticos nocivos; 

c) Recuperar e reabilitar ecossistemas florestais afetados; 
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d) Garantir que as zonas com maior suscetibilidade à desertificação e à erosão apresentam uma 

gestão de acordo com as corretas normas técnicas; 

e) Assegurar a conservação dos habitats e das espécies da fauna e flora protegidas; 

f) Aumentar o contributo das Florestas para a mitigação das Alterações Climáticas; 

g) Promover a gestão florestal ativa e profissional; 

h) Desenvolver e promover novos produtos e mercados; 

i) Modernizar e capacitar as empresas florestais; 

j) Controlar e sempre que possível erradicar as espécies invasoras lenhosas; 

k) Promover a resiliência da floresta; 

l) Adequar as espécies às características da estação. 

As áreas em estudo para o Sobreequipamento do Parque Eólico do Minho I (2.ª Fase) estão incluídas 

nas sub-regiões Minho-Vez e Vale do Minho, conforme se pode observar na figura que se segue. 

 

SP Mendoiro/Bustavade 
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Figura 51 – Enquadramento das áreas em estudo no Mapa Síntese do PROF EDM. 

Nestas sub-regiões homogéneas, com igual nível de prioridade, visa-se a implementação e o 

desenvolvimento das seguintes funções gerais dos espaços florestais: 

a) Função geral de produção; 

b) Função geral de recreio e valorização da paisagem; 

c) Função geral de silvo pastorícia, caça e pesca nas águas interiores. 

Face às metas e objetivos elencados no Artigo 48.º do PROF EDM, considera-se que o presente Projeto 

em nada compromete as referidas metas e objetivos, as quais terão de ser implementadas através dos 

respetivos planos municipais de ordenamento do território. 

5.12.4 Planos Diretores Municipais 

Os planos de ordenamento do território, de âmbito municipal, em vigor que abrangem a área de 

implantação prevista para o projeto de Sobreequipamento são os indicados no Quadro 49. 

SP Picos 
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Quadro 49 – Planos Diretores Municipais na área de instalação do Projeto. 

CONCELHO DESIGNAÇÃO DINÂMICA PUBLICAÇÃO D.R. DATA D.R. 

Melgaço 

Plano Diretor Municipal de Melgaço 
Suspensão da iniciativa 

do Município 
Aviso 3097/2019 26/02/2019 

Plano Diretor Municipal de Melgaço 1.ª Alteração Aviso 11764/2017 03/10/2017 

Plano Diretor Municipal de Melgaço Revisão Aviso 10929/2013 03/09/2013 

Monção 

Plano Diretor Municipal de Monção 1.ª Retificação Aviso 3391/2011 28/06/2011 

Plano Diretor Municipal de Monção Revisão Aviso 9853/2009 20/05/2009 

Os Planos Diretores Municipais (PDM) constituem um dos instrumentos fundamentais de ordenamento 

do território, definindo as regras de ocupação, uso e transformação do solo sendo assim, o instrumento 

de referência para as políticas de desenvolvimento local. 

A revisão do PDM de Monção em vigor já contempla a implementação de Parques Eólicos, referindo-

se no artigo n.º 109 do respetivo Regulamento que “os espaços de infraestruturas, identificados na 

Planta de Ordenamento, são constituídos por áreas afetas a equipamentos ou infraestruturas 

específicas, existentes ou previstos, considerados de grande importância no desenvolvimento socio -

económico da região, e que pelas suas características não se enquadram em solo urbano.” 

Atendendo aos objetivos estratégicos nacionais, relativos à produção de eletricidade a partir de energia 

eólica, faz sentido que a implementação de parques eólicos se insira nas grandes orientações de 

desenvolvimento previstas nos instrumentos locais e regionais de planeamento e de ordenamento do 

território. A evolução da situação de referência, mediante a integração do aproveitamento eólico e a 

consequente modificação da estrutura espacial prevista no ordenamento do território, deverá, no 

entanto, observar-se através de regras a adotar nos ajustamentos de pormenor dos limites de espaços 

pertencentes a classes distintas de ocupação do solo no âmbito da uma revisão futura dos PDM. 

5.12.4.1 Carta de Ordenamento 

No Quadro 50 apresentam-se as classes de espaço, existentes nas Plantas de Ordenamento dos 

concelhos de Monção e Melgaço, onde se insere a segunda fase do Sobreequipamento do Parque 

Eólico do Alto Minho I (Desenho 17). 

Quadro 50 – Classes de Espaço dos PDM de Monção e de Melgaço onde se insere o Sobreequipamento 

do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase). 

PDM CLASSES DE ESPAÇO 
PICOS MENDOIRO/BUSTAVADE 

A28 A29 A30 A27  A28 A29 A30 

Melgaço 

Espaço natural X X      

Espaço florestal X X X     

Espaço de uso múltiplo 
Agrícola/Florestal 

X X X     

http://www.dgterritorio.pt/AcessoSimples/


VENTOMINHO – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 
 
SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DO ALTO MINHO I 
(2.ª FASE) 
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 

19083 - VENTOMINHO – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. – Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase)  

172 

PDM CLASSES DE ESPAÇO 
PICOS MENDOIRO/BUSTAVADE 

A28 A29 A30 A27  A28 A29 A30 

Monção 
Espaço Florestal de Proteção e 

Conservação 
   X X X X 

5.12.4.2 Carta de Condicionamentos 

No quadro que se segue apresentam-se as condicionantes/servidões, existentes nas Plantas de 

Condicionantes dos concelhos de Monção e Melgaço, onde se insere a segunda fase do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (Desenho 18). 

Quadro 51 – Condicionantes/servidões dos PDM de Monção e de Melgaço onde se insere o 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase). 

PDM CLASSES DE ESPAÇO 
PICOS MENDOIRO/BUSTAVADE 

A28 A29 A30 A27  A28 A29 A30 

Melgaço 

Recursos Agrícolas e Florestais 
Regime Florestal 

X X X    
 

Recursos Ecológicos 
Reserva Ecológica Nacional (REN) 

X X X    
 

Infraestruturas Básicas 
Subestação Elétrica 

  X    
 

Infraestruturas Básicas 
Rede Elétrica de Alta Tensão 

 X X    
 

Monção 

Recurso Agrícolas e Florestais 
Regime Florestal Parcial 

   X X X X 

Recursos Ecológicos 
Reserva Ecológica Nacional (REN) 

   X X X X 

5.12.4.3 Reserva Ecológica Nacional 

O Regime Jurídico da REN foi instituído pelo Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março, o qual sofreu 

alterações sucessivas, tendo sido profundamente revisto e revogado pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 

22 de agosto. 

O atual Regime Jurídico da REN é estabelecido pelo referido Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de 

setembro, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto que o 

republica, e regulamentado pela Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro, cujo Anexo I estabelece as 

condições e requisitos para a admissão dos usos e ações referidos nos números 2 e 3 do respetivo 

artigo 20.º, isto é, que sejam compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de 

prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas na REN. 

De acordo com este diploma legal a REN é uma estrutura biofísica que integra o conjunto das áreas 

que, pelo valor e sensibilidade ecológicos ou pela exposição e suscetibilidade perante riscos naturais, 

são objeto de proteção especial. A REN é uma restrição de utilidade pública, à qual se aplica um regime 
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territorial especial que estabelece um conjunto de condicionamentos à ocupação, uso e transformação 

do solo, identificando os usos e as ações compatíveis com os objetivos desse regime nos vários tipos 

de áreas. 

Enquanto os municípios não procederem à alteração da delimitação das áreas de REN nos termos do 

artigo 43.º do Decreto-Lei n.º 166/2008 na sua atual redação dada pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 

28 de agosto, continuam em vigor as delimitações efetuadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 

de março, nomeadamente as delimitações consultadas no âmbito deste estudo para os concelhos de 

Melgaço e Monção. 

Quadro 52 – Reserva Ecológica Nacional em vigor nos concelhos que abrangem a área em estudo. 

CONCELHO REN EM VIGOR 

Melgaço 
Portaria n.º 162/2013, de 23 de abril [entrada em vigor em 4 de setembro de 2013, 
após a publicação da revisão do PDM (Aviso n.º 10929/2013, de 3 de setembro)] 

Monção Portaria n.º 470/2010, de 7 de julho 

Apresenta-se de seguida a correspondência dos ecossistemas da REN definidos no Decreto-Lei 

n.º 93/90, de 19 de março, com as novas categorias das áreas integradas na REN criadas pelo Decreto-

Lei n.º 166/2008 na sua atual redação dada pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto. 

Quadro 53 – Correspondência dos ecossistemas da REN 

DECRETO-LEI N.º 93/90 DECRETO-LEI N.º 166/2008 REPUBLICADO PELO DECRETO-LEI N.º 124/2019 

Cabeceiras de Linhas de Água 
Áreas de Máxima Infiltração 

Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos 

Zonas Ameaçadas pelas Cheias Zonas ameaçadas pelas cheias 

Áreas com Risco de Erosão Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo 

Leitos dos Cursos de Água Cursos de águas e respetivos leitos e margens 

As áreas em redor dos aerogeradores A30 do Subparque de Picos e dos aerogeradores A27 e A28 

Subparque de Mendoiro/Bustavade encontram-se integralmente em áreas classificadas como REN, 

enquanto as áreas em redor dos aerogeradores A28 e A29 do Subparque de Picos e do aerogerador 

A29 e A30 do Subparque de Mendoiro/Bustavade encontram-se parcialmente em áreas classificadas 

como REN (Desenho 19). 

No quadro que se segue são discriminados os diferentes ecossistemas que integram a REN presentes 

na área de estudo para o Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase). 
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Quadro 54 – Ecossistemas da REN dos PDM de Monção e de Melgaço onde se insere o 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase). 

CLASSES DE REN 

SUBPARQUE DE PICOS 
SUBPARQUE DE 

MENDOIRO/BUSTAVADE 

ÁREA (HA) 
PERCENTAGEM 

(%) 
ÁREA (HA) 

PERCENTAGEM 

(%) 

Áreas com Risco de Erosão 7,6 28,4 15,5 13,0 

Áreas com Risco de Erosão + Cabeceiras de Linhas de Água 3,8 14,2 38,4 32,2 

Cabeceiras de Linhas de Água 15,4 57,5 65,5 54,8 

TOTAL 26,8 100,0 119,5 100,0 

5.12.4.4 Reserva Agrícola Nacional 

A Reserva Agrícola Nacional (RAN) engloba o conjunto das áreas que, em termos agroclimáticos, 

geomorfológicos e pedológicos, apresentam maior aptidão para a atividade agrícola, sendo 

cartografada à escala 1/25.000 e publicada em Portaria no Diário da República. 

O regime jurídico da RAN publicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março (alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro), vem introduzir medidas de simplificação 

e agilização dos procedimentos administrativos, revogando o Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de junho, e 

adota como metodologia de classificação a aptidão da terra recomendada pela Organização das 

Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO). 

Constituem objetivos da RAN (Art.º 4º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março na sua atual redação 

data pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro): 

a) “Proteger o recurso solo, elemento fundamental das terras, como suporte do desenvolvimento 

da atividade agrícola; 

b) Contribuir para o desenvolvimento sustentável da atividade agrícola; 

c) Promover a competitividade dos territórios rurais e contribuir para o ordenamento do território; 

d) Contribuir para a preservação dos recursos naturais; 

e) Assegurar que a atual geração respeite os valores a preservar, permitindo uma diversidade e 

uma sustentabilidade de recursos ás gerações seguintes pelo menos análogos aos herdados 

das gerações anteriores; 

f) Contribuir para a conectividade e a coerência ecológica da Rede Fundamental de Conservação 

da Natureza; 

g) Adotar medidas cautelares de gestão que tenham em devida conta a necessidade de prevenir 

situações que se revelem inaceitáveis para a perenidade do recurso “solo”. 
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De acordo com o Artigo 21.º do referido diploma legal, são interditas todas as ações que diminuam ou 

destruam as potencialidades para o exercício da atividade agrícola das terras e solos da RAN. 

Segundo o Artigo 22.º do referido diploma legal, as utilizações não agrícolas de áreas integradas na 

RAN só podem verificar-se quando não exista alternativa viável fora das terras ou solos da RAN, no 

que respeita às componentes técnica, económica, ambiental e cultural, devendo localizar-se nas terras 

e solos classificados como de menor aptidão. 

A viabilização das utilizações não agrícolas referidas no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, 

de 31 de março, depende da observância das condições previstas no anexo I da Portaria n.º 162/2011, 

de 18 de abril. 

Assim, o Artigo 12.º do Anexo I, da Portaria n.º 162/2011, de 18 de abril, refere que “pode ser concedido 

parecer favorável às obras de construção, requalificação ou beneficiação de infraestruturas públicas 

rodoviárias, ferroviárias, aeroportuárias, de logística, de saneamento, de transportes e distribuição de 

energia elétrica, de abastecimento de gás e de telecomunicações, desde que cumpram, 

cumulativamente, os seguintes requisitos: 

a) Sejam justificadas pelo requerente a necessidade e a localização da obra; 

b) O projeto da obra contemple, obrigatoriamente, medidas de minimização quanto à ocupação da 

área da RAN e quanto às operações de aterro e escavação, na medida da sua viabilidade técnica 

e económica; 

c) Em zonas ameaçadas pelas cheias, se não constituir ou contiver elementos que funcionem como 

obstáculo à livre circulação das águas.” 

O pedido de viabilização de qualquer utilização não agrícola de áreas integradas na RAN, nos termos 

do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março (alterado e republicado pelo Decreto-

Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro), é formalizado através de requerimento dirigido ao presidente da 

Entidade Regional da RAN (EN-RAN) territorialmente competente, neste caso a EN-RAN do Centro, 

acompanhado dos documentos identificados no respetivo anexo II e conforme modelo previsto no 

anexo III da Portaria n.º 162/2011, de 18 de abril (retificada pela Declaração de Retificação n.º 15/2011, 

de 23 de maio). 

Quando a utilização esteja associada a um projeto sujeito a procedimento de avaliação de impacte 

ambiental em fase de projeto de execução, o parecer prévio vinculativo previsto no n.º 1 compreende 

a pronúncia da entidade regional da RAN nesse procedimento (Art.º 23º, n.º 7).  

No entanto, nas áreas de RAN podem ser realizadas as ações de relevante interesse público que sejam 

reconhecidas como tal por despacho conjunto do membro do Governo competente pela área do 

desenvolvimento rural e demais áreas envolvidas em razão da matéria, desde que não se possam 

realizar de forma adequada em áreas não integradas na RAN (Art.º 25º, n.º 1). 
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As áreas pertencentes à RAN são as constantes nas Cartas de RAN ou de Condicionantes que 

integram os respetivos Planos Diretores Municipais (PDM). 

Conforme se pode observar no Desenho 18 nenhuma das áreas em estudo para o Sobreequipamento 

do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) se encontra classificada como RAN. 

5.12.5 Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

Para além das condicionantes impostas por instrumentos de planeamento, que na área de estudo 

correspondem aos Planos Diretores Municipais dos concelhos de Melgaço e Monção, e cuja 

identificação das condicionantes existentes já foi analisada nos capítulos anteriores, existe ainda 

legislação específica que estabelece restrições e servidões à implantação de infraestruturas, 

nomeadamente: vértices geodésicos, áreas percorridas por incêndios, postos de vigia florestal, 

servidões aeronáuticas, radioelétricas/telecomunicações, militares, rede rodoviária, linhas elétricas de 

transporte de energia, domínio hídrico, perímetros florestais, património histórico e arquitetónico e outro 

tipos de infraestruturas e equipamentos como sejam as condutas e captações de água. 

Identifica-se de seguida as condicionantes, servidões e restrições identificadas na área de implantação 

do projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase). 

5.12.5.1 Marcos Geodésicos 

Na envolvente próxima da área de implantação do aerogerador A30 do Subparque de Picos existe o 

marco geodésico de Cabeço do Pito e no interior da área em estudo para a implantação dos 

aerogeradores A27 e A28 do Subparque Mendoiro/Bustavade existe o marco geodésico de Bustavade. 

Assim, o local de implantação de cada aerogerador deverá salvaguardar as miradas dos referidos 

marcos geodésicos e uma zona circunjacente ao marco geodésico nunca inferior a 15 m, de acordo 

com o Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de abril. O Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto 

Minho I (2.ª Fase) cumpre com as salvaguardas referidas. 

5.12.5.2 Perímetros Florestais 

O regime florestal foi instituído no princípio do século XX, com Decretos que datam dos anos 1901, 

1903 e 1905, procurando responder às necessidades de arborização de grandes extensões de incultos, 

obviar à degradação acelerada dos recursos florestais e aos graves fenómenos erosivos provocados 

por uma utilização predatória e indisciplinada. 

Este regime inclui os Perímetros Florestais (áreas constituídas por terrenos baldios ou camarários, 

submetidos a Regime Florestal Parcial e que no seu todo são atualmente geridos pelo ICNF) e Matas 

Nacionais e outras Propriedades (áreas pertencentes ao domínio privado do Estado e como tal 

submetidas a Regime Florestal Total). 
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Conforme se pode verificar na Figura 52 a área de implantação do Projeto no Subparque de 

Mendoiro/Bustavade insere-se no Perímetro Florestal da Serra de Anta e no Subparque de Picos no 

Perímetro Florestal das Serras do Soajo e Peneda. 

Assim, o planeamento e execução das obras do Projeto deverão ter a participação e acompanhamento 

do ICNF (delegação das Florestas), através do respetivo serviço regional (Direção Regional das 

Florestas do Norte). 

 

 

SP Mendoiro/Bustavade 

SP Mendoiro/Bustavade 
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Figura 52 – Enquadramento do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) nas áreas 

afetas aos Perímetros Florestais (assinalados a cor verde na figura). 

5.12.5.3 Postos de Vigia 

Dentro da área prevista para implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I 

(2.ª Fase) não existem postos de vigia florestal, o mais próximo encontra-se a 750 m do aerogerador 

A30 do Subparque de Picos. 

Os locais para implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) são 

visíveis a partir de mais do que um posto de vigia na envolvente, não se prevendo que haja perda 

significativa de visibilidade, tendo em conta a reduzida expressão das torres dos aerogeradores e do 

afastamento entre eles. 

5.12.5.4 Áreas percorridas por incêndios 

O regime jurídico das áreas percorridas por incêndios florestais encontra-se previsto no DL nº 327/90, 

de 22 de outubro, na sua atual redação republicado pelo DL nº 55/2007, de 12 de março. Segundo o 

SP Picos 
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Art.º 1º do DL nº 327/90, nos terrenos com povoamentos florestais percorridos por incêndios, não 

incluídos em espaços classificados em planos municipais de ordenamento do território como urbanos, 

urbanizáveis ou industriais, ficam proibidas, pelo prazo de 10 anos, as seguintes ações: 

a) “A realização de obras de construção de quaisquer edificações;  

b) O estabelecimento de quaisquer novas atividades agrícolas, industriais, turísticas ou outras que 
possam ter um impacte ambiental negativo;  

c) A substituição de espécies florestais por outras, técnica e ecologicamente desadequadas;  

d) O lançamento de águas residuais industriais ou de uso doméstico ou quaisquer outros efluentes 
líquidos poluentes.” 

Estas proibições podem, porém, ser levantadas em várias circunstâncias, entre as quais tratando-se 

de uma ação de interesse público ou de um empreendimento com relevante interesse geral, como tal 

reconhecido por despacho conjunto dos membros do Governo responsáveis pelas áreas do ambiente, 

do ordenamento do território, da agricultura e do membro do Governo competente em razão da matéria. 

Conforme se pode observar na Figura 53, a área de implantação do Projeto no Subparque de 

Mendoiro/Bustavade foi percorrido por incêndios nos últimos 10 anos, com maior incidência nos anos 

de 2013 e 2017, sendo que o local de implantação do aerogerador A30 do Subparque de Picos também 

se encontra sobre uma área percorrida por incêndio em 2012 (Figura 54). 

Salienta-se, no entanto, que a área de implantação do projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico 

do Alto Minho I (2.ª Fase) encontra-se maioritariamente ocupada por matos rasteiros e nalguns locais 

rocha nua, não estando ocupada por povoamentos florestais. Os aerogeradores A27 e A28 do 

Subparque de Mendoiro/Bustavade serão instalados na proximidade do limite de um povoamento 

florestal que ardeu em 2017. 
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Fonte: http://geocatalogo.icnf.pt/ 

Figura 53 – Enquadramento do projeto com as áreas percorridas por incêndios entre 2010 e 2018 - 

Subparque de Mendoiro/Bustavade. 

 

 
Fonte: http://geocatalogo.icnf.pt/ 

Figura 54 – Enquadramento do projeto com as áreas percorridas por incêndios entre 2010 e 2018 – 

Subparque Eólico de Picos 
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5.12.5.5 Domínio Hídrico 

O Domínio Público Hídrico é aquele que diz respeito às águas públicas. Por se encontrar integrado no 

Domínio Público do Estado, os bens, naturais ou artificiais, que o constituem estão, nos termos da lei, 

submetidos a um regime especial de proteção, de modo a garantir que desempenhem o fim de utilidade 

pública a que se destinam, regime que os subtrai à disciplina jurídica dos bens do domínio privado 

tornando-os “inalienáveis, impenhoráveis e imprescritíveis”. 

O regime de licenciamento do Domínio Hídrico encontra-se definido na Lei n.º 58/2005, de 29 de 

dezembro (alterada pelo Decreto-Lei n.º 245/2009, de 22 de setembro e pelo Decreto-Lei n.º 130/2012, 

de 22 de junho, bem como no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio (alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 391-A/2007, de 21 de dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 93/2008, de 4 de junho – este retificado pela 

Declaração de Retificação n.º 32/2008, de 11 de junho), estando regulamentado pela Portaria 

n.º 1450/2007, de 12 de novembro. 

Consideram-se recursos hídricos todas as águas subterrâneas ou superficiais, os respetivos leitos e 

margens e ainda as zonas de infiltração máxima, as zonas adjacentes e zonas protegidas (definida nos 

artigos 1.º e 2.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro). 

Qualquer utilização dos recursos hídricos, que não esteja incluída no artigo 58.º da Lei da Água (uso e 

fruição comum), implicará a solicitação de licenciamento à entidade licenciadora que avaliará o 

respetivo impacte e o título mais adequado. 

A entidade competente, em Portugal Continental, em matéria de licenciamento dos recursos hídricos é 

a Agência Portuguesa do Ambiente, através dos Departamentos de Administração de Região 

Hidrográfica (cf. artigo 8.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 130/2012, de 22 junho). 

O leito dos cursos de água é limitado pela linha que corresponde à extrema dos terrenos que as águas 

cobrem em condições de cheias médias, sem transbordar para o solo natural, habitualmente enxuto. 

Entende-se por margem uma faixa de terreno contígua ou sobranceira que limita o leito das águas. A 

margem das águas navegáveis ou flutuáveis, não sujeitas à jurisdição das autoridades marítimas ou 

portuárias, tem a largura de 30 m. A margem das águas não navegáveis nem flutuáveis, nomeadamente 

torrentes, barrancos e córregos de caudal descontínuo, tem a largura de 10 m. A largura da margem 

conta-se a partir da linha limite do leito. 

No que concerne às linhas de água presentes nas áreas de estudo (maioritariamente de regime 

torrencial/temporário), estabeleceu-se uma faixa com a largura de 10 m a partir do leito, ao longo das 

suas margens, correspondente ao domínio público hídrico. Estas faixas estão sujeitas a requisição 

obrigatória de Título de Utilização de Recursos Hídricos (TURH). 
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Salienta-se que, as intervenções a efetuar para a implementação do aerogerador A29, nomeadamente 

para a construção da vala de cabos, poderão obrigar ao atravessamento pontual de algumas linhas de 

água de caráter temporário junto do acesso da subestação do Subparque de Mendoiro/Bustavade. 

Face ao exposto, poderá será necessário a obtenção do Título de Utilização de Recursos Hídricos junto 

da Agência Portuguesa do Ambiente. Esta situação dever-se-á confirmar aquando da elaboração do 

projeto de execução. 

5.13 PATRIMÓNIO 

5.13.1 Metodologia 

O fator Património tem como universo de caracterização (ocorrências) achados (isolados ou dispersos), 

construções, conjuntos, sítios e, ainda, indícios (toponímicos, topográficos ou de outro tipo), de 

natureza arqueológica, arquitetónica e etnológica, independentemente do seu estatuto de proteção ou 

valor cultural. Como diretiva metodológica segue-se o especificado na circular, emitida pela tutela em 

10 de setembro de 2004, sobre os “Termos de Referência para o Descritor Património Arqueológico 

em Estudos de Impacte Ambiental”. 

Como área de estudo do fator (AE) considera-se o conjunto territorial formado pela área de incidência 

(AI) ou de implantação do Projeto e por uma zona de enquadramento (ZE). A AI corresponde aos 

polígonos de localização dos novos aerogeradores. A ZE é uma faixa envolvente da AI com 1 km de 

largura (valor mínimo). 

As fontes de informação utilizadas consistiram em inventários de organismos públicos com tutela sobre 

o Património, nomeadamente da Direção Geral do Património Cultural, através da base de dados de 

imóveis classificados, de imóveis em vias de classificação (http://www.patrimoniocultural.gov.pt) e de 

sítios arqueológicos (http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/) e do Sistema de Informação para o 

Património Arquitetónico (http://www.monumentos.gov.pt), em consulta online, os planos diretores 

municipais (PDM), bibliografia seletiva sobre património arqueológico, cartografia militar e ortofotografia 

(Google Earth) e os estudos efetuados anteriormente no âmbito do EIA e do RECAPE do Subparque 

de Picos e do Subparque de Mendoiro/Bustavade. 

Devido ao afastamento entre ambos os Subparques em estudo realizaram-se pesquisas independentes 

para cada um, encontrando-se os resultados obtidos igualmente individualizados. 

Foi solicitada autorização para a realização dos Trabalhos Arqueológicos à Direção Regional da cultura 

do Norte, tendo sido concedida a autorização por parte da referida entidade (ver Anexo V incluído no 

Anexo 2 do presente Relatório Síntese). 
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O trabalho de campo consistiu na relocalização das ocorrências culturais identificadas na pesquisa para 

a área direta e indireta e na prospeção sistemática das áreas de implantação dos componentes do 

projeto. 

A área de incidência do projeto foi percorrida sistematicamente e sem obstáculos à progressão no 

terreno, com poucas limitações de visibilidade ao nível do solo, devido à cobertura vegetal herbácea 

rasteira, de porte reduzido existente na maioria da área de incidência do projeto. 

Foi elaborada cartografia do projeto com sinalização das ocorrências identificadas à escala 1:25 000 e 

efetuada uma caracterização sumária das ocorrências arqueológicas identificadas, com vista à 

hierarquização da sua importância patrimonial. 

5.13.2 Enquadramento Histórico Arqueológico 

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. 
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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 

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 geo-morfologicas 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).  
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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 

é disso exemplo a Branda de Santo António de Vale de Poldros, localizada às portas da serra da 

Peneda. 

5.13.3 Resultados da Pesquisa Documental 

SUBPARQUE DE PICOS 

Os resultados da pesquisa documental estão representados no Desenho 20 (Folha 01), no Quadro 55 

e no Anexo 2 do presente documento. São escassos os dados de interesse cultural (imóvel) obtidos 

por esta via, nas áreas de incidência direta e indireta deste projeto. 

Esses dados circunscrevem-se ao topónimo Chão da Cabeço (oc. 2P), de potencial interesse, junto ao 

A28 e a três abrigos pastoris (ocorrências 6P, 7P e 8P) em torno do caminho a construir para acesso 

ao A29 e respetivo cabo subterrâneo (a instalar com recurso a abertura de vala), estando a ocorrência 

7P mais próxima do referido acesso. 

SUBPARQUE DE MENDOIRO/BUSTAVADE 

Os resultados da pesquisa documental estão representados no Desenho 20 (Folha 02), no Quadro 56 

e no Anexo 2 do presente documento. 

Salienta-se ainda, que de acordo com o Relatório Final do Acompanhamento Arqueológico das obras 

de construção do Parque Eólico de Mendoiro/Bustavade, alguns dos muros existentes foram 

parcialmente desmontados para instalação do projeto. São exemplos dessa situação a desmontagem 

dos muros junto a subestação (ocorrência 21M) e junto do aerogerador A6 do Parque Eólico de 

Mendoiro/Bustavade (ocorrência 23M). 
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São também escassos os dados de interesse cultural (imóvel) obtidos, nas áreas de incidência direta 

e indireta deste projeto. 

Contudo, deve destacar-se local de potencial interesse arqueológico no topo do cabeço assinalado com 

o vértice geodésico Bustavade (oc. 27M), onde também existe um marco de termo da Universidade de 

Coimbra (oc. 26M), na incidência direta da vala de cabos, que ligará as futuras máquinas A27 e A28 

ao equipamento existente, e a presença de um outro marco de termo da Universidade de Coimbra (oc. 

28M) na incidência direta do caminho a construir para acesso aos referidos aerogeradores A27 e A28. 

A presença de outras ocorrências de interesse vernacular na área de incidência indireta do projeto deve 

também ser destacadas, nomeadamente abrigos de pastor (oc. 31M), muros de divisão de propriedade 

(oc. 21M, 25M, 30M e 33M) e um marco de divisão (oc. 32M). 

Salienta-se a existência, numa envolvente mais alargada, de dois imóveis classificados como 

Monumento Nacional, o Castro de São Caetano, abrangendo os perímetros das três muralhas (Decreto 

n.º 735/74, de 21 de dezembro), e a Capela-mor da Igreja de Longos Vales (Decreto n.º 11 454, de 19 

de fevereiro de 1926), que se encontram a cerca de 2 km e 3 km, respetivamente, do local previsto 

para a instalação dos aerogeradores A27 e A28 do Subarque de Mendoiro/Bustavade. 

5.13.4 Resultados do Trabalho de Campo 

O trabalho de campo consistiu relocalização das ocorrências culturais identificadas na pesquisa para a 

área de incidência direta e indireta e na prospeção sistemática das áreas de implantação do projeto. 

SUBPARQUE DE PICOS 

No decurso do trabalho foram relocalizadas as ocorrências com a referências oc. 6P, 7P, 8P (abrigos). 

Foram caracterizadas seis construções de interesse vernacular, oc. 17P (abrigo), 18P (muros), 19P 

(muros), 20P (abrigo), 21P (mariola) e 22P (muros). Do conjunto, a oc, 21P (mariola), está localizada 

na zona envolvente. 

Não se assinalam ocorrências de interesse arqueológico.  

A área de incidência caracteriza-se por desenvolvimento morfológico irregular, alternando zonas de 

pastagem de altitude parcialmente ocupados por coberto herbáceo rasteiro e pouco denso em contraste 

com zonas onde o substrato rochoso (granito) aflora à superfície sob a forma de concentrações 

rochosas ou áreas de cascalheira, decorrentes da fragmentação natural da rocha. 

As condições de visibilidade superficial das áreas percorridas (Anexo 2), são de nível médio-elevado 

em grande extensão, devido à vegetação herbácea rasteira, de porte reduzido, permitindo uma fácil 

progressão no terreno. 



VENTOMINHO – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 
 
SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DO ALTO MINHO I 
(2.ª FASE) 
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 

19083 - VENTOMINHO – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. – Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase)  

187 

Quadro 55 – Ocorrências de interesse cultural identificadas na Área de Estudo do Subparque de Picos. 

REFERÊNCIA 
TIPOLOGIA 
TOPÓNIMO OU 

DESIGNAÇÃO 

INSERÇÃO NO PROJETO (AI, ZE) 
CATEGORIA (CL, AA, AE) 

VALOR CULTURAL E CLASSIFICAÇÃO 
CRONOLOGIA 

AI ZE 

TC PD  CL AA AE CL AA AE PA PR F ER MC Ind 

 1P 
Mamoa 
Mota 

   Inv Ind       Ind 

 2P 
Topónimo 
Chão da Cabeça 

 Ind Ind         Ind 

 3P 
Topónimo 
Cor de Lobo 

    Ind Ind      Ind 

 4P 
Topónimo 
Outeiro da Loba 

    Ind Ind      Ind 

 5P 
Topónimo 
Cruz do Barreiro 

    Ind Ind      Ind 

6P 6P 
Abrigo 
Lugar de Cima 1 

  1        C  

7P 7P 
Abrigo 
Lugar de Cima 2 

  1        C  

8P 8P 
Abrigo 
Lugar de Cima 3 

  1        C  

 9P 
Cerca de gado e abrigo 
Cabeço do Pito 

    2 2     M-C  

 10P 
Indeterminado 
Cabeço do Pito 

    Ind Ind      Ind 

 11P 
Abrigo 
Cor do Lobo 

     1     O-C  

 12P 
Abrigo 
Posto de Vigia 

     0     C  

 13P 
Mamoa (?) 
Porto Carreiro 

    Ind       Ind 

 14P 
Casa dos Serviços 
Florestal 
Alcobaça 

    1      C  

 15P 
Fonte 
Picos 

    1      C  

 16P 
Fonte 
Picos 

    1      C  

17P  
Abrigo 
Lugar de Cima 4 

  1        O-C  

18P  
Muros 
Lugar de Cima 5 

  1        O-C  

19P  
Muros 
Lugar de Cima 6 

  1        O-C  

20P  
Abrigo 
Lugar de Cima 7 

  1        C  

21P  
Mariola 
Lugar de Cima 8 

    2      C  

22P  
Muros 
Chãos da Cabeça 

  1        O-C  

LEGENDA Referência. Os números da primeira coluna identificam as ocorrências caracterizadas durante o trabalho de campo (TC) e as letras da segunda 
coluna as que foram identificadas na pesquisa documental (PD). Faz-se, desta forma, a correspondência entre as duas fontes de caracterização do 
Património. As ocorrências estão identificadas na cartografia com estas referências. Tipologia, Topónimo ou Designação. Inserção no Projeto. AI = Área 
de incidência do Projeto; ZE = Zona de Enquadramento do Projeto. Categoria. CL = Património classificado, em vias de classificação ou com outro estatuto 
de proteção (Mn=monumento nacional; Mp=monumento de interesse público; Mm=monumento de interesse municipal; ZP=zona especial de proteção; 
VC=em vias de classificação; PL=planos de ordenamento; Inv=inventário); AA = Património arqueológico; AE = Arquitetónico, artístico, etnológico, 
construído. Valor cultural e critérios. Elevado (5): Imóvel classificado (monumento nacional, imóvel de interesse público) ou ocorrência não classificada 
(sítio, conjunto ou construção, de interesse arquitetónico ou arqueológico) de elevado valor científico, cultural, raridade, antiguidade, monumentalidade, a 
nível nacional. Médio-elevado (4): Imóvel classificado (valor concelhio) ou ocorrência (arqueológica, arquitetónica) não classificada de valor científico, 
cultural e/ou raridade, antiguidade, monumentalidade (características presentes no todo ou em parte), a nível nacional ou regional. Médio (3), Médio-baixo 
(2), Baixo (1): Aplica-se a ocorrências (de natureza arqueológica ou arquitetónica) em função do seu estado de conservação, antiguidade e valor científico, 
e a construções em função do seu arcaísmo, complexidade, antiguidade e inserção na cultura local. Nulo (0): Atribuído a construção atual ou a ocorrência 
de interesse patrimonial totalmente destruída. Ind=Indeterminado (In), quando a informação disponível não permite tal determinação, ou não determinado 
(Nd), quando não se obteve informação atualizada ou não se visitou o local. Cronologia. PA=Pré-História Antiga (i=Paleolítico Inferior; m=Paleolítico Médio; 
s=Paleolítico Superior); PR=Pré-História Recente (N=Neolítico; C=Calcolítico; B=Idade do Bronze); F=Idade do Ferro; ER=Época Romana; MC=Idades 
Média, Moderna e Contemporânea (M=Idade Média; O=Idade Moderna; C=Idade Contemporânea); Ind=Indeterminado (In), quando a informação disponível 
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não permite tal determinação, ou não determinado (Nd), quando não se obteve informação atualizada ou não se visitou o local. Sempre que possível indica-
se dentro da célula uma cronologia mais específica.  

Incidência espacial  Áreas de potencial valor arqueológico  

Achados isolados ou dispersos  Ocorrência de dimensão significativa  

Ocorrência de pequena dimensão  Dimensão não determinada   

SUBPARQUE DE MENDOIRO/BUSTAVADE 

No decurso do trabalho foram relocalizadas as ocorrências com a referências oc. 21M, 25M, 30M, 33M 

(muros), 26M e 32M (marcos) e 31M (abrigo). Os trabalhos de campo em torno da oc. 27M (recinto 

defensivo?) não permitiram identificar nem estruturas antigas nem materiais arqueológicos conforme 

apontado na pesquisa documental. A oc. 28M (marco) não foi passível de localização, podendo tratar-

se de um erro de coordenada. 

Foram ainda caracterizadas quatro construções de interesse vernacular, oc. 34M, 36M, 37M, 38M e 

40M (abrigos), bem como um marco e uma marca de termo gravada (oc. 35M e oc. 39M, 

respetivamente).  

A área de incidência caracteriza-se por desenvolvimento morfológico irregular, alternando zonas de 

pastagem de altitude parcialmente ocupados por coberto herbáceo rasteiro, de densidades variáveis, 

em contraste com zonas onde o substrato rochoso (granito) aflora à superfície sob a forma de 

concentrações rochosas ou áreas de cascalheira, decorrentes da fragmentação natural da rocha ou 

das ações de surriba para plantação de pinheiro. 

As condições de visibilidade superficial das áreas percorridas (Anexo 2), são de nível médio-elevado 

em grande extensão, devido à vegetação herbácea rasteira, permitindo em geral uma fácil progressão 

no terreno. 

Quadro 56 – Ocorrências de interesse cultural identificadas na Área de Estudo do Subparque 

Mendoiro/Bustavade. 

REFERÊNCIA 
TIPOLOGIA 
TOPÓNIMO OU 

DESIGNAÇÃO 

INSERÇÃO NO PROJETO (AI, ZE) 
CATEGORIA (CL, AA, AE) 

VALOR CULTURAL E CLASSIFICAÇÃO 
CRONOLOGIA 

AI ZE  

TC PD  CL AA AE CL AA AE PA PR F ER MC Ind 

 1M 
Mamoa 
Serra das Antas 

   PL 4   N-C     

 2M 
Mamoa 
Mamoa 4 das Lameiras 

   PL 3   N-C     

 3M 
Mamoa 
Mamoa 3 das Lameiras 

   PL 3   N; B     

 4M 
Mamoa 
Mamoa 1 das Lameiras 

   PL 3   N; B     

 5M 
Topónimo 
Furnas 

    Ind Ind      Ind 

 6M 
Recinto defensivo?  
Costa do Mendoiro  

   PL Ind    F  O  

 7M 
Capela 
Senhor do Bonfim 

     3     C  

 8M 
Topónimo 
Chã da Moura 

    Ind       Ind 

 9M 
Povoado fortificado 
Santa Tecla 

   Inv Ind    F    

 10M 
Mamoa 
Serra das Antas  

   PL 4   
N-C; 

B 
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REFERÊNCIA 
TIPOLOGIA 
TOPÓNIMO OU 

DESIGNAÇÃO 

INSERÇÃO NO PROJETO (AI, ZE) 
CATEGORIA (CL, AA, AE) 

VALOR CULTURAL E CLASSIFICAÇÃO 
CRONOLOGIA 

AI ZE  

TC PD  CL AA AE CL AA AE PA PR F ER MC Ind 

 11M 
Mamoa 
Lameiras 

   PL 4   N-C     

 12M 
Mamoa 
Lameiras 

   PL 4   N-C     

 13M 
Mamoa 
Mamoa 2 das Lameiras 

   PL 4   N; B     

 14M 
Muro 
Monte Redondo 

     1     C  

 15M 
Mamoas 
Mendoiro 

   PL Ind       Ind 

 16M 
Castro 
Mendoiro 

   PL Ind       Ind 

 17M 
Abrigo 
Forçadas 

     1     C  

 18M 
Muro 
Forçadas 

     1     C  

 19M 
Alminha 
Redolho 

     1     C  

 20M 
Povoado fortificado 
Cividade de Anhões 

   PL 4    F    

21M 21M 
Muro 
Chã de Éguas 

  1        C  

 22M 
Muro 
Chã de Éguas 

     1     C  

 23M 
Muro 
Chã da Moura 

     1     C  

 24M 
Achado isolado  
Chã da Moura 

    1      C  

25M 25M 
Muro 
Bustavade 

  1        C  

26M 26M 
Marco de propriedade 
Bustavade 

 3         O  

27M 27M 
Recinto defensivo? 
Bustavade, Muro 

 Ind       F?    

 28M 
Marco de propriedade 
Bustavade 

 3         O  

 29M 
Marco de propriedade 
Bustavade 

    3      O  

30M 30M 
Muro 
Chã de Éguas 

  1        O-C  

31M 31M 
Abrigo 
Costa da Lomba 1 

  2        C  

32M 32M 
Marco 
Costa da Lomba 2 

  1        O-C  

33M 33M 
Muro 
Candosa 

  1        O  

34M  
Abrigo/Muro 
Costa dos Lomba 3 

  2        O  

35M  
Marco 
Costa dos Couto 1 

 3 3        O-C  

36M  
Abrigo 
Costa dos Coutos 2 

  1        C  

37M  
Abrigo 
Costa dos Coutos 3 

  1        C  

38M  
Abrigo 
Cotinho 1 

  1        C  

39M  
Gravura  
Cotinho 2 

  1        O-C  

40  
Abrigo 
Monte Redondo 

  1        C  
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LEGENDA Referência. Os números da primeira coluna identificam as ocorrências caracterizadas durante o trabalho de campo (TC) e as letras da segunda 
coluna as que foram identificadas na pesquisa documental (PD). Faz-se, desta forma, a correspondência entre as duas fontes de caracterização do 
Património. As ocorrências estão identificadas na cartografia com estas referências. Tipologia, Topónimo ou Designação. Inserção no Projeto. AI = Área 
de incidência do Projeto; ZE = Zona de Enquadramento do Projeto. Categoria. CL = Património classificado, em vias de classificação ou com outro estatuto 
de proteção (Mn=monumento nacional; Mp=monumento de interesse público; Mm=monumento de interesse municipal; ZP=zona especial de proteção; 
VC=em vias de classificação; PL=planos de ordenamento; Inv=inventário); AA = Património arqueológico; AE = Arquitetónico, artístico, etnológico, 
construído. Valor cultural e critérios. Elevado (5): Imóvel classificado (monumento nacional, imóvel de interesse público) ou ocorrência não classificada 
(sítio, conjunto ou construção, de interesse arquitetónico ou arqueológico) de elevado valor científico, cultural, raridade, antiguidade, monumentalidade, a 
nível nacional. Médio-elevado (4): Imóvel classificado (valor concelhio) ou ocorrência (arqueológica, arquitetónica) não classificada de valor científico, 
cultural e/ou raridade, antiguidade, monumentalidade (características presentes no todo ou em parte), a nível nacional ou regional. Médio (3), Médio-baixo 
(2), Baixo (1): Aplica-se a ocorrências (de natureza arqueológica ou arquitetónica) em função do seu estado de conservação, antiguidade e valor científico, 
e a construções em função do seu arcaísmo, complexidade, antiguidade e inserção na cultura local. Nulo (0): Atribuído a construção atual ou a ocorrência 
de interesse patrimonial totalmente destruída. Ind=Indeterminado (In), quando a informação disponível não permite tal determinação, ou não determinado 
(Nd), quando não se obteve informação atualizada ou não se visitou o local. Cronologia. PA=Pré-História Antiga (i=Paleolítico Inferior; m=Paleolítico Médio; 
s=Paleolítico Superior); PR=Pré-História Recente (N=Neolítico; C=Calcolítico; B=Idade do Bronze); F=Idade do Ferro; ER=Época Romana; MC=Idades 
Média, Moderna e Contemporânea (M=Idade Média; O=Idade Moderna; C=Idade Contemporânea); Ind=Indeterminado (In), quando a informação disponível 
não permite tal determinação, ou não determinado (Nd), quando não se obteve informação atualizada ou não se visitou o local. Sempre que possível indica-
se dentro da célula uma cronologia mais específica.  

 

Incidência espacial  Áreas de potencial valor arqueológico  

Achados isolados ou dispersos  Ocorrência de dimensão significativa  

Ocorrência de pequena dimensão  Dimensão não determinada   

5.14 IDENTIFICAÇÃO DE SITUAÇÕES INDUTORAS DE RISCO AMBIENTAL 

No presente subcapítulo é efetuada a identificação e avaliação dos riscos com consequências para o 

ambiente e saúde humana associados ao projeto, incluindo as resultantes de acidentes, sendo 

igualmente efetuada uma descrição das medidas previstas para a sua prevenção. 

FASE DE CONSTRUÇÃO 

Na fase de construção, as ações de projeto suscetíveis de induzir riscos ambientais e/ou humanos, 

estão relacionadas, essencialmente, com o funcionamento de estaleiros e a movimentação de 

máquinas, bem como com as operações de desmatação e movimentação de terras e com a montagem 

dos aerogeradores e instalação da vala de cabos. 

Nesta fase, as situações de riscos ambientais mais gravosas decorrem de situações de contaminação 

do ambiente (seja das águas, dos solos ou do ar) com uma inerente degradação da sua qualidade, e 

que podem resultar de acidentes durante a obra (por erro humano, falha de equipamentos), 

incumprimento das medidas de gestão ambiental ou causas naturais imprevisíveis. As ações que 

poderão conduzir às situações de risco referidas resultam do funcionamento do estaleiro e frentes de 

obra, movimentos de terras e transporte de materiais. 

Associados à manutenção e à circulação de máquinas e atividades no estaleiro ou frentes de obra 

poderão ocorrer fugas ou derrames de óleos, combustíveis ou de outras substâncias químicas 

poluentes, que poderão levar a uma eventual contaminação dos solos e massas de água superfícies e 

subterrâneas conduzindo a um impacte negativo de magnitude variável consoante o grau de 

contaminação.  
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As operações de desmatação e decapagem da terra vegetal conduzirão à remoção das camadas 

superficiais dos solos (perda irreversível do mesmo) e à exposição das suas camadas inferiores aos 

fenómenos erosivos, com potenciais consequências ao nível do transporte e/ou arrastamento de 

sólidos para as linhas de água. Conforme referido na caracterização de referência dos recursos hídricos 

as linhas de água presentes na área de estudo são somente linhas de água incipientes, com regime de 

escoamento torrencial, pelo que não se prevê um arrastamento muito significativo dos sólidos para as 

linhas de água. 

De forma semelhante ao ocorrido durante a desmatação e decapagem da terra vegetal, as 

movimentações de terras necessárias para a construção das fundações e plataformas dos 

aerogeradores, das valas de cabos e dos acessos poderão potenciar os processos de erosão e de 

arrastamento de solos. Salienta-se que as escavações de maiores dimensões estão associadas à 

criação das fundações e plataformas dos 7 novos aerogeradores, sendo muito localizadas e afastadas 

das linhas de água existentes na área de implantação do projeto, pelo que os riscos associados às 

alterações na morfologia são, em geral, reduzidos e facilmente controláveis. 

Refere-se que, para a atividades de montagem de aerogeradores serão implementadas medidas que 

eliminem ou reduzam os perigos na sua origem e que proporcionem uma proteção coletiva. Todo o 

processo de montagem dos aerogeradores será planeado, desde a fase de projeto, de forma a 

minimizar o risco de ocorrência de quedas. Os equipamentos serão montados por trabalhadores com 

formação e experiência e regularmente inspecionado por pessoal competente. 

O risco de incêndio relacionado com a utilização de equipamentos elétricos ou de substâncias 

inflamáveis trata-se de um risco possível, mas que pode ser controlado, de forma a evitar que ocorra o 

acidente. Na eventualidade do mesmo se verificar, a extensão das consequências depende da área 

afetada e da propagação do incêndio. 

Quadro 57 – Resumo dos Principais Riscos Ambientais associados à fase de construção. 

AÇÕES DO PROJETO CAUSAS RISCOS 

Implantação e funcionamento de 
estaleiros 
 
Circulação de veículos e maquinaria 
e a operação de equipamentos 

Presença de máquinas e de 
equipamentos, utilização de materiais 
potencialmente contaminantes e 
operações de manutenção de 
equipamentos, podendo ocorrer o seu 
derrame 

Contaminação dos solos e linhas de 
água 
 
Explosão ou incêndio 

Operações de desmatação e 
decapagem da terra vegetal 

Exposição dos solos a fenómenos 
erosivos 
Inadequado acondicionamento de 
despojos das ações de desmatação e 
desflorestação 

Contaminação do solo associada a 
escorrências de efluentes 
 
Incêndios florestais 

Alterações na morfologia e 
movimentação de terras 

Instabilidade das formações geológicas 
 
Aumento do escoamento superficial 

Riscos de erosão e arrastamento de 
solos 
Ravinamento e deslizamento de 
vertentes 

Salienta-se que as causas referidas no Quadro anterior poderão conduzir para além dos danos no 

ambiente (habitat existentes) através da contaminação e erosão do solo, contaminação dos recursos 

hídricos, poderão causar danos físicos aos trabalhadores afetos à obra de construção do projeto. Este 



VENTOMINHO – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 
 
SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DO ALTO MINHO I 
(2.ª FASE) 
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 

19083 - VENTOMINHO – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. – Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase)  

192 

risco pode ser muito significativo tendo em conta a localização e condições do terreno e das condições 

atmosféricas, eventualmente adversas, quando da execução da obra. De forma a evitar os riscos físicos 

dos trabalhadores deverá ser implementado um Plano de Segurança e Saúde dos Trabalhadores. 

Salienta-se, que face à condicionante temporal de realização das obras de construção fora do período 

que decorre entre 1 de abril e 31 de agosto na área do Subparque Eólico de Picos, os riscos associados 

às condições atmosféricas adversas, quando da execução da obra poderão ser mais significativos 

neste Subparque. 

Os riscos mencionados anteriormente poderão ser evitados/minimizados se forem implementadas as 

medidas de minimização mencionadas no presente documento.  

Salienta-se que as medidas foram transpostas para o Plano de Gestão de Resíduos em Obra (Anexo 5) 

e para o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) anexos aos Cadernos de Encargos 

das obras de construção do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase). 

As medidas de minimização estarão assim muito dependentes de uma boa gestão ambiental e da 

formação de trabalhadores envolvidos na obra, que deverá ter como aspetos essenciais: 

- Os procedimentos ambientais a executar nas diversas fases de obra, com especial ênfase para 

as atividades a realizar, sua importância e consequências ambientais do não cumprimento dos 

mesmos; 

- Sensibilização dos trabalhadores para o controlo da produção de resíduos, alertando para o 

destino final adequado dos mesmos, e assegurando que se evitará o espalhamento 

indiscriminado de resíduos pelos locais de obra; 

- Sensibilização para as consequências graves decorrentes de derrames acidentais de 

combustível e óleo, alertando para os cuidados a ter aquando das operações de manutenção de 

maquinaria e veículos afetos à obra; 

- A gestão de segurança dos trabalhadores, que abrange, entre outros aspetos, a correta avaliação 

de riscos, os procedimentos de segurança mais adequados e a sensibilização dos trabalhadores. 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

Os principais riscos, nesta fase, estão associados a acidentes de trabalho, a queda de objetos e 

eventuais derrames de óleos durante os trabalhos de manutenção dos aerogeradores e na circulação 

de viaturas.  

As operações de manutenção estão sujeitas a um conjunto de regras de segurança muito apertadas, 

cuja aplicação por parte dos trabalhadores afetos às manutenções, permite diminuir significativamente 

os riscos a elas associados. 
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Consideram-se de probabilidade reduzida a existência de derrames de óleos durante os trabalhos de 

manutenção e de severidade também reduzida uma vez que os derrames, a ocorrerem, não serão de 

dimensão significativa face ao tipo de equipamento envolvido, resultando num risco pouco significativo. 

Apesar de a probabilidade de ocorrência ser muito baixa, existem o risco de incêndio associado à 

presença e funcionamento dos aerogeradores do projeto. 

No âmbito desta análise, há a considerar a situação em que os aerogeradores estão na origem do 

incêndio e, por outro lado, o caso em que os mesmos são afetados por incêndios de outra origem. 

A probabilidade de o funcionamento de aerogeradores estar na origem de incêndios, devido a avarias 

elétricas, curtos-circuitos ou sobrecargas elétricas é muito reduzida, uma vez que durante a exploração 

proceder-se-á a manutenções periódicas, a fim de detetar atempadamente fatores de risco. 

Existe ainda, uma probabilidade muito baixa de os aerogeradores serem afetados por incêndios de 

outra origem, com incidência na qualidade de exploração e na continuidade de serviço. Associadas a 

estas situações haverá que considerar o risco de danos ou inutilização dos equipamentos, com eventual 

risco de indução de outro tipo de acidentes.  

Como os aerogeradores serão instalados numa zona bastante exposta às intempéries e relativamente 

alta e isolada, estariam à partida muito suscetíveis a serem expostos a raios durante as tempestades 

o que também poderia ser uma causa de incêndio. No entanto como os aerogeradores são equipados 

com um sistema de para-raios, de modo a desviar as quedas dos raios, sem causar danos às 

componentes do aerogerador, praticamente não existe risco de incêndio associado às tempestades. 

Poderão ainda ocorrer riscos associados as manutenções das componentes elétricas dos 

aerogeradores e à queda de objetos que fazem parte dos aerogeradores (por exemplo parafusos), que 

poderão conduzir a acidentes de trabalho e afetar a saúde humana. Salienta-se que a probabilidade 

associada a estes riscos é muito baixa já que o projeto prevê manutenções periódicas aos 

aerogeradores por pessoal especializado e cumprindo um conjunto de regras pré-estabelecidas de 

forma a evitar a ocorrência das referidas situações. 

Em termos da circulação de veículos durante a fase de exploração, apenas estão previstos os 

movimentos das equipas de manutenção, pelo que os eventuais riscos de derrames, nomeadamente 

de combustíveis, e os decorrentes das manutenções (óleos usados, entre outros), serão igualmente 

muito reduzidos. De notar que a manutenção dos óleos é feita diretamente por veículos cisterna 

devidamente equipados, contribuindo para o risco reduzido. 
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6 EVOLUÇÃO DO ESTADO ATUAL DO AMBIENTE SEM A IMPLEMENTAÇÃO 

DO PROJETO (OPÇÃO 0) 

Em termos da evolução da área de implantação do projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico do 

Alto Minho I (2.ª Fase), 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 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, da paisagem e do ordenamento do território. 

A evolução natural do ambiente sonoro na área de influência acústica do projeto está relacionada com 

as suas características atuais e futuras de ocupação e uso do solo. 

Atualmente a área de intervenção e a envolvente dos recetores sensíveis existentes não possui 

ocupação antrópica significativa, sendo ocupada por campos agrícolas, cobertos por matos ou floresta, 

pelo que é também previsível que no futuro venha a apresentar o mesmo tipo de ocupação. 

Sendo difícil estimar qual a evolução do ambiente sonoro atual ao longo dos anos, em virtude de existir 

um infindo número de hipóteses de evolução das principais fontes de ruído existentes e de um infindo 

número de outras fontes de ruído relevantes que poderão passar a contribuir para o ambiente sonoro 

existente, afigura-se adequado admitir, na vigência de uma política nacional e europeia direcionada 

para a proteção das populações, patente no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, que os níveis 

sonoros atuais não deverão sofrer no futuro, para este cenário de evolução, grandes alterações, ou 

seja, o ambiente sonoro associado à alternativa zero, deverá assumir no futuro valores semelhantes 

aos atuais e compatíveis com os limites legais vigentes. 

Salienta-se, que ainda assim, não há conhecimento de qualquer outro tipo de interesse para além do 

aproveitamento do recurso eólico, na zona prevista para implantação do Sobreequipamento do Parque 

Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) na área afeta ao Subparque Mendoiro/Bustavade. Excluem-se os 

interesses atuais, nomeadamente os passeios pedestres e o pastoreio, atividades que são compatíveis 

com a presença ou ausência do projeto. Já para a área afeta ao Sobreequipamento no Subparque de 

Picos, tal como na área atual do próprio Subparque, existe o interesse para a prospeção e pesquisa de 

depósitos minerais. No caso de ocorrer a exploração de recursos geológicos prevêem-se alterações 

nas características originais da paisagem, alterações na ocupação, no uso do solo, na biodiversidade, 

na qualidade dos recursos hídricos e no ordenamento do território no local da exploração de minérios. 
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7 IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

7.1 METODOLOGIA 

No presente capítulo procedeu-se à identificação dos potenciais impactes ambientais gerados pela 

construção, exploração e desativação do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I 

(2.ª Fase), com base na consideração das suas características intrínsecas e do respetivo local de 

implantação, tendo em conta a experiência e o conhecimento dos impactes ambientais provocados por 

empreendimentos semelhantes, a experiência anterior da equipa na realização de estudos de impacte 

ambiental e através das informações e elementos recolhidos nos sites oficiais consultados sobre o 

projeto em análise. 

Optou-se por utilizar uma metodologia qualitativa, que permitiu transmitir a importância e significado 

dos impactes ambientais gerados pela implantação do projeto, tendo fundamentalmente por base a 

experiência dos técnicos intervenientes no estudo sobre a implantação de projetos semelhantes. 

Apresenta-se, de seguida, os parâmetros, bem como os critérios da sua aplicação aos impactes 

gerados sobre os vários descritores ambientais afetados pela implementação do projeto: 

Sinal: positivo (benéfico); negativo (prejudicial)       

No que se refere à natureza, prejudicial ou benéfica, os impactes ambientais resultantes do projeto em 

análise foram classificados em negativos ou positivos, respetivamente. 

Efeito: direto; indireto           

Os impactes ambientais resultantes do projeto em análise foram classificados quanto ao seu efeito: 

direto ou indireto. 

Persistência: esporádica; temporária; permanente       

Quanto à persistência, o impacte considera-se esporádico se ocorrer ocasionalmente, temporário se 

só ocorrer durante um determinado período. Caso se mantenha, considera-se o impacte permanente. 

Frequência (instante em que se produz): imediato; médio prazo; longo prazo   

O instante em que se produz o impacte conhece-se observando o intervalo de tempo que decorre entre 

a ação que provoca o impacte e o impacte propriamente dito. Considera-se o impacte como imediato 

se ocorrer logo após a ação ou, a médio e longo prazo, se existir um intervalo de tempo de menor ou 

maior duração entre a ação e o impacte. 

Magnitude: reduzida; média; elevada         

A magnitude é determinada consoante o grau de agressividade de cada uma das ações e a 

suscetibilidade dos fatores ambientais afetados, conforme se descreve em seguida: 
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 os impactes negativos sobre a qualidade do ambiente sonoro, qualidade da água, são 

considerados de magnitude média se ocorrer violação de critérios ou padrões de qualidade 

legalmente estabelecidos, sendo de magnitude elevada caso essa violação determina um 

considerável afastamento dos padrões estabelecidos, ou se a extensão das regiões afetadas 

seja importante, ou ainda se mantenha durante um período temporal alargado; 

 os impactes negativos sobre os solos e usos dos solos, são considerados de magnitude média 

se são afetadas áreas importantes, nomeadamente se esses solos possuírem boa aptidão para 

fins diferentes dos previstos no projeto, sendo considerados de magnitude elevada se o projeto 

afetar em grande extensão áreas inseridas na RAN; 

 os impactes negativos sobre a geologia e geomorfologia são considerados de magnitude média 

quando determinam importantes afetações sobre as formas de relevo naturais pré-existentes 

introduzindo alterações nas linhas originais de relevo na orografia, afetem ou destruam formas 

naturais, pontos dominantes, abrangendo sectores especialmente importantes de vistas 

panorâmicas, cumeadas, vales, ou atingem de algum modo o património geológico protegido por 

legislação específica; os impactes são considerados de magnitude elevada se a importância dos 

conjuntos ou elementos geológicos ou geomorfológicos, ou ainda se a extensão das áreas 

afetadas são consideráveis; 

 os impactes negativos sobre a biodiversidade, são considerados de magnitude média quando 

determinam afetações sobre o equilíbrio dos ecossistemas existentes introduzindo roturas ou 

alterações nos processos ecológicos, afetando ou destruindo em efetivos, diversidade ou 

estabilidade das populações, espécies animais ou vegetais endémicas raras ou ameaçadas, ou 

atingem de algum modo o património natural protegido por legislação específica; os impactes 

são considerados de magnitude elevada se a importância dos equilíbrios ou das espécies 

afetadas seja grande ou ainda se a extensão das áreas afetadas seja considerável; 

 no que se refere a áreas classificadas pertencentes à REN, os impactes são considerados 

negativos de magnitude média quando determinam alterações ao uso do solo previsto e às áreas 

classificadas de acordo com a legislação vigente incluídas nos instrumentos regulamentares das 

figuras de ordenamento do território; são considerados de magnitude elevada se a importância 

e/ou extensão das áreas afetadas forem consideráveis; 

 no que se refere à paisagem, embora se trate de um fator ambiental de maior subjetividade, é 

aceite com relativo consenso que devem ser considerados impactes negativos de magnitude 

média aqueles que determinassem alterações sobre áreas de reconhecido valor cénico ou 

paisagístico, em função do seu valor intrínseco ou da sua raridade, tendo em consideração o 

grau de intrusão visual provocado, a sensibilidade paisagística e visual da área, a extensão da 

área afetada e o número de potenciais observadores envolvidos, atendendo à proximidade de 

aglomerados e à acessibilidade da zona, sendo considerados de magnitude elevada se os 

referidos parâmetros assumirem uma expressão importante; 



VENTOMINHO – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 
 
SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DO ALTO MINHO I 
(2.ª FASE) 
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 

19083 - VENTOMINHO – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. – Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase)  

197 

 em relação aos aspetos de ordenamento do território, população e atividades económicas, os 

impactes são considerados de magnitude média, positivos ou negativos, consoante o sentido 

das alterações introduzidas, quando interferem com instrumentos, planos ou políticas de 

ordenamento anteriormente estabelecidos, induzem alterações sobre a forma e os padrões de 

vida das populações afetadas, determinam modificações no padrão de mobilidade, atividade 

económica e emprego das populações, ou quando envolvem grandes investimentos, devendo 

ser considerados de magnitude elevada quando a extensão das regiões afetadas ou das 

populações envolvidas assim o determinam. 

 relativamente ao património arqueológico, arquitetónico e etnológico a magnitude é elevada se 

o impacte for direto, ou seja, provocado pela construção e exploração do projeto, e implicar uma 

destruição total da ocorrência. É média se implicar uma destruição parcial ou a afetação da sua 

envolvente próxima. A magnitude é reduzida se traduzir uma degradação menos acentuada ou 

uma intrusão na zona envolvente também com menor expressão volumétrica ou mais afastada 

da ocorrência. 

Reversibilidade: irreversível; reversível        

A reversibilidade do impacte, é considerada consoante os respetivos efeitos permaneçam (sendo 

considerável irreversível, independentemente do período de tempo em análise) ou se anulem (logo 

reversível) quando cessar a respetiva causa. 

Probabilidade ou grau de certeza: certo; provável; improvável (probabilidade muito baixa)  

O grau de certeza ou a probabilidade de ocorrência de impactes é determinado com base no 

conhecimento das características intrínsecas de cada uma das ações e de cada fator ambiental, o que 

permite assim considerar consequências certas, prováveis ou improváveis. 

Impacte minimizável ou compensável:         

Capacidade de minimização ou compensação perante o impacte, este pode ser minimizável ou 

compensável (M) ou Não Minimizável e compensável (N). 

 Significância: muito significativo, significativo ou pouco significativo    

A significância de um impacte é influenciada por todos os restantes critérios de avaliação, em particular 

a intensidade, a duração, a reversibilidade do impacte e a capacidade de minimização ou 

compensação. A significância de um impacte leva ainda em conta o cumprimento da legislação 

específica vigente, a interferência com populações, a afetação do equilíbrio dos ecossistemas 

existentes, a afetação de áreas de reconhecido valor cénico ou paisagístico, etc. 

7.2 IDENTIFICAÇÃO DAS PRINCIPAIS AÇÕES GERADORAS DE IMPACTES 

As principais ações geradoras de efeitos ambientais fazem-se sentir durante diversas fases que se 

estendem desde o planeamento da obra até à sua desativação ou possível reconversão: 

planeamento/projeto, construção, exploração e desativação/reconversão. 
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Na fase de projeto ou planeamento prevê-se uma perturbação muito reduzida, ou sem significado, na 

área, pela ação dos técnicos implicados na planificação da obra. Para as restantes fases (construção, 

exploração e desativação), distinguem-se as seguintes ações que se descrevem para o projeto do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase). 

C – Construção do Sobreequipamento do Parque Eólico 

 C1 – Arrendamento dos terrenos destinados ao Sobreequipamento do Parque Eólico; 

 C2 – Instalação e utilização dos estaleiros e zonas de armazenamento temporário de materiais 

diversos; 

 C3 – Movimentação de pessoas, máquinas e veículos afetos às obras, incluindo circulação de 

pesados; 

 C4 – Abertura de caminhos de acesso a cada aerogerador; 

 C5 – Abertura e fecho de valas para instalação dos cabos elétricos de interligação entre os 

aerogeradores do Sobreequipamento e o aerogerador mais próximo existente, ou diretamente à 

subestação; 

 C6 – Transporte de materiais diversos para construção das fundações e outros trabalhos de 

construção civil (betão, saibro, tout-venant, entre outros); 

 C7 – Abertura de caboucos para as fundações das torres dos aerogeradores; 

 C8 – Betonagem dos maciços de fundação das torres dos aerogeradores; 

 C9 – Construção das plataformas de apoio à montagem dos aerogeradores; 

 C10 – Transporte dos componentes dos aerogeradores e equipamentos de instalações elétricas; 

 C11 – Montagem dos aerogeradores (torre, cabine e pás) no local; 

 C12 – Transporte de materiais sobrantes resultantes de escavações; 

 C13 – Recuperação paisagística das zonas intervencionadas através de arranjos exteriores finais. 

E – Exploração do Sobreequipamento do Parque Eólico 

 E1 – Presença de caminhos; 

 E2 – Presença e funcionamento dos aerogeradores; 

 E3 – Manutenção dos aerogeradores; 

 E4 – Produção de energia renovável; 

 E5 – Arrendamento dos terrenos do Sobreequipamento do Parque Eólico; 

 E6 – Trabalhos de manutenção dos acessos e sistemas de drenagem; 

 E7 – Circulação de pessoas e veículos; 

 E8 – Substituição de componentes dos aerogeradores com recurso a grua. 

D – Desativação do Sobreequipamento do Parque Eólico 

 D1 – Desmontagem dos aerogeradores; 

 D2 – Transporte dos equipamentos e materiais; 

 D3 – Remoção dos cabos subterrâneos; 

 D4 – Recuperação paisagística. 
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As ações acima referidas são passíveis de gerar impactes sobre os descritores ambientais referidos e 

analisados anteriormente. Segue-se a previsão e avaliação dos impactes, por descritor. 

7.3 PREVISÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES NAS FASES DE CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO 

7.3.1 Impactes sobre o Clima e Alterações Climáticas 

7.3.1.1 Fase de Construção 

De acordo com a tipologia dos trabalhos que se prevê executar, considera-se que não ocorrerão 

impactes sobre o clima decorrentes da implantação do projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico 

do Alto Minho I (2.ª Fase). Considera-se que as perturbações na fase de construção não originarão 

qualquer impacte nas variáveis climáticas, visto ser muito localizadas. 

7.3.1.2 Fase de Exploração 

Considera-se que será originado um impacte positivo sobre o clima durante a fase de exploração, 

devido ao contributo deste projeto no combate às alterações climáticas. O projeto passará a produzir 

eletricidade a partir de uma fonte de energia renovável, alternativo à produção de eletricidade a partir 

de combustíveis fósseis. Assim, considerando a produtividade média anual do Sobreequipamento do 

Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase), estimada em 93 GWh, estima-se que se evitem anualmente 

a emissão de cerca de 18,6 mil toneladas relativamente à produção em central a carvão (segundo o 

artigo 8.º da Diretiva n.º 16/2018 da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, publicado no 

n.º 240 do Diário da República, a 13 de dezembro de 2018). 

A implementação do projeto irá ainda contribuir para o cumprimento dos objetivos nacionais e 

comunitários em matéria de energias renováveis e para a redução das emissões de GEE, gerando-se 

um impacte positivo, direto, permanente, imediato, de magnitude média, reversível, certo, logo 

significativo. 

7.3.1.3 Fase de Desativação 

Não se prevê ocorrerem impactes sobre o clima na fase de desativação. 

7.3.1.4 Síntese de Impactes 

No quadro seguinte apresenta-se uma síntese de impactes sobre o clima e alterações climáticas, 

associados à fase de exploração do Projeto. 



VENTOMINHO – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 
 
SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DO ALTO MINHO I 
(2.ª FASE) 
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 

19083 - VENTOMINHO – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. – Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase)  

200 

Quadro 58 – Síntese de impactes para o descritor Clima e Alterações Climáticas. 
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E E2; E4 

Redução dos Gases de Efeito 
de Estufa e cumprimento dos 

objetivos nacionais e 
internacionais sobre as 

energias renováveis 

P D P I M R C - S 

Fase: Construção (C); Exploração (E); Desativação (D); Sinal (natureza do impacte): Positivo (P); Negativo (N); Efeito; Direto (D); 
Indireto (I); Persistência: Esporádica (E); Temporário (T); Permanente (P); Frequência (ocorrência no tempo): Imediatos (I); Médio 
Prazo (M); Longo Prazo (L); Magnitude: Reduzida (R); Média (M); Elevada (E); Reversibilidade: Reversível (R); Irreversível (I); 
Probabilidade (grau de certeza): Certo (C); Provável (P); Improvável/Probabilidade muito baixa(I); Capacidade de Minimização 
ou Compensação: Minimizável ou compensável (M); Não Minimizável e compensável (N); Significância: Muito Significativo (M); 
Significativo (S); Pouco Significativo (P). 

7.3.2 Impactes sobre a Geologia e Geomorfologia 

7.3.2.1 Fase de Construção 

Atendendo às especificidades do projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I 

(2.ª Fase), as atividades com maior potencial impactante sobre a geologia e geomorfologia na fase de 

construção relacionam-se com: 

 As escavações e/ou aterros associados à construção das plataformas, valas de cabos, acessos 

e à execução das fundações: a reduzida profundidade prevista para as escavações assim como 

ao reduzido volume de material necessário para a construção das plataformas, considera-se este 

impacte como negativo, direto, permanente, imediato, de magnitude reduzida, irreversível, certo, 

minimizável. Em suma, considera-se este impacte como um impacte pouco significativo; 

 A abertura de acessos e a construção das plataformas provocará a alteração da morfologia local 

do terreno numa pequena extensão, pelo que se considera o impacte gerado como negativo, 

direto, permanente, imediato, de magnitude reduzida, irreversível, certo, e minimizável, 

classificando-se como pouco significativo; 

 A afetação de afloramentos rochosos, no caso do Subparque de Picos durante a abertura de 

acessos, a execução das plataformas e das valas de cabos, irá causar um impacte negativo, 

direto, permanente, imediato, de magnitude reduzida, irreversível, certo, não minimizável. Em 

suma, considera-se este impacte como um impacte pouco significativo, face à diminuta extensão 

de afloramentos rochosos a afetar. Salienta-se que em fase de projeto de execução serão 

efetuados pequenos ajustes ao projeto de forma a evitar ao máximo a afetação dos afloramentos 
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rochosos existentes neste Subparque, tendo sido incluído no presente Relatório Síntese uma 

medida de minimização a contemplar esta situação; 

 Os sobrantes das escavações são utilizados para aterro de acessos e plataformas, sendo o 

restante para recuperar áreas degradadas, pelo que se considera um impacte nulo. 

Refira-se que a conceção do projeto, em fase de estudo prévio, foi sensível à não afetação dos blocos 

graníticos de grandes dimensões, por forma a preservar a identidade dos maciços rochosos. 

7.3.2.2 Fase de Exploração 

Na fase de exploração, as atividades com maior potencial impactante sobre a geologia e geomorfologia 

relacionam-se com: 

 Na fase de exploração manter-se-ão os impactes resultantes da artificialização das formas, 

sobretudo devido à presença dos acessos e dos aerogeradores. Serão, desta forma, expectáveis 

impactes negativos, diretos, permanentes, imediatos, de magnitude reduzida, irreversíveis, 

certos, e não minimizável, classificando-se como pouco significativo. 

 Conforme referido na situação de referência a área de implantação do Subparque de Picos é 

abrangida por um pedido de Prospeção e Pesquisa de depósitos minerais. Face à dimensão das 

infraestruturas previstas implementar no presente projeto dentro da área de prospeção e 

pesquisa, e fase à dimensão da área de pesquisa propriamente dita (cerca de 33 km2), considera-

se um impacte negativo, direto, permanente, imediato, de magnitude reduzida, irreversível, 

provável, e não minimizável, classificando-se como pouco significativo. 

7.3.2.3 Fase de Desativação 

Após a remoção dos equipamentos e instalações permanentes do Projeto, será executada a atividade 

de recuperação paisagística, considerando-se que se recuperará parte da morfologia original do 

terreno. Deste modo, prevê-se que ocorrerá um impacte positivo, direto, permanente, imediato, de 

magnitude reduzida, irreversível, certo, e pouco significativo. 

7.3.2.4 Síntese de Impactes 

No quadro seguinte apresenta-se uma síntese de impactes sobre a geologia e geomorfologia, 

associados às fases de construção, de exploração e de desativação do Projeto. 
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Quadro 59 – Síntese de impactes para o descritor Geologia e Geomorfologia. 

FASE 
AÇÕES 
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C C4, C5, C7, C9 

Escavações e/ou aterros 
associados à construção das 
plataformas, valas de cabos, 
acessos e à execução das 

fundações 

N D P I R I C M P 

C C4, C5, C7, C9 
Alteração da morfologia local 

do terreno 
N D P I R I C M P 

C C4, C5, C7, C9 
Eventual afetação de 

afloramentos rochosos 
N D P I R I C N P 

E E1, E2 
Artificialização das formas, 

devido à presença dos 
acessos e aerogeradores 

N D P I R I C N P 

E E1, E2 

Ocupação de área afeta a 
um pedido de prospeção e 

pesquisa de depósitos 
minerais 

N D P I R I P N P 

D D4 
Recuperação da morfologia 

local do terreno 
P D P I R I C - P 

Fase: Construção (C); Exploração (E); Desativação (D); Sinal (natureza do impacte): Positivo (P); Negativo (N); Efeito; Direto (D); 
Indireto (I); Persistência: Esporádica (E); Temporário (T); Permanente (P); Frequência (ocorrência no tempo): Imediatos (I); Médio 
Prazo (M); Longo Prazo (L); Magnitude: Reduzida (R); Média (M); Elevada (E); Reversibilidade: Reversível (R); Irreversível (I); 
Probabilidade (grau de certeza): Certo (C); Provável (P); Improvável/Probabilidade muito baixa(I); Capacidade de Minimização 
ou Compensação: Minimizável ou compensável (M); Não Minimizável e compensável (N); Significância: Muito Significativo (M); 
Significativo (S); Pouco Significativo (P). 

7.3.3 Impactes sobre o Solo e Uso e Ocupação do Solo 

7.3.3.1 Fase de Construção 

Durante a fase de construção das infraestruturas descritas neste documento, os principais impactes 

negativos resultam da ocupação irreversível dos solos e modificação dos usos atuais pelo projeto de 

forma definitiva, bem como a ocupação temporária resultante das atividades de obra, como sejam a 

instalação e funcionamento de estaleiros, e a constituição de áreas de depósito temporário de terras, 

com afetação dos usos atuais dos solos nestes locais. 

No que respeita às áreas de apoio à obra e estaleiros, o impacte gerado dependerá da área afetada e 

dos locais selecionados para a sua instalação. Neste caso, os locais previstos para a instalação de 

estaleiros terão 1500 m2 cada, e a localização está ilustrada na Figura 3 (Picos) e na Figura 4 

(Mendoiro/Bustavade). Sublinha-se que correspondem às áreas utilizadas anteriormente, aquando a 

fase de construção do Parque Eólico do Alto Minho I. 

Os impactes decorrentes da instalação das infraestruturas que compõem o Sobreequipamento do 

Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) prendem-se com a modificação dos usos praticados nas áreas 
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onde serão realizadas diretamente as intervenções. Pela análise do Desenho 4, todas as intervenções 

serão realizadas em áreas classificadas como “matos”, o que corresponde a um impacte negativo, 

direto, permanente, imediato, de magnitude reduzida, reversível (aquando a desativação do projeto), 

certo e minimizável. Considera-se que a magnitude do impacte é reduzida, pois a classe de ocupação 

que será afetada não corresponde a qualquer área com potencial interesse conservacionista. Deste 

modo, o impacte gerado será pouco significativo. 

O Quadro 60 apresenta uma estimativa da área afetada pela construção do Sobreequipamento do 

Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase). De notar que é o valor total para a colocação de 

7 aerogeradores, pois cada uma das plataformas ocupa 0,249 ha. Deste modo, as áreas das 

plataformas totalizam cerca de 1,7 ha para o conjunto dos aerogeradores (Mendoiro/Bustavade e Picos; 

Quadro 60). 

Quadro 60 – Extensão das classes de ocupação de solo intervencionadas pelo projeto (m2). 

ÁREA 

SUBPARQUE 

TOTAL MENDOIRO/BUSTAVADE PICOS 

OCUPAÇÃO Matos Matos Rocha nua 

AEROGERADOR/ 
PLATAFORMA 

9 963,00 7472,25 - 17 435,25 

ACESSO 17 091,80 9 999,45 3 227,85 30 319,10 

VALA DE CABOS 8 642,25 3 367,20 1 049,00 13058,45 

TOTAL 35 697,05 25 115,75 60 812,80 

Para os acessos contabilizou-se uma largura máxima de 8,1 m (situação mais desfavorável, já que 

poderá não ser necessário a colocação de valetas dos dois lados dos acessos; Figura 55) e para a vala 

de cabos uma largura de 3 m de afetação (quando se encontra ao lado do acesso) ou de 5,5 m (quando 

não é possível ter a vala de cabos ao lado do acesso a construir; Figura 56). 

 

Figura 55 – Área a intervencionar para a abertura de novos acessos. 
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Figura 56 – Área a intervencionar para a abertura da vala de cabos quando não existe um acesso 

paralelo. 

Conforme se pode observar no Quadro 60 prevê-se uma afetação total de cerca de 6,1 ha com a 

implementação do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase). 

Os restantes impactes sobre os solos, para a fase de construção, tais como, ocorrência de derrames 

de óleos, combustíveis e produtos afins decorrentes da utilização de máquinas e veículos afetos às 

obras e a rejeição de diversos tipos de resíduos sólidos (embalagens de cartão, plásticos, metais e 

vidros) responsáveis por situações de poluição pontual, são impactes de fácil controlo e diretamente 

dependentes do comportamento do empreiteiro e respetivos trabalhadores em obra. Desta forma 

considera-se que o impacte é negativo, direto, esporádico, imediato, de magnitude reduzida, reversível, 

improvável e minimizável, sendo, portanto, pouco significativo. Poderá ser minimizado ou mesmo 

anulado com uma correta aplicação das medidas de minimização propostas. 

7.3.3.2 Fase de Exploração 

No que concerne à ocupação do solo, em fase de exploração das infraestruturas que compõem o 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase), prevê-se a manutenção da ocupação 

do solo, não se prevendo impactes negativos nesta fase. De notar que algumas das áreas afetadas na 

fase anterior (fase de construção) terão infraestruturas à superfície (aerogeradores, faixa de rodagem 

dos acessos e rede de drenagem). Considera-se que todas as alterações diretas sobre usos do solo 

ocorrem durante a fase de construção, pelo que não são expetáveis impactes diretos nos usos do solo 

atribuíveis à exploração do projeto eólico. Excetuam-se as áreas que serão requalificadas no final da 

fase de construção, que deverão recuperar as caraterísticas originais (ou próximas destas), isto é, as 

caraterísticas atuais, no início da fase de exploração. 

Durante as ações de manutenção dos acessos, das plataformas e dos aerogeradores poderão ocorrer 

derrames de óleos, combustíveis e produtos afins decorrentes da utilização de máquinas e veículos 

afetos às manutenções que poderão conduzir a uma contaminação dos solos. No entanto, a ocorrência 
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destas situações será improvável, sendo que (a ocorrerem) irão gerar um impacte negativo, direto, 

esporádico, imediato, de magnitude reduzida, reversível, improvável, minimizável e pouco significativo. 

7.3.3.3 Fase de Desativação 

Na fase de desativação ocorrerá a remoção integral de todos os equipamentos e instalações 

permanentes do Projeto, garantindo a recuperação das características pré-existentes após a 

implementação de ações de recuperação. Prevê-se que os solos recuperados adquiram o seu potencial 

de uso original que, como se constatou, será forçosamente reduzido, resultando localmente um impacte 

positivo, direto, permanente, imediato, de magnitude reduzida, reversível, certo, e pouco significativo. 

Como nesta fase se prevê a utilização de maquinaria para a remoção das estruturas, poderá ocorrer a 

contaminação dos solos, considerando-se este impacte como negativo, direto, esporádico, imediato, 

de magnitude reduzida, reversível, improvável, minimizável e pouco significativo. 

7.3.3.4 Síntese de Impactes 

No quadro seguinte apresenta-se uma síntese de impactes sobre o uso e ocupação do solo, associados 

às fases de construção, de exploração e de desativação do Projeto. 

Quadro 61 – Síntese de impactes para o descritor Uso e Ocupação do solo. 

FASE 
AÇÕES 
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C C4, C5, C8, C9 
Alteração dos usos do 

solo 
N D P I R R C M P 

C 
C2, C3, C4, C5, C6, 

C7, C8, C9, C10, 
C11, C12, C13 

Contaminação dos solos N D E I R R I M P 

E E3, E6, E7 E8 Contaminação dos solos N D E I R R I M P 

D D4 
Remoção das 
infraestruturas 
permanentes 

P D P I R R C - P 

D D1, D2, D3 Contaminação dos solos N D E I R R I M P 

Fase: Construção (C); Exploração (E); Desativação (D); Sinal (natureza do impacte): Positivo (P); Negativo (N); Efeito; Direto (D); 
Indireto (I); Persistência: Esporádica (E); Temporário (T); Permanente (P); Frequência (ocorrência no tempo): Imediatos (I); Médio 
Prazo (M); Longo Prazo (L); Magnitude: Reduzida (R); Média (M); Elevada (E); Reversibilidade: Reversível (R); Irreversível (I); 
Probabilidade (grau de certeza): Certo (C); Provável (P); Improvável/Probabilidade muito baixa(I); Capacidade de Minimização 
ou Compensação: Minimizável ou compensável (M); Não Minimizável e compensável (N); Significância: Muito Significativo (M); 
Significativo (S); Pouco Significativo (P). 
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7.3.4 Impactes sobre a Biodiversidade 

7.3.4.1 Fase de Construção 

Apesar da bibliografia especializada referir a potencial presença de 12 espécies vegetais com interesse 

conservacionistas, nas áreas de implantação do projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico do 

Alto Minho I (2.ª Fase), a flora vascular e a vegetação natural não revelaram quaisquer valores 

significativos, em resultado das atividades humanas relacionadas com pastorícia (essencialmente para 

gado bovino e equino) e atividades silvícolas. A ocorrência periódica de incêndios florestais constituiu 

também um fator importante de degradação no sector onde se enquadram as áreas em estudo. 

Durante a fase de construção do projeto são expectáveis impactes negativos sobre a flora vascular e 

sobre as comunidades vegetais, que resultam fundamentalmente da destruição física de indivíduos ou 

de populações de espécies de plantas vasculares; e da perturbação de biótopos/habitats naturais. 

Para a implantação das infraestruturas que compõem o projeto será necessário proceder à construção 

de acessos até aos locais dos novos aerogeradores e construção das plataformas o que irá implicar a 

remoção da vegetação. Dada a extensão dos novos acessos (aproximadamente 3,7 km, divididos do 

seguinte modo: cerca de 2,1 km no Subparque de Mendoiro/Bustavade e cerca de 1,6 km no 

Subparque de Picos), considera-se o impacte decorrente deste tipo de intervenção como negativo, 

direto, permanente, imediato, de magnitude reduzida, reversível, certo, minimizável e pouco 

significativo face às características do coberto vegetal presente. Salienta-se que parte das intervenções 

(parte das plataformas, a vala de cabos, as áreas de estaleiro e de depósito de materiais) será sujeita 

a recuperação paisagística, por meio de colocação de terra vegetal, sendo nestes locais a afetação é 

temporária. 

A movimentação de maquinaria pesada e de pessoal adstrito à obra fora das zonas a intervencionar 

pode levar à destruição local da vegetação, através da compactação do solo, que aumenta a sua 

resistência mecânica ao desenvolvimento radicular das plantas e, consequentemente, dificulta a sua 

sobrevivência e capacidade de regeneração. Como quase a totalidade destas áreas será 

posteriormente sujeita a recuperação paisagística, por meio de colocação de terra vegetal, a 

regeneração da vegetação será facilitada, avaliando-se este impacte como negativo, direto, temporário, 

imediato, de magnitude reduzida, reversível, provável, minimizável e pouco significativo. 

Além da perturbação mecânica, poderá ocorrer uma perturbação química sobre as espécies vegetais, 

caso haja derrame de óleos, combustíveis e produtos afins decorrentes da utilização de máquinas e 

veículos afetos às obras. Estas situações de poluição pontual são impactes de fácil controlo e 

diretamente dependentes do comportamento do empreiteiro e respetivos trabalhadores em obra. Desta 

forma considera-se que o impacte é negativo, indireto, esporádico, imediato, de magnitude reduzida, 

reversível, improvável e minimizável, sendo, portanto, pouco significativo. 

Relativamente à fauna, na fase de construção, para além da presença de veículos e máquinas 

indispensáveis para a realização da obra, e da inevitável perturbação humana, também responsáveis 
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pelo aumento de ruído, haverá igualmente movimentação de terras, de modo a efetuar as valas para 

colocação dos cabos de transporte de energia, os acessos, as fundações dos próprios aerogeradores 

e respetivas plataformas. Em todas estas atividades poderá ocorrer esmagamento ou concussão de 

pequenos animais (répteis, anfíbios e pequenos mamíferos), gerando-se um impacte negativo, direto, 

esporádico, imediato, de magnitude reduzida, irreversível, provável, minimizável e pouco significativo. 

Além dos impactes relativos à mortalidade da fauna, durante esta fase, poderá existir um impacte 

relativo à perturbação da presença humana. Assim: 

 As ações relativas ao corte da vegetação existente irão provocar impactes negativos sobre a 

fauna, resultando num empobrecimento faunístico do local, particularmente para as espécies que 

dependem e estão intimamente associadas ao habitat arbustivo. Desta ação é de esperar o 

afastamento das espécies que se alimentam das espécies vegetais presentes, ou que utilizam 

estes habitats para as suas atividades circadianas ou sazonais de alimentação, abrigo, 

nidificação ou reprodução; 

 Relativamente aos grupos faunísticos que serão afetados nesta fase, prevê-se que serão a 

mamofauna e a herpetofauna. Uma vez que não foram identificados locais de nidificação em 

particular nas áreas do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase), antevê-

se que um número reduzido de indivíduos e de espécies da fauna será negativamente afetado 

neste período anual específico. 

As mesmas atividades originarão uma perturbação dos locais de repouso, alimentação e reprodução 

de várias espécies faunísticas que estão presentes (aves, mamíferos), que resultarão num afastamento 

temporário desses indivíduos. Tendo em conta a reduzida área de intervenção, gerar-se-á um impacte 

negativo, indireto, temporário, imediato, de magnitude reduzida, reversível, provável, minimizável e 

pouco significativo. 

No que diz respeito especificamente ao Lobo, de acordo com os dados obtidos em planos de 

monitorização recentes, não está demonstrado que a construção de um parque eólico seja incompatível 

com a ocorrência da espécie na zona de implantação de um projeto desta natureza, tendo-se 

confirmado a presença de dejetos de Lobo nas áreas de vários parques eólicos durante a execução 

das respetivas obras. Adotando uma visão conservadora, admite-se que a perturbação causada pelas 

obras de construção do Subparque de Picos influencie o comportamento da alcateia da Peneda, já que 

este Subparque se encontra inserido em território desta alcateia. Considera-se esse impacte como 

negativo, indireto, temporário, imediato, de magnitude média, reversível, provável, minimizável e 

significativo para o Subparque de Picos. De relembrar que o Subparque de Mendoiro/Bustavade não 

está inserido em qualquer território de alcateia, não se prevendo qualquer impacte para esta área. 

7.3.4.2 Fase de Exploração 

Relativamente à flora, embora quase a totalidade das áreas intervencionadas seja sujeita a um plano 

de recuperação, a exploração de um projeto eólico gera sempre impactes negativos para as formações 
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vegetais, dado que a criação e reabilitação de acessos aumenta a circulação de pessoas e veículos a 

locais outrora inóspitos, avaliando-se o impacte gerado como negativo, indireto, esporádico, imediato, 

de magnitude reduzida, reversível, improvável, minimizável, e pouco significativo. 

Um parque eólico não requer grande circulação de pessoas, nem de veículos, durante a fase de 

exploração, pelo que a perturbação que a utilização dos caminhos no Sobreequipamento do Parque 

Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) produzirá sobre a fauna será muito diminuta. Salienta-se que a 

circulação geral na zona durante a exploração do projeto eólico será reduzida, pois a maioria dos 

veículos estará apenas afeta à manutenção do projeto, sendo a sua circulação residual. Face à 

pequena extensão dos novos troços de acesso (cerca de 3,7 km), admite-se que o impacte gerado pelo 

atropelamento de animais será negativo, direto, esporádico, imediato, de magnitude reduzida, 

irreversível, improvável, minimizável, e pouco significativo. 

Além de um improvável impacte sobre os animais causado pelo atropelamento, prevê-se que a própria 

presença humana (circulação de pessoas e veículos afetos a trabalhos de manutenção dos 

aerogeradores) cause uma perturbação sobre a comunidade faunística, gerando-se um impacte 

negativo, direto, esporádico, imediato, de magnitude reduzida, reversível, provável, minimizável e, logo, 

pouco significativo. 

A própria presença das novas estruturas parece ser um fator que interfere de forma negativa na 

densidade de vários grupos de animais, tendo o Lobo uma importância grande, visto que esta tanto os 

efetivos como o habitat desta espécie se apresentam protegidos. Embora a espécie esteja distante da 

zona de implantação dos novos aerogeradores do Subparque de Mendoiro/Bustavade, admite-se que 

ocorrerá um impacte sobre esta espécie gerado pela presença das estruturas e pela presença humana 

no Subparque de Picos. Este impacte considera-se negativo, indireto, permanente, a médio prazo, de 

magnitude reduzida, reversível, provável, minimizável e pouco significativo. 

Considera-se que os principais impactes causados na fauna durante a fase de exploração do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) dizem respeito ao risco de colisão de 

morcegos e aves com os novos 7 aerogeradores (Gómez-Catasús et al., 2018). Apresenta-se, em 

seguida, um resumo dos impactes para a comunidade das aves e para o grupo dos morcegos. 

Impactes sobre Aves 

Os aerogeradores podem perturbar o comportamento das aves, bem como constituir uma causa de 

mortalidade por três modos diferentes: colisão com as pás rotativas; colisão com a própria coluna do 

aerogerador; ou sendo presas pelo campo de pressão originado pela rotação das pás (barotrauma). 

As características da avifauna existente nas imediações de um parque eólico são fatores determinantes 

para a avaliação do impacte causado pela colisão com os aerogeradores. Fatores biológicos como o 

tipo de voo, comportamento gregário, características físicas e capacidade de visão fazem variar, em 

grande medida, o risco de colisão. Os estudos específicos de aves parecem demonstrar que existe 
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pouco efeito em espécies de aves residentes, existindo, no entanto, preocupações relativas a espécies 

migradoras e indivíduos juvenis, devido à falta de familiaridade com as posições dos aerogeradores. 

Um fator importante para minimização da incidência que um parque eólico pode ter na avifauna é a 

localização escolhida para cada um dos aerogeradores. Vários estudos têm demonstrado que nem 

todos os aerogeradores de um parque eólico causam a mesma mortalidade de aves. Os aerogeradores 

situados nas extremidades de uma fila têm um impacte três vezes superior que os do interior, e os 

aerogeradores situados próximo de zonas abruptas (encostas com declive acentuado) registam uma 

mortalidade duas vezes superior aos outros. Tal fenómeno pode dever-se ao facto de ser precisamente 

nestas zonas que se originam os ventos dos declives que as aves de rapina frequentemente utilizam 

nas suas deslocações. A implementação dos aerogeradores do Sobreequipamento do Parque Eólico 

do Alto Minho I (2.ª Fase) não abrange zonas de escarpas, considerando-se uma menor probabilidade 

da taxa de mortalidade nestes aerogeradores comparativamente aos localizados numa zona de 

cumeada.\ 

As condições climatéricas da zona de implantação dos parques eólicos são outro fator que pode 

aumentar consideravelmente o risco de colisão das aves. Os nevoeiros abundantes aumentam 

bastante o risco de colisão e o vento forte (imprescindível para um bom rendimento de um parque 

eólico) aumenta o risco de colisão ao diminuir o controlo que as aves têm do voo e, consequentemente, 

ao tornar mais imprecisas as suas manobras de voo. Vários estudos revelam taxas mais elevadas de 

mortalidade causadas pelos aerogeradores em noites de fortes ventos e/ou má visibilidade. Pelo 

conhecimento específico que se tem das áreas em análise, considera-se que a zona do Subparque de 

Picos apresenta períodos de nevoeiro mais frequentes, comparativamente com o Subparque de 

Mendoiro/Bustavade. 

No que diz respeito ao Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase), os grupos de 

aves que poderão sofrer maior impacte são as planadoras (aves de rapina e corvídeos) e os 

passeriformes em migração. Este facto poderá ser explicado, no caso das aves de rapina, pela riqueza 

específica de espécies potencialmente existentes na área de estudo (estão referenciadas para o 

conjunto do Sobreequipamento 9 espécies da família Accipitridae e 3 da família Falconidae) e pela 

altura média do voo ser coincidente com as pás rotativas. Para o segundo grupo, a maior probabilidade 

de impacte poderá ser explicada pelo desconhecimento da localização dos aerogeradores. 

Tratando-se de um Sobreequipamento de um projeto eólico já em exploração (e que foi sujeito a um 

processo de avaliação de impacte ambiental, com os respetivos períodos de monitorização que 

incluíram a avaliação da avifauna), analisaram-se os últimos relatórios de monitorização para cada uma 

das zonas: Mendoiro/Bustavade (TPF, 2013) e Picos (Procesl, 2011). Assim, o Subparque Eólico de 

Mendoiro/Bustavade foi avaliado durante 5 ciclos anuais, em que se verificou que ocorreu um lento 

“crescimento dos parâmetros (abundância absoluta, riqueza específica e densidade)”, tendo-se notado 

“um restabelecimento gradual das populações de aves, amostradas na situação de referência, 

prevendo-se que esse crescimento dos parâmetros amostrados ocorra nos anos subsequentes até 

atingir um nível de equilíbrio, do qual já se está muito próximo”. Verificou-se a ocorrência de mortalidade 

por colisão com os 26 aerogeradores, contabilizando-se em 25 cadáveres nos últimos dois anos 
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amostrados (através de campanhas de prospeção de periodicidade semanal), o que significa que a 

mortalidade detetada por ano foi de, aproximadamente, 1 cadáver em cada 2 aerogeradores. A maioria 

dos cadáveres detetados correspondeu a uma espécie: Andorinha-dos-beirais Delichon urbicum, em 

períodos de migração (TPF, 2013). 

Passando ao Subparque Eólico de Picos (que foi avaliado em conjunto com as áreas de Santo António 

e Alto do Corisco), ocorreu a avaliação da sua comunidade avifaunística entre o segundo semestre de 

2006 e o final de 2009. No último ano monitorizado (2009), foram observadas apenas 10 espécies de 

aves (8 passeriformes e 2 aves de rapina), com densidades muito baixas (0,85 indivíduos/ha na época 

de migração; 0,32 indivíduos/ha na época da invernada). Ao longo de dois anos de prospeção em redor 

dos aerogeradores, foram encontrados apenas 2 cadáveres de aves, sendo o local avaliado com menor 

mortalidade detetada. Mesmo aplicando as fórmulas de cálculo de mortalidade real (que 

exponenciaram a mortalidade para valores superiores à própria população de aves) conclui-se que “os 

resultados dos censos revelam que, após a entrada em funcionamento dos aerogeradores, não se 

observou uma redução brusca no número de indivíduos que utilizam a área, tal como seria de esperar 

caso as estimativas estivessem corretas”, facto que implicaria que as referidas populações teriam sido 

afetadas na sua totalidade (Procesl, 2011). 

Deste modo, a mortalidade foi confirmada para o projeto eólico do Alto Minho I, tanto na zona de Picos, 

como em Mendoiro/Bustavade, sendo proporcional à ocupação presente. Logicamente que em locais 

de maior densidade de aves, a probabilidade de mortalidade com o funcionamento dos aerogeradores 

é maior, mas a passagem migratória de aves (como espécies de Andorinhas-dos-beirais em migração) 

revelou que a mortalidade poderá não estar ligada com a densidade média anual, mas uma densidade 

pontual das espécies. 

Pela consulta dos relatórios de avifauna do Parque Eólico do Alto Minho I (e que se encontram 

resumidos no ponto 5.5.3.4 do presente documento), verifica-se que há a probabilidade de ocorrência 

de espécies de aves com elevado estatuto de ameaça em Portugal continental, e que não se encontram 

referidas nos documentos de referência da especialidade (nomeadamente no Atlas das aves 

Nidificantes). 

Face à dimensão (com 7 aerogeradores a serem instalados) do Sobreequipamento do Parque Eólico 

do Alto Minho I (2.ª Fase), e à sua configuração (com a colocação em zonas adjacentes a dois 

Subparques já existentes onde já estão instalados 52 aerogeradores (26 em cada Subparque), admite-

se que o impacte gerado sobre a avifauna é negativo, direto, esporádico, imediato, de magnitude média, 

irreversível, provável, minimizável e significativo. 

Impactes sobre Morcegos 

A colisão de morcegos com aerogeradores foi detetada em parques eólicos dos Estados Unidos da 

América desde os anos 90 do século XX, através da deteção de morcegos mortos no decurso de um 

estudo para avaliar o impacte de um parque eólico em aves no Minnesota (Osborn et al., 1996). A 

monitorização que efetuaram especificamente para os morcegos revelou uma maior taxa de 
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mortalidade (85%) no Verão. A prospeção foi efetuada entre maio e setembro e aproximadamente 46% 

dos morcegos foram encontrados num raio de até 15 m em redor do aerogerador e 69% num raio de 

20 m. Este foi o primeiro estudo com evidências de colisões frequentes de morcegos com 

aerogeradores (o número de morcegos mortos foi similar ao de aves, num período de 20 meses). 

Vários estudos afirmam que a maioria das colisões envolvem espécies migradoras de morcegos e 

ocorrem durante o Outono, em noites com más condições atmosféricas (noites de nevoeiro ou nuvens 

baixas) e em associação com elevadas mortalidades em aves. Morcegos a navegar visualmente podem 

ser influenciados por muitos dos mesmos fatores (por exemplo, abundância da espécie, condições 

climáticas, características da paisagem, tipo de utilização do terreno circundante, velocidade de rotação 

das pás, existência de corredores de migração ou de deslocação diária) que se pensa influenciarem a 

colisão de aves com aerogeradores (Osborn et al., 1996). 

Não existe informação relativamente à possível perturbação causada no sistema de ecolocação dos 

morcegos pelos sons produzidos pelos aerogeradores. Além disso, não foi descrito que os morcegos 

usassem os aerogeradores como locais de descanso. A maioria das espécies de morcegos envolvidas 

em colisões são solitárias e arborícolas, não existindo dados relativos aos efeitos potenciais sobre 

espécies cavernícolas. 

Pela compilação dos vários anos de monitorização dos abrigos de morcegos do próprio Parque Eólico 

do Alto Minho I, não estão identificadas estruturas que possam funcionar como abrigo para espécies 

cavernícolas em redor dos Subparques Eólicos de Mendoiro/Bustavade e de Picos. A consulta dos 

relatórios de monitorização de quirópteros revelou ainda que a atividade dos quirópteros foi elevada no 

Subparque Eólico de Mendoiro/Bustavade, tendo sido referido que “A atividade dos quirópteros ao 

longo das campanhas foi cerca de 23.1 contactos/h, sendo que 60% dos locais amostrados 

apresentaram uma atividade média superior a 20 contactos/h, e apenas 5% dos locais apresentaram 

uma média inferior a 10 contactos/h.” (TPF, 2014). 

O mesmo documento refere que a mortalidade de morcegos nos 26 aerogeradores de 

Mendoiro/Bustavade nos últimos 2 anos monitorizados foi de 38 cadáveres detetados (através da 

prospeção dos aerogeradores com uma periodicidade semanal), o que significa uma mortalidade média 

de aproximadamente 1 morcego morto por ano e por aerogerador. Relativamente às espécies, o último 

relatório do programa de monitorização adianta que a espécie mais abundante da área (Pipistrellus 

pipistrellus) foi também a mais detetada ao longo dos 4 anos de exploração, totalizando 29% dos 

cadáveres (TPF, 2014). 

Relativamente ao Subparque Eólico de Picos, a monitorização dos quirópteros no último ano amostrado 

(2009) confirmou a presença de apenas uma espécie (Morcego-hortelão Eptesicus serotinus), sendo 

ainda possível a presença de mais 3 espécies (pertencendo ao género Pipistrellus sp.), o que revelou 

que a área apresentava uma baixa riqueza específica. Apesar de se ter verificado uma diminuição da 

atividade dos morcegos entre 2006 e 2009 (passando de 3,25 para 1,71 passagens por ponto por 

período de amostragem), esta tendência de decréscimo “não estará associada ao funcionamento dos 

aerogeradores, uma vez que também foi observada para o conjunto dos pontos controlo” (Procesl, 
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2010). O Subparque Eólico de Picos revelou, ao longo das campanhas de prospeção realizadas em 

2008 e 2009, um total de 9 cadáveres de quirópteros (4 Pipistrellus pipistrellus; 2 Pipistrellus sp.; 

1 Nyctalus leisleri; 1 Nyctalus lasiopterus; e 1 Eptesicus serotinus), sendo que 4 dos cadáveres foram 

encontrados em redor de um aerogerador (Procesl, 2010). 

Face ao número substancial de potenciais espécies de morcegos presentes nas áreas de implantação 

do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase), e tendo em consideração que se 

tratam de 7 aerogeradores a serem instalados em zonas adjacentes a 52 aerogeradores já existentes 

nos Subparques de Mendoiro/Bustavade e Picos e que se confirmou a mortalidade de efetivos nos 

aerogeradores do Parque Eólico do Alto Minho I, admite-se que o impacte gerado sobre a comunidade 

de quirópteros é negativo, direto, esporádico, imediato, de magnitude média, irreversível, provável, 

minimizável e significativo. 

7.3.4.3 Fase de Desativação 

Em termos dos potenciais impactes negativos que poderão ocorrer nesta fase, a perturbação causada 

pelos trabalhos de remoção da infraestrutura será similar a alguns dos impactes que ocorrem durante 

a fase de construção do Projeto. Assim, prevê-se que a presença humana (maquinaria e homens) 

causará uma perturbação sobre as comunidades biológicas, sintetizando-se o impacte como negativo, 

direto, temporário, imediato, de magnitude reduzida, reversível, certo, minimizável e por isso, pouco 

significativo. Poderá também ocorrer mortalidade de animais por atropelamento ou esmagamento, 

considerando-se o impacte como negativo, direto, esporádico, imediato, de magnitude reduzida, 

irreversível, improvável, minimizável e pouco significativo. 

7.3.4.4 Síntese de Impactes 

No quadro seguinte apresenta-se uma síntese de impactes sobre a fauna e a flora, associados às fases 

de construção, de exploração e de desativação do Projeto. 

Quadro 62 – Síntese de impactes para o descritor Biodiversidade. 
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C 
C3; C4; C5; 

C7; C9 

Ações de remoção da 
vegetação, decapagem, 

compactação do solo 
N D P I R R C M P 

C 
C3; C4; C5; 
C6; C7; C9 

Mortalidade da vegetação pela 
ocupação direta e temporária 
de veículos e trabalhadores 

N D T I R R P M P 

C 
C2; C3; C5; 

C8; C10; 
C12 

Perda de vigor e/ou 
mortalidade da flora por 
contaminação dos solos 

N I E I R R I M P 
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FASE 
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C 
C3; C4; C5; 

C7; C10; 
C12 

Mortalidade por esmagamento/ 
atropelamento por viaturas e 

máquinas 
N D E I R I P M P 

C 
C2; C3; C4: 

C5; C7; C10; 
C11; C12 

Perturbação dos locais de 
repouso, alimentação e 

reprodução 
N I T I R R P M P 

C 
C2; C3; C4: 

C5; C7; C10; 
C11; C12 

Perturbação dos locais de 
repouso, alimentação e 

reprodução – Lobo (Picos) 
N I T I M R P M S 

E E3; E6; E7 
Perda de vigor e mortalidade 

das comunidades vegetais por 
contaminação. 

N I E I R R I M P 

E E7 
Mortalidade de animais por 

atropelamento pela circulação 
de viaturas 

N D E I R I I M P 

E E3; E7 
Perturbação dos locais de 

repouso, alimentação e 
reprodução 

N D E I R R P M P 

E 
E2; E3; E6; 

E7 

Afastamento por perturbação e 
presença das infraestruturas – 

Lobo (Picos) 
N I P M R R P M P 

E E2 
Mortalidade direta por colisão 
com as turbinas eólicas - Aves 

N D E I M I P M S 

E E2 
Mortalidade direta por colisão 

com as turbinas eólicas - 
Morcegos 

N D E I M I P M S 

D D1; D2; D3 
Perturbação dos locais de 

repouso, alimentação e 
reprodução 

N D T I R R C M P 

D D1; D2; D3 
Mortalidade por esmagamento/ 
atropelamento por viaturas e 

máquinas 
N D E I R I I M P 

Fase: Construção (C); Exploração (E); Desativação (D); Sinal (natureza do impacte): Positivo (P); Negativo (N); Efeito; Direto (D); 
Indireto (I); Persistência: Esporádica (E); Temporário (T); Permanente (P); Frequência (ocorrência no tempo): Imediatos (I); Médio 
Prazo (M); Longo Prazo (L); Magnitude: Reduzida (R); Média (M); Elevada (E); Reversibilidade: Reversível (R); Irreversível (I); 
Probabilidade (grau de certeza): Certo (C); Provável (P); Improvável/Probabilidade muito baixa(I); Capacidade de Minimização 
ou Compensação: Minimizável ou compensável (M); Não Minimizável e compensável (N); Significância: Muito Significativo (M); 
Significativo (S); Pouco Significativo (P). 

7.3.5 Impactes sobre os Recursos Hídricos e Qualidade da Água 

7.3.5.1 Fase de Construção 

Durante a fase de construção é necessário garantir que as linhas de água existentes nas áreas 

intervencionadas não são obstruídas (com a abertura de caminhos e deposição indevida de materiais 

resultantes das escavações, ou qualquer outro material utilizado durante a obra), caso contrário poderá 

gerar-se um impacte significativo. De acordo com as duas folhas que compõem o Desenho 10, verifica-

se que na sua maioria não estão previstas intervenções nas linhas de água, tanto da parte da instalação 
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das fundações e das plataformas dos aerogeradores, como dos acessos e das respetivas valas de 

cabos. 

No entanto, as intervenções a efetuar para a implementação do aerogerador A29 do Subparque de 

Mendoiro/Bustavade, nomeadamente para a construção das valas de cabos, poderão obrigar ao 

atravessamento pontual de algumas linhas de água de caráter temporário junto do acesso da 

subestação do Subparque (Desenho 10 - folha 2), o que originará um impacte negativo, direto, 

temporário, imediato, de magnitude reduzida, reversível, improvável, minimizável e pouco significativo. 

Refira-se que existe uma nascente de água a Norte da área de instalação do aerogerador A28 no 

Subparque de Mendoiro/Bustavade, distanciando cerca de 80 m da área prevista para a implantação 

da plataforma do aerogerador (Desenho 10 - folha 2), pelo que durante a fase de construção deverão 

ser aplicadas as medidas de minimização indicadas no presente documento de forma a evitar a 

contaminação (ou a afetação) desta nascente. Caso as medidas de minimização propostas neste 

documento não sejam aplicadas convenientemente, poderá gerar-se um impacte negativo, direto, 

temporário, a médio prazo, de magnitude média, reversível, improvável, minimizável e significativo. 

As atividades de limpeza na zona de implantação das obras, que envolvem essencialmente operações 

de desmatação, remoção da camada superficial de solo e terraplenagens, produzem sedimentos que, 

no caso de ocorrência de chuvadas, podem ser arrastados para as linhas de água, afetando a sua 

qualidade. Admite-se que se gerará um impacte negativo, indireto, temporário, imediato, de magnitude 

reduzida, reversível, provável, minimizável e pouco significativo. Apesar das linhas de água existentes, 

poderem geralmente apresentar caudal nulo na maior parte do ano, poderão constituir zonas mais 

húmidas, o que não diminui a probabilidade de eventuais escorrências atingirem diretamente o meio 

hídrico. Neste impacte também se inclui o arrastamento de finos do tout-venant, a aplicar nos acessos, 

resultante de chuvadas fortes. 

As atividades dos estaleiros, nomeadamente a utilização das instalações sanitárias, as operações de 

betonagem, incluindo as lavagens das autobetoneiras, pavimentação e construção civil, são 

responsáveis pela produção de águas residuais e eventuais derrames acidentais de óleos, 

combustíveis e produtos afins, que ao serem rejeitados poderão contaminar os solos, caso não sejam 

aplicadas convenientemente as medidas de minimização propostas neste documento, gerando-se um 

impacte negativo, indireto, esporádico, a médio prazo, de magnitude média, irreversível, improvável, 

minimizável e pouco significativo. 

Realça-se que a ocorrência de impactes na fase de construção deste tipo de projetos sobre os recursos 

hídricos está diretamente dependente do comportamento do empreiteiro em obra, considerando-se de 

fácil minimização, desde que sejam aplicadas convenientemente as medidas de minimização propostas 

para a fase de construção. 
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7.3.5.2 Fase de Exploração 

Caso se verifique a aplicação correta das medidas de minimização propostas neste estudo, as ações 

decorrentes da fase de exploração não afetarão a qualidade da água. Contudo, e tal como na fase de 

construção, as operações de manutenção e reparação de equipamentos, em caso de derrames 

acidentais ou inadequado encaminhamento de óleos e produtos afins para os operadores de gestão de 

resíduos, poderão resultar num impacte negativo sobre linhas de água. A sua quantificação dependerá 

da gravidade das várias situações que possam ocorrer. 

Os impactes passíveis de se verificarem nesta fase são de carácter acidental e resultam das operações 

de manutenção e reparação de equipamentos. As operações de manutenção dos equipamentos e 

infraestruturas do Sobreequipamento do Parque Eólico, poderão originar derrames acidentais de óleos 

e produtos afins, os quais deverão ser imediatamente contidos. Deste modo, não se considera que um 

eventual derrame possa causar um impacte significativo na qualidade das águas subterrâneas. Admite-

se um impacte negativo, indireto, esporádico, a médio prazo, de magnitude média, reversível, 

improvável, minimizável e pouco significativo. 

À semelhança do exposto na fase de construção, um dos impactes que se pensa que ocorra durante o 

período de exploração dos equipamentos a instalar é o arrastamento de finos do tout-venant aplicado 

nos caminhos resultante de chuvadas fortes, especialmente após as ações de manutenção dos 

caminhos. Com base nos elementos do projeto, considera-se que o impacte gerado seja negativo, 

indireto, esporádico, imediato, de magnitude reduzida, reversível, provável, minimizável e pouco 

significativo. Esta situação poderá ser minimizada através da aplicação de gravocimento, em particular 

nas zonas mais declivosas. 

Salienta-se ainda a diminuição da área de infiltração das áreas de precipitação, o que 

consequentemente diminui a permeabilidade nos locais de implantação dos aerogeradores, o que 

origina uma redução da recarga do sistema hidrogeológico nestes locais. Admite-se que o impacte 

gerado seja negativo, direto, permanente, a longo prazo, de magnitude reduzida, reversível, certo 

minimizável e pouco significativo. 

7.3.5.3 Fase de Desativação 

Na fase de desativação dos aerogeradores, serão renaturalizadas as áreas impermeabilizadas durante 

a fase de construção, o que contribuirá para a reposição, quase integral, das condições originais de 

infiltração e, consequentemente, de recarga do sistema hidrogeológico. 

No entanto, a remoção das infraestruturas poderá causar, temporariamente, um impacte sobre os 

recursos hídricos causados pelas mesmas atividades da fase de construção, com a possibilidade de 

escorrência de contaminantes químicos e biológicos, através de comportamentos acidentais. Deste 

modo, admite-se que este impacte é negativo, direto, temporário, imediato, de magnitude reduzida, 

reversível, improvável, minimizável e pouco significativo. 
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7.3.5.4 Síntese de Impactes 

No quadro seguinte apresenta-se uma síntese de impactes sobre os recursos hídricos e a qualidade 

da água, associados às fases de construção, de exploração e de desativação do Projeto. 

Quadro 63 – Síntese de impactes para o descritor Recursos Hídricos e Qualidade da Água. 

FASE 
AÇÕES 

GERADORAS 

DE IMPACTES 
INCIDÊNCIA 

IMPACTE 
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Ê
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O
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E
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L
 

S
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N
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Â

N
C
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C C4; C5 
Afetação de cursos de 

água na abertura de valas 
e acessos 

N D T I R R I M P 

C C4; C5 
Afetação da nascente de 

água perto do A28 
Mendoiro/Bustavade 

N D T M M R I M S 

C 
C2;C3;C4; 

C5;C6;C10; 
C12;C13 

Arrastamento de sólidos 
proveniente das áreas de 

intervenção 
N I T I R R P M P 

C C2; C3; C10 
Derrame acidental de 

óleos, lubrificantes e/ou 
combustíveis 

N I E M M I I M P 

E E3; E6 

Alteração da qualidade da 
água, devido à 

manutenção e reparação 
de equipamentos 

N I E M M R I M P 

E E1 
Arrastamento de sólidos 
proveniente das áreas de 

intervenção 
N I E I R R P M P 

E E2 

Diminuição da 
permeabilidade nos locais 

de instalação dos 
aerogeradores 

N D P L R R C M P 

D D1; D3 
Derrame acidental de 

óleos, lubrificantes e/ou 
combustíveis 

N D T I R R I M P 

Fase: Construção (C); Exploração (E); Desativação (D); Sinal (natureza do impacte): Positivo (P); Negativo (N); Efeito; Direto (D); 
Indireto (I); Persistência: Esporádica (E); Temporário (T); Permanente (P); Frequência (ocorrência no tempo): Imediatos (I); Médio 
Prazo (M); Longo Prazo (L); Magnitude: Reduzida (R); Média (M); Elevada (E); Reversibilidade: Reversível (R); Irreversível (I); 
Probabilidade (grau de certeza): Certo (C); Provável (P); Improvável/Probabilidade muito baixa(I); Capacidade de Minimização 
ou Compensação: Minimizável ou compensável (M); Não Minimizável e compensável (N); Significância: Muito Significativo (M); 
Significativo (S); Pouco Significativo (P). 
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7.3.6 Impactes sobre a Paisagem 

7.3.6.1 Fase de Construção 

Os vários ecossistemas que compõem uma paisagem, interatuam num equilíbrio que se mantém e 

regenera ao longo do tempo. Intervir nessa harmonia significa esperar que ecossistemas, readquiram 

outro estado, que traduz a capacidade que a paisagem possui para absorver as intervenções humanas. 

Equacionando parâmetros como qualidade visual e absorção visual relativos a uma determinada 

paisagem, verifica-se que as zonas que apresentam áreas mais expostas em termos visuais são as 

mais sensíveis às mudanças e consequentemente aquelas onde se fazem sentir os maiores impactes, 

que é a situação que ocorre nos parques eólicos. 

Os impactes sobre a paisagem que se fazem sentir durante a fase de construção restringem-se à área 

de implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) e à zona envolvente 

ao local da obra de construção. As diversas ações associadas à construção de um parque eólico geram 

desordem visual na zona, como seja a existência de lama, a emissão de poeiras, ruído, a constante 

circulação e movimentação de veículos e maquinaria pesada para transporte de diversos tipos de 

materiais e equipamentos, e para execução de escavações e operações de terraplanagem e 

betonagens, armazenamento temporário de materiais resultantes das escavações e outros materiais 

inertes, assim como a própria zona do estaleiro. 

Durante a construção do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase), prevê-se que 

a abertura de caminhos, a implantação dos estaleiros, a abertura dos caboucos para as fundações das 

torres dos aerogeradores e execução das plataformas para a montagem dos mesmos, assim como a 

abertura de valas para a instalação dos cabos elétricos, gerem impactes ao nível da componente 

biofísica da paisagem uma vez que originarão sempre movimentações de terras (e consequentemente 

alteração da morfologia original do terreno e destruição do coberto vegetal). Atualmente já existem 

caminhos que possibilitam o acesso quase até aos locais de implantação do Sobreequipamento (o que 

diminui significativamente a alteração e o impacte causado na morfologia do terreno e 

consequentemente na paisagem). 

No Quadro seguinte sintetizam-se os principais impactes em fase de construção para os dois 

subparques. 
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Quadro 64 – Avaliação dos Impactes em fase de Construção Subparque de Mendoiro/Bustavade 

Ações/ Ocorrências 
que Induzem Impacte 

Sensibilidade da 
Paisagem 

atravessada 

Descrição dos 
Impactes 

Área de 
Ocorrência 

Características dos Impactes 

Abertura de Acessos 

A27, A28, A29 e A30 

Principalmente 
Média a Média a 

Elevada com alguns 
troços em Elevada  

Desmatação, alteração 
de morfologia natural 
do terreno e emissão 

de poeiras 

Local de 
implantação  

O impacte é negativo, certo, imediato, 
temporário, reversível, direto, e de 

magnitude média, pouco significativo 
e de dimensão local 

Vala de Cabos 

A27, A28, A29 e A30 

Principalmente 
Média a Média a 

Elevada com alguns 
troços em Elevada  

Desmatação, alteração 
de morfologia natural 
do terreno e emissão 

de poeiras 

Local de 
implantação 

O impacte é negativo, certo, imediato, 
temporário, reversível, direto, e de 

magnitude média, pouco significativo 
e de dimensão local 

Plataforma dos 
Aerogeradores 

A27, A28, A29 e A30 

Média a Elevada 

Desmatação sem 
afetação de 

afloramentos rochosos 
(sem informação sobre 

volume de aterro e 
escavação) 

Local de 
implantação 

O impacte é negativo, certo, imediato, 
permanente, irreversível, direto, e de 

magnitude baixa, muito pouco 
significativo e de dimensão local 

Estaleiro 

Principalmente 
Média com parte da 

área em Média a 
Elevada 

Desmatação, alteração 
de morfologia natural 
do terreno e emissão 

de poeiras 

Local de 
implantação 

O impacte é negativo, certo, imediato, 
temporário, reversível, direto, e de 

magnitude média, pouco significativo 
e de dimensão local 

Passagem de 
maquinaria 

Média a 
Elevada/Elevada 

Desordem na 
envolvente, próximo de 
núcleos rurais e locais 

patrimoniais  

Paisagem 
envolvente 

O impacte é negativo, certo, imediato, 
temporário, irreversível, direto, e de 

magnitude elevada, significativo e de 
dimensão local. 

Montagem dos 
aerogeradores  

Várias classes, mas 
sobretudo Média a 

Elevada 

Alteração da 
Paisagem. Introdução 
de elementos verticais 

Local de 
implantação 

e sua 
envolvente 

O impacte é negativo, certo, imediato, 
temporário, irreversível, direto, e de 

magnitude média, pouco significativo 
e de dimensão local. 

Quadro 65 – Avaliação dos Impactes em Fase de construção Subparque de Picos 

Ações/ 
Ocorrências que 
Induzem Impacte 

Sensibilidade da 
Paisagem 

atravessada 

Descrição dos 
Impactes 

Área de 
Ocorrência 

Características dos Impactes 

Abertura de 
Acessos 

A29 e A28 

Principalmente 
Elevada a Média a 

Elevada  

Desmatação, alteração 
de morfologia natural 
do terreno e emissão 

de poeiras 

Local de 
implantação  

O impacte é negativo, certo, imediato, 
temporário, reversível, direto, e de 

magnitude média, pouco significativo 
e de dimensão local 

Vala de Cabos 

A29 e A28 

Principalmente 
Elevada a Média a 

Elevada 

Desmatação, alteração 
de morfologia natural 
do terreno e emissão 

de poeiras 

Local de 
implantação 

O impacte é negativo, certo, imediato, 
temporário, reversível, direto, e de 

magnitude média, pouco significativo 
e de dimensão local 

Plataforma dos 
Aerogeradores 

A28, A29 e A30 

Elevada 

Desmatação sem 
afetação de 

afloramentos rochosos 
(sem informação sobre 

volume de aterro e 
escavação) 

Local de 
implantação 

O impacte é negativo, certo, imediato, 
permanente, irreversível, direto, e de 

magnitude baixa, muito pouco 
significativo e de dimensão local 

Estaleiro 
Principalmente Média 

com parte da área 
em Média a Elevada 

Desmatação, alteração 
de morfologia natural 
do terreno e emissão 

de poeiras 

Local de 
implantação 

O impacte é negativo, certo, imediato, 
temporário, reversível, direto, e de 

magnitude média, pouco significativo 
e de dimensão local 

Passagem de 
maquinaria 

Média a 
Elevada/Elevada 

Desordem na 
envolvente, próximo de 
núcleos rurais e locais 

patrimoniais  

Paisagem 
envolvente 

O impacte é negativo, certo, imediato, 
temporário, irreversível, direto, e de 

magnitude elevada, significativo e de 
dimensão local. 

Montagem dos 
aerogeradores  

Várias classes, mas 
sobretudo Média a 

Elevada 

Alteração da Paisagem. 
Introdução de 

elementos verticais 

Local de 
implantação 

e sua 
envolvente 

O impacte é negativo, certo, imediato, 
temporário, irreversível, direto, e de 

magnitude média, pouco significativo 
e de dimensão local. 
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7.3.6.2 Fase de Exploração 

Em termos paisagísticos, os impactes de um projeto desta natureza resultam da introdução de 

elementos na paisagem e da possibilidade de desaparecimento de outros elementos característicos 

dessa mesma paisagem, refletindo-se no seu carácter e qualidade. Há ainda a vertente de análise dos 

impactes, decorrentes do encobrimento de ângulos de visibilidade pela interposição de aerogeradores 

entre pontos estratégicos previstos para contemplar a paisagem (miradouros) e os horizontes a serem 

contemplados. 

Do ponto de vista paisagístico, os aerogeradores são elementos de apreciação subjetiva, em termos 

de avaliação dos impactes na paisagem. Assim, e tendo em conta essa mesma subjetividade, 

reproduziu-se, através de uma modelação digital do terreno, a zona de implantação do projeto e 

envolvente, a qual permitiu a elaboração de uma análise à visibilidade dos vários aerogeradores 

previstos no projeto. 

Esta análise foi elaborada a partir da informação gerada na caracterização da situação de referência e 

tendo em consideração os vários elementos de projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto 

Minho I (2.ª Fase). Assim, com base no modelo digital do terreno, no qual foram implantados os 

aerogeradores do projeto, determinaram-se as bacias visuais individuais e calcularam-se os pontos 

mais relevantes, visíveis a partir de pontos específicos situados em redor do local, designadamente 

povoações, troços de estrada e pontos singulares de visibilidade privilegiada, relativamente à superfície 

do modelo digital do terreno (Desenho 11). Trata-se de uma área definida sem se ter considerado as 

barreiras visuais originadas pela vegetação. 

Para a identificação e avaliação dos impactes na paisagem gerados pelos 7 aerogeradores do 

sobreequipamento, são considerados os dados resultantes da análise e caracterização da paisagem – 

destacando-se a sensibilidade e a qualidade da paisagem - e da acessibilidade visual. A integração 

destes dados permitirá avaliar o tipo de impactes esperados. 

Avaliação da Visibilidade do Projeto 

A avaliação da aptidão visual dos aerogeradores permite determinar as bacias de cada aerogerador, 

independentemente da existência de potências observadores. Esta análise permite ainda identificar, 

quando sobreposta às cartas militares, potenciais locais de observação dos aerogeradores. Utilizando 

os mesmos critérios definidos anteriormente (considerando a altura ao nível da nacelle), apresentam-

se nas figuras e quadros seguintes as visibilidades dos aerogeradores em estudo nos dois Subparques 

(Picos e Mendoiro/Bustavade). 

As bacias visuais de cada aerogerador apresentam-se nas figuras seguintes. 
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Figura 57 – Visibilidade do A28 no Subparque de Picos. 



VENTOMINHO – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 
 
SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DO ALTO MINHO I 
(2.ª FASE) 
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 

19083 - VENTOMINHO – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. – Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase)  

221 

 

 

Figura 58 –Visibilidade do A29 no Subparque de Picos. 
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Figura 59 – Visibilidade do A30 no Subparque de Picos. 
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Da análise da aptidão visual dos novos aerogeradores nos Subparques de Picos conclui-se que, cerca 

de 57% da área em estudo não apresentará visibilidade sobre os três aerogeradores, 20% terá 

visibilidade sobre um aerogerador, 9% sobre dois aerogeradores e cerca de 14% apresentará 

visibilidade sobre os três aerogeradores no Subparque de Picos. 

Quadro 66 – Aptidão visual dos novos aerogeradores do Subparque de Picos. 

APTIDÃO VISUAL 

SUBPARQUE DE PICOS 

ÁREA DE ESTUDO 

DA PAISAGEM (HA) 
ÁREA DE ESTUDO 

DA PAISAGEM (%) 

Sem aptidão visual 5433,8 56,5 

Aptidão visual sobre 1 aerogerador 1912,5 19,9 

Aptidão visual sobre 2 aerogeradores 877,9 9,1 

Aptidão visual sobre 3 aerogeradores 1395,4 14,5 

O aerogerador A28 é visível em cerca de 33% da área de estudo, o aerogerador A29 é visível em cerca 

de 35% da área e o aerogerador A30 em 42% da área de estudo da paisagem. 

Na área de estudo do Subparque de Picos não foi identificada nenhuma ocorrência classificada como 

como Imóvel de Interesse Público pela Direção-Geral do Património Cultural (DGPC).  

Nas figuras seguintes apresentam-se as bacias visuais dos aerogeradores do Sobreequipamento no 

Subparque Mendoiro/Bustavade. 
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Figura 60 – Visibilidade do A27 no Subparque de Mendoiro/Bustavade. 
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Figura 61 – Visibilidade do A28 no Subparque de Mendoiro/Bustavade. 
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Figura 62 – Visibilidade do A29 no Subparque de Mendoiro/Bustavade.  
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Figura 63 – Visibilidade do A30 no Subparque de Mendoiro/Bustavade. 
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Quadro 67 – Aptidão visual dos novos aerogeradores do Subparque de Mendoiro/Bustavade. 

APTIDÃO VISUAL 

SUBPARQUE DE MENDOIRO/BUSTAVADE 

ÁREA DE ESTUDO 

DA PAISAGEM (HA) 
ÁREA DE ESTUDO 

DA PAISAGEM (%) 

Sem aptidão visual 5957,2 46,5 

Aptidão visual sobre 1 aerogerador 3522,6 27,5 

Aptidão visual sobre 2 aerogeradores 1420,5 11,1 

Aptidão visual sobre 3 aerogeradores 1685,3 13,2 

Aptidão visual sobre 4 aerogeradores 212,3 1.7 

Os aerogeradores A27, A28 e A30 são visíveis em cerca de 25% da área de estudo, enquanto que o 

aerogerador A29 é visível em cerca de 22% da área de estudo da paisagem. 

Na área de estudo da paisagem do Subparque de Mendoiro/Bustavade os dois locais classificados 

como Monumento Nacional, são o Castro de São Caetano (Figura 64), abrangendo os perímetros das 

três muralhas (Decreto n.º 735/74, de 21 de dezembro) e a Capela-mor da Igreja de Longos Vales 

(Decreto n.º 11 454, de 19 de fevereiro de 1926). 

 
Fonte: extrato do Atlas do património classificado e em vias de classificação, DGPC, 2020 

Figura 64 – Área do Castro de São Caetano, abrangendo os perímetros das três muralhas e Zona de 

Proteção e da  Capela-mor da Igreja de Longos Vales (amarelo). 
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Na Fotografia 32 apresenta-se a vista atual a partir da zona onde se localiza o Castro de São Caetano, 

onde é possível observar o seu enquadramento relativamente ao Subparque Eólico de 

Mendoiro/Bustavade.  

Na referida Fotografia 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 cerca de 2 km da área Central do Castro e serão 

também visíveis a partir deste. 

 

Fotografia 32 – 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 da Capela-mor da Igreja de Longos Vales já são 

visíveis dois dos aerogeradores do Subparque Eólico de Mendoiro/Bustavade, situados a cerca de  
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3,5 km de distância da Capela-mor (Fotografia 33). Acresce o facto de os novos aerogeradores a 

construir se situarão a aproximadamente 3 km de distância da Capela-mor, facto que diminui 

definitivamente o impacte visual. 

  

Fotografia 33 – Capela-mor da Igreja de Longos Vales (A) e vista a partir da zona onde se localiza a 

Capela-mor da Igreja de Longos Vales para o Subparque Eólico de Mendoiro/Bustavade. 

Na Figura seguinte apresenta-se a Visibilidade do Projeto na Capela-mor da Igreja de Longos Vales e 

no Castro de São Caetano. 

 
Figura 65 – Visibilidade do Projeto na Capela-mor da Igreja de Longos Vales e no Castro de São Caetano 

(Subparque de Mendoiro/Bustavade). 
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Apenas no caso do Castro de São Caetano os aerogeradores a instalar se encontram a uma distância 

próxima de 2 km. O parque a essa distância estará “bem presente” no campo de visão de um 

observador (Quadro 68). Para distâncias superiores, a camuflagem orográfica ou climatérica surge 

como fatores atenuante da ocupação visual.  

Quadro 68 – Distância entre os locais classificados como Monumento Nacional e os aerogeradores. 

MONUMENTO NACIONAL AEROGERADOR DISTÂNCIA (KM) 

Capela-mor da Igreja de Longos Vales 

AG27 3,1 

AG28 3,3 

AG29 4,7 

AG30 8,7 

Castro de São Caetano 

AG27 1,9 

AG28 2,1 

AG29 3,6 

AG30 7,6 

Apesar da instalação do sobreequipamento não constituir uma alteração do carácter da paisagem já 

marcada pela existência de outros parques eólicos em exploração, esta situação coloca-se com alguma 

acuidade no caso do Castro de São Caetano (Decreto n.º 735/74, de 21 de dezembro) já que apresenta 

uma baixa capacidade de absorção visual, ou seja menor capacidade para dissipar a introdução de um 

novo elemento sem perder a sua identidade.  

Conforme referido anteriormente em ambos os casos já existe visibilidade para aerogeradores em 

exploração a partir quer do castro de São Caetano quer da Capela-mor da Igreja de Longos Vales. A 

implantação de uma cortina arbórea, no caso do Castro de São Caetano poderá ser uma opção dada 

a ocorrência de um incêndio florestal em 2017 que destrui toda a mancha florestal na sua envolvente 

(Figura 66). 

Salienta-se que conforme se pode observar na Fotografia 32, na envolvente do Castro já foram 

replantadas árvores. Ainda assim, mesmo considerando a reflorestação da área ardida, parte da área 

do Castro terá sempre visibilidade (sobretudo a zona central). Qualquer medida de minimização dentro 

dos limites da área de proteção do Castro de São Caetano só poderá ser equacionada em conjunto 

com a DGPC. 
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Fonte: (extrato da área do Castro de São Caetano e perímetro das três muralhas, Planta de Condicionantes do PDM de 

Monção). 

Figura 66 – Área percorrida pelo incêndio de 2017 (assinalada a cor amarelo na figura) na envolvente do 

Castro de São Caetano.  
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Fonte: Google Earth. 

Figura 67 – Aspeto Geral da área envolvente do Castro de São Caetano, antes (em cima) e após (em 

baixo) do incêndio florestal de 2017. 
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No caso da Capela-mor da Igreja de Longos Vales (Decreto n. º11454/1926, de 19 de fevereiro) a 

capacidade de absorção será média sendo de considerar que existem outras volumetrias em redor, 

como é o caso das ruínas do antigo mosteiro, que atenuam o impacte visual, não se propondo neste 

caso uma medida de minimização específica para minimizar o impacte. 

Convém reforçar que, as simulações das bacias visuais dos pontos de observação e dos aerogeradores 

nunca são efetuadas com um modelo digital de elevação e por conseguinte não contemplam elementos 

naturais ou estruturas existentes no terreno. 

A avaliação do 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 apresentada no descritor Património.  

Pontos notáveis e Bacias Visuais dos Pontos Notáveis 

Da avaliação da carta militar e dos dados coligidos no trabalho de campo forma selecionados, dentro 

da área de análise, alguns dos potenciais pontos notáveis - observadores. Dos pontos selecionados, 

há a destacar desde logo três tipologias de pontos: 

- Povoações/Núcleos rurais; 

- Rede rodoviárias; 

- Locais de interesse patrimonial; 

Os três tipos de pontos notáveis apresentam diferentes graus de sensibilidade, consoante o maior 

número de observadores permanentes e o carácter do ponto, isto é a importância do ponto no carácter 

da paisagem. 

Quadro 69 – Tipo de observador, carácter e grau de sensibilidade dos pontos notáveis. 

TIPO DE PONTO NOTÁVEL 
TIPO DE 

OBSERVADOR 
CARÁCTER LOCAL 

GRAU DE 

SENSIBILIDADE  

Povoação/Núcleo Rural Permanente Elevado Elevada 

Rede viária Temporário Elevado Média a Elevada 

Locais de interesse patrimonial Temporário Reduzido Média 

Após seleção dos pontos notáveis foram geradas as bacias visuais de cada ponto, através da 

ferramenta Viewshed da extensão Spatial Analyst. Para esta avaliação foi considerando uma altura 

média de observador de 1,75 e uma amplitude visual acima dos105 m (cota da altura da nacelle), num 

raio de 360º de observação. As bacias foram geradas com uma resolução de 5 m. 

As bacias visuais geradas a partir do conjunto dos pontos notáveis analisados apresentam-se nas 

figuras seguintes. 
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Figura 68 – Bacias visuais dos pontos notáveis do Subparque de Picos. 
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A análise das bacias visuais no Subparque de Picos indicia que os novos aerogeradores são pouco 

visíveis a partir dos pontos notáveis selecionados. Apesar de as áreas do projeto não serem atualmente 

visíveis a partir de, por exemplo as povoações de Cubalhão e Lamas de Mouro (cf. figuras seguintes), 

com a execução do projeto a visibilidade será possível a partir de ambas localidades na quase 

totalidade da sua área edificada central, bem como a partir de outras localidades a maior distância. 

Quadro 70 – Número de edifícios clássicos nos lugares abrangidos pela área de estudo no Subparque de 

Picos (Censos, 2011). 

FREGUESIA N.º EDIFÍCIOS 

Castro Laboreiro 1003 

Cubalhão 138 

Fiães 215 

Lamas de Mouro 109 

Parada do Monte 506 

Roussas 561 

São Paio 440 

Convém salientar que das localidades onde o projeto será visível, apenas Parada do Monte terá um 

número de edificações superior a 500. Não é expetável visibilidade em Castro Laboreiro, apenas em 

alguns troços à saída da localidade para quem circula na EN202-3. A localidade de Roussas situa-se 

a uma distância superior a 5 km, estando o edificado para lá do limite da área de estudo. 

 

Figura 69 – Linhas de visualização a partir de Lamas de Mouro. 
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Figura 70 – Linhas de visualização a partir de Cubalhão. 

 

Figura 71 – Visibilidade do projeto para Lamas de Mouro e Cubalhão. 

De referir que a distância da área central de Cubalhão para o aerogerador mais próximo é de 1,9 km e 

para o aerogerador mais distante de 3,3 km e que de Lamas de Mouro, as distâncias variam entre 

1,1 km e 2,1 km. 

Relativamente ao Subparque de Mendoiro/Bustavade, e considerando mais uma vez a análise sob os 

recetores mais próximos, dada a maior humanização da paisagem é natural que o impacte em termos 

de visibilidade para os pontos notáveis permanentes ou temporários seja consideravelmente maior 

quando comparado com o Subparque de Picos. Facto que ressalta da análise da visibilidade das bacias 

de visualização dos pontos notáveis. 
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Figura 72 – Bacias visuais dos pontos notáveis do Subparque de Mendoiro/Bustavade. 

Em termos de número potencial de recetores, a maior abrangência da área de estudo do Subparque 

de Mendoiro/Bustavade (face ao Subparque de Picos) e a maior concentração de casas faz-se sentir 

sobretudo no quadrante N-NE-O da área do projeto (áreas que são mais visíveis dos aerogeradores 

A27 e A28). Referir ainda, a visibilidade (Desenho 12) em localidades como Longos Vales 

(aproximadamente 3 km) e Moreira (a cerca de 4 km). 

Quadro 71 – Número de edifícios clássicos nos lugares abrangidos pela área de estudo no Subparque de 

Mendoiro/Bustavade (Censos, 2011). 

FREGUESIA N.º EDIFÍCIOS 

Anhões 106 

Longos Vales 650 

Lordelo 82 

Luzio 108 

Merufe 680 
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FREGUESIA N.º EDIFÍCIOS 

Moreira 419 

Parada 72 

Sago 177 

Trute 208 

O Desenho 12 permite uma análise sucinta da diferença em termos de visibilidade na situação atual e 

após o projeto.  

 

  

Figura 73 – Alteração da visibilidade do projeto na área de Moreira. 

De facto, nas áreas com maior número de habitações relativamente à situação atual, passam a ser 

visíveis pelo menos mais dois novos aerogeradores. 
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Figura 74 – Alteração da visibilidade do projeto na área de Merufe. 

Ao nível das povoações mais próximas, apesar das áreas do projeto não serem visíveis pela simples 

análise altimétrica, dada a dimensão dos aerogeradores existentes e a instalar, observa-se um impacte 

cumulativo ainda que o número de novos aerogeradores não seja elevado. 

 

Figura 75 – Linhas de visualização a partir de Trufe, Parda, Lordelo e Anhões. 
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Figura 76 – Visibilidade do projeto e linhas de visualização a partir de Trufe, Lordelo, Parada e Anhões. 

 

Figura 77 – Linhas de visualização a partir de Sistelo. 
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Figura 78 – Visibilidade do projeto para o Sistelo. 

A instalação do aerogerador A30 incrementa a visibilidade do projeto no quadrante E-NE-S, ainda assim 

é de realçar que a povoação de Sistelo já tem visibilidade para outros aerogeradores em exploração 

(Figura 79). 

 
Fonte: Google Earth. 

Figura 79 – Visibilidade dos aerogeradores em exploração a partir da povoação de Sistelo. 

De uma forma geral, a implantação do sobreequipamento induz necessariamente a ocorrência de 

alterações ao nível a paisagem, devido à presença de novos elementos disruptivos de grande escala e 

de desenvolvimento vertical. Genericamente, os efeitos refletem-se em alterações diretas sobre a área 

mais próxima e indiretas, em termos visuais, com consequência na dinâmica e escala de referência, 

condicionando assim a perceção da paisagem. 



VENTOMINHO – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 
 
SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DO ALTO MINHO I 
(2.ª FASE) 
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 

19083 - VENTOMINHO – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. – Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase)  

243 

No Subparque de Picos, dos pontos notáveis selecionados, terão visibilidade para o Sobreequipamento 

76, dos quais 17 serão pontos permanentes. Destes últimos, apenas 3 terão visibilidade paras os novos 

aerogeradores. 

Já para o Subparque de Mendoiro/Bustavade, dos pontos notáveis considerados, apenas 142 terão 

visibilidade para os novos aerogeradores, dos quais 56 são permanentes e os restantes temporários. 

Dos pontos permanentes, apenas 15 terão visibilidade para três dos quatro novos aerogeradores. 

Nenhum ponto permanente terá visibilidade para os quatro novos aerogeradores. 

Ainda assim, e analisando a cartografia de análise visual apresentada percebe-se que o projeto, 

globalmente, será avistado de uma área semelhante ou marginalmente superior àquela de que é 

avistado na situação de referência. No entanto, o número de novos elementos observados de alguns 

dos pontos será sempre reduzido face ao número de aerogeradores já instalados na região. 

Do estudo da acessibilidade visual é possível sintetizar no Quadro 72 o número de pontos notáveis 

com visibilidade, a relação com as distâncias aos aerogeradores, e o número de potenciais 

observadores nas povoações (número de habitantes definidos em lugares da Base Geográfica de 

Referenciação da Informação do Censos 2011, do INE) de forma a quantificar o tipo de impacte 

ambiental. 

Quadro 72 – Síntese da acessibilidade visual no Subparque de Picos. 

AEROGERADOR 

Nº DE PONTOS 

NOTÁVEIS COM 

VISIBILIDADE 

TIPOLOGIA 

PONTOS 

POVOAÇÕES 

DISTÂNCIA DO PONTO AO 

AEROGERADOR (M) N TOTAL 

OBSERVADORES 

POTENCIAIS 

(BGRI 2011) 

TIPOLOGIA 

PONTOS 

TEMPORÁRIOS <2000 
2000 A 

4000 
>4000 

A28 50 14 12 14 24 940 31 

A29 55 7 10 26 19 1113 48 

A30 78 23 2 28 48 1569 55 

Nota: não foram consideradas as áreas com designação “Residual”. 

O aerogerador A30 está potencialmente exposto a um maior número de potenciais observadores (e de 

povoações) ainda que a diferença não seja significativa quando comparada com os restantes 

aerogeradores. Salienta-se que existem áreas de sobreposição entre a visibilidade dos três 

aerogeradores. 

Os aerogeradores a instalar no Subparque de Picos tem uma visibilidade mais elevada (considerando 

as áreas em que são visíveis os 3 novos aerogeradores) na zona a sul da área de implantação deste 

Sobreequipamento, abrangendo sobretudo as áreas com cotas mais elevadas dos lugares de Parada 

de Monte e Cubalhão (na freguesia de União das freguesias de Parada do Monte e Cubalhão) e no 

lugar de Lamas de Mouro (na freguesia de União das freguesias de Castro Laboreiro e Lamas de 

Mouro). 

O aerogerador A28 a instalar no Subparque de Picos será visível sobretudo a sul, sendo muito visível 

em Lamas de Mouro nas envolvente de Parada do Monte, Portelinha e alguns lugares a norte de Castro 
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Laboreiro como Portelinha, Copriscadas, Queimadelo e Adofreire. Por sua vez, o aerogerador A29 

(igualmente a área sul) será visível em Parada do Monte, Pomares, Cubalhão e Lamas de Mouro. Já o 

aerogerador A30 apresenta uma maior amplitude em termos de visibilidade, sendo visível quer a norte 

quer sul, sendo de destacar para além dos lugares já referidos para os dois aerogeradores, os lugares 

de Pomares, Orjas, Cela, Paderne, São Paio, Roussas e Fiães. 

Na tipologia de infraestrutura, os aerogeradores A29 e A30 a instalar no Subparque de Picos estão 

mais expostos a observadores temporários. 

Da interpretação do cruzamento entre as bacias visuais dos aerogeradores (aptidão visual) e a 

qualidade da paisagem, verifica-se a instalação dos novos aerogeradores no Subparque de Picos vão 

afetar a qualidade visual de áreas classificadas sobretudo com qualidade “média a elevada”. Nesse 

particular o AG30 corresponderá à situação mais impactante dado que 84% da área com visibilidade é 

classificada com “média a elevada”: Considerando a visibilidade conjunta dos 3 novos aerogeradores, 

cerca de 57% da área de estudo não apresenta visibilidade. Relativamente à área com visibilidade, 

cerca de 73% está classificada com qualidade visual “média a elevada” e aproximadamente 15% como 

qualidade “elevada”. Apenas 0,8% terá qualidade “baixa a média”. 

Quadro 73 – Aptidão visual e Qualidade visual dos aerogeradores (Subparque de Picos). 

AEROGERADOR QUALIDADE VISUAL ÁREA (HA) ÁREA (%) 

AG28 

Baixa 0,0 0,0 

Baixa a Média 23,6 0,7 

Média 328,4 10,3 

Média a Elevada 2377,5 74,7 

Elevada 453,6 14,3 

AG29 

Baixa 0,0 0,0 

Baixa a Média 24,1 0,7 

Média 334,8 10,0 

Média a Elevada 2449,0 72,9 

Elevada 553,6 16,5 

AG30 

Baixa 0,0 0,0  

Baixa a Média 40,6 1,1 

Média 496,8 13,6 

Média a Elevada 3089,7 84,3 

Elevada 36,6 1,0 

Quadro 74 – Aptidão visual e Qualidade visual do Projeto (Subparque de Picos). 

SUBPARQUE QUALIDADE VISUAL ÁREA (HA) ÁREA (%) 

PICOS 

Baixa 0,0 0,0  

Baixa a Média 32,3 0,8 

Média 449,8 10,8 

Média a Elevada 3062,6 73,3 

Elevada 634,4 15,2 

Total 4179,1 100,0 

A interpretação entre os dados da sensibilidade da paisagem e as bacias visuais (aptidão visual) dos 

três aerogeradores a instalar no Subparque de Picos, apresenta-se de seguida. 
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A maior afetação incide sobre áreas classificadas com sensibilidade visual “média a elevada”. Em 

média, as áreas com sensibilidade “média a elevada” e “elevada” correspondem a cerca de 61,7% da 

área com afetada. (Quadro 75). As áreas com sensibilidade “baixa” e “baixa a média” correspondem 

apenas a 6,3% da área com visibilidade para o conjunto dos três aerogeradores. 

Quadro 75 – Aptidão visual e Sensibilidade visual dos aerogeradores (Subparque de Picos). 

AEROGERADOR SENSIBILIDADE VISUAL ÁREA (HA) ÁREA (%) 

AG28 

Baixa 109,1 3,4 

Baixa a Média 113,7 3,6 

Média 998,3 31,4 

Média a Elevada 1655,0 52,0 

Elevada 306,9 9,6 

AG29 

Baixa 87,5 2,6 

Baixa a Média 105,7 3,1 

Média 1062,4 31,6 

Média a Elevada 1779,5 52,9 

Elevada 326,2 9,7 

AG30 

Baixa 102,4 2,6 

Baixa a Média 138,7 3,5 

Média 1327,7 33,3 

Média a Elevada 2192,2 54,9 

Elevada 231,2 5,8 

Quadro 76 – Aptidão visual e Sensibilidade visual do Projeto (Subparque de Picos). 

SUBPARQUE SENSIBILIDADE VISUAL ÁREA (HA) ÁREA (%) 

PICOS 

Baixa 102,2 2,4 

Baixa a Média 129,6 3,1 

Média 1308,1 31,3 

Média a Elevada 2232,8 53,4 

Elevada 406,2 9,7 

Total 4178,8 100,0 

Na área do projeto, a sensibilidade da paisagem enquadra-se nas classes “média a elevada” e 

sobretudo “elevada” (Figura 80). O estaleiro encontra-se na proximidade do acesso existente em classe 

de sensibilidade “média”. As valas de cabos a construir atravessam a área de estudo, sobretudo em 

classe “elevada” no caso dos aerogeradores A28 e A29, e em classe “média” no A29. Os caminhos a 

construir estão definidos em áreas com sensibilidade “elevada” e “média a elevada” as ligações dos 

AG28 e AG29, e sensibilidade “média” no AG30. 
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Figura 80 – Detalhe à área de estudo do Sobreequipamento do Subparque de Picos – Sensibilidade 

visual. 

Apresenta-se, de seguida, a análise da paisagem para os aerogeradores a instalar no Subparque 

Mendoiro/Bustavade. 

Os aerogeradores A27 e A28 a instalar no Subparque Mendoiro/Bustavade estão potencialmente mais 

expostos a um maior número de potenciais observadores (e de povoações) comparativamente com os 

aerogeradores A29 e A30, ainda que a diferença não seja significativa. Salienta-se o facto de existirem 

áreas de sobreposição entre a visibilidade do A27 e A28. 
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Quadro 77 – Síntese da acessibilidade visual no Subparque de Mendoiro/Bustavade. 

AEROGERADOR 

Nº DE PONTOS 

NOTÁVEIS COM 

VISIBILIDADE 

TIPOLOGIA 

PONTOS 

POVOAÇÕES 

DISTÂNCIA DO PONTO AO 

AEROGERADOR (M) N TOTAL 

OBSERVADORES 

POTENCIAIS 

(BGRI 2011) 

TIPOLOGIA 

PONTOS 

TEMPORÁRIOS <2000 
2000 A 

4000 
>4000 

A27 78 30 16 43 19 2928 48 

A28 75 29 11 29 25 2928 46 

A29 57 20 16 32 9 2044 37 

A30 52 22 5 23 24 1749 30 

Nota: não foram consideradas as áreas com designação “Residual”. 

Os aerogeradores a instalar no Subparque de Mendoiro/Bustavade serão bastante visíveis a oeste da 

nova área de implantação, afetando os lugares de Sago, de Lordelo e de Parada (na freguesia de União 

das freguesias de Sago, Lordelo e Parada), na freguesia de Trute, na freguesia de Moreira, na freguesia 

de Cambeses e no lugar de Luzio (na freguesia de União das freguesias de Anhões e Luzio). 

Relativamente aos aerogeradores A27 e A28 apresentam uma visibilidade para o quadrante oeste, 

sendo visível a partir de Lordelo, Parada, Moreira, Sago, Cambeses, Longos Vales, Trute, Barrocas e 

Taipas e Luzio. O aerogerador A29 é igualmente visível a partir destas localidades ainda que seja o 

que apresenta uma menor área de visibilidade. 

No que diz respeito ao património, tal como referido anteriormente há que sinalizar dois locais 

classificados como Monumento Nacional, o Castro de São Caetano e a Capela-mor da Igreja de Longos 

Vales com visibilidade para os novos aerogeradores. Na tipologia de infraestrutura, verifica-se que os 

aerogeradores A27 e A28 estão mais expostos a observadores temporários. 

Quadro 78 – Aptidão visual e Qualidade visual dos aerogeradores (Subparque de Mendoiro/Bustavade). 

AEROGERADOR QUALIDADE VISUAL ÁREA (HA) ÁREA (%) 

AG27 

Baixa 0,1 0,0 

Baixa a Média 136,7 4,3 

Média 1143,4 36,1 

Média a Elevada 1798,4 56,7 

Elevada 91,1 2,9 

AG28 

Baixa 0,1 0,0 

Baixa a Média 132,4 6,2 

Média 109,8 5,1 

Média a Elevada 1819,3 84,5 

Elevada 91,2 4,2 

AG29 

Baixa 0,1 0,0 

Baixa a Média 79,8 3,8 

Média 75,7 3,6 

Média a Elevada 1742,4 83,1 

Elevada 199,1 9,5 

AG30 

Baixa 0,5 0,0 

Baixa a Média 38,5 1,2 

Média 566,7 18,0 

Média a Elevada 2210,1 70,2 

Elevada 332,6 10,6 
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Analisando individualmente as áreas com visibilidade de cada aerogerador, em média 4% das áreas 

com visibilidade são consideradas com menor qualidade visual (classes “baixa” e “baixa a média”) e 

51% com maior qualidade visual. 

Quadro 79 – Aptidão visual e Qualidade visual do Projeto (Subparque de Mendoiro/Bustavade). 

SUBPARQUE QUALIDADE VISUAL ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Mendoiro/Bustavade 

Baixa 0,6 0,0 

Baixa a Média 183,2 2,7 

Média 1856,9 27,2 

Média a Elevada 4297,1 63,0 

Elevada 488,3 7,2 

Total 6826,0 100,0 

Relativamente à análise entre a aptidão visual global dos quatro aerogeradores a instalar no Subparque 

de Mendoiro/Bustavade, o sobreequipamento implica afetação de 63% de áreas com qualidade visual 

“média a elevada” e 7% de áreas com qualidade visual “elevada”. As áreas com menor qualidade visual 

(“baixa” e “baixa a média”) correspondem apenas a cerca de 3% da área com visibilidade. O Quadro 78 

possibilita uma análise mais fina da simulação. 

A interpretação entre os dados da sensibilidade da paisagem e as bacias visuais (aptidão visual) 

apesentam-se nos quadros seguintes. 

Considerando a análise individual de cada um dos quatro aerogeradores, as áreas com visibilidade 

incidem sobretudo em áreas com sensibilidade “média a elevada” destacando-se claramente o AG30 

pelo facto 59% das áreas com visibilidade afetarem a integridade de áreas com maior sensibilidade. 

Quadro 80 – Aptidão visual e Sensibilidade visual dos aerogeradores (Subparque de 

Mendoiro/Bustavade). 

AEROGERADOR SENSIBILIDADE VISUAL ÁREA (HA) ÁREA (%) 

AG27 

Baixa 129,1 4,1 

Baixa a Média 291,4 9,2 

Média 1276,5 40,2 

Média a Elevada 1415,2 44,5 

Elevada 66,1 2,1 

AG28 

Baixa 122,9 3,9 

Baixa a Média 277,3 8,8 

Média 1294,6 41,1 

Média a Elevada 1392,8 44,2 

Elevada 62,4 2,0 

AG29 

Baixa 102,2 3,7 

Baixa a Média 197,4 7,1 

Média 1050,0 37,7 

Média a Elevada 1322,8 47,5 

Elevada 109,7 3,9 

AG30 

Baixa 109,2 3,5 

Baixa a Média 122,9 3,9 

Média 1063,9 33,8 

Média a Elevada 1643,6 52,2 

Elevada 211,6 6,7 
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Em termos gerais dos quatro aerogeradores, apenas 11% da área de estudo apresenta maior 

visibilidade potencial em zonas com menor sensibilidade e 51% com maior sensibilidade.  

Quadro 81 – Aptidão visual e Sensibilidade visual do Projeto (Subparque de Mendoiro/Bustavade). 

SUBPARQUE QUALIDADE VISUAL ÁREA (HA) ÁREA (%) 

MENDOIRO/BUSTAVADE 

Baixa 284,2 4,2 

Baixa a Média 462,1 6,8 

Média 2535,3 37,1 

Média a Elevada 3253,0 47,6 

Elevada 302,9 4,4 

Total 6837,4 100,0 

Na área do projeto, a sensibilidade da paisagem enquadra-se sobretudo nas classes “média a elevada” 

e “elevada” (Figura 81). O estaleiro encontra-se na proximidade do acesso existente em classe de 

sensibilidade “média”. As valas de cabos e caminhos a construir atravessam a área de estudo, 

sobretudo nas três classes com maior sensibilidade destacando-se o acesso e vala de cabos do AG30 

em que as áreas a afetar correspondem às duas classes com maior sensibilidade. 

  

Figura 81 – Detalhe à área de estudo do Sobreequipamento do Subparque de Mendoiro/Bustavade – 

Sensibilidade visual. 

A instalação do sobreequipamento do Subparque Mendoiro/Bustavade implicara a afetação da 

integridade visual numa área de aproximadamente 78 ha do Parque Nacional da Peneda Gerês (AG30 

com maior visibilidade para essa área protegida) o que corresponderá a cerca de 0,1% da área do total 

do Parque Nacional ou se considerarmos apenas área do parque dentro da envolvente de 5 km, 

corresponde a aproximadamente 27% dessa área. 
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Quadro 82 – Afetação de áreas no Parque Nacional da Peneda Gerês pelo Subparque de 

Mendoiro/Bustavade. 

SUBPARQUE QUALIDADE VISUAL ÁREA (HA) 

MENDOIRO/BUSTAVADE 

AG27 1,7 

AG28 14,5 

AG29 17,9 

AG30 73,9 

Por sua vez os novos aerogeradores do Subparque de Picos terão um maior impacte na integridade do 

Parque Nacional dado que afetarão cerca de 1 151 ha (2,2% da área do total do Parque Nacional). Os 

AG28 e AG30 apresentam maior visibilidade para as áreas do Parque Nacional. 

Quadro 83 – Afetação de áreas no Parque Nacional da Peneda Gerês pelo Subparque de Picos. 

SUBPARQUE QUALIDADE VISUAL ÁREA (HA) 

PICOS 

AG28 1417,1 

AG29 1093,1 

AG30 1249,3 
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Figura 82 – Aptidão visual dos aerogeradores (AG27a AG30) do Subparque de Mendoiro/Bustavade na 

área do Parque Natural da Peneda Gerês. 

  

A27 A28

A29 A30
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Figura 83 – Aptidão visual dos aerogeradores (AG28, AG29 e AG30) do Subparque de Picos na área do 

Parque Natural da Peneda Gerês 

Convém, no entanto, referir que na orla do Parque Nacional da Peneda-Gerês já existe um conjunto 

apreciável de aerogeradores em exploração. 

 

Figura 84 – Aerogeradores na envolvente do PN da Peneda Gerês 

Em suma, ao nível da paisagem do exterior para o interior (quando o local do parque eólico funciona 

como ponto de focalização), a presença dos aerogeradores do Sobreequipamento do Parque Eólico do 

Alto Minho I (2.ª Fase), induz à perda de valor cénico natural da paisagem, resultando num impacte 

negativo, direto, permanente, imediato, de magnitude média, reversível, certo, não minimizável e 

significativo. Já a presença dos novos caminhos de acesso e vala de cabos criará um impacte pouco 
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significativo, pois considera-se um impacte negativo, direto, permanente, imediato, de magnitude 

reduzida, reversível, certo e minimizável. 

No Quadro seguinte sintetizam-se os impactes em fase de exploração. 

Quadro 84 – Avaliação dos Impactes em fase de exploração 

 

Ações/ 
Ocorrências 
que Induzem 

Impacte 

Sensibilidade 
da Paisagem 
atravessada 

Descrição 
dos 

Impactes 

Área de 
Ocorrência 

Características dos Impactes 

A
e
ro

g
e

ra
d

o
re

s
 

Elemento 
vertical da 
Paisagem 

Várias 
classes, mas 

predomínio da 
classe Média 

a Elevada 

Alteração da 
Paisagem. 
Introdução 

de 
elementos 
verticais 

Local de 
implantação 

 

O impacte é negativo, certo, 
imediato, permanente, 
irreversível, direto, de 

magnitude média, significativo e 
de dimensão local. 

Considerando a análise dos aerogeradores de cada um dos subparques, o aerogerador A30 no 

Subparque de Picos terá maior impacte ao nível dos parâmetros sensibilidade visual da paisagem e 

menor 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. 

7.3.6.3 Fase de Desativação 

Prevê-se que, no fim do período de exploração, os elementos que compõem o Sobreequipamento do 

Parque Eólico sejam desmantelados, sendo os seus impactes semelhantes aos criados pelas 

alterações na estrutura decorrentes de ações de caráter temporário (impacte negativo, direto, 

temporário, imediato, de magnitude reduzida, reversível, certo, minimizável), logo pouco significativo. 

Por último, ocorrerá o restabelecimento da atual paisagem, o que constitui um impacte positivo, direto, 

permanente, imediato, de magnitude média, reversível, certo e significativo. 

7.3.6.4 Síntese de Impactes 

No quadro seguinte apresenta-se uma síntese de impactes sobre a paisagem, associados às fases de 

construção, de exploração e de desativação do Projeto. 
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Quadro 85 – Síntese de impactes para o descritor Paisagem. 

FASE 

AÇÕES 

GERADORAS 

DE 

IMPACTES 

INCIDÊNCIA 

IMPACTE 
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S
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N
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Â

N
C

IA
 

C 
C2; C3; C4; 
C5; C7; C9 

Alterações na estrutura da 
paisagem decorrentes de 

ações de caráter 
temporário 

N D T I R R C M P 

E E2 
Impacte visual dos 

aerogeradores 
N D P I M R C N S 

E E1 
Impacte visual dos novos 

acessos 
N D P I R R C M P 

D D1; D2;D3 
Desorganização espacial e 

funcional da paisagem 
N D T I R R C M P 

D D4 
Restabelecimento da atual 

paisagem 
P D P I M R C - S 

Fase: Construção (C); Exploração (E); Desativação (D); Sinal (natureza do impacte): Positivo (P); Negativo (N); Efeito; Direto (D); 
Indireto (I); Persistência: Esporádica (E); Temporário (T); Permanente (P); Frequência (ocorrência no tempo): Imediatos (I); Médio 
Prazo (M); Longo Prazo (L); Magnitude: Reduzida (R); Média (M); Elevada (E); Reversibilidade: Reversível (R); Irreversível (I); 
Probabilidade (grau de certeza): Certo (C); Provável (P); Improvável/Probabilidade muito baixa(I); Capacidade de Minimização 
ou Compensação: Minimizável ou compensável (M); Não Minimizável e compensável (N); Significância: Muito Significativo (M); 
Significativo (S); Pouco Significativo (P). 

7.3.7 Impactes sobre a Qualidade do Ar 

7.3.7.1 Fase de Construção 

Os impactes sobre a qualidade do ar durante a fase de construção devem-se à utilização de maquinaria 

pesada e ao aumento temporário de tráfego de veículos pesados e ligeiros nas diversas vias de 

comunicação de acesso à área de implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho 

I (2.ª Fase) - atravessamento das povoações de Valença, Samarão, Longos Vales, Souto Fiscal (no 

caso de Mendoiro/Bustavade) e Valença, Carpinteira, Costa, Pomares e Cubalhão (no caso de Picos) 

- para a execução das diversas operações envolvidas na fase de construção, responsáveis pela 

emissão de gases como o monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de azoto, óxidos de 

enxofre e partículas sólidas. De referir também, que as ações de construção mais penalizadoras sobre 

este último aspeto, são as ações de escavação e de movimentação/deposição de terras, que são 

responsáveis pela libertação de poeiras. 

Estima-se que, dada a localização do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase), 

as emissões de poeiras e gases não sejam muito significativas e que a capacidade de dispersão da 

atmosfera seja suficiente para que não se verifiquem concentrações muito elevadas de poluentes 

atmosféricos nas zonas envolventes, resultando deste modo num impacte negativo, direto, de 

magnitude reduzida, certo, imediato, temporário, reversível, minimizável e pouco significativo. 
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7.3.7.2 Fase de Exploração 

As ações decorrentes da exploração do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) 

não afetarão negativamente a qualidade do ar. A produção de energia através desta tecnologia não 

implica qualquer tipo de emissão gasosa poluente. 

Por outro lado, e numa perspetiva mais abrangente, salienta-se o facto de que a produção de energia 

elétrica a partir de uma fonte renovável como o sol permitirá evitar a emissão de poluentes atmosféricos 

como o CO2, entre outros, comparativamente às formas convencionais de produção de energia. 

Assim, considerando a produtividade média anual do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto 

Minho I (2.ª Fase), estimada em 93 GWh/ano e o fator de emissão de CO2 do Sistema Electroprodutor 

Nacional (310 t CO2/GWh), indicado pela DGEG, relativo a dados de 2016 das emissões do Sistema 

Electroprodutor Nacional, que resultam dos dados do consumo das diversas fontes de energia primária 

(Gás Natural, Hulha, etc.) nas centrais produtoras de energia elétrica (Grandes Térmicas, Cogeração 

e Outras Térmicas) em Portugal, estima-se que se evitem anualmente a emissão de cerca de 28 830 t 

de CO2 para a atmosfera (DGEG, 2018). 

Face ao exposto, admite-se que durante a fase de exploração se gera um impacte positivo, direto, de 

magnitude média, certo, imediato, permanente, reversível, compensável e significativo. 

7.3.7.3 Fase de Desativação 

Durante a fase de desativação à semelhança do que ocorre durante a fase de construção são 

expectáveis impactes negativos idênticos, pois não só irão ocorrer movimentações de máquinas e 

veículos, como irá ser necessário realizar movimentação de terras. Assim, considera-se que o impacte 

é negativo, direto, certo, imediato, temporário, reversível, minimizável e pouco significativo. 

7.3.7.4 Síntese de Impactes 

No quadro seguinte apresenta-se uma síntese de impactes sobre a qualidade do ar, associados às 

fases de construção, de exploração e de desativação do Projeto. 
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Quadro 86 – Síntese de impactes para o fator qualidade do ar. 

FASE 
AÇÕES GERADORAS 

DE IMPACTES 
INCIDÊNCIA 
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C 
C2; C3; C4; C5; C6; 

C7; C8; C9; C10; 
C13; C12 

Degradação da 
qualidade do ar, devido 
à emissão de gases e 

poeiras 

N D T I R R C M P 

E E4 
Redução da emissão de 

CO2 para a atmosfera 
P D P I M R C M S 

D  D2; D3; D4 

Degradação da 
qualidade do ar, devido 
à emissão de gases e 

poeiras 

N D T I R R C M P 

Fase: Construção (C); Exploração (E); Desativação (D); Sinal (natureza do impacte): Positivo (P); Negativo (N); Efeito; Direto (D); 
Indireto (I); Persistência: Esporádica (E); Temporário (T); Permanente (P); Frequência (ocorrência no tempo): Imediatos (I); Médio 
Prazo (M); Longo Prazo (L); Magnitude: Reduzida (R); Média (M); Elevada (E); Reversibilidade: Reversível (R); Irreversível (I); 
Probabilidade (grau de certeza): Certo (C); Provável (P); Improvável/Probabilidade muito baixa(I); Capacidade de Minimização 
ou Compensação: Minimizável ou compensável (M); Não Minimizável nem compensável (N); Significância: Muito Significativo 
(M); Significativo (S); Pouco Significativo (P). 

7.3.8 Impactes sobre o Ambiente Sonoro 

7.3.8.1 Metodologia 

Tendo em consideração as características do projeto, é possível efetuar uma estimativa fundamentada, 

ainda que entretecida de algumas incertezas incontornáveis, relativamente ao ambiente sonoro gerado 

exclusivamente pelo projeto, mediante recurso a métodos previsionais adequados, tendo por base 

dados de emissão e modelos de propagação sonora normalizados. 

A avaliação dos impactes será efetuada de um modo qualitativo e, sempre que possível proceder-se-á 

à sua quantificação tendo por base a prospetiva dos níveis sonoros de ruído ambiente associados à 

execução ou não do projeto. Seguidamente apresenta-se a descrição dos critérios de avaliação 

considerados no descritor ambiente sonoro. 

Quadro 87 – Critérios de avaliação do impacte no descritor ambiente sonoro. 

TERMOS DE IMPACTE CRITÉRIOS 

Natureza 
Positivo 
Negativo 

Redução dos níveis sonoros existentes. 
Aumento dos níveis sonoros existentes. 

Duração 
Temporária 
Permanente 

Fase de Construção 
Fase de Exploração 

Incidência 
Direto 
Indireto 

Origem no projeto (construção e exploração)  
Modificação de tráfego em vias existentes 

Probabilidade 
de Ocorrência 

Certa 
Provável 
Improvável 

Consideram-se os impactes Prováveis 

Reversibilidade 
Irreversível 
Reversível 

Considera-se os efeitos nos recetores reversíveis 
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TERMOS DE IMPACTE CRITÉRIOS 

Influência 
Local, Regional, 
Nacional 

Considera-se os efeitos locais 

Magnitude 

Reduzida 
 
Média 
 
Elevada 
 

Níveis sonoros previstos iguais ou superiores à Situação de 
Referência em não mais de 5 dB(A). 
Níveis sonoros previstos superiores à Situação de Referência em 
mais de 5 dB(A) mas em não mais de 10 dB(A). 
Níveis sonoros previstos superiores à Situação de Referência em 
mais de 10 dB(A). 

Significância 

Pouco significativo 
 
Significativos 
Muito significativo 
 

Cumpre limites legais ou o incumprimento não se fica a dever ao 
projeto 
Ultrapassagem dos limites legais aplicáveis (DL 9/2007). 
Ultrapassagem, em mais de 10 dB(A), dos limites legais aplicáveis 
(DL 9/2007). 

7.3.8.2 Fase de Construção 

Neste ponto serão identificados e avaliados os impactes suscetíveis de serem induzidos no ambiente 

sonoro pela construção do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase). Durante 

esta fase serão levadas a cabo um conjunto de ações passíveis de gerarem níveis sonoros com algum 

significado, nomeadamente: 

- instalação e utilização do estaleiro; 

- construção do acesso, da plataforma e fundação do aerogerador, abertura/fecho da vala de 

cabos; 

- montagem dos aerogeradores; 

- recuperação paisagística das áreas intervencionadas; 

- movimentação de viaturas e máquinas para a execução das várias intervenções, incluindo o 

transporte de materiais e circulação de pesados. 

Assim, durante esta fase, é expectável a ocorrência de um aumento temporário dos níveis de ruído 

ambiente na envolvente dos locais de obra. As múltiplas operações e atividades diferenciadas que 

integram as obras na fase de construção, geram níveis de ruído, normalmente, temporários e 

descontínuos em função de diversos fatores dificultam a previsão, em termos quantitativos, dos níveis 

sonoros resultantes. De referir, ainda, que o carácter transitório destas atividades induz nas populações 

uma maior tolerância, relativamente a outras fontes de carácter permanente. 

A quantificação dos níveis sonoros do ruído na fase de construção é difícil determinar com rigor, devido 

quer à grande variabilidade do número de fontes de ruído, quer ao conhecimento preciso da sua 

localização no espaço e no tempo. 

A quantificação dos níveis sonoros do ruído na fase de construção, requer conhecimento preciso do 

planeamento da obra, equipamentos envolvidos e suas características em termos de potência sonora. 

Na ausência de outros dados, apresentam-se, no Quadro 88, apresentam-se as distâncias 
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correspondentes aos níveis sonoros contínuos equivalentes, ponderados A, de 65 dB(A), 55 dB(A) e 

45 dB(A), considerando fontes pontuais e um meio de propagação homogéneo, determinados a partir 

dos valores limite dos níveis de potência sonora, indicados no Anexo V, do Decreto-Lei n.º 221/2006, 

de 8 de novembro, relativamente às emissões sonoras dos equipamentos para utilização no exterior. 

Quadro 88 – Distâncias correspondentes a diferentes níveis de LAeq associados a equipamentos típicos 

da fase de construção. 

TIPO DE EQUIPAMENTO 

P: POTÊNCIA 

INSTALADA EFETIVA 

(KW) 

DISTÂNCIA [M] 

LAEQ = 65 DB(A) LAEQ = 55 DB(A) LAEQ = 45 DB(A) 

Compactadores (cilindros vibrantes, placas 
vibradoras e apiloadores vibrantes) 

P  8 36 126 398 

8 < P  70 45 141 447 

P > 70 >46 >146 >462 

Dozers, carregadoras e escavadoras-
carregadoras, com rasto contínuo 

P  55 32 100 316 

P > 55 >33 >102 >322 

Dozers, carregadoras e escavadoras-
carregadoras, com rodas; dumpers, 

niveladoras, compactadores tipo carregadora, 
empilhadores em consola c/motor de 

combustão, compactadores (cilindros não 
vibrantes), espalhadoras-acabadoras, fontes de 

pressão hidráulica 

P  55 25 79 251 

P > 55 >26 >81 >255 

Escavadoras, guinchos de construção 
P  15 9 31 100 

P > 15 >10 >31 >100 

Compressores 
P  15 14 45 141 

P > 15 >15 >47 >147 

Dependendo do número de equipamentos a utilizar – no total e de cada tipo –, e dos obstáculos à 

propagação sonora, entre a zona de obra e os recetores sensíveis, os valores apresentados no 

Quadro 88 podem aumentar ou diminuir significativamente. Tipicamente as atividades de preparação 

de terreno, escavação e pavimentação são as mais ruidosas, dando lugar a níveis sonoros contínuos 

equivalentes na ordem dos 85 dB(A), pelo que é expectável que a menos de 10 metros da obra o nível 

sonoro contínuo equivalente, ponderado A, do ruído particular, seja superior a 65 dB(A). 

No caso em apreço, não existem escolas nem hospitais na envolvente da área de intervenção e os 

recetores sensíveis mais próximos (habitações unifamiliares) localizam-se a mais de 800 metros de 

distância da área de implantação dos aerogeradores, pelo é expectável que o respetivo ambiente 

sonoro, em termos médios, não venha a variar significativamente. 

De referir ainda que o transporte rodoviário de transporte de trabalhadores, equipamentos e material, 

será efetuado através de estradas nacionais e municipais que intersetam algumas povoações, no 

entanto o respetivo tráfego médio global será reduzido, pelo que não é previsível que o tráfego 

rodoviário derivado do projeto, se traduza no acréscimo pouco significativo da emissão sonora média 

destas rodovias, ou seja, é expectável que o ambiente sonoro envolvente não venha a variar 

significativamente. 
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De acordo com o explicitado anteriormente, tendo em conta o carácter intermitente e descontínuo do 

ruído gerado durante a fase de construção, e a distância a que se localizam os recetores sensíveis 

mais próximos (a mais de 800 metros), na fase de construção prevê-se impacte negativo, direto e 

indireto, provável, reversível, temporário, local, de magnitude reduzida e pouco significativo. 

7.3.8.3 Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração, o ruído resulta do funcionamento dos aerogeradores e afetará de forma 

mais ou menos relevante os recetores expostos em função da direção do vento, podendo determinar 

situações de maior incomodidade. 

A potência fornecida por um aerogerador depende da velocidade do vento, o que, igualmente, 

condiciona o seu rendimento, factos que conduzem à definição das condições mais adequadas de 

funcionamento. 

A avaliação dos níveis sonoros nos recetores sensíveis, localizados na área de potencial influência 

acústica do projeto, foi efetuada mediante a construção de um modelo 3D do local, com recurso ao 

programa informático CadnaA. 

O CadnaA foi desenvolvido pela Datakustik para que, de forma rápida e eficaz, sejam determinados, 

mediante os métodos definidos pelo utilizador, todos os “caminhos sonoros” entre as diferentes fontes 

e os diferentes recetores, mesmo em zonas urbanas complexas, integrando, assim, os parâmetros com 

influência, nomeadamente a topografia, os obstáculos, o tipo de solo e as condições atmosféricas 

predominantes, e permitindo a análise individual dos níveis sonoros, mediante seleção de recetores 

específicos, ou a análise global, mediante a produção de mapas de ruído a 2D e 3D. 

No caso específico, os aerogeradores correspondem a fontes ruidosas permanentes do tipo industrial, 

pelo que foi considerado o método de cálculo ISO 9613-2, que é o método recomendado pelo Decreto-

Lei nº 146/2006, de 31 de julho (que transpõe a Diretiva n.º 2002/49/CE), alterado e republicado pelo 

Decreto-lei nº136-A/2019 (que transpõe a Diretiva (UE) 2015/996). 

Para simulação da propagação sonora, o software necessita que sejam introduzidos alguns dados 

complementares associados ao meio de propagação, ao algoritmo de cálculo e à forma de 

apresentação. De acordo com os dados específicos do presente estudo, com a experiência adquirida 

em outros estudos já desenvolvidos e tendo por base as diretrizes da Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA), afigurou-se adequado efetuar as configurações que se apresentam no Quadro 89. 
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Quadro 89 – Configurações de cálculo utilizados na modelação de ruído (fase de exploração). 

PARÂMETROS CONFIGURAÇÃO 

Geral 

Software CadnaA – Versão BPM XL (2019) 

Máximo raio de busca 5000 metros 

Ordem de reflexão 2 

Erro máximo definido para o cálculo 0 dB 

Métodos/normas de cálculo: Aerogeradores: ISO 9613-2. 

Absorção do solo α = 0,0 (refletor) 

Meteorologia 

Percentagem de condições favoráveis Diurno: 50%; Entardecer: 75%; Noturno: 100% 

Temperatura média anual 15 °C 

Humidade relativa média anual 85 % 

Mapa de Ruído 

Malha de Cálculo 10X10 metros 

Tipo de malha de cálculo (variável/fixa) Fixa 

Altura ao solo 4 metros 

Código de cores Diretrizes APA (2011) 

Avaliação de 
ruído nos 
recetores 

Altura acima do solo 1,5 m acima do piso mais desfavorável 

Distância mínima recetor-fachada 3,5 metros (DL nº 146/2006) 

Distância mínima fonte/refletor 0,1 metros 

No caso específico, está a prevista a instalação no parque de mais 7 aerogeradores, instalados em 

torres de 105 metros e equipados com rotores eólicos de 150 metros de diâmetro. Os Subparques 

atualmente têm instalados aerogeradores Enercon, modelos E70 e E82. 

Para simular o ruído foi utilizado como referência o documento do fabricante Enercon. Dado que o 

fabricante não possui dados de potência sonora por bandas de oitava, apenas têm informação sobre a 

potência sonora a várias velocidades de vento, de forma a permitir uma análise por segurança, na 

modelação dos aerogeradores considerou-se a potência sonora máxima 106 dB(A), indicada para 

velocidade de vento de 15 m/s (cut in cut off), e a metodologia preconizada no documento “A Good 

Practice Guide to the Application of ETSU-R-97 for the Assessment and Rating of Wind Turbine Noise”, 

considerando o método de cálculo ISO 9613-2, a emissão continua na frequência 250Hz e solo 100% 

refletor (absorção do solo com α = 0,0). 

A emissão sonora dos aerogeradores e a propagação do ruído até junto dos recetores está diretamente 

associada, entre outras, às condições de vento existentes, nomeadamente à respetiva velocidade e 

orientação. 

Sendo a média anual das caraterísticas do vento apenas indicativa de maior ou menor probabilidade 

de ocorrência de condições favoráveis à propagação sonora para junto dos recetores, na simulação 

procurou-se efetuar a avaliação do cenário mais desfavorável (mais critico), ou seja, consideraram-se 

as percentagens de condições favoráveis à propagação sonora recomendadas no documento Good 

Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise Exposure 

(100% em todas as direções no período noturno). De notar que caso fosse considerada a distribuição 

de ventos local, iríamos ter apenas algumas direções com maior probabilidade de ocorrência de 

condições favoráveis de propagação sonora. Uma vez que as condições favoráveis de propagação 

sonora não dependem só do regime do vento, mas também dos gradientes verticais de temperatura 

(período do dia e nebulosidade, como especificado no Quadro A.1 da NP ISO 1996-2: 2011), a 

consideração das condições favoráveis de propagação sonora apenas com base na Rosa dos Ventos, 

traduzir-se-ia, sobretudo no período noturno, na subvalorização da ocorrência de condições favoráveis. 
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Neste sentido, permitindo uma análise do mês mais critico, afigura-se mais adequado e seguro 

considerar para todas as direções, as probabilidades indicadas para cada um dos períodos de 

referência (diurno 50%, entardecer 75% e noturno 100%). 

Com base no modelo 3D referido e nos parâmetros de base descritos foram perspetivados os níveis 

sonoros contínuos equivalentes ponderados A de ruído particular, associados ao funcionamento 

continuo (24 horas) dos aerogeradores na potência máxima, para os vários recetores sensíveis 

(fachada e piso mais desfavorável) potencialmente mais afetados pelo ruído do projeto, que se 

localizam nas peças desenhadas em anexo (conjuntamente com os mapas de ruído).  

Para que seja possível uma perspetiva mais abrangente do Ruído Particular da fase de exploração do 

projeto em apreço, foram também calculados os Mapas de Ruído Particular, a 4 metros acima do solo 

para os indicadores Lden e Ln, cujos resultados se ilustram nas peças desenhadas em anexo. 

No Quadro 90 apresentam-se os níveis sonoros de ruído residual (referência), os resultados 

previsionais associados ao ruído particular e ao ruído ambiente decorrente (soma energética do ruído 

de referência com o ruído particular), o valor de emergência sonora (diferença entre ruído ambiente e 

ruído de referência), e a magnitude de impacte (diferença entre ruído ambiente e ruído de referência 

para Lden). Apesar do software apresentar resultados com uma casa decimal, os valores foram 

arredondados à unidade devido às incertezas intrínsecas e extrínsecas da modelação. 

Quadro 90 –Níveis de ruído particular e ambiente do sobreequipamento. 

RECETOR/ 
PONTO 

MEDIÇÃO 

CLASSIFICAÇÃO 

ACÚSTICA 

RUÍDO DE REFERÊNCIA 

[DB(A)] 

RUÍDO PARTICULAR 

[DB(A)] 

RUÍDO AMBIENTE 

[DB(A)] 

EMERGÊNCIA 

SONORA [DB(A)] 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln 

R01 / 
Pto 1 

Ausência 45 42 41 48 37 37 37 43 46 43 42 49 1 1 1 

R02 / 
Pto 1 

Ausência 45 42 41 48 37 37 37 43 46 43 42 49 1 1 1 

R03 / 
Pto 1 

Ausência 45 42 41 48 37 37 37 43 46 43 42 49 1 1 1 

R04 / 
Pto 1 

Ausência 45 42 41 48 38 38 38 44 46 43 43 50 1 1 2 

R05 / 
Pto 1 

Ausência 45 42 41 48 38 38 38 44 46 43 43 50 1 1 2 

R06 / 
Pto 1 

Ausência 45 42 41 48 37 37 37 43 46 43 42 49 1 1 1 

R07 / 
Pto 2 

Ausência 47 45 44 51 38 38 38 44 48 46 45 52 1 1 1 

R08 / 
Pto 2 

Ausência 47 45 44 51 39 39 39 45 48 46 45 52 1 1 1 

R09 / 
Pto 2 

Ausência 47 45 44 51 40 40 40 46 48 46 45 52 1 1 1 

R10 / 
Pto 2 

Ausência 47 45 44 51 39 39 39 45 48 46 45 52 1 1 1 

R11 / 
Pto 2 

Ausência 47 45 44 51 40 40 40 46 48 46 45 52 1 1 1 

R12 / 
Pto 2 

Ausência 47 45 44 51 40 40 40 46 48 46 45 52 1 1 1 

R13 / 
Pto 2 

Ausência 47 45 44 51 40 40 40 46 48 46 45 52 1 1 1 

R14 / 
Pto 2 

Ausência 47 45 44 51 40 40 40 46 48 46 45 52 1 1 1 

R15 / 
Pto 2 

Ausência 47 45 44 51 40 40 40 46 48 46 45 52 1 1 1 

R16 / 
Pto 2 

Ausência 47 45 44 51 40 40 40 46 48 46 45 52 1 1 1 

R17 / 
Pto 2 

Ausência 47 45 44 51 39 39 39 45 48 46 45 52 1 1 1 
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RECETOR/ 
PONTO 

MEDIÇÃO 

CLASSIFICAÇÃO 

ACÚSTICA 

RUÍDO DE REFERÊNCIA 

[DB(A)] 

RUÍDO PARTICULAR 

[DB(A)] 

RUÍDO AMBIENTE 

[DB(A)] 

EMERGÊNCIA 

SONORA [DB(A)] 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln 

R18 / 
Pto 3 

Ausência 46 45 45 51 38 38 38 44 47 46 46 52 1 1 1 

R19 / 
Pto 3 

Ausência 46 45 45 51 28 28 28 34 46 45 45 51 0 0 0 

R20 / 
Pto 4 

Ausência 44 43 39 47 35 35 35 41 45 44 40 48 1 1 1 

R21 / 
Pto 4 

Ausência 44 43 39 47 35 35 35 41 45 44 40 48 1 1 1 

R22 / 
Pto 4 

Ausência 44 43 39 47 36 36 36 42 45 44 41 48 1 1 2 

R23 / 
Pto 4 

Ausência 44 43 39 47 35 35 35 41 45 44 40 48 1 1 1 

R24 / 
Pto 5 

Z. Mista 45 43 40 48 22 22 22 28 45 43 40 48 0 0 0 

R25 / 
Pto 5 

Z. Mista 45 43 40 48 22 22 22 28 45 43 40 48 0 0 0 

R26 / 
Pto 5 

Z. Mista 45 43 40 48 26 26 26 32 45 43 40 48 0 0 0 

R27 / 
Pto 5 

Z. Mista 45 43 40 48 27 27 27 33 45 43 40 48 0 0 0 

R28 / 
Pto 5 

Z. Mista 45 43 40 48 27 27 27 33 45 43 40 48 0 0 0 

R29 / 
Pto 5 

Z. Mista 45 43 40 48 26 26 26 32 45 43 40 48 0 0 0 

R30 / 
Pto 6 

Z. Mista 46 43 41 49 29 29 29 35 46 43 41 49 0 0 0 

R31 / 
Pto 6 

Z. Mista 46 43 41 49 30 30 30 36 46 43 41 49 0 0 0 

R32 / 
Pto 6 

Z. Mista 46 43 41 49 31 31 31 37 46 43 41 49 0 0 0 

R33 / 
Pto 7 

Z. Mista 47 46 45 52 35 35 35 41 47 46 45 52 0 0 0 

R34 / 
Pto 7 

Z. Mista 47 46 45 52 35 35 35 41 47 46 45 52 0 0 0 

R35 / 
Pto 7 

Z. Mista 47 46 45 52 35 35 35 41 47 46 45 52 0 0 0 

R36 / 
Pto 7 

Z. Mista 47 46 45 52 34 34 34 40 47 46 45 52 0 0 0 

R37 / 
Pto 7 

Z. Mista 47 46 45 52 35 35 35 41 47 46 45 52 0 0 0 

R38 / 
Pto 7 

Z. Mista 47 46 45 52 35 35 35 41 47 46 45 52 0 0 0 

R39 / 
Pto 8 

Z. Mista 46 45 44 51 35 35 35 41 46 45 45 51 0 0 1 

R40 / 
Pto 8 

Z. Mista 46 45 44 51 26 26 26 32 46 45 44 51 0 0 0 

R41 / 
Pto 8 

Z. Mista 46 45 44 51 26 26 26 32 46 45 44 51 0 0 0 

R42 / 
Pto 8 

Z. Mista 46 45 44 51 25 25 25 31 46 45 44 51 0 0 0 

R43 / 
Pto 8 

Z. Mista 46 45 44 51 24 24 24 30 46 45 44 51 0 0 0 

R44 / 
Pto 8 

Z. Mista 46 45 44 51 24 24 24 30 46 45 44 51 0 0 0 

R45 / 
Pto 8 

Z. Mista 46 45 44 51 23 23 23 29 46 45 44 51 0 0 0 

R46 / 
Pto 8 

Z. Mista 46 45 44 51 24 24 24 30 46 45 44 51 0 0 0 

De acordo com os resultados do Quadro 90, considerando a emissão sonoro máxima contínua (24h/dia) 

dos 7 aerogeradores, em condições de emissão e propagação sonora favoráveis (equivalente ao mês 

mais critico), o que corresponde a uma posição de segurança, prospetiva-se, para a situação futura, o 

cumprimento dos valores limite de exposição aplicáveis: 

 Recetores R01 a R23 (concelho de Monção) – ausência de classificação acústica [Lden≤63 dB(A) 

e Ln≤53 dB(A)], conforme disposto no número 3, artigo 11º do RGR. 
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 Recetores R24 a R29 (concelho de Arcos de Valdevez) e R30 a R46 (concelho de Melgaço) – 

zona mista [Lden≤65 dB(A) e Ln≤55 dB(A)], conforme disposto na alínea a), número 1, artigo 11º 

do RGR. 

Relativamente ao Critério de Incomodidade prospetiva-se o cumprimento dos respetivos limites [artigo 

13º do RGR: diferencial entre o ruído de referencia e o ruído ambiente ≤ 5 dB(A) para Ld, ≤ 4 dB(A) 

para Le, e ≤ 3 dB(A) para Ln], sendo que se prospetiva para o cenário de emissão sonora considerado, 

o incremento máximo de 2 dB(A) no ambiente sonoro existente. 

Dado que o projeto em avaliação corresponde ao Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I 

(2.ª Fase), no quadro seguinte apresenta-se o ruído particular e ambiente da situação decorrente com 

a totalidade dos aerogeradores já instalados e propostos. 

Quadro 91 – Níveis de ruído particular e ambiente da situação futura. 

recetor/ 
ponto 

medição 

Classificação 
Acústica 

Ruído de 
Referência [dB(A)] 

Ruído particular 
com todos os 
aerogeradores 

[dB(A)] 

Ruído ambiente 
decorrente 

[dB(A)] 

Emergência 
sonora [dB(A)] 

RGR 

(art. 11º e 

art. 13º) 

LD LE LN LDEN LD LE LN LDEN LD LE LN LDEN LD LE LN 

R01 / Pto 1 Ausência 45 42 41 48 39 39 39 45 46 44 43 50 1 2 2 Cumpre 

R02 / Pto 1 Ausência 45 42 41 48 39 39 39 45 46 44 43 50 1 2 2 Cumpre 

R03 / Pto 1 Ausência 45 42 41 48 40 40 40 46 46 44 44 51 1 2 3 Cumpre 

R04 / Pto 1 Ausência 45 42 41 48 40 40 40 46 46 44 44 51 1 2 3 Cumpre 

R05 / Pto 1 Ausência 45 42 41 48 40 40 40 46 46 44 44 51 1 2 3 Cumpre 

R06 / Pto 1 Ausência 45 42 41 48 39 39 39 45 46 44 43 50 1 2 2 Cumpre 

R07 / Pto 2 Ausência 47 45 44 51 39 39 39 45 48 46 45 52 1 1 1 Cumpre 

R08 / Pto 2 Ausência 47 45 44 51 40 40 40 46 48 46 45 52 1 1 1 Cumpre 

R09 / Pto 2 Ausência 47 45 44 51 40 40 40 46 48 46 45 52 1 1 1 Cumpre 

R10 / Pto 2 Ausência 47 45 44 51 40 40 40 46 48 46 45 52 1 1 1 Cumpre 

R11 / Pto 2 Ausência 47 45 44 51 41 41 41 47 48 46 46 53 1 1 2 Cumpre 

R12 / Pto 2 Ausência 47 45 44 51 41 41 41 47 48 46 46 53 1 1 2 Cumpre 

R13 / Pto 2 Ausência 47 45 44 51 41 41 41 47 48 46 46 53 1 1 2 Cumpre 

R14 / Pto 2 Ausência 47 45 44 51 42 42 42 48 48 47 46 53 1 2 2 Cumpre 

R15 / Pto 2 Ausência 47 45 44 51 42 42 42 48 48 47 46 53 1 2 2 Cumpre 

R16 / Pto 2 Ausência 47 45 44 51 41 41 41 47 48 46 46 53 1 1 2 Cumpre 

R17 / Pto 2 Ausência 47 45 44 51 41 41 41 47 48 46 46 53 1 1 2 Cumpre 

R18 / Pto 3 Ausência 46 45 45 51 42 42 42 48 47 47 47 53 1 2 2 Cumpre 

R19 / Pto 3 Ausência 46 45 45 51 36 36 36 42 46 46 46 52 0 1 1 Cumpre 

R20 / Pto 4 Ausência 44 43 39 47 36 36 36 42 45 44 41 48 1 1 2 Cumpre 

R21 / Pto 4 Ausência 44 43 39 47 36 36 36 42 45 44 41 48 1 1 2 Cumpre 

R22 / Pto 4 Ausência 44 43 39 47 37 37 37 43 45 44 41 48 1 1 2 Cumpre 

R23 / Pto 4 Ausência 44 43 39 47 39 39 39 45 45 44 42 49 1 1 3 Cumpre 

R24 / Pto 5 Z. Mista 45 43 40 48 28 28 28 34 45 43 40 48 0 0 0 Cumpre 

R25 / Pto 5 Z. Mista 45 43 40 48 30 30 30 36 45 43 40 48 0 0 0 Cumpre 

R26 / Pto 5 Z. Mista 45 43 40 48 31 31 31 37 45 43 41 48 0 0 1 Cumpre 

R27 / Pto 5 Z. Mista 45 43 40 48 32 32 32 38 45 43 41 48 0 0 1 Cumpre 

R28 / Pto 5 Z. Mista 45 43 40 48 31 31 31 37 45 43 41 48 0 0 1 Cumpre 

R29 / Pto 5 Z. Mista 45 43 40 48 31 31 31 37 45 43 41 48 0 0 1 Cumpre 

R30 / Pto 6 Z. Mista 46 43 41 49 36 36 36 42 46 44 42 49 0 1 1 Cumpre 

R31 / Pto 6 Z. Mista 46 43 41 49 35 35 35 41 46 44 42 49 0 1 1 Cumpre 

R32 / Pto 6 Z. Mista 46 43 41 49 36 36 36 42 46 44 42 49 0 1 1 Cumpre 

R33 / Pto 7 Z. Mista 47 46 45 52 39 39 39 45 48 47 46 53 1 1 1 Cumpre 

R34 / Pto 7 Z. Mista 47 46 45 52 39 39 39 45 48 47 46 53 1 1 1 Cumpre 

R35 / Pto 7 Z. Mista 47 46 45 52 39 39 39 45 48 47 46 53 1 1 1 Cumpre 

R36 / Pto 7 Z. Mista 47 46 45 52 39 39 39 45 48 47 46 53 1 1 1 Cumpre 

R37 / Pto 7 Z. Mista 47 46 45 52 39 39 39 45 48 47 46 53 1 1 1 Cumpre 

R38 / Pto 7 Z. Mista 47 46 45 52 40 40 40 46 48 47 46 53 1 1 1 Cumpre 

R39 / Pto 8 Z. Mista 46 45 44 51 39 39 39 45 47 46 45 52 1 1 1 Cumpre 

R40 / Pto 8 Z. Mista 46 45 44 51 41 41 41 47 47 46 46 52 1 1 2 Cumpre 

R41 / Pto 8 Z. Mista 46 45 44 51 41 41 41 47 47 46 46 52 1 1 2 Cumpre 

R42 / Pto 8 Z. Mista 46 45 44 51 42 42 42 48 47 47 46 53 1 2 2 Cumpre 

R43 / Pto 8 Z. Mista 46 45 44 51 41 41 41 47 47 46 46 52 1 1 2 Cumpre 

R44 / Pto 8 Z. Mista 46 45 44 51 43 43 43 49 48 47 47 53 2 2 3 Cumpre 

R45 / Pto 8 Z. Mista 46 45 44 51 41 41 41 47 47 46 46 52 1 1 2 Cumpre 
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recetor/ 
ponto 

medição 

Classificação 
Acústica 

Ruído de 
Referência [dB(A)] 

Ruído particular 
com todos os 
aerogeradores 

[dB(A)] 

Ruído ambiente 
decorrente 

[dB(A)] 

Emergência 
sonora [dB(A)] 

RGR 

(art. 11º e 

art. 13º) 

LD LE LN LDEN LD LE LN LDEN LD LE LN LDEN LD LE LN 

R46 / Pto 8 Z. Mista 46 45 44 51 41 41 41 47 47 46 46 52 1 1 2 Cumpre 

De acordo com os resultados do Quadro 91, considerando a emissão sonoro máxima contínua (24h/dia) 

da totalidade dos aerogeradores existentes e propostos, em condições de emissão e propagação 

sonora favoráveis (equivalente ao mês mais critico), o que corresponde a uma posição de segurança, 

prospetiva-se, para a situação futura, o cumprimento dos valores limite de exposição aplicáveis: 

 Recetores R01 a R23 (concelho de Monção) – ausência de classificação acústica [Lden≤63 dB(A) 

e Ln≤53 dB(A)], conforme disposto no número 3, artigo 11º do RGR. 

 Recetores R24 a R29 (concelho de Arcos de Valdevez) e R30 a R46 (concelho de Melgaço) – 

zona mista [Lden≤65 dB(A) e Ln≤55 dB(A)], conforme disposto na alínea a), número 1, artigo 11º 

do RGR. 

Enquanto atividade ruidosa permanente, conforme estabelecido no artigo 13º do RGR prospetiva-se o 

cumprimento dos limites do Critério de Incomodidade [diferencial entre o ruído de referência e o ruído 

ambiente ≤ 5 dB(A) para Ld, ≤ 4 dB(A) para Le, e ≤ 3 dB(A) para Ln], sendo que se prospetiva para o 

cenário de emissão sonora mais critica, o incremento máximo de 3 dB(A) no ambiente sonoro existente. 

Para que seja possível uma perspetiva mais abrangente do ruído particular da totalidade dos 

aerogeradores instalados na envolvente da área de potencial influência acústica do projeto, foram 

também calculados os Mapas de Ruído Particular, a 4 metros acima do solo para os indicadores Lden e 

Ln, cujos resultados se ilustram nas peças desenhadas que se incluíram no Anexo 3. 

De acordo com o explicitado anteriormente, para a fase de exploração prevê-se que o impacte negativo, 

direto e indireto, provável, reversível, permanente, local, de magnitude reduzida e pouco significativo, 

em todos os recetores sensíveis avaliados. 

7.3.8.4 Fase de Desativação 

A fase de desativação será caracterizada pela desativação e reabilitação das infraestruturas em 

exploração. De forma análoga à fase de construção, as operações associadas à desativação têm 

associada a emissão de níveis sonoros devido às atividades ruidosas temporárias, limitadas no espaço 

e no tempo, onde se destaca a emissão sonora de maquinaria pesada e circulação de veículos 

pesados. 

De forma semelhante à fase de construção, tendo em conta o carácter intermitente e descontínuo do 

ruído gerado durante a fase de construção, e que os recetores sensíveis mais próximos se localizam a 

cerca de 800 metros da área de intervenção, na fase de desativação prevê-se impacte negativo, direto 

e indireto, provável, reversível, temporário, local, de magnitude reduzida e pouco significativo. 
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7.3.8.5 Síntese de Impactes 

No quadro seguinte apresenta-se uma síntese de impactes sobre o ambiente sonoro, associados às 

fases de construção, de exploração e de desativação do Projeto. 

Quadro 92 – Síntese de impactes para o descritor Ambiente Sonoro. 

FASE 
AÇÕES 

GERADORAS DE 

IMPACTES 
INCIDÊNCIA 

IMPACTE 

S
IN

A
L
 

E
F

E
IT

O
 

P
E

R
S

IS
T

Ê
N

C
IA

 

F
R

E
Q

U
Ê

N
C

IA
 

M
A

G
N

IT
U

D
E
 

R
E

V
E

R
S

IB
IL

ID
A

D
E
 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

E
 

M
IN

IM
IZ

Á
V

E
L

 O
U

 

C
O

M
P

E
N

S
Á

V
E

L
 

S
IG

N
IF

IC
Â

N
C

IA
 

C 
C4; C5; C7; C8; 
C9; C11; C13  

Alterações do 
ambiente sonoro dos 
recetores sensíveis, 

causadores de 
situações de 

incómodo 

N D/I T I R I P M P 

C 
C2; C3; C6; C10; 

C12 
N D/I T I R I P M P 

E E2 N D P I R I P M P 

E E3; E6; E7; E8 N D E I R I P M P 

D D1; D2; D3 N D T I R I P M P 

Fase: Construção (C); Exploração (E); Desativação (D); Sinal (natureza do impacte): Positivo (P); Negativo (N); Efeito; Direto (D); 
Indireto (I); Persistência: Esporádica (E); Temporário (T); Permanente (P); Frequência (ocorrência no tempo): Imediatos (I); Médio 
Prazo (M); Longo Prazo (L); Magnitude: Reduzida (R); Média (M); Elevada (E); Reversibilidade: Reversível (R); Irreversível (I); 
Probabilidade (grau de certeza): Certo (C); Provável (P); Improvável/Probabilidade muito baixa(I); Capacidade de Minimização 
ou Compensação: Minimizável ou compensável (M); Não Minimizável e compensável (N); Significância: Muito Significativo (M); 
Significativo (S); Pouco Significativo (P). 

7.3.9 Impactes sobre a População  

7.3.9.1 Fase de Construção 

A implementação do projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) implica 

o arrendamento de terrenos baldios, induzindo um impacte positivo, direto, permanente, imediato, de 

magnitude média, irreversível e certo, na medida em que, já na fase de construção, se verifica a 

obtenção de receitas a nível local, por parte das freguesias afetas à área de implantação do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase), gerando-se um impacte significativo 

para essas freguesias. 

A construção do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) permitirá a criação de 

postos de trabalho na fase de construção, podendo vir a ser utilizada mão-de-obra local na execução 

das obras de construção civil. Trata-se de um impacte positivo, direto, temporário, imediato, de 

magnitude reduzida, reversível e certo. Pela dimensão da obra, considera-se o impacte gerado como 

pouco significativo. 
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No que diz respeito à montagem dos aerogeradores, esta atividade requer mão-de-obra especializada, 

pelo que neste caso poderá corresponder a pessoas de dentro e fora da região. A presença de pessoas 

de fora da região é um fator que se repercutirá favoravelmente para a socioeconomia da região, na 

medida em que incentivará o comércio das localidades vizinhas, nomeadamente no domínio de 

atividades de hotelaria, restauração e comércio de retalho. Dado tratar-se de uma ação de curta 

duração, o impacte gerado é positivo, indireto, temporário, imediato, de magnitude reduzida, reversível, 

certo, logo pouco significativo. 

As diversas atividades de construção do projeto, fundamentalmente o transporte de materiais e 

equipamentos, poderão originar a degradação de algumas vias de circulação devido à intensificação 

do tráfego de veículos pesados e, por isso, constituir um impacte negativo, direto, temporário, imediato, 

de magnitude reduzida, reversível, provável, minimizável, sendo considerado pouco significativo. 

De referir, que a incomodidade para as povoações locais devido à intensificação do tráfego de veículos 

pesados e consequente aumento de ruído e redução da qualidade do ar, irá gerar um impacte negativo 

sobre os habitantes das localidades existentes ao longo das vias de circulação. Prevê-se que as 

povoações mais afetadas (tanto em termos de incomodidade devido à intensificação do tráfego de 

veículos pesados e consequente aumento de ruído, como também devido à eventual degradação das 

vias de comunicação), sejam as mesmas referidas na avaliação do ruído (no caso de 

Mendoiro/Bustavade: Valença, Samarão, Longos Vales, Souto Fiscal; no caso de Picos: Valença, 

Carpinteira, Costa, Pomares e Cubalhão). Face ao exposto, considera-se que o aumento da circulação 

dentro das povoações (que atualmente é muito reduzida) gerará um impacte negativo, direto, 

esporádico, imediato, de magnitude reduzida, reversível, certo e minimizável, sendo no global também 

um impacte pouco significativo. 

De referir, ainda, que a principal atividade existente na zona, o pastoreio, poderá continuar a 

desenvolver-se durante a construção do projeto, sem a ocorrência de impactes negativos. 

7.3.9.2 Fase de Exploração 

Tal como na fase de construção, a exploração do aproveitamento implica o arrendamento dos terrenos 

diretamente afetos ao Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase). Tratando-se de 

uma fonte de rendimento segura e com continuidade para as freguesias, considera-se que o impacte 

gerado é positivo, direto, permanente, imediato, de magnitude média, reversível, certo, sendo por isso, 

um impacte muito significativo para as freguesias. 

Salienta-se também durante a fase de exploração, o impacte positivo, direto, permanente, imediato, de 

magnitude média, reversível e certo, resultante da obtenção, por parte das Câmaras Municipais de 

Melgaço e Monção, de 2,5% da faturação obtida pelo promotor do projeto decorrente da exploração do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase), logo, um impacte significativo. 

Para a exploração do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase), como em 

qualquer parque eólico, é necessário a existência de uma, ou várias, equipas técnicas que assegurem 
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a gestão, operação e manutenção do empreendimento. Assim, serão afetas cerca de 20 pessoas que 

já intervém na exploração do Parque Eólico do Alto Minho I. Assim, considera-se a existência de um 

impacte positivo, direto, permanente, a longo prazo, de magnitude reduzida, reversível, certo, e pouco 

significativo. 

Relativamente às atividades recreativas no local de implantação do projeto, como a caça, o pastoreio 

e a floresta, poderão continuar a ocorrer no local sem qualquer interferência decorrente da exploração 

do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase). 

Relativamente a potenciais usos na zona de implantação do projeto, para além de um pedido de 

Prospeção e Pesquisa de depósitos minerais que abrange a área do Subparque de Picos, não se tem 

conhecimento de qualquer intenção de exploração da zona para outro tipo de atividades, admitindo-se 

por isso que não irão ocorrer impactes (negativos ou positivos). 

Face ao exposto, considerando-se desejável investimentos e medidas que visem a dinamização do 

tecido económico local, a exploração do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) 

representa neste contexto, uma solução vantajosa em termos de aproveitamento dos recursos 

energéticos, com benefícios locais em termos económicos. Também nesta fase, ocorrerá um incentivo 

do comércio das localidades vizinhas, nomeadamente no domínio de atividades de hotelaria, 

restauração e comércio de retalho, prevendo-se que o impacte gerado seja positivo, indireto, 

esporádico, a longo prazo, de magnitude reduzida, reversível, provável, e pouco significativo. 

7.3.9.3 Fase de Desativação 

Os impactes positivos identificados para as fases de construção e de exploração cessarão com a 

desativação do Projeto, no final de vida útil do Projeto. Deste modo, a cessação da produção de energia 

eólica, uma energia renovável, causará um impacte negativo, direto, permanente, imediato, de 

magnitude reduzida, reversível, certo, não minimizável e pouco significativo. 

A extinção de pagamento da percentagem da produção a cada um dos municípios onde o projeto se 

insere originará um impacte negativo, direto, permanente, imediato, de magnitude média, reversível, 

certo, minimizável e significativo. A significância do impacte aumentará com a supressão do 

arrendamento dos terrenos balidos, prevendo-se um impacte negativo, direto, permanente, imediato, 

de magnitude média, reversível, certo, minimizável e muito significativo. 

A desmontagem dos elementos que compõem o Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho i 

(2.ª Fase) levará temporariamente a um impacte sobre a saúde humana (dos trabalhadores e das 

populações em redor). Com a adoção das medidas de minimização adequadas, prevê-se que o impacte 

gerado seja negativo, direto, temporário, imediato, de magnitude reduzida, irreversível, provável, 

minimizável e pouco significativo. 

Por último, a perda de postos de trabalho das equipas especializadas causará um impacte negativo, 

direto, permanente, imediato, de magnitude reduzida, reversível, certo, minimizável e pouco 
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significativo. Com o afastamento dos técnicos especializados, considera-se que haja a perda de 

atividade comercial nas imediações, gerando-se um impacte negativo, indireto, permanente, a longo 

prazo, de magnitude reduzida, provável, não minimizável e pouco significativo. 

7.3.9.4 Síntese de Impactes 

No quadro seguinte apresenta-se uma síntese de impactes sobre a população, associados às fases de 

construção, de exploração e de desativação do Projeto. 

Quadro 93 – Síntese de impactes para o descritor População e Saúde Humana. 
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C C1 
Arrendamento dos terrenos 

baldios 
P D P I M I C - S 

C C3 
Criação de postos de 

trabalho 
P D T I R R C - P 

C C3; C11 
Atividade comercial nas 

imediações 
P I T I R R C - P 

C 
C3; C10; 

C12 
Degradação de estradas e 

Circulação rodoviária 
N D T I R R P M P 

C C3; C12 
Incomodidade gerada pelo 

tráfego rodoviário 
N D E I R I C M P 

E E5 
Arrendamento dos terrenos 

baldios 
P D P I M R C - M 

E E4 
Pagamentos aos municípios 

pela produção de energia 
P D P I M R C - S 

E E3; E7 
Realizações de manutenção 

por técnicos especialistas 
P D P L R R C - P 

E E2 
Atividade Comercial nas 

imediações 
P I E L R R P - P 

D D1 
Extinção de pagamento aos 

municípios 
N D P I M R C M S 

D D1 
Supressão do arrendamento 

dos terrenos baldios 
N D P I M R C M M 

D D1; D2; D3 
Incomodidade gerada pelo 

tráfego rodoviário 
N D T I R I P M P 

D D1 
Perda de postos de trabalho 

especializado 
N D P I R R C M P 

D D1 
Perda da atividade 

comercial nas imediações  
N I P L R R P M P 

Fase: Construção (C); Exploração (E); Desativação (D); Sinal (natureza do impacte): Positivo (P); Negativo (N); Efeito; Direto (D); 
Indireto (I); Persistência: Esporádica (E); Temporário (T); Permanente (P); Frequência (ocorrência no tempo): Imediatos (I); Médio 
Prazo (M); Longo Prazo (L); Magnitude: Reduzida (R); Média (M); Elevada (E); Reversibilidade: Reversível (R); Irreversível (I); 
Probabilidade (grau de certeza): Certo (C); Provável (P); Improvável/Probabilidade muito baixa(I); Capacidade de Minimização 
ou Compensação: Minimizável ou compensável (M); Não Minimizável e compensável (N); Significância: Muito Significativo (M); 
Significativo (S); Pouco Significativo (P). 
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7.3.10 Impactes sobre a Saúde Humana 

7.3.10.1 Fase de Construção 

O projeto em análise visa a produção de energia a partir de uma fonte renovável o que, como foi 

analisado ao longo do relatório, implicará reduzidas afetações ao nível de aspetos que podem estar 

diretamente associados a afetações potenciais na saúde humana. 

Para além dos riscos para os trabalhadores que se encontram expostos aos riscos semelhantes a 

qualquer outra obra de construção civil e para os quais existe como medida de minimização e até 

mesmo por exigência legal, um Plano de Segurança e Saúde, não se prevê a ocorrência de impactes 

negativos, com caraterísticas permanentes e irreversíveis sobre a saúde humana das populações da 

região durante a fase de construção.  

No entanto durante a fase de construção poderá verificar-se temporariamente um impacte negativo 

sobre a saúde humana (dos trabalhadores e das populações em redor), com origem em degradação 

temporária e esporádica da qualidade do ar e do ambiente sonoro. Prevê-se que o impacte gerado seja 

negativo, direto, temporário, imediato, de magnitude reduzida, irreversível, provável, minimizável e 

pouco significativo. 

7.3.10.2 Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração não se prevê qualquer impacte sobre a saúde humana, pois não se prevê 

alterações significativas do ambiente sonoro, e também porque a exploração do Sobreequipamento do 

Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) não é responsável degradações da qualidade do ar, ou 

emissão de qualquer outro tipo de fonte poluente com efeitos negativos sobre a saúde humana. 

Esclarece-se igualmente que até à data não está comprovado cientificamente qualquer correlação entre 

a exploração de um parque eólico e consequências negativas na saúde humana de populações 

residentes na envolvente deste tipo de infraestrutura. 

Nesta tipologia de produção de energia, ao nível da exploração, verifica-se uma ausência de 

processamento de combustíveis fósseis, uma inexistência de consumos apreciáveis de energia, uma 

diminuta produção de resíduos e um inexistente ou baixo impacte ambiental negativo, nomeadamente 

ao nível da qualidade da água e qualidade do ar. Importa evidenciar os impactes positivos indiretos que 

o Projeto, pela sua natureza, induzirá na qualidade do ar. 

7.3.10.3 Fase de Desativação 

Para além dos riscos para os trabalhadores que se encontram expostos aos riscos semelhantes a 

qualquer outra obra de construção civil e para os quais existe como medida de minimização e até 

mesmo por exigência legal, um Plano de Segurança e Saúde, não se prevê a ocorrência de impactes 



VENTOMINHO – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 
 
SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DO ALTO MINHO I 
(2.ª FASE) 
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 

19083 - VENTOMINHO – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. – Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase)  

270 

negativos, com caraterísticas permanentes e irreversíveis sobre a saúde humana das populações da 

região durante a fase de desativação do projeto. 

No entanto, a desmontagem dos elementos que compõem o Sobreequipamento do Parque Eólico do 

Alto Minho I (2.ª Fase) levará temporariamente a um impacte negativo, mas pouco significativo sobre a 

saúde humana (dos trabalhadores e das populações em redor), com origem em degradação temporária 

e esporádica da qualidade do ar e do ambiente sonoro. Com a adoção das medidas de minimização 

adequadas, prevê-se que o impacte gerado seja negativo, direto, temporário, imediato, de magnitude 

reduzida, irreversível, provável, minimizável e pouco significativo. 

7.3.10.4 Síntese de impactes 

No quadro seguinte apresenta-se uma síntese de impactes sobre a saúde humana, associados às 

fases de construção, de exploração e de desativação do Projeto. 

Quadro 94 – Síntese de impactes para o descritor População e Saúde Humana. 
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C 

C4; C5; C7; 
C8; C9; C11; 
C13; C2; C3; 

C6; C10 

Incomodidade gerada pelo 
emissão de ruído e poeiras 

N D T I R R C M P 

C C3; C12 
Incomodidade gerada pelo 

tráfego rodoviário 
N D E I R I C M P 

E E3; E7 
Realizações de manutenção por 

técnicos especialistas 
P D P L R R C - P 

D D1 
Cessação da produção de 

energia com origem em fonte 
renovável 

N D P I R R C N P 

D D1; D2; D3 
Incomodidade gerada pelo 

tráfego rodoviário 
N D T I R I C M P 

D D1; D2; D3 
Incomodidade gerada pelo 
emissão de ruído e poeiras 

N D T I R I C M P 

Fase: Construção (C); Exploração (E); Desativação (D); Sinal (natureza do impacte): Positivo (P); Negativo (N); Efeito; Direto (D); 
Indireto (I); Persistência: Esporádica (E); Temporário (T); Permanente (P); Frequência (ocorrência no tempo): Imediatos (I); Médio 
Prazo (M); Longo Prazo (L); Magnitude: Reduzida (R); Média (M); Elevada (E); Reversibilidade: Reversível (R); Irreversível (I); 
Probabilidade (grau de certeza): Certo (C); Provável (P); Improvável/Probabilidade muito baixa(I); Capacidade de Minimização 
ou Compensação: Minimizável ou compensável (M); Não Minimizável e compensável (N); Significância: Muito Significativo (M); 
Significativo (S); Pouco Significativo (P). 
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7.3.11 Impactes sobre o Ordenamento do Território 

7.3.11.1 Fase de Construção 

Apresenta-se de seguida uma análise aos regulamentos dos planos de ordenamento, tendo em vista a 

verificação da viabilidade de ocupação dos Espaços identificados anteriormente, e as condicionantes 

que sobre eles recaem. 

7.3.11.1.1 Plano Diretor Municipal de Melgaço 

De acordo com a planta de ordenamento do PDM de Melgaço, as áreas em estudo situadas neste 

concelho estão enquadradas como “Espaço Florestal, Espaço Natural e Espaço de uso múltiplo 

Agrícola/Florestal”, conforme indicado no Desenho 17. 

De acordo com o Artigo 18.º do Regulamento do PDM de Melgaço, “o Solo rural é constituído pelos 

espaços aos quais se reconhece aptidão para as atividades agrícola, pecuária, florestal, exploração de 

recursos geológicos, produção de energias renováveis, proteção e conservação de recursos e valores 

ambientais, recreio e lazer ou outros tipos de ocupação humana que não lhe confiram o estatuto de 

solo urbano. O Solo rural compreende as seguintes categorias: a) Espaços agrícolas; b) Espaços 

florestais; c) Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal; d) Espaços naturais; e) Aglomerados rurais.” 

Conforme referido no Artigo 18.º, no solo rural que engloba as classes de espaço onde se pretende 

instalar o projeto (Espaço natural Espaço florestal Espaço de uso múltiplo Agrícola/Florestal) 

reconhece-se a aptidão para a produção de energia renovável, pelo que a instalação dos aerogeradores 

nas referidas classes de espaços não viola o definido no regulamento do PDM de Melgaço. 

7.3.11.1.2 Plano Diretor Municipal de Monção 

De acordo com a planta de ordenamento do PDM de Monção, as áreas em estudo situadas neste 

concelho estão enquadradas como “Espaço Florestal de Proteção e Conservação”, tal como se verifica 

pela análise do Desenho 17. 

De acordo com o Artigo 32.º “o Espaço Florestal de Proteção e Conservação é constituído por áreas 

florestadas ou não, integradas ou não na Rede Natura 2000, Regime Florestal, REN, ou RAN, cuja 

função de proteção contra a erosão dos solos, da rede hidrográfica e de conservação da biodiversidade, 

se sobrepõe às funções de produção florestal. Sendo ainda constituído, por pequenas áreas de maiores 

potencialidades para a produção agrícola submetidas ao regime da REN, mas que não constituem um 

uso predominante.” 

No Artigo 34.º refere-se que “no Espaço Florestal de Proteção e Conservação são proibidas as ações 

de iniciativa pública ou privada que se traduzam em operações de loteamento, obras de urbanização, 
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construção de edifícios, obras hidráulicas, vias de comunicação, aterros, escavações e destruição do 

coberto vegetal, à exceção: (…) 

a) Da construção e instalação de infraestruturas de interesse municipal.” 

Considera-se que face ao anteriormente exposto a construção do Sobreequipamento do Parque Eólico 

do Alto Minho I (2.ª Fase), não viola o definido no regulamento do PDM de Monção relativamente às 

classes de “Espaço Florestal de Proteção e Conservação” onde se insere o projeto, devendo ser 

solicitado à Câmara Municipal de Monção o reconhecimento de interesse municipal do projeto. 

7.3.11.1.3 Reserva Ecológica Nacional 

Analisando o Desenho 19, onde são discriminados os diferentes ecossistemas que integram a REN, 

constata-se que parte das infraestruturas do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I 

(2.ª Fase), se encontram situadas em áreas classificadas como REN. 

No quadro que se segue, apresentam-se os valores estimados das áreas de REN afetadas pelo projeto, 

pertencentes ao PDM de Melgaço e Monção. Assim, considerando que a plataforma de um aerogerador 

ocupa em média cerca de 2 491  m2 e a construção de caminhos afetará uma faixa com uma largura 

máxima de 8,1 m ao longo de toda a sua extensão, apresenta-se no Quadro 95 a quantificação da área 

de REN que será afetada nos dois Subparques. 

Quadro 95 – Quantificação das áreas (m2) de cada ecossistema da REN afetado pela instalação dos 

vários elementos constituintes do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase). 

ECOSSISTEMAS DA 

REN 

SUBPARQUE DE PICOS SUBPARQUE DE MENDOIRO/BUSTAVADE 

TOTAL DA 

REN 
AEROGER. 
PLATAF. 

CAMINHOS 

CONSTRUIR 
VALAS DE 

CABOS 
AEROGER. 
PLATAF. 

CAMINHOS 

CONSTRUIR 
VALAS DE 

CABOS 

Cabeceiras das 
linhas de água 

2 491 1 290 128 7 473 7 505 7 181 26 068 

Áreas com risco de 
Erosão 

 910 223 2 491 1 823 744 6 191 

Áreas com risco de 
Erosão + Cabeceiras 
das linhas de água 

--- --- --- --- 4 638 669 5 307 

TOTAL 

2 491 2 199 351 9 967 13 966 8 594 

37 568 
5 041 32 527 

Assim, a área total de REN que se prevê vir a afetar pela implantação do projeto é de cerca de 3,7 ha, 

sendo que 0,5 ha correspondem a REN no concelho de Melgaço e 3,2 ha correspondem a REN no 

concelho de Monção. 

O impacte sobre as áreas sujeitas ao regime jurídico da REN apresenta baixa magnitude, atendendo à 

reduzida expressão espacial das áreas efetivamente ocupadas comparativamente com a totalidade da 

mancha de REN intersectada, não se prevendo que a construção do Sobreequipamento do Parque 
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Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) coloque em risco o equilíbrio ecológico que se pretende alcançar com 

a figura da REN, neste caso cabeceiras de linhas de água e áreas com risco de erosão. 

Salienta-se, que no âmbito do presente Estudo de Impacte Ambiental são definidas medidas de forma 

a garantir que as linhas de água existentes não são afetadas (em qualidade e em quantidade), pelo 

que as intervenções a efetuar nas zonas definidas como cabeceiras de linhas de água não irão causar 

impactes negativos significativos (ver subcapítulo 4.3.5). Também se considera que as áreas 

classificadas como Áreas com Risco de Erosão, não correspondem a áreas de declives muito 

acentuados, sendo compatíveis com a implementação do projeto, pelo que não se prevê impactes 

negativos de elevada magnitude nesta categoria de REN. 

Às áreas classificadas como REN deverá ser aplicado o previsto na legislação em vigor (Decreto-Lei 

n.º 166/2008, de 22 de agosto, republicado pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto). Neste 

contexto, e no que se refere ao regime das áreas integradas na REN, este diploma refere (Art.º 20, n.º 

1 e 2) que “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; 

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 e das operações 

correntes de condução e exploração dos espaços florestais. 

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.” 

No n.º 3 do mesmo Artigo é ainda referido que “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 uma mera comunicação prévia.” 

Da análise aos referidos anexos, “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: 
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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)” 

“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 sobre-exploração dos aquíferos; 

v. Prevenir e reduzir o risco de intrusão salina, no caso dos aquíferos costeiros” (Secção II, alínea 

d), ponto 3 do Anexo I do regime jurídico da REN).” 

Considerando cumulativamente que o Projeto não colocará em causa as funções anteriormente 

transcritas, com a aplicação adequada das medidas de minimização propostas no documento, será de 

concluir a ocorrência de impactes pouco significativos sobre os sistemas de REN identificados. 

7.3.11.1.4 Áreas Percorridas por Incêndios 

O regime jurídico das áreas percorridas por incêndios florestais encontra-se previsto no Decreto-Lei 

n.º 327/90, de 22 de outubro e republicado pelo Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de março. Segundo o 

Art.º 1.º do Decreto-Lei n.º 327/90, nos terrenos com povoamentos florestais percorridos por incêndios, 

não incluídos em espaços classificados em planos municipais de ordenamento do território como 

urbanos, urbanizáveis ou industriais, ficam proibidas, pelo prazo de 10 anos, as seguintes ações: 

a) “A realização de obras de construção de quaisquer edificações; 

b) O estabelecimento de quaisquer novas atividades agrícolas, industriais, turísticas ou outras que 

possam ter um impacte ambiental negativo; 

c) A substituição de espécies florestais por outras, técnica e ecologicamente desadequadas; 
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d) O lançamento de águas residuais industriais ou de uso doméstico ou quaisquer outros efluentes 

líquidos poluentes.” 

Porém, estas proibições podem ser levantadas em várias circunstâncias, entre as quais tratando-se de 

uma ação de interesse público ou de um empreendimento com relevante interesse geral, como tal 

reconhecido por despacho conjunto dos membros do Governo responsáveis pelas áreas do ambiente, 

do ordenamento do território, da agricultura e do membro do Governo competente em razão da matéria. 

Na área de implantação do projeto, embora esteja inserida nas áreas percorridas por incêndios (de 

acordo o descrito no ponto 3.3.9.5.4) não existe, nem existiu antes dos incêndios referenciados, 

qualquer povoamento florestal na área de implantação do Sobreequipamento. Por conseguinte, à 

semelhança do Parecer da Comissão de AIA do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga (Proc. 

AIA n.º 2556), “não se aplicam as restrições legais associadas aos povoamentos florestais, por estas 

serem desprovidas de arvoredo”. Todavia, dado o histórico de incêndios nesta zona, deverão ser 

cumpridas as disposições do Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios, bem como as demais 

especificações dos respetivos Planos Diretores de Defesa da Floresta contra Incêndios. 

À semelhança do referido anteriormente, as áreas de implantação das infraestruturas que fazem parte 

do Sobreequipamento do Alto Minho I (2.ª Fase) - acessos, valas de cabos e plataformas dos 

aerogeradores - estão desprovidas de arvoredo, sendo constituídas unicamente por matos rasteiros e 

rocha nua conforme referido ao longo do presente documento, pelo que não se deverão aplicar as 

restrições legais associadas aos povoamentos florestais. Salienta-se que apesar da área de estudo do 

Subparque de Mendoiro/Bustavade abranger áreas ardidas em florestas de Pinheiro-bravo as 

infraestruturas do Sobreequipamento (acessos, valas de cabos e plataformas dos aerogeradores) não 

abrangem estas áreas (ver subcapítulo 4.3.3). 

Deste modo, ao projeto em análise não deverá ser aplicado o regime das áreas percorridas por 

incêndios florestais. 

7.3.11.2 Fase de Exploração 

Em termos de ordenamento do território, na fase de exploração o principal impacte é a presença do 

Sobreequipamento numa zona classificada como REN, mantendo-se o impacte já quantificado na fase 

de construção. De referir, no entanto, que após a execução das obras, e uma vez que se trata de um 

projeto com infraestruturas muito localizadas, os riscos e valores naturais que levaram à classificação 

desta zona como REN, estão salvaguardados, desde que cumpridas as medidas de minimização 

indicadas no presente documento. Deste modo, considera-se o impacte originado como negativo, 

direto, permanente, imediato, de magnitude reduzida, reversível, certo, minimizável e, portanto, pouco 

significativo. 
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7.3.11.3 Fase de Desativação 

Desconhecendo-se quais as orientações políticas para a classificação da área estudada, não é viável 

uma avaliação de impactes para a desativação do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I 

(2.ª Fase) no seu período de vida útil. Sabe-se apenas que o seu desmantelamento irá devolver à 

região as características iniciais em termos naturais que, à luz da classificação atual, se traduz num 

impacte nulo, quando comparado com a situação atual. 

7.3.11.4 Síntese de Impactes 

No quadro seguinte apresenta-se uma síntese de impactes sobre o ordenamento do território, 

associados às fases de construção e de exploração do Projeto. 

Quadro 96 – Síntese de impactes para o descritor Ordenamento do Território. 

FASE 
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C 
C2; C4; C5; 

C9 

Afetação de condicionantes, 
servidões administrativas 

e/ou restrições de utilidade 
pública 

N D P I R R C M P 

E E1; E2 

Afetação de condicionantes, 
servidões administrativas 

e/ou restrições de utilidade 
pública 

N D P I R R C M P 

Fase: Construção (C); Exploração (E); Desativação (D); Sinal (natureza do impacte): Positivo (P); Negativo (N); Efeito; Direto (D); 
Indireto (I); Persistência: Esporádica (E); Temporário (T); Permanente (P); Frequência (ocorrência no tempo): Imediatos (I); Médio 
Prazo (M); Longo Prazo (L); Magnitude: Reduzida (R); Média (M); Elevada (E); Reversibilidade: Reversível (R); Irreversível (I); 
Probabilidade (grau de certeza): Certo (C); Provável (P); Improvável/Probabilidade muito baixa(I); Capacidade de Minimização 
ou Compensação: Minimizável ou compensável (M); Não Minimizável e compensável (N); Significância: Muito Significativo (M); 
Significativo (S); Pouco Significativo (P). 

7.3.12 Impactes sobre o Património 

7.3.12.1 Considerações Gerais 

Na Situação de Referência foram inventariadas 22 ocorrências na área do Subparque de Picos e 40 

ocorrências na do Subparque de Mendoiro/Bustavade, sendo que 9 foram caracterizadas em campo 

no Subparque de Picos e 14 no Subparque de Mendoiro Bustavade, situadas maioritariamente na área 

de incidência direta ou indireta dos aerogeradores, acessos e valas de cabos.  
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As condições de visibilidade ao nível do solo não impediram de um modo geral a identificação de 

condicionantes de natureza arquitetónica, arqueológica ou etnográfica nas áreas do projeto.  

Tendo em consideração o projeto, assume-se como principais ações impactantes a mobilização de solo 

e escavações, a circulação de maquinaria pesada e a intrusão na envolvente espacial de imóveis de 

maior valor cultural. 

Os principais parâmetros de alteração de estado de uma ocorrência cultural são: destruição parcial ou 

total (efeito negativo); degradação por intrusão na envolvente espacial (efeito negativo); identificação 

de valores incógnitos e sua salvaguarda física ou pelo registo (efeito positivo). 

Como partes de projeto ou de obra com impactes negativos consideram-se os seguintes: (1) na fase 

de construção, a circulação de máquinas, desmatações, movimentação de terras e escavações, para 

instalação de áreas funcionais da obra, para abertura de novos acessos ou melhoramento dos 

existentes, para construção de infraestruturas do Projeto, para ações finais de requalificação ambiental 

e demolição de construções existentes; (2) na fase de exploração, as ações de reparação das 

infraestruturas do Projeto. 

Nos Quadro 97 e Quadro 98 caracterizam-se os impactes reconhecidos sobre as ocorrências culturais 

identificadas na Situação de Referência. 

7.3.12.2 Fase de Construção 

SUBPARQUE DE PICOS 

Ponderando as relações de proximidade entre as várias partes do Projeto conhecidas (aerogeradores, 

acessos e valas de cabo) e a posição das ocorrências de interesse cultural identificadas na 

caracterização do estado atual do ambiente, diferenciam-se as seguintes situações: 

1) Oc. 7P, 18P: impacte negativo, de magnitude elevada, resultante da abertura do acesso ao 

Aerogerador A29 e respetiva vala de cabos. 

2) Oc. 22P: impacte negativo, direta, de magnitude elevada, resultante da abertura da vala de cabos 

do Aerogerador A28; 

3) Oc. 17P, 19P, 20P: impacte negativo, resultante da movimentação de maquinaria pesada 

durante a abertura da vala de cabos do aerogerador A29. Considera-se de magnitude reduzida, 

pouco provável e de pouco significativo. 

4) Consideram-se indeterminados os impactes negativos sobre eventuais ocorrências 

arqueológicas incógnitas não identificadas nesta fase de avaliação.  

Não se identificam impactes negativos sobre as restantes ocorrências de interesse cultural. 
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Quadro 97 – Avaliação de impactes do fator Património Cultural no Subparque de Picos – Quadro síntese. 

Ocorrências 

Inserção no 
projeto 
 
AI = Área de 
incidência (direta + 
indireta) do 
Projeto; 
ZE = Zona de 
Enquadramento do 
Projeto. 

Caracterização de Impactes 
Fase: Construção (C), Exploração (E); Desativação (D); 
Incidência (In): indireto (I), direto (D); 
Tipo (Ti): negativo (-); positivo (+); 
Magnitude (Ma): elevado (E), médio (M), baixo (B); 
Significância (Sg): muito significativo (M), significativo (S), pouco 
significativo (P); 
Duração (Du): temporária (T); permanente (P); 
Probabilidade (Pr): pouco provável (PP), provável (P), certo (C); 
Reversibilidade (Re): reversível (R); irreversível (I); 
INI: Impactes não identificados (N) ou indeterminados (I).  
(? = incerteza na atribuição) 

 
AI ZE Fase 

In Ti Ma Sg Du Pr Re 
INI 

D I - + E M B M S P T P PP P C R I 

7P, 18P e 22P AI  

C D  -  E    S   P   C  I  

E                N 

D                N 

17P, 19P e 20P AI  

C D  -    B   P  P PP    I  

E                  N 

D                  N 

8P AI  

C                N 

E                  N 

D                  N 

1P a 6P, 9P a 16P  ZE 

C                N 

E                  N 

D                  N 

SUBPARQUE DE MENDOIRO/BUSTAVADE 

Considerando as relações de proximidade entre as várias partes do Projeto conhecidas 

(aerogeradores, acessos e valas de cabo) e a posição das ocorrências de interesse cultural 

identificadas na caracterização do estado atual do ambiente, diferenciam-se as seguintes situações: 

1) Oc. 35M: impactes negativos, diretos, de magnitude elevada, certa, de muito significativos, 

resultante da implantação do Aerogerador A28 e respetiva vala de cabos;  

2) Oc. 27M e 32M: impactes negativos, de magnitude elevada, provável, muito significativos, 

resultante da abertura da vala de cabos para os Aerogeradores A28 e A29, respetivamente.  

3) Oc. 40M: impactes negativos, resultante da movimentação de maquinaria pesada para 

implantação do Aerogerador A30. Considera-se de magnitude reduzida, pouco provável e pouco 

significativo.  

4) Oc. 21M, 26M, 30M, 36M, 37M, 38M e 39M: impactes negativos, resultante da movimentação de 

maquinaria pesada durante a abertura da vala de cabos. Considera-se de baixa magnitude, 

pouco provável e pouco significativo.  

5) Consideram-se indeterminadas os impactes negativos sobre eventuais ocorrências 

arqueológicas incógnitas não identificadas nesta fase de avaliação. 

Não se identificam impactes negativos sobre as restantes ocorrências de interesse cultural. 
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Quadro 98 – Avaliação de impactes do fator Património Cultural no Subparque de Mendoiro/Bustavade – 

Quadro síntese. 

Ocorrências 

Inserção no projeto 
 
AI = Área de incidência 
(direta + indireta) do 
Projeto; 
ZE = Zona de 
Enquadramento do 
Projeto. 

Caracterização de Impactes 
Fase: Construção (C), Exploração (E); desativação (D); 
Incidência (In): indireto (I), direto (D); 
Tipo (Ti): negativo (-); positivo (+); 
Magnitude (Ma): elevado (E), médio (M), baixo (B); 
Significância (Sg): muito significativo (M), significativo (S), pouco 
significativo (P); 
Duração (Du): temporária (T); permanente (P); 
Probabilidade (Pr): pouco provável (PP), provável (P), certo (C); 
Reversibilidade (Re): reversível (R); irreversível (I); 
INI: Impactes não identificados (N) ou indeterminados (I).  
(? = incerteza na atribuição) 

 
AI ZE Fase 

In Ti Ma Sg Du Pr Re 
INI 

D I - + E M B M S P T P PP P C R I 

27M, 32M e 35M  AI  

C D  -  E   M    P   C  I  

E                N 

D                N 

21M, 26M, 30M, 36M, 37M, 38M, 
39M e 40M: 

AI  

C D  -    B   P  P PP    I N 

E                  N 

D                  N 

25M, 33M e 34M AI  

C                N 

E                N 

D                N 

1M a 20M, 22M, 23M, 24M, 28M e 
29M 

 ZE 

C                N 

E                  N 

D                  N 

Salienta-se, por ultimo, que na fase do projeto de execução serão efetuados ajustes ao projeto agora 

apresentado de forma a minimizar os impactes referidos anteriormente, tendo sido acrescentada uma 

medida de minimização no presente Relatório Síntese nesse sentido. 

7.3.12.3 Fase de Exploração 

A partir da informação disponível acerca do Projeto e do Património identificado, não se reconheceram, 

nesta fase, impactes negativos que possam resultar da exploração do Projeto. Durante a fase de 

exploração, não é expectável que ocorra afetação das ocorrências patrimoniais resultante de ações de 

reparação, já que estas serão muito pontuais e localizadas. No caso de haver necessidade de uma 

reparação de maior vulto (mudança de pás dos aerogeradores), essa intervenção será restrita à 

plataforma do aerogerador, circulando as máquinas nos acessos existentes. Será também fornecida a 

Planta de Condicionamentos ao responsável pela reparação de maneira a que fique informado da 

localização das ocorrências patrimoniais existentes na envolvente.  

Salienta-se o facto de, durante 11 anos de exploração do Parque Eólico do Alto Minho I, não terem sido 

reportados quaisquer danos no património identificado no âmbito dos estudos ambientais já realizados. 
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Face ao exposto, e no caso da necessidade de reparações de maior dimensão, não se prevê a afetação 

das ocorrências patrimoniais existentes, pelo que poder-se-á considerar o impacte do 

Sobreequipamento na fase de exploração como negativo, direto, permanente, imediato, de reduzida 

magnitude, irreversível, improvável, minimizável e pouco significativo, 

No subcapítulo da paisagem, foram apresentam as simulações visuais sobre o Castro de São Caetano, 

abrangendo os perímetros das três muralhas (Decreto n.º 735/74, de 21 de dezembro) e sobre a 

Capela-mor da Igreja de Longos Vales (Decreto n.º 11 454, de 19 de fevereiro de 1926), ambos imóveis 

classificados como Monumento Nacional. 

Considerando que os aerogeradores existentes já são uma presença visível, e que os novos 

aerogeradores situar-se-ão a uma distância significativa das referidas ocorrências patrimoniais 

classifcafadas, o impacte visual sobre a integridade e enquadramento visual das mesmas resultante do 

Sobreequipamento na fase de exploração é negativo, direto, permanente, imediato, de reduzida 

magnitude, reversível, certo, não minimizável e pouco significativo. 

7.3.12.4 Fase de Desativação 

Durante a fase de desativação, são expectáveis impactes sobre o património semelhantes aos descritos 

para a fase de construção, pelo que deverão ser aplicadas nesta fase as medidas de minimização 

descritas para a fase de construção para a preservação do património existente. 

7.3.12.5 Síntese de Impactes 

No quadro seguinte apresenta-se uma síntese de impactes sobre o património, associados à fase de 

construção do Projeto. 

Quadro 99 – Síntese de impactes para o descritor Património. 
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C C3; C4 
Afetação das ocorrências 

7P 
N D P I E I C M S 

C C3; C5 Afetação da ocorrência 22P N D P I E I C M S 

C C3; C4; C5 Afetação da ocorrência 18P N D P I E I C M 
S 
 

C C3 
Afetação das ocorrências 

17P, 19P e 20P 
N D P I R I I M P 

C 
C5; C7; C8; 

C9 
Afetação da ocorrência 35M N D P I E I C M M 

C C3; C5 
Afetação das ocorrências 

27M e 32M 
N D P I E I C M M 



VENTOMINHO – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 
 
SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DO ALTO MINHO I 
(2.ª FASE) 
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 

19083 - VENTOMINHO – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. – Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase)  

281 

FASE 

AÇÕES 

GERADORAS 

DE 

IMPACTES 

INCIDÊNCIA 

IMPACTE 

S
IN

A
L
 

E
F

E
IT

O
 

P
E

R
S

IS
T

Ê
N

C
IA

 

F
R

E
Q

U
Ê

N
C

IA
 

M
A

G
N

IT
U

D
E
 

R
E

V
E

R
S

IB
IL

ID
A

D
E
 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

E
 

M
IN

IM
IZ

Á
V

E
L

 O
U

 

C
O

M
P

E
N

S
Á

V
E

L
 

S
IG

N
IF

IC
Â

N
C

IA
 

C C5 
Afetação das ocorrências 

21M; 26M; 20M; 36M; 37M; 
38M;39M; 40M 

N D P I R I I M P 

E E8 
Afetação das ocorrências 
7P; 18P; 22P; 32M; 35M; 
36M; 37M; 38M;39M; 40M 

N D P I R I I M P 

E E2 

Sobre as ocorrências 
patrimoniais classificadas 
(Castro de São Caetano e 
Capela-mor da Igreja de 

Longos Vales) 

N D P I R R C N P 

Fase: Construção (C); Exploração (E); Desativação (D); Sinal (natureza do impacte): Positivo (P); Negativo (N); Efeito; Direto (D); 
Indireto (I); Persistência: Esporádica (E); Temporário (T); Permanente (P); Frequência (ocorrência no tempo): Imediatos (I); Médio 
Prazo (M); Longo Prazo (L); Magnitude: Reduzida (R); Média (M); Elevada (E); Reversibilidade: Reversível (R); Irreversível (I); 
Probabilidade (grau de certeza): Certo (C); Provável (P); Improvável/Probabilidade muito baixa(I); Capacidade de Minimização 
ou Compensação: Minimizável ou compensável (M); Não Minimizável e compensável (N); Significância: Muito Significativo (M); 
Significativo (S); Pouco Significativo (P). 

7.4 EFEITOS CUMULATIVOS 

Neste capítulo pretende-se identificar, caracterizar e avaliar os impactes que se preveem que venham 

a ser gerados pela implementação do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase), 

cumulativamente com outros projetos ou atividades, existentes ou previstos na mesma área geográfica, 

independentemente do respetivo promotor, incluindo os projetos complementares ou subsidiários. 

Conforme se pode verificar nos Desenho 1 e Desenho 12 já existe, na envolvente das áreas do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase), outros projetos do mesmo tipo. Na 

envolvente de 5 km dos aerogeradores previstos instalar no Subparque de Mendoiro/Bustavade, 

existem já em plena exploração 35 aerogeradores dos Subparques de Mendoiro/Bustavade e de Alagoa 

de Cima, e na área de estudo da paisagem para os novos aerogeradores previstos instalar no 

Subparque de Picos, encontram-se em exploração 48 aerogeradores dos Subparques de Alto do 

Corisco e de Picos. 

Assim, os impactes resultantes da existência desses Subparques, que fazem igualmente parte do 

Parque Eólico do Alto Minho I, irão associar-se aos impactes do presente projeto com efeitos, em 

particular, sobre os descritores paisagem, ruído, ocupação do solo e fauna, socioeconomia, clima e 

alterações climáticas. 

Os impactes resultantes da conjugação dos vários Subparques existentes, irá repercutir-se no descritor 

paisagem, no que respeita a intrusão visual dos elementos e a alterações da qualidade cénica da 

paisagem, principalmente em zonas visualmente mais expostas. O facto de existirem aerogeradores 

na mesma zona, implica que se possa considerar que para os habitantes locais estas infraestruturas 
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deixaram de ser elementos estranhos na paisagem. No entanto, é expectável que a implantação de 

novos aerogeradores venha a acentuar ainda mais a dominância da presença física destas estruturas. 

No caso do Subparque de Mendoiro/Bustavade, as novas infraestruturas instaladas neste Subparque 

serão visíveis de novos locais (ainda que não seja instalado qualquer novo corredor). Já na área do 

Subparque de Picos a implantação dos três novos aerogeradores ocorre em áreas na proximidade dos 

já existentes, não se destacando qualquer novo corredor na linha de cumeada. Assim, verifica-se que 

não são criadas novas áreas com visibilidade para além das que já existem atualmente. 

Pela análise das cartas de visibilidades, nomeadamente o Desenho 12, constata-se que, em termos de 

impacte visual, cerca de 46% do total da área da envolvente de 5 km aos locais de implantação do 

projeto no Subparque de Picos, que já apresentava visibilidade para o Subparque, passa a ter 

visibilidade para mais um aerogerador (no caso de serem mais três aerogeradores representa 33%), 

sobretudo a área a Norte e Noroeste, enquanto que a área a Sul e Oeste passa a ter visibilidade de 

mais de dois a três aerogeradores. As localidades de onde são visíveis os novos aerogeradores, para 

além dos que atualmente já existem, são por exemplo, Roussas, Paderne, Cubalhão, Lamas de Mouro. 

Quanto à área do Subparque de Mendoiro/Bustavade, a alteração é mais significativa, dado que apesar 

do número reduzido de novos aerogeradores, há um conjunto de novas áreas (cerca de 213 ha) que 

até agora não tinham visibilidade. Neste caso, as áreas que passam a ser afetadas visualmente será a 

envolvente das povoações de Longos Vales e Sago, localizadas a Noroeste do local dos novos 

aerogeradores e alguns locais a norte de Sistelo. 

Dos resultados obtidos para a situação atual, em termos de visibilidade dos aerogeradores já instalados 

na região, constata-se que os aerogeradores existentes já são visíveis a partir de uma vasta extensão 

da região envolvente, nomeadamente da generalidade das estradas e povoações existentes. 

Da simulação da visibilidade conjunta dos Subparques já existentes (Alto do Corisco, Santo António e 

Picos, Mendoiro/Bustavade e Alagoa de Cima) e dos aerogeradores que se pretende construir, conclui-

se que o impacte cumulativo na paisagem resultante da instalação de mais sete aerogeradores é 

residual e muito pouco significativo, uma vez que as áreas a partir das quais os aerogeradores serão 

visíveis da envolvente, já apresentam atualmente visibilidade para uma grande quantidade de 

aerogeradores, o que faz com que a sua instalação seja pouco relevante no aumento do impacte 

paisagístico na região envolvente (ver subcapítulo 5.7). 

O incremento do número de aerogeradores na mesma área geográfica irá potencialmente aumentar o 

impacte negativo previsto sobre a fauna, uma vez que aumenta o risco de colisão das aves e morcegos 

com os aerogeradores. Este fator será mais significativo para os quirópteros e para as espécies de 

aves mais sensíveis, nomeadamente as aves de rapina e de carácter migratório. 

Durante a fase de exploração, não se prevê um incremento dos níveis sonoros visto que a distância 

existente relativamente aos outros Subparques, tal como a diferença de altitude e disposição 

topográfica dos aerogeradores, é suficiente para que não resulte no aumento dos níveis sonoros em 

recetores sensíveis (ver subcapítulo 4.3.8). 
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Ao nível da socioeconomia, são esperados benefícios económicos para as juntas de freguesia, 

decorrente do arrendamento dos terrenos baldios, e para as Câmaras Municipais onde o projeto se 

insere que irão ser acrescidos aos que atualmente já usufruem pela presença dos Subparques Eólico 

de Picos e Mendoiro/Bustavade. 

Ao nível do clima e alterações climáticas a exploração do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto 

Minho I (2.ª Fase) irá ter um efeito cumulativo na diminuição da emissão de poluentes responsáveis por 

situações como o efeito de estufa, alterações climáticas e chuvas ácidas aos dos outros parques 

Eólicos existentes na região. 
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8 MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

8.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Após a identificação e avaliação dos impactes ambientais, são propostas medidas corretivas que visam 

reduzir a sua intensidade e/ou alterar e compensar os efeitos negativos e potenciar os efeitos positivos. 

A redução da intensidade consiste no controlo da agressividade dos diversos elementos do projeto. A 

alteração das condições consiste na criação de fatores que favoreçam os processos de regeneração 

natural e a redução da duração dos impactes. A compensação dos efeitos negativos visa criar 

condições de substituição dos efeitos gerados pelo projeto. 

Algumas das medidas propostas são do tipo estrutural, podendo envolver a construção de obras 

complementares, enquanto que outras são do tipo não estrutural, envolvendo apenas regras que devem 

ser observadas durante a conceção do projeto, a construção e exploração do Sobreequipamento do 

Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase). 

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. 

8.2 MEDIDAS A CONSIDERAR NA CONCEÇÃO DO PROJETO 

1. Deverá ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos (Desenho 21). 

2. 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.  

3. Na conceção dos novos acessos e das plataformas, o perfil tipo transversal a adotar deve prever 

uma transição suave com a envolvente. 

4. 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. 
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5. 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. 

6. 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. 

7. Prever um sistema de drenagem que assegure a manutenção do escoamento natural (passagens 

hidráulicas e valetas). 

8. Prever a colocação de balizagem aeronáutica diurna e noturna de acordo com a Circular 

Aeronáutica 10/03, de 6 de maio. 

9. O projeto deve ser ajustado de modo a eliminar as interferências identificadas sobre as ocorrências 

7P, 18P, 22P, 27M, 32M e 35M. Na impossibilidade do ajuste do projeto deverá efetuar-se uma 

representação topográfica, gráfica, fotográfica, incluindo fotogrametria de aparelhos construtivos, 

e elaboração de memória descritiva destas ocorrências de interesse cultural que possam ser 

destruídas em consequência da execução obra ou sofrer danos decorrentes da proximidade em 

relação à frente de obra. 

10. Deverão ser efetuados ajustes no projeto do Subparque de Picos, nomeadamente nos novos 

acesos e no traçado da vala de cabos, de forma a salvaguardar os afloramentos rochosos de 

maiores dimensões existentes na área desse Subparque e que se encontram delimitados na planta 

de condicionamentos, como habitat 8220. 

11. No caso de ocorrência de afloramentos rochosos deve, sempre que possível, ser evitada a sua 

destruição, por potenciarem a existência de património geológico. 

8.3 MEDIDAS A CONSIDERAR NA FASE DE CONSTRUÇÃO 

8.3.1 Planeamento dos Trabalhos e Estaleiros 

12. Implementar o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO), constituído pelo 

planeamento da execução de todos os elementos das obras e identificação e pormenorização das 

medidas de minimização a implementar na fase da execução das obras, e ainda eventuais 

obrigações complementares que venham a ser definidas na DCAPE. 

13. Assegurar por parte do Dono de obra a constituição de uma Equipa de Acompanhamento 

Ambiental da obra e outra de Acompanhamento Arqueológico da obra. 

14. Implementar o Plano de Gestão de Resíduos (PGR), considerando todos os resíduos suscetíveis 

de serem produzidos na obra, com a sua identificação e classificação, em conformidade com a 

Lista Europeia de Resíduos (LER), a definição de responsabilidades de gestão e a identificação 

dos destinos finais mais adequados para os diferentes fluxos de resíduos, assim como eventuais 
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obrigações complementares que venham a ser definidas na DCAPE. O PGR deve estar disponível 

no local da obra, para efeitos de fiscalização pelas entidades competentes, e ser do conhecimento 

de todos os intervenientes na execução da obra. 

15. Deverá ser designado, por parte do Empreiteiro, o Gestor de Resíduos. Este será o responsável 

pela gestão dos resíduos segregados na obra, quer ao nível da recolha e acondicionamento 

temporário no estaleiro, quer ao nível do transporte e destino final, recorrendo para o efeito a 

operadores licenciados. 

16. Deverá ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos (Desenho 21). 

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

18. 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. 

19. Os trabalhos de construção a realizar na área do Subparque de Picos, devem ser realizados fora 

do período que decorre entre 1 de abril e 31 de agosto, de modo a não perturbar a época de 

reprodução do lobo-ibérico. 

20. Informar os trabalhadores das possíveis consequências de uma atitude negligente em relação às 

medidas minimizadoras identificadas, incluindo as respeitantes aos valores patrimoniais 

existentes, 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. 

21. 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. 

22. 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. 

23. As populações mais próximas deverão ser informadas acerca das ações de construção e respetiva 

calendarização, divulgando esta informação, nomeadamente nas câmaras municipais, juntas de 

freguesia e nos estaleiros de obra. 
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24. Implementar um mecanismo expedito para receção de eventuais reclamações ou pedidos de 

esclarecimento, através, por exemplo, da disponibilização de um livro de registo nas juntas de 

freguesia da área de influência do projeto. 

25. Os estaleiros e as áreas de apoio à obra deverão localizar-se fora das áreas com espécies 

arbóreas. 

26. As áreas dos estaleiros não deverão ser impermeabilizadas, com exceção dos locais de 

manuseamento e armazenamento de substâncias poluentes. 

27. Antes de se proceder à instalação e balizamento (vedação em toda a extensão) dos estaleiros, e 

da área complementar de apoio se aplicável, tem que ser apresentado à Equipa de 

Acompanhamento Ambiental da obra o plano dos estaleiros e o modo como se vai proceder à sua 

gestão, e só após parecer favorável por parte desta equipa, se poderá proceder à sua montagem; 

28. Elaborar e afixar em locais estratégicos uma planta do estaleiro com a identificação das diferentes 

áreas e dos locais de armazenamento de resíduos. Os contentores e outros equipamentos de 

armazenamento de resíduos devem estar devidamente identificados com uma placa referindo o 

tipo de resíduo a que se destinam. 

29. Os estaleiros deverão possuir instalações sanitárias amovíveis. 

8.3.2 Medidas Gerais para as Áreas Intervencionadas 

30. Sempre que se venham a identificar novos elementos que justifiquem a sua salvaguarda, a planta 

de condicionamentos deverá ser atualizada. 

31. Assegurar o escoamento natural das águas em todas as fases de desenvolvimento da obra. 

32. 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. 

33. Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o 

menor ruído possível. 

34. Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra, para abastecimento de energia 

elétrica do estaleiro, nas ações de testes dos aerogeradores ou para outros fins, estes devem estar 

devidamente acondicionados de forma a evitar contaminações dos solos. 

35. Nos dias secos e ventosos, deverão ser utilizados sistemas de aspersão nas áreas de circulação. 
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36. 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 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. 

37. Proceder à manutenção e vigilância dos balizamentos/sinalizações, até ao final das obras, até à 

conclusão dos arranjos paisagísticos. 

38. Os serviços interrompidos, no percurso para o transporte dos componentes dos aerogeradores, 

resultantes de afetações planeadas ou acidentais, devem ser restabelecidos o mais brevemente 

possível. 

39. Antes do início das obras devem ser sinalizadas e vedadas todas as ocorrências patrimoniais 

identificadas na planta de condicionamentos, ou outras que venham a ser identificadas durante a 

fase de acompanhamento, situadas a menos de 50 m da frente de obra, de modo a evitar a 

passagem acidental de maquinaria e pessoal afeto à obra, sendo estabelecida uma área de 

proteção com cerca de 10 m em torno do limite da ocorrência. A sinalização e vedação devem ser 

realizadas com estacas e fita sinalizadora que deverão ser regularmente repostas. 

40. 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, com pelo menos 8 dias de antecedência, 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 

de caminhos, abertura dos caboucos para as fundações dos aerogeradores e valas para instalação 

dos cabos elétricos; 

41. Efetuar o acompanhamento arqueológico integral, permanente e presencial, de todas as 

operações que impliquem movimentação dos solos - incluindo a abertura de caminhos de acesso, 
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a construção da fundação e da plataforma de montagem dos aerogeradores a abertura de valas 

para instalação de cabos elétricos (desmatações, remoção e revolvimento do solo, decapagens 

superficiais, preparação e regularização do terreno, escavações no solo e subsolo, terraplenagens, 

depósitos e empréstimos de inertes), quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas 

fases preparatórias, como a instalação de estaleiros. O acompanhamento deve ser continuado e 

efetivo pelo que se houver mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo terá de se 

garantir o acompanhamento de todas as frentes. 

42. Efetuar a prospeção arqueológica sistemática, após desmatação e antes do avanço das operações 

de decapagem e escavação, das áreas de incidência do projeto que apresentavam reduzida 

visibilidade, de forma a colmatar as lacunas de conhecimento, incluindo os caminhos de acesso, 

as valas de cabos, os locais das fundações e plataformas de montagem dos aerogeradores, as 

áreas de estaleiro, os depósitos temporários e empréstimos de inertes. 

43. Os resultados obtidos no decurso do acompanhamento arqueológico poderão determinar a adoção 

de medidas de minimização específicas/complementares (registo documental, sondagens, 

escavações arqueológicas, entre outras), as quais serão apresentadas à Direção Geral do 

Património Cultural, e, só após a sua aprovação, é que serão implementadas. Antes da adoção de 

qualquer medida de mitigação deve compatibilizar-se a localização dos componentes do projeto 

com os vestígios patrimoniais em presença, de modo a garantir a sua preservação. 

44. Sempre que forem encontrados vestígios arqueológicos e não for possível ajustar o projeto de 

forma a evitar a sua afetação, a obra deve ser suspensa nesse local, ficando o arqueólogo 

obrigado a comunicar de imediato à Tutela do Património Cultural as ocorrências, acompanhadas 

de uma proposta de medidas de minimização a implementar sob a forma de um relatório preliminar. 

45. As estruturas arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da 

obra devem, em função do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de acordo com parecer 

prévio da Tutela, de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação para o futuro. Os 

achados móveis devem ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de Tutela do 

Património Cultural. 

8.3.3 Desmatação e Movimentação de Terras 

46. 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. 

47. Deverão ser salvaguardadas todas as espécies arbóreas e arbustivas que não condicionem a 

execução da obra. 
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48. 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. 

49. Durante as ações de escavação a camada superficial de solo (terra vegetal) deverá ser 

cuidadosamente removida e depositada em pargas. 

50. 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. 

51. 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. 

52. 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. 

53. 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. 

8.3.4 Gestão de Materiais, Resíduos e Efluentes 

54. Não poderão ser instaladas centrais de betão na área de implantação do Parque Eólico do Alto 

Minho I e do respetivo projeto de Sobreequipamento. O betão necessário deverá vir pronto de uma 

central de produção de betão devidamente licenciada. 

55. 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. 

56. O Gestor de Resíduos deverá arquivar e manter atualizada toda a documentação referente às 

operações de gestão de resíduos. Deverá assegurar a entrega de cópia de toda esta 

documentação à Equipa de Acompanhamento Ambiental da obra para que a mesma seja 

arquivada no Dossier de Ambiente da empreitada. 

57. 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. 
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58. Deverá proceder-se, diariamente, à recolha dos resíduos segregados nas frentes de obra e ao seu 

armazenamento temporário nos estaleiros, devidamente acondicionados e em locais 

especificamente preparados para o efeito. 

59. Os resíduos resultantes das diversas obras de construção (embalagens de cartão, plásticas e 

metálicas, armações, cofragens, entre outros) deverão ser armazenados temporariamente num 

contentor na zona de estaleiro, para posterior transporte para local autorizado. 

60. Os resíduos sólidos urbanos e os equiparáveis deverão ser separados 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. 

61. 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). 

62. 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. 

63. 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. 

64. Deverá ser assegurada a remoção controlada de todos os despojos de ações de decapagem, 

desmatação necessárias à implantação do Projeto. 

65. O armazenamento de combustíveis e/ou outras substâncias poluentes apenas é permitido em 

recipientes estanques, devidamente acondicionados e dentro da zona de estaleiro preparada para 

esse fim. Os recipientes deverão estar claramente identificados e possuir rótulos que indiquem o 

seu conteúdo. 

66. O acesso à área de armazenamento de combustíveis e/ou outras substâncias poluentes deverá 

ser condicionado e restrito. 

67. 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 da obra; 

68. 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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69. Durante as betonagens, deverá proceder-se à abertura de bacias de retenção das águas de 

lavagem das caleiras das autobetoneiras. Estas bacias deverão ser localizadas em zonas a 

intervencionar, preferencialmente, junto aos locais onde serão efetuadas betonagens. A 

capacidade de recolha das bacias de lavagem das autobetoneiras deverá ser a mínima 

indispensável à execução da operação. Finalizadas as betonagens, as bacias de retenção serão 

aterradas e alvo de recuperação/renaturalização. 

70. São proibidas queimas a céu aberto. 

71. 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. 

8.3.5 Acessos, Plataformas e Fundações 

72. O tráfego de viaturas pesadas deverá ser efetuado em trajetos que evitem ao máximo o incómodo 

para as populações. Caso seja inevitável o atravessamento de localidades, o trajeto deverá ser o 

mais curto possível e ser efetuado a velocidade reduzida, devendo ser colocada sinalética nesse 

sentido. 

73. Nos veículos pesados de acesso à obra, o ruído global de funcionamento não deve exceder em 

mais de 5 dB(A) os valores fixados no livrete, de acordo com o nº 1 do artigo 22º do RGR (Decreto-

Lei 9/2007). 

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

75. Não circular com gruas de lagartas nos acessos antes e após a montagem dos aerogeradores. 

Caso seja utilizado este tipo de equipamento, cuja circulação danifica o pavimento dos acessos e 

obrigam a uma largura excessiva, a grua deve ser transportada em camiões até à plataforma de 

montagem de cada aerogerador. 

76. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de 

forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões 

gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às 

normas relativas à emissão de ruído. 

77. Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica 

nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de 

conservação/manutenção. 

78. Reparação do pavimento danificado nas estradas utilizadas nos percursos de acesso ao local da 

obra pela circulação de veículos pesados durante a construção. 
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79. 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. 

8.4 MEDIDAS A CONSIDERAR NA FASE DE EXPLORAÇÃO 

80. A substituição de grandes componentes dos aerogeradores (exemplo, pás, gerador, gearbox, etc.), 

que requeira intervenção de grua, deve ser retirada a camada superficial de terra da plataforma 

do aerogerador deve ser retirada de forma a ser possível montar a grua sobre uma superfície 

estável e no final da intervenção, após a desmontagem da grua, a camada de terra deve ser 

espalhada sobre a plataforma de forma a serem repostas as condições tão próximas quanto 

possível das anteriores à própria intervenção.  

81. As ações relativas à exploração do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) 

deverão restringir-se às áreas já ocupadas, devendo ser compatibilizada a presença do 

empreendimento com as outras atividades presentes. 

82. Sempre que se desenvolverem ações de manutenção ou reparação de acessos ou plataformas 

dos aerogeradores, deve ser fornecida ao empreiteiro para consulta a planta de condicionamentos 

atualizada e devem ser respeitadas as medidas de minimização para a fase de construção que 

sejam aplicáveis. 

83. Implementar um programa de manutenção de balizagem dos aerogeradores, comunicando à 

ANAC qualquer alteração verificada, e assegurar uma manutenção adequada para que o sistema 

de sinalização funcione nas devidas condições. 

84. Encaminhar os diversos tipos de resíduos resultantes das operações de manutenção e reparação 

dos aerogeradores para os operadores de gestão de resíduos. 

85. 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. 

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

aerogeradores. 

87. Caso o funcionamento dos aerogeradores venha a provocar interferência/perturbações na receção 

radioelétrica em geral e, de modo particular, na receção de emissões de radiodifusão televisiva, 

deverão ser implementadas as medidas necessárias para a resolução do problema. 
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8.5 MEDIDAS A CONSIDERAR NA FASE DE DESATIVAÇÃO 

88. Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil dos aerogeradores e a dificuldade de prever as 

condições ambientais locais e instrumentos de gestão territorial e legais então em vigor, deve o 

promotor, no último ano de exploração do projeto, apresentar a solução futura de ocupação da 

área de implantação do projeto. Assim, no caso de desativação do Sobreequipamento do Parque 

Eólico, sem prejuízo do quadro legal então em vigor, deve ser apresentado um estudo das 

respetivas alterações referindo especificamente as ações a ter lugar, impactes previsíveis e 

medidas de minimização, bem como o destino a dar a todos os elementos a retirar do local. Se a 

alternativa passar pela desativação, deve ser apresentado um plano de desativação 

pormenorizado contemplando nomeadamente: 

- ponderação da remoção total ou parcial (de pelo menos 0,5 m) das sapatas de betão dos 

aerogeradores. 

- solução final de requalificação da área de implantação do projeto, a qual deve ser compatível 

com o direito de propriedade, os instrumentos de gestão territorial e com o quadro legal então 

em vigor; 

- modelação do terreno de forma a se obter uma orografia próxima do original; 

- ações de desmantelamento e obra a ter lugar; 

- destino a dar a todos os elementos retirados; 

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

- apresentação de medidas de minimização a implementar que poderão ser as mesmas da fase 

de construção, dada as ações a desenvolver serem muito semelhantes às realizadas nesta 

fase; 

- plano de recuperação final de todas as áreas afetadas. 

De forma geral, todas as ações deverão obedecer às diretrizes e condições identificadas no 

momento da aprovação do projeto, sendo complementadas com o conhecimento e imperativos 

legais que forem aplicáveis no momento da sua elaboração. 

89. Deve ser assegurado o Acompanhamento Arqueológico. 

9 MONITORIZAÇÃO 

A monitorização consiste num processo de observação e recolha sistemática de dados sobre o estado 

do ambiente ou sobre os efeitos ambientais do projeto, e a respetiva descrição periódica desses efeitos 

através de relatórios, com o objetivo de avaliar com maior detalhe os impactes causados pela 
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implementação do projeto e avaliar, simultaneamente, a eficácia das medidas de minimização previstas 

no procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental. A responsabilidade de implementação dos planos 

de monitorização é do promotor. 

Existem domínios onde a aquisição de informação de um modo sistemático e controlado, através de 

ações de monitorização específicas, assume especial importância no sentido de um controlo 

permanente. Este controlo deverá ser mantido no âmbito de um plano de vigilância ambiental com vista 

à identificação de potenciais impactes decorrentes da implementação do projeto, no sentido de 

proceder à aplicação de medidas minimizadoras adequadas de forma progressiva e ajustada à 

realidade, de acordo com a magnitude desses impactes. 

A obtenção de conhecimentos no âmbito de planos de vigilância ambiental de projetos deste tipo pode 

ainda contribuir para a adoção de técnicas e metodologias de análise de descritores ambientais mais 

ajustados. 

Conforme já referido, na generalidade, os potenciais impactes de um projeto eólico gerados na fase de 

exploração incidem sobre a avifauna e os quirópteros, e como tal, é sobre estes dois grupos faunísticos 

que se devem centrar as principais atenções na monitorização ambiental do projeto. A questão da 

avaliação da recuperação/renaturalização das zonas intervencionadas é outro dos aspetos que merece 

análise, com vista à avaliação da eficácia das medidas de minimização propostas no presente EIA. No 

caso particular deste projeto, há ainda a considerar como importante a monitorização do Lobo-ibérico 

na área de estudo, visto que parte do projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I 

(2.ª Fase) parece ser coincidente com a área ocupada pela denominada alcateia da Peneda. 

A verificação dos impactes decorrentes da instalação de um projeto eólico pressupõe a execução de 

planos de monitorização que deverão decorrer em três fases distintas: antes da construção; durante a 

fase de construção; e na fase de exploração dos aerogeradores. Apesar do Parque Eólico do Alto Minho 

ter sido objeto de estudos de monitorização para a avifauna e para os quirópteros (com a mesma 

metodologia ou similar), os locais da segunda fase do Sobreequipamento do Parque Eólico não foram 

ainda sujeitos a essa análise. Além disso, considera-se o impacte na comunidade dos vertebrados 

voadores como “significativo”, tanto para a comunidade de quirópteros, como da avifauna. Deste modo, 

encontra-se no Anexo 7, os planos de monitorização para os dois grupos de vertebrados voadores 

(aves e quirópteros). 

O Anexo 7 inclui também o plano de monitorização da flora e vegetação, que avaliará a evolução 

(temporal e espacial) dos elementos florísticos presentes, incluindo os habitats naturais delimitados nas 

áreas em análise. Por forma a garantir uma correta análise, além das áreas do projeto atualmente em 

estudo, serão analisadas áreas de controlo, em que não se preveem intervenções. 

Por último, além da proposta de implementação dos planos de monitorização já indicados (flora e 

vegetação, avifauna e quirópteros), o Anexo 7 apresenta o Plano de Monitorização do Lobo-ibérico. 

Esta espécie encontra-se legalmente protegida, tanto quanto aos indivíduos desta espécie, como o 

próprio habitat onde se inserem os indivíduos. Para esta espécie de mamífero, o Plano de 
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Monitorização tem como principais objetivos avaliar o efeito de exclusão e cumulativo dos novos 

aerogeradores sobre o Lobo e avaliar o impacte do Sobreequipamento no padrão reprodutor e efetivo 

das alcateias afetas. 

10 CONCLUSÕES 

Uma vez que se trata de um projeto de Sobreequipamento de um parque eólico existente, o Parque 

Eólico do Alto Minho I, constituído por 130 aerogeradores, o impacte ambiental provocado pela 

construção e exploração de mais 7 aerogeradores não será significativo. Para além de se tratar da 

instalação de um número reduzido de aerogeradores, os impactes são atenuados pelo facto de se 

aproveitarem as infraestruturas existentes do Parque Eólico do Alto Minho I, como sejam os acessos, 

as linhas elétricas e as subestações. 

Para além do referido anteriormente, 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 em termos de paisagem, mas 

também em termos de geologia, solos, sistemas ecológicos, entre outros, já que permitiu reduzir o 

número de aerogeradores a instalar face à potência de sobreequipamento disponível (28 MW) com a 

consequentemente redução das áreas intervencionadas.  

Os novos aerogeradores do projeto, em fase de estudo prévio, do Sobreequipamento do Parque Eólico 

do Alto Minho I (2.ª Fase), serão instalados nos Subparques de Picos (3 aerogeradores distribuídos por 

três áreas distintas) e de Mendoiro/Bustavade (4 aerogeradores distribuídos por três áreas distintas), 

localizados, respetivamente, nos concelhos de Melgaço e de Monção. 

Nas seis áreas de estudo para a instalação dos aerogeradores foram identificados alguns elementos 

ambientais e patrimoniais com algum interesse, tendo os mesmos sido assinalados na Planta de 

Condicionamentos, a fim de ficarem salvaguardados. Por serem elementos muito localizados, 

procurou-se conciliar a sua preservação com a implantação do projeto, não obstante algumas situações 

de proximidade que deverão ser acauteladas através das medidas de minimização específicas, no 

sentido de assegurar a integridade e funcionalidades desses elementos. 

O maior valor identificado na área de implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto 

Minho I (2.ª Fase), mais concretamente na área do Subparque de Picos, é o Lobo, espécie faunística 

com estatuto de proteção. Esta área está inserida no território da alcateia da Peneda, que tem vindo a 

ser monitorizada desde 2006 no âmbito de um plano de monitorização mais abrangente, entre os rios 

Lima e Minho, plano esse promovido pelo promotor do projeto agora em análise. Os resultados obtidos 

permitem ter já um bom conhecimento, não só da situação desta alcateia e do seu comportamento em 

condições semelhantes às previstas com o presente projeto, ou seja, em período de obras e em período 

de funcionamento dos aerogeradores, mas também de outras alcateias da região, o que possibilita tirar 

conclusões bastante robustas nesta matéria. Com efeito, os resultados obtidos não suscitam grande 



VENTOMINHO – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 
 
SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DO ALTO MINHO I 
(2.ª FASE) 
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 

19083 - VENTOMINHO – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. – Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase)  

297 

preocupação, mas, uma vez que são expectáveis impactes na fase de construção, entendeu-se 

conveniente impor medidas restritivas neste período, a saber: condicionar a calendarização da 

construção do Subparque de Picos durante a época de reprodução do Lobo. Para além disso, de modo 

a avaliar eventuais efeitos da construção e exploração prevê-se a execução de um Plano de 

Monitorização do Lobo.  

Referem-se em seguida de forma sumária os impactes expetáveis mais relevantes, diferenciados entre 

fase de construção e fase de exploração, sendo que se poderá desde já afirmar que a fase de maior 

impacte é a fase de construção, devido à necessária movimentação de terras para implantação das 

infraestruturas do projeto, que inclui, além da desmatação e decapagem do solo, a escavação 

fundamentalmente em meio rochoso. Contudo as intervenções previstas são muito localizadas, 

restringindo-se à execução de novos acessos até ao local de implantação dos aerogeradores, à 

abertura e fecho das valas onde serão instalados os cabos elétricos subterrâneos e à execução das 

fundações e plataformas de montagem dos aerogeradores. Face à reduzida profundidade prevista para 

as escavações assim como ao reduzido volume de material necessário para a construção das 

plataformas, considera-se este impacte como negativo, mas pouco significativo. 

Deste modo, durante a fase de construção, é expectável a ocorrência de um aumento dos níveis de 

ruído ambiente no local das obras associado às várias atividades de construção, pelo que o 

cumprimento da medida de minimização incluída no presente documento, como efetuar as revisões 

periódicas aos veículos e à maquinaria, é adequada e irá contribuir para a minimização deste impacte.  

O impacte causado pela construção do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) 

sobre a flora e vegetação é reduzido, pois serão afetadas apenas zonas de matos e de rocha nua 

(Subparque de Picos), onde foram identificadas espécies comuns, sem qualquer valor 

conservacionista. Acrescenta-se ainda que as áreas previstas intervencionar para a instalação das 

infraestruturas do projeto (acessos, valas de cabos e plataformas dos aerogeradores), não afetam 

afloramentos rochosos de grandes dimensões, apesar de estes existirem na área de estudo do 

Subparque de Picos. 

Conforme referido, o Subparque de Picos encontra-se localizado em território do Lobo, mais 

propriamente da alcateia da Peneda, e tendo por base os resultados obtidos na monitorização que tem 

vindo a ser realizada desde 2006, é expetável um impacte negativo pela inevitável perturbação durante 

a fase de construção, ainda que o mesmo não suscite grande preocupação dada a atual situação da 

população desta espécie nesta região. 

No que diz respeito à preservação dos valores patrimoniais, pela grande proximidade de alguns 

elementos às infraestruturas do projeto, será necessário serem efetuados ajustes em fase de projeto 

de execução. Posteriormente, na fase prévia à execução das obras, terá de ser efetuada a sinalização 

dos elementos identificados que estejam situados a menos de 50 metros das frentes de obra. Estas 

duas medidas irão contribuir significativamente para a preservação dos valores patrimoniais 

identificados, e consequentemente para que sejam minimizados os efeitos negativos do projeto sobre 

os valores patrimoniais.  
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Importa ainda salientar que o período de construção do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto 

Minho I (2.ª Fase) é muito curto, cerca de 7 meses. Assim, a recuperação da cobertura do solo das 

áreas intervencionadas deverá ser muito rápida, podendo ser reforçada, se necessário, através da 

realização de trabalhos complementares de regeneração da vegetação autóctone, de acordo com o 

definido no Plano de Recuperação das Áreas intervencionadas (Anexo 6). 

Na fase de exploração do Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) 

são esperados, principalmente, os seguintes impactes: 

Impactes negativos 

- o impacte paisagístico dos aerogeradores. Neste âmbito é de referir que os aerogeradores 

previstos no presente projeto serão instalados em zonas adjacentes a áreas onde já estão 

instalados um número considerável de aerogeradores, sendo os locais de maior visibilidade os 

mesmos que atualmente existem. 

- perturbar o comportamento das aves, bem como constituir uma causa de mortalidade. Face à 

dimensão do projeto, à sua configuração e às espécies confirmadas nas áreas de estudo, admite-

se que o impacte gerado sobre a avifauna seja negativo e significativo; 

- constituir uma causa de mortalidade dos morcegos. Face ao número substancial de potenciais 

espécies de morcegos presentes nas áreas de estudo, à dimensão do projeto e à mortalidade 

registada de efetivos nos aerogeradores existentes do Parque Eólico do Alto Minho I, admite-se 

que o impacte gerado sobre a comunidade de quirópteros seja negativo e significativo. 

Impactes positivos 

- o 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; 

- contributo do projeto para atingir as metas definidas no PNEC 2030 e para os objetivos definidos 

no RNC 2050; 

- benefícios económicos para as juntas de freguesia onde se localiza o projeto, decorrente do 

arrendamento dos terrenos baldios, e para as respetivas Câmaras Municipais, pela aplicação do 

pagamento da “renda de 2,5%” da faturação bruta resultante da produção de energia do 

Sobreequipamento. 

Salienta-se, uma vez mais, que se trata de um projeto de Sobreequipamento de um parque eólico 

existente que foi sujeito a diferentes processos de AIA e AIncA, e, como tal, o facto de serem 

aproveitadas as infraestruturas existentes, as obras a executar são de menor dimensão, bem como os 

impactes ambientais negativos daí decorrentes.  
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Face à reduzida área a intervencionar pelo projeto (cerca de 3,3 ha no Subparque de 

Mendoiro/Bustavade e de 2,3 ha no Subparque de Picos) e aos valores naturais presentes de reduzida 

relevância, considera-se que o projeto não irá causar afetação significativa sobre os recursos naturais 

da área de estudo. Ou seja, tendo em consideração as intervenções previstas no projeto do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase), pode-se concluir que a sua instalação 

não determina na generalidade, impactes negativos significativos, e que os impactes gerados 

poderão ser minimizados pela aplicação das medidas de minimização propostas no presente EIA. 
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Quadro I – Lista de espécies de Plantas que podem ocorrer na área de estudo. 

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE OCORRÊNCIA 
DIRETIVA 

HABITATS 

LISTA 

VERMELHA 

DA FLORA 

VASCULAR 

PRESENÇA 

NG45 NG44 NG54 NG65 

ALISMATALES 

Alismataceae Alisma lanceolatum autóctone --- --- X --- --- --- 

Alismataceae Alisma plantago-aquatica autóctone --- --- X --- --- --- 

Araceae Arum italicum autóctone --- --- X X --- --- 

Potamogetonaceae Potamogeton natans autóctone --- --- --- --- --- X 

Potamogetonaceae Potamogeton perfoliatus autóctone --- VU X --- --- --- 

APIALES 

Apiaceae Angelica major autóctone --- --- --- --- --- X 

Apiaceae Angelica sylvestris autóctone --- --- X X X X 

Apiaceae Anthriscus sylvestris autóctone --- --- --- X --- --- 

Apiaceae Apium nodiflorum autóctone --- --- X X --- --- 

Apiaceae Carum verticillatum autóctone --- --- --- X X X 

Apiaceae Chaerophyllum temulum autóctone --- --- --- --- X --- 

Apiaceae Conium maculatum autóctone --- --- --- X --- --- 

Apiaceae Conopodium majus autóctone --- --- --- X X --- 

Apiaceae Conopodium pyrenaeum autóctone --- --- --- --- --- X 

Apiaceae Daucus carota autóctone --- --- C --- --- --- 

Apiaceae Eryngium campestre autóctone --- --- X --- --- --- 

Apiaceae Eryngium duriaei autóctone --- --- --- --- --- X 

Apiaceae Foeniculum vulgare autóctone --- --- X --- --- --- 

Apiaceae Heracleum sphondylium autóctone --- --- C X X C 

Apiaceae Laserpitium eliasii autóctone --- --- --- --- --- X 

Apiaceae Laserpitium prutenicum autóctone --- --- X X --- --- 

Apiaceae Oenanthe crocata autóctone --- --- X X --- X 

Apiaceae Peucedanum lancifolium autóctone --- --- X X X X 

Apiaceae Physospermum cornubiense autóctone --- --- --- --- --- X 

Apiaceae Torilis nodosa autóctone --- --- --- --- X --- 
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Quadro I (cont.) – Lista de espécies de Plantas que podem ocorrer na área de estudo. 

  

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE OCORRÊNCIA 
DIRETIVA 

HABITATS 

LISTA 

VERMELHA 

DA FLORA 

VASCULAR 

PRESENÇA 

NG45 NG44 NG54 NG65 

APIALES Araliaceae Hedera hibernica autóctone --- --- X X X --- 

AQUIFOLIALES Aquifoliaceae Ilex aquifolium autóctone --- --- --- X X X 

ASPARAGALES 

Amaryllidaceae Allium neapolitanum autóctone --- --- X --- --- --- 

Amaryllidaceae Allium schoenoprasum autóctone --- --- X --- --- --- 

Amaryllidaceae Allium scorzonerifolium autóctone --- --- --- --- X X 

Amaryllidaceae Allium sphaerocephalon autóctone --- --- --- --- --- X 

Amaryllidaceae Allium victorialis autóctone --- --- --- --- --- X 

Amaryllidaceae Narcissus bulbocodium autóctone Anexo V LC --- X X X 

Amaryllidaceae Narcissus pseudonarcissus endémica Anexo II; Anexo IV --- --- X X --- 

Amaryllidaceae Narcissus triandrus autóctone Anexo IV LC --- X X X 

Asparagaceae Asparagus aphyllus autóctone --- --- X --- --- --- 

Asparagaceae Hyacinthoides non-scripta autóctone --- --- --- --- --- X 

Asparagaceae Hyacinthoides paivae autóctone --- --- --- X X --- 

Asparagaceae Ornithogalum broteroi autóctone --- --- --- X --- --- 

Asparagaceae Ornithogalum concinnum autóctone --- --- --- --- --- X 

Asparagaceae Paradisea lusitanica autóctone --- --- --- --- --- X 

Asparagaceae Polygonatum odoratum autóctone --- --- --- X X --- 

Asparagaceae Ruscus aculeatus autóctone Anexo V LC X X X X 

Asparagaceae Scilla autumnalis autóctone --- --- X --- --- --- 

Asparagaceae Scilla monophyllos autóctone --- --- X X X X 

Iridaceae Crocus carpetanus autóctone --- --- C X --- C 

Iridaceae Gladiolus illyricus autóctone --- --- --- --- X --- 

Iridaceae Iris boissieri autóctone Anexo IV NT --- --- --- X 

Iridaceae Romulea bulbocodium autóctone --- --- --- --- X X 

Orchidaceae Dactylorhiza maculata autóctone --- --- --- --- X X 
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Quadro I (cont.) – Lista de espécies de Plantas que podem ocorrer na área de estudo. 

  

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE OCORRÊNCIA 
DIRETIVA 

HABITATS 

LISTA 

VERMELHA 

DA FLORA 

VASCULAR 

PRESENÇA 

NG45 NG44 NG54 NG65 

ASPARAGALES 

Orchidaceae Gymnadenia conopsea autóctone --- EN --- --- --- X 

Orchidaceae Serapias cordigera autóctone --- --- X --- --- --- 

Orchidaceae Serapias lingua autóctone --- --- --- --- X --- 

Xanthorrhoeaceae Asphodelus lusitanicus autóctone --- --- --- X X X 

Xanthorrhoeaceae Asphodelus macrocarpus autóctone --- --- --- X X --- 

Xanthorrhoeaceae Simethis mattiazzi autóctone --- --- X X X X 

ASTERALES 

Asteraceae Achillea millefolium autóctone --- --- X X X X 

Asteraceae Andryala integrifolia autóctone --- --- --- X X --- 

Asteraceae Anthemis arvensis autóctone --- --- --- --- X X 

Asteraceae Arnica montana autóctone Anexo V NT X X --- X 

Asteraceae Arnoseris minima autóctone --- --- --- --- --- X 

Asteraceae Artemisia verlotiorum exótica --- --- X --- --- --- 

Asteraceae Aster lanceolatus exótica --- --- X --- --- --- 

Asteraceae Aster squamatus exótica --- --- X --- --- --- 

Asteraceae Bellis perennis autóctone --- --- --- --- --- X 

Asteraceae Bellis sylvestris autóctone --- --- --- --- --- X 

Asteraceae Bidens frondosa exótica --- --- X X --- --- 

Asteraceae Calendula arvensis autóctone --- --- X --- --- --- 

Asteraceae Carduus carpetanus autóctone --- --- --- X X X 

Asteraceae Carlina hispanica autóctone --- --- X --- --- --- 

Asteraceae Centaurea nigra autóctone --- --- X X X X 

Asteraceae Centaurea paniculata endémica Anexo II; Anexo IV --- --- X X --- 

Asteraceae Chamaemelum mixtum autóctone --- --- --- --- X --- 

Asteraceae Chondrilla juncea autóctone --- --- X --- --- --- 

Asteraceae Cirsium filipendulum autóctone --- --- --- X X X 
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Quadro I (cont.) – Lista de espécies de Plantas que podem ocorrer na área de estudo. 

  

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE OCORRÊNCIA 
DIRETIVA 

HABITATS 

LISTA 

VERMELHA 

DA FLORA 

VASCULAR 

PRESENÇA 

NG45 NG44 NG54 NG65 

ASTERALES 

Asteraceae Cirsium filipendulum autóctone --- --- --- X X X 

Asteraceae Cirsium palustre autóctone --- --- --- X X X 

Asteraceae Cirsium vulgare autóctone --- --- --- --- --- X 

Asteraceae Coleostephus myconis autóctone --- --- --- X X --- 

Asteraceae Crepis capillaris autóctone --- --- X X X X 

Asteraceae Crepis lampsanoides autóctone --- --- --- X X C 

Asteraceae Dittrichia viscosa autóctone --- --- X --- --- --- 

Asteraceae Erigeron karvinskianus exótica --- --- --- X --- --- 

Asteraceae Eupatorium cannabinum autóctone --- --- X X X --- 

Asteraceae Galinsoga parviflora exótica --- --- X --- --- --- 

Asteraceae Gamochaeta simplicicaulis exótica --- --- --- --- X --- 

Asteraceae Hieracium sabaudum autóctone --- --- --- X X --- 

Asteraceae Hieracium umbellatum autóctone --- --- X --- --- --- 

Asteraceae Hispidella hispanica autóctone --- --- X --- --- --- 

Asteraceae Hypochaeris radicata autóctone --- --- X X X X 

Asteraceae Lactuca viminea autóctone --- --- X --- --- X 

Asteraceae Lapsana communis autóctone --- --- X X --- --- 

Asteraceae Leucanthemum ircutianum autóctone --- --- --- --- X --- 

Asteraceae Phalacrocarpum oppositifolium autóctone --- --- --- --- --- X 

Asteraceae Picris hieracioides autóctone --- --- X X X --- 

Asteraceae Pilosella pseudopilosella autóctone --- --- --- --- --- X 

Asteraceae Pulicaria odora autóctone --- --- X --- --- --- 

Asteraceae Senecio aquaticus autóctone --- --- X --- --- --- 

Asteraceae Senecio doria autóctone --- VU --- --- --- X 

Asteraceae Senecio jacobaea autóctone --- --- X --- --- X 
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Quadro I (cont.) – Lista de espécies de Plantas que podem ocorrer na área de estudo. 

 

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE OCORRÊNCIA 
DIRETIVA 

HABITATS 

LISTA 

VERMELHA 

DA FLORA 

VASCULAR 

PRESENÇA 

NG45 NG44 NG54 NG65 

ASTERALES 

Asteraceae Senecio lividus autóctone --- --- --- X X --- 

Asteraceae Senecio mikanioides exótica --- --- --- --- X --- 

Asteraceae Senecio nemorensis autóctone --- EN --- --- --- X 

Asteraceae Senecio sylvaticus autóctone --- --- --- X --- --- 

Asteraceae Solidago virgaurea autóctone --- --- --- --- --- X 

Asteraceae Soliva sessilis exótica --- --- --- --- X --- 

Asteraceae Sonchus asper autóctone --- --- --- X --- --- 

Asteraceae Sonchus oleraceus autóctone --- --- --- X --- --- 

Asteraceae Tolpis barbata-sl autóctone --- --- X X --- --- 

Asteraceae Xanthium strumarium autóctone --- --- X --- --- --- 

Campanulaceae Campanula erinus autóctone --- --- X --- --- --- 

Campanulaceae Campanula lusitanica autóctone --- --- --- X X X 

Campanulaceae Jasione montana autóctone --- --- --- X X X 

Campanulaceae Jasione sessiliflora autóctone --- LC --- --- --- X 

Campanulaceae Lobelia urens autóctone --- --- --- --- --- X 

Campanulaceae Wahlenbergia hederacea autóctone --- --- --- X X X 

Menyanthaceae Nymphoides peltata autóctone --- EN X --- --- --- 

BORAGINALES 

Boraginaceae Echium lusitanicum autóctone --- --- --- X --- X 

Boraginaceae Echium plantagineum autóctone --- --- --- X --- --- 

Boraginaceae Echium rosulatum autóctone --- --- X --- --- --- 

Boraginaceae Lithodora prostrata autóctone --- --- --- X X X 

Boraginaceae Myosotis arvensis autóctone --- --- X --- --- --- 

Boraginaceae Myosotis discolor autóctone --- --- --- --- X --- 

Boraginaceae Myosotis secunda autóctone --- --- --- --- --- X 

Boraginaceae Myosotis stolonifera autóctone --- --- --- --- X X 



VENTOMINHO – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 
 
SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DO ALTO MINHO I (2.ª FASE) 
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 

19083 - VENTOMINHO – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. – Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase)  

 

 
Quadro I (cont.) – Lista de espécies de Plantas que podem ocorrer na área de estudo. 

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE OCORRÊNCIA 
DIRETIVA 

HABITATS 

LISTA 

VERMELHA 

DA FLORA 

VASCULAR 

PRESENÇA 

NG45 NG44 NG54 NG65 

BORAGINALES 

Boraginaceae Myosotis welwitschii autóctone --- --- --- --- X --- 

Boraginaceae Omphalodes nitida autóctone --- --- X X X X 

Boraginaceae Pentaglottis sempervirens autóctone --- --- --- X X X 

BRASSICALES 

Brassicaceae Capsella bursa-pastoris autóctone --- --- --- --- X --- 

Brassicaceae Cardamine flexuosa autóctone --- --- --- X X X 

Brassicaceae Cardamine hirsuta autóctone --- --- --- X --- --- 

Brassicaceae Coincya monensis autóctone --- --- --- X X X 

Brassicaceae Raphanus raphanistrum autóctone --- --- --- X X --- 

Brassicaceae Teesdalia coronopifolia autóctone --- --- --- X --- --- 

Brassicaceae Teesdalia nudicaulis autóctone --- --- --- X X --- 

Resedaceae Reseda media autóctone --- --- --- --- X --- 

Resedaceae Sesamoides purpurascens autóctone --- --- --- X --- --- 

Resedaceae Sesamoides suffruticosa autóctone --- --- --- X X X 

CARYOPHYLLALES 

Amaranthaceae Chenopodium album autóctone --- --- X --- --- --- 

Caryophyllaceae Arenaria montana autóctone --- --- --- X X X 

Caryophyllaceae Cerastium fontanum autóctone --- --- --- X X X 

Caryophyllaceae Cerastium glomeratum autóctone --- --- --- X --- --- 

Caryophyllaceae Cucubalus baccifer autóctone --- --- X --- --- --- 

Caryophyllaceae Dianthus langeanus autóctone --- --- --- --- --- X 

Caryophyllaceae Dianthus laricifolius endémica Anexo II; Anexo IV VU X --- --- --- 

Caryophyllaceae Illecebrum verticillatum autóctone --- --- X X X X 

Caryophyllaceae Saponaria officinalis autóctone --- --- X --- --- --- 

Caryophyllaceae Silene acutifolia autóctone --- --- X X X X 

Caryophyllaceae Silene gallica autóctone --- --- --- X X --- 

Caryophyllaceae Silene laeta autóctone --- --- X --- --- --- 
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Quadro I (cont.) – Lista de espécies de Plantas que podem ocorrer na área de estudo. 

  

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE OCORRÊNCIA 
DIRETIVA 

HABITATS 

LISTA 

VERMELHA 

DA FLORA 

VASCULAR 

PRESENÇA 

NG45 NG44 NG54 NG65 

CARYOPHYLLALES 

Caryophyllaceae Silene latifolia autóctone --- --- X X X X 

Caryophyllaceae Silene nutans autóctone --- --- --- X X X 

Caryophyllaceae Silene scabriflora autóctone --- --- --- X X --- 

Caryophyllaceae Silene vulgaris autóctone --- --- --- X X X 

Caryophyllaceae Spergula arvensis autóctone --- --- X X X --- 

Caryophyllaceae Spergularia purpurea autóctone --- --- --- --- --- X 

Caryophyllaceae Stellaria alsine autóctone --- --- --- X X X 

Caryophyllaceae Stellaria graminea autóctone --- --- X --- --- X 

Caryophyllaceae Stellaria holostea autóctone --- --- X X X X 

Caryophyllaceae Stellaria media autóctone --- --- X X X --- 

Droseraceae Drosera intermedia autóctone --- --- --- X --- --- 

Droseraceae Drosera rotunfifolia autóctone --- --- --- --- X X 

Phytolaccaceae  Phytolacca americana exótica --- --- --- X --- --- 

Plumbaginaceae Armeria humilis autóctone --- --- --- --- X --- 

Polygonaceae Fallopia convolvulus autóctone --- --- X --- --- --- 

Polygonaceae Polygonum capitatum exótica --- --- --- X X --- 

Polygonaceae Polygonum hydropiper autóctone --- --- X --- --- --- 

Polygonaceae Rumex acetosa autóctone --- --- X X X X 

Polygonaceae Rumex acetosella autóctone --- --- --- X X X 

Polygonaceae Rumex obtusifolius autóctone --- --- --- X --- --- 

Portulacaceae Montia fontana autóctone --- --- --- --- X X 

COMMELINALES Commelinaceae Tradescantia fluminensis exótica --- --- X X X --- 

CUCURBITALES Cucurbitaceae Bryonia dioica autóctone --- --- --- X --- --- 

CUPRESSALES 
Cupressaceae Chamaecyparis lawsoniana exótica --- --- C --- --- --- 

Cupressaceae Cupressus lusitanica exótica --- --- --- X X --- 
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Quadro I (cont.) – Lista de espécies de Plantas que podem ocorrer na área de estudo. 

  

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE OCORRÊNCIA 
DIRETIVA 

HABITATS 

LISTA 

VERMELHA 

DA FLORA 

VASCULAR 

PRESENÇA 

NG45 NG44 NG54 NG65 

DIOSCOREALES 
Dioscoreaceae Tamus communis autóctone --- --- X X X X 

Nartheciaceae Narthecium ossifragum autóctone --- --- --- --- --- X 

DIPSACALES 

Caprifoliaceae Lonicera periclymenum autóctone --- --- X X X X 

Caprifoliaceae Sambucus nigra autóctone --- --- X X X X 

Dipsacaceae Succisa pratensis autóctone --- --- --- --- --- X 

Valerianaceae Centranthus calcitrapae autóctone --- --- --- X X X 

Valerianaceae Centranthus ruber autóctone --- --- --- X --- --- 

ERICALES 

Ericaceae Arbutus unedo autóctone --- --- X --- X X 

Ericaceae Calluna vulgaris autóctone --- --- X X X X 

Ericaceae Daboecia cantabrica autóctone --- --- X X X X 

Ericaceae Erica arborea autóctone --- --- --- X X X 

Ericaceae Erica australis autóctone --- --- --- --- --- X 

Ericaceae Erica ciliaris autóctone --- --- --- X X X 

Ericaceae Erica cinerea autóctone --- --- X X X X 

Ericaceae Erica tetralix autóctone --- --- --- --- X X 

Ericaceae Erica umbellata autóctone --- --- X X X C 

Ericaceae Vaccinium myrtillus autóctone --- --- --- --- X X 

Primulaceae Anagallis tenella autóctone --- --- --- X --- X 

Primulaceae Asterolinon linum-stellatum autóctone --- --- X --- X --- 

Primulaceae Lysimachia nemorum autóctone --- --- X X --- --- 

Primulaceae Lysimachia vulgaris autóctone --- --- X --- --- --- 

Primulaceae Primula acaulis autóctone --- --- X X --- X 

FABALES 

Fabaceae Acacia dealbata exótica --- --- X --- --- --- 

Fabaceae Acacia melanoxylon exótica --- --- X X X --- 

Fabaceae Adenocarpus lainzii autóctone --- --- X X X X 
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Quadro I (cont.) – Lista de espécies de Plantas que podem ocorrer na área de estudo. 

  

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE OCORRÊNCIA 
DIRETIVA 

HABITATS 

LISTA 

VERMELHA 

DA FLORA 

VASCULAR 

PRESENÇA 

NG45 NG44 NG54 NG65 

FABALES 

Fabaceae Cytisus multiflorus autóctone --- --- --- --- X --- 

Fabaceae Cytisus scoparius autóctone --- --- X X X X 

Fabaceae Cytisus striatus autóctone --- --- X X X C 

Fabaceae Genista florida autóctone --- --- --- --- X X 

Fabaceae Genista hystrix autóctone --- --- X --- --- --- 

Fabaceae Genista micrantha autóctone --- --- --- --- --- X 

Fabaceae Genista triacanthos autóctone --- --- --- X --- --- 

Fabaceae Lathyrus latifolius autóctone --- --- X --- --- --- 

Fabaceae Lotus corniculatus autóctone --- --- --- --- --- X 

Fabaceae Lotus pedunculatus autóctone --- --- X X X X 

Fabaceae Medicago sativa exótica --- --- X --- --- --- 

Fabaceae Ononis spinosa autóctone --- --- X --- --- --- 

Fabaceae Ornithopus compressus autóctone --- --- --- --- X X 

Fabaceae Ornithopus perpusillus autóctone --- --- --- X X X 

Fabaceae Ornithopus pinnatus autóctone --- --- --- X --- --- 

Fabaceae Pterospartum tridentatum autóctone --- --- --- --- X X 

Fabaceae Robinia pseudoacacia exótica --- --- --- --- --- X 

Fabaceae Trifolium arvense autóctone --- --- --- X --- --- 

Fabaceae Trifolium campestre autóctone --- --- --- --- --- X 

Fabaceae Trifolium pratense autóctone --- --- X --- X X 

Fabaceae Trifolium repens autóctone --- --- X X X X 

Fabaceae Trifolium retusum autóctone --- --- --- --- --- X 

Fabaceae Trifolium subterraneum autóctone --- --- --- --- X --- 

Fabaceae Ulex europaeus autóctone --- --- X X X C 

Fabaceae Ulex minor autóctone --- --- C X X C 
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Quadro I (cont.) – Lista de espécies de Plantas que podem ocorrer na área de estudo. 

  

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE OCORRÊNCIA 
DIRETIVA 

HABITATS 

LISTA 

VERMELHA 

DA FLORA 

VASCULAR 

PRESENÇA 

NG45 NG44 NG54 NG65 

FABALES 

Fabaceae Vicia angustifolia autóctone --- --- --- X X X 

Polygalaceae Polygala serpyllifolia autóctone --- --- --- X --- X 

Polygalaceae Polygala vulgaris autóctone --- --- --- X X X 

FAGALES 

Betulaceae Alnus glutinosa autóctone --- --- X X X X 

Betulaceae Betula pubescens autóctone --- --- C X X X 

Betulaceae Corylus avellana autóctone --- --- X X X X 

Fagaceae Castanea sativa exótica --- --- --- X X X 

Fagaceae Quercus pyrenaica autóctone --- --- --- X X X 

Fagaceae Quercus robur autóctone --- --- C X X X 

Fagaceae Quercus rubra exótica --- --- --- X --- --- 

Fagaceae Quercus suber autóctone --- --- X X X --- 

GENTIANALES 

Apocynaceae Vincetoxicum nigrum autóctone --- --- X --- --- --- 

Gentianaceae Centaurium portense autóctone --- --- --- --- --- X 

Rubiaceae Asperula aristata autóctone --- --- X --- --- --- 

Rubiaceae Galium aparine autóctone --- --- X X X X 

Rubiaceae Galium belizianum endémica --- --- --- --- --- X 

Rubiaceae Galium broterianum autóctone --- --- X --- X X 

Rubiaceae Galium palustre autóctone --- --- --- --- --- X 

Rubiaceae Galium papillosum autóctone --- --- --- --- X --- 

Rubiaceae Galium saxatile autóctone --- --- --- X X X 

Rubiaceae Rubia peregrina autóctone --- --- X --- --- --- 

Rubiaceae Sherardia arvensis autóctone --- --- X X X --- 

GERANIALES 

Geraniaceae Geranium columbinum autóctone --- --- --- X X --- 

Geraniaceae Geranium lucidum autóctone --- --- X X X X 

Geraniaceae Geranium molle autóctone --- --- X --- X X 
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Quadro I (cont.) – Lista de espécies de Plantas que podem ocorrer na área de estudo. 

  

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE OCORRÊNCIA 
DIRETIVA 

HABITATS 

LISTA 

VERMELHA 

DA FLORA 

VASCULAR 

PRESENÇA 

NG45 NG44 NG54 NG65 

GERANIALES 

Geraniaceae Geranium purpureum autóctone --- --- --- X X X 

Geraniaceae Geranium pyrenaicum autóctone --- --- --- --- --- X 

Geraniaceae Geranium robertianum autóctone --- --- --- X X X 

LAMIALES 

Lamiaceae Ajuga pyramidalis autóctone --- --- --- X X X 

Lamiaceae Ajuga reptans autóctone --- --- --- X --- X 

Lamiaceae Calamintha nepeta autóctone --- --- X --- --- --- 

Lamiaceae Clinopodium vulgare autóctone --- --- X --- X X 

Lamiaceae Glechoma hederacea autóctone --- --- --- --- --- X 

Lamiaceae Lamium amplexicaule autóctone --- --- --- X --- --- 

Lamiaceae Lamium maculatum autóctone --- --- --- X X X 

Lamiaceae Lamium purpureum autóctone --- --- X --- --- --- 

Lamiaceae Lycopus europaeus autóctone --- --- X --- --- --- 

Lamiaceae Melissa officinalis autóctone --- --- --- --- X X 

Lamiaceae Mentha cervina autóctone --- --- C --- --- --- 

Lamiaceae Mentha pulegium autóctone --- --- X --- --- --- 

Lamiaceae Mentha suaveolens autóctone --- --- X X X X 

Lamiaceae Origanum vulgare autóctone --- --- X X --- --- 

Lamiaceae Prunella vulgaris autóctone --- --- X X --- X 

Lamiaceae Stachys arvensis autóctone --- --- --- --- --- X 

Lamiaceae Teucrium scorodonia autóctone --- --- X X X X 

Lamiaceae Thymus caespititius autóctone --- --- --- X X X 

Lentibulariaceae Pinguicula lusitanica autóctone --- --- --- --- X X 

Linderniaceae Lindernia dubia exótica --- --- X --- --- --- 

Oleaceae Fraxinus angustifolia autóctone --- --- X X X X 

Orobanchaceae Melampyrum pratense autóctone --- --- --- --- X X 
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Quadro I (cont.) – Lista de espécies de Plantas que podem ocorrer na área de estudo. 

  

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE OCORRÊNCIA 
DIRETIVA 

HABITATS 

LISTA 

VERMELHA 

DA FLORA 

VASCULAR 

PRESENÇA 

NG45 NG44 NG54 NG65 

LAMIALES 

Orobanchaceae Orobanche gracilis autóctone --- --- --- X X --- 

Orobanchaceae Orobanche rapum-genistae autóctone --- --- --- --- X X 

Orobanchaceae Pedicularis sylvatica autóctone --- --- --- --- X X 

Orobanchaceae Rhinanthus minor autóctone --- --- --- --- --- X 

Plantaginaceae Anarrhinum bellidifolium autóctone --- --- --- X X X 

Plantaginaceae Anarrhinum duriminium autóctone --- --- X --- --- --- 

Plantaginaceae Antirrhinum meonanthum autóctone --- --- --- --- X --- 

Plantaginaceae Cymbalaria muralis exótica --- --- X --- --- --- 

Plantaginaceae Digitalis purpurea autóctone --- --- --- X X X 

Plantaginaceae Gratiola officinalis autóctone --- --- X --- --- --- 

Plantaginaceae Linaria saxatilis autóctone --- --- --- --- X X 

Plantaginaceae Linaria triornithophora autóctone --- --- --- X X X 

Plantaginaceae Plantago coronopus autóctone --- --- X --- X X 

Plantaginaceae Plantago lanceolata autóctone --- --- X X X X 

Plantaginaceae Plantago major autóctone --- --- --- X --- X 

Plantaginaceae Sibthorpia europaea autóctone --- --- --- X X X 

Plantaginaceae Veronica arvensis autóctone --- --- --- --- X --- 

Plantaginaceae Veronica hederifolia autóctone --- --- --- --- --- X 

Plantaginaceae Veronica micrantha autóctone Anexo II; Anexo IV NT --- --- --- X 

Plantaginaceae Veronica montana autóctone --- --- --- X --- --- 

Plantaginaceae Veronica officinalis autóctone --- --- --- X X X 

Plantaginaceae Veronica persica autóctone --- --- X --- --- --- 

Plantaginaceae Veronica serpyllifolia autóctone --- --- --- X --- X 

Scrophulariaceae Scrophularia auriculata autóctone --- --- --- X --- --- 

Scrophulariaceae Scrophularia herminii autóctone Anexo V LC X --- X X 
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Quadro I (cont.) – Lista de espécies de Plantas que podem ocorrer na área de estudo. 

  

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE OCORRÊNCIA 
DIRETIVA 

HABITATS 

LISTA 

VERMELHA 

DA FLORA 

VASCULAR 

PRESENÇA 

NG45 NG44 NG54 NG65 

LAMIALES 

Scrophulariaceae Scrophularia scorodonia autóctone --- --- --- X X --- 

Scrophulariaceae Verbascum pulverulentum autóctone --- --- X --- --- --- 

Scrophulariaceae Verbascum simplex autóctone --- --- --- --- X X 

Scrophulariaceae Verbascum virgatum autóctone --- --- X --- --- --- 

Verbenaceae Verbena officinalis autóctone --- --- X --- --- --- 

LAURALES Lauraceae Laurus nobilis autóctone --- --- X X X --- 

LILIALES Liliaceae Lilium martagon autóctone --- VU --- --- --- X 

MALPIGHIALES 

Euphorbiaceae Euphorbia amygdaloides autóctone --- --- X X --- X 

Euphorbiaceae Euphorbia dulcis autóctone --- --- --- X X X 

Euphorbiaceae Mercurialis ambigua autóctone --- --- X --- X --- 

Hypericaceae Hypericum androsaemum autóctone --- --- --- X X X 

Hypericaceae Hypericum elodes autóctone --- --- --- --- --- X 

Hypericaceae Hypericum humifusum autóctone --- --- --- X X X 

Hypericaceae Hypericum linariifolium autóctone --- --- --- --- X X 

Hypericaceae Hypericum perforatum autóctone --- --- X --- --- --- 

Hypericaceae Hypericum pulchrum autóctone --- --- X X X X 

Hypericaceae Hypericum undulatum autóctone --- --- X X X --- 

Linaceae Radiola linoides autóctone --- --- --- --- --- X 

Salicaceae Salix atrocinerea autóctone --- --- X X X X 

Salicaceae Salix salviifolia autóctone Anexo II; Anexo IV LC X --- --- --- 

Violaceae Viola lactea autóctone --- --- --- --- --- X 

Violaceae Viola palustris autóctone --- --- --- X X X 

Violaceae Viola riviniana autóctone --- --- X X X X 

MALVALES 
Cistaceae Cistus psilosepalus autóctone --- --- X X X X 

Cistaceae Cistus salviifolius autóctone --- --- X --- --- --- 
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Quadro I (cont.) – Lista de espécies de Plantas que podem ocorrer na área de estudo. 

  

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE OCORRÊNCIA 
DIRETIVA 

HABITATS 

LISTA 

VERMELHA 

DA FLORA 

VASCULAR 

PRESENÇA 

NG45 NG44 NG54 NG65 

MALVALES 

Cistaceae Halimium lasianthum autóctone --- --- --- X X X 

Cistaceae Tuberaria globulariifolia endémica Anexo II; Anexo IV EN --- --- --- X 

Cistaceae Tuberaria guttata autóctone --- --- --- X X --- 

Malvaceae Malva tournefortiana autóctone --- --- --- X --- X 

Thymelaeaceae Daphne gnidium autóctone --- --- X X --- --- 

MYRTALES 

Lythraceae Lythrum salicaria autóctone --- --- X --- --- --- 

Myrtaceae Eucalyptus globulus exótica --- --- X X X --- 

Onagraceae Circaea lutetiana autóctone --- --- X X --- --- 

Onagraceae Epilobium obscurum autóctone --- --- --- --- --- X 

OSMUNDALES Osmundaceae Osmunda regalis autóctone --- --- X X X X 

OXALIDALES Oxalidaceae Oxalis acetosella autóctone --- --- --- --- --- X 

PINALES 

Pinaceae Pinus pinaster autóctone --- --- C X X X 

Pinaceae Pinus pinea autóctone --- --- X --- --- --- 

Pinaceae Pinus sylvestris autóctone --- EN --- X --- C 

POALES 

Cyperaceae Bolboschoenus maritimus autóctone --- --- X --- --- --- 

Cyperaceae Carex binervis autóctone --- --- --- --- --- X 

Cyperaceae Carex echinata autóctone --- --- --- X --- X 

Cyperaceae Carex elata autóctone --- --- X X X X 

Cyperaceae Carex laevigata autóctone --- --- --- X X --- 

Cyperaceae Carex leporina autóctone --- --- --- --- --- X 

Cyperaceae Carex paniculata autóctone --- --- --- --- --- X 

Cyperaceae Carex pendula autóctone --- --- --- X --- --- 

Cyperaceae Carex viridula autóctone --- --- --- --- --- X 

Cyperaceae Cyperus eragrostis exótica --- --- X --- --- --- 

Cyperaceae Eleocharis multicaulis autóctone --- --- --- --- --- X 
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Quadro I (cont.) – Lista de espécies de Plantas que podem ocorrer na área de estudo. 

  

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE OCORRÊNCIA 
DIRETIVA 

HABITATS 

LISTA 

VERMELHA 

DA FLORA 

VASCULAR 

PRESENÇA 

NG45 NG44 NG54 NG65 

POALES 

Cyperaceae Eriophorum angustifolium autóctone --- --- --- X --- --- 

Cyperaceae Scirpoides holoschoenus autóctone --- --- X --- --- --- 

Juncaceae Juncus acutiflorus autóctone --- --- --- --- X X 

Juncaceae Juncus articulatus autóctone --- --- --- --- X X 

Juncaceae Juncus bufonius autóctone --- --- --- --- --- X 

Juncaceae Juncus bulbosus autóctone --- --- --- --- X X 

Juncaceae Juncus capitatus autóctone --- --- --- --- X --- 

Juncaceae Juncus effusus autóctone --- --- --- X --- X 

Juncaceae Juncus squarrosus autóctone --- --- --- --- --- X 

Juncaceae Luzula campestris autóctone --- --- --- X X X 

Juncaceae Luzula multiflora autóctone --- --- --- X --- --- 

Juncaceae Luzula sylvatica autóctone --- --- --- X X X 

Poaceae Agrostis curtisii autóctone --- --- --- --- X --- 

Poaceae Agrostis juressi autóctone --- VU --- --- --- X 

Poaceae Agrostis truncatula autóctone --- --- --- --- X --- 

Poaceae Anthoxanthum amarum autóctone --- --- X --- X --- 

Poaceae Anthoxanthum odoratum autóctone --- --- --- X --- --- 

Poaceae Arrhenatherum elatius autóctone --- --- --- X X --- 

Poaceae Arundo donax exótica --- --- X --- --- --- 

Poaceae Avena barbata autóctone --- --- --- X --- --- 

Poaceae Avenula sulcata autóctone --- --- --- X --- --- 

Poaceae Brachypodium sylvaticum autóctone --- --- --- --- --- X 

Poaceae Briza maxima autóctone --- --- X X X --- 

Poaceae Briza minor autóctone --- --- --- X --- --- 

Poaceae Bromus hordeaceus autóctone --- --- --- --- X --- 
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Quadro I (cont.) – Lista de espécies de Plantas que podem ocorrer na área de estudo. 

  

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE OCORRÊNCIA 
DIRETIVA 

HABITATS 

LISTA 

VERMELHA 

DA FLORA 

VASCULAR 

PRESENÇA 

NG45 NG44 NG54 NG65 

POALES 

Poaceae Cortaderia selloana exótica --- --- X --- --- --- 

Poaceae Dactylis glomerata autóctone --- --- --- X X X 

Poaceae Danthonia decumbens autóctone --- --- --- --- X --- 

Poaceae Deschampsia cespitosa autóctone --- --- --- --- --- X 

Poaceae Deschampsia flexuosa autóctone --- --- --- --- X --- 

Poaceae Festuca arundinacea autóctone --- --- --- --- --- X 

Poaceae Holcus lanatus autóctone --- --- --- --- X X 

Poaceae Melica ciliata autóctone --- --- X --- --- --- 

Poaceae Molinia caerulea autóctone --- --- --- X X --- 

Poaceae Paspalum dilatatum exótica --- --- X X --- --- 

Poaceae Poa trivialis autóctone --- --- --- --- X --- 

Poaceae Stipa gigantea autóctone --- --- --- --- X --- 

POLYPODIALES 

Aspleniaceae Asplenium adiantum-nigrum autóctone --- --- --- X X --- 

Aspleniaceae Asplenium billotii autóctone --- --- X X X X 

Aspleniaceae Asplenium onopteris autóctone --- --- X X X X 

Aspleniaceae Asplenium trichomanes autóctone --- --- X X X X 

Aspleniaceae Ceterach officinarum autóctone --- --- X --- --- --- 

Blechnaceae Blechnum spicant autóctone --- --- X X X X 

Blechnaceae Woodwardia radicans autóctone Anexo II; Anexo IV VU --- X X --- 

Davalliaceae Davallia canariensis autóctone --- --- --- X X --- 

Dennstaedtiaceae Pteridium aquilinum autóctone --- --- C X X C 

Dryopteridaceae Dryopteris affinis autóctone --- --- X X X X 

Dryopteridaceae Dryopteris dilatata autóctone --- --- --- X X X 

Dryopteridaceae Polystichum setiferum autóctone --- --- X X --- X 

Polypodiaceae Polypodium cambricum autóctone --- --- X --- X --- 
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Quadro I (cont.) – Lista de espécies de Plantas que podem ocorrer na área de estudo. 

  

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE OCORRÊNCIA 
DIRETIVA 

HABITATS 

LISTA 

VERMELHA 

DA FLORA 

VASCULAR 

PRESENÇA 

NG45 NG44 NG54 NG65 

POLYPODIALES 

Polypodiaceae Polypodium interjectum autóctone --- --- --- --- X --- 

Polypodiaceae Polypodium vulgare autóctone --- --- --- X X X 

Pteridaceae Adiantum capillus-veneris autóctone --- --- X --- --- --- 

Pteridaceae Anogramma leptophylla autóctone --- --- X X X X 

Woodsiaceae Athyrium filix-femina autóctone --- --- X X X X 

Woodsiaceae Cystopteris viridula autóctone --- --- --- --- X X 

RANUNCULALES 

Papaveraceae Ceratocapnos claviculata autóctone --- --- --- X X X 

Papaveraceae Chelidonium majus autóctone --- --- X X X X 

Ranunculaceae Anemone nemorosa autóctone --- VU --- --- --- X 

Ranunculaceae Anemone trifolia autóctone --- --- --- X X X 

Ranunculaceae Aquilegia vulgaris autóctone --- --- --- X X X 

Ranunculaceae Caltha palustris autóctone --- --- --- --- --- X 

Ranunculaceae Delphinium halteratum autóctone --- --- X --- --- --- 

Ranunculaceae Ranunculus bulbosus autóctone --- --- --- X X --- 

Ranunculaceae Ranunculus ficaria autóctone --- --- --- --- X X 

Ranunculaceae Ranunculus flammula autóctone --- --- --- X --- X 

Ranunculaceae Ranunculus nigrescens autóctone --- --- --- --- X X 

Ranunculaceae Ranunculus ollissiponensis autóctone --- --- --- --- --- X 

Ranunculaceae Ranunculus omiophyllus autóctone --- --- --- X X X 

Ranunculaceae Ranunculus ophioglossifolius autóctone --- --- X --- --- --- 

Ranunculaceae Ranunculus paludosus autóctone --- --- X --- --- --- 

Ranunculaceae Ranunculus repens autóctone --- --- --- X X --- 

Ranunculaceae Thalictrum speciosissimum autóctone --- --- X X --- X 

ROSALES 
Cannabaceae Humulus lupulus autóctone --- --- X --- --- --- 

Rhamnaceae Frangula alnus autóctone --- --- X X X X 
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Quadro I (cont.) – Lista de espécies de Plantas que podem ocorrer na área de estudo. 

  

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE OCORRÊNCIA 
DIRETIVA 

HABITATS 

LISTA 

VERMELHA 

DA FLORA 

VASCULAR 

PRESENÇA 

NG45 NG44 NG54 NG65 

ROSALES 

Rosaceae Amelanchier ovalis autóctone --- --- --- --- --- X 

Rosaceae Crataegus monogyna autóctone --- --- X X --- --- 

Rosaceae Filipendula ulmaria autóctone --- --- X --- --- --- 

Rosaceae Fragaria vesca autóctone --- --- --- X X --- 

Rosaceae Geum urbanum autóctone --- --- --- X --- X 

Rosaceae Potentilla erecta autóctone --- --- --- X X X 

Rosaceae Potentilla reptans autóctone --- --- X --- --- --- 

Rosaceae Potentilla sterilis autóctone --- --- X --- --- X 

Rosaceae Prunus avium autóctone --- --- X X X --- 

Rosaceae Prunus spinosa autóctone --- --- --- --- X --- 

Rosaceae Pyrus cordata autóctone --- --- X X X X 

Rosaceae Rubus caesius autóctone --- --- X --- --- --- 

Rosaceae Rubus galloecicus autóctone --- --- --- --- --- X 

Rosaceae Rubus henriquesii autóctone --- --- --- X X --- 

Rosaceae Rubus ulmifolius autóctone --- --- X X X C 

Urticaceae Urtica dioica autóctone --- --- --- X X X 

Urticaceae Urtica membranacea autóctone --- --- --- --- X --- 

SANTALALES 
Santalaceae Osyris alba autóctone --- --- X X --- X 

Santalaceae Thesium pyrenaicum autóctone --- --- --- --- --- X 

SAPINDALES Sapindaceae Acer pseudoplatanus autóctone --- --- --- X X X 

SAXIFRAGALES 

Crassulaceae Sedum album autóctone --- --- --- --- --- X 

Crassulaceae Sedum anglicum autóctone --- --- --- X --- --- 

Crassulaceae Sedum arenarium autóctone --- --- --- X X X 

Crassulaceae Sedum brevifolium autóctone --- --- --- X X X 

Crassulaceae Sedum forsterianum autóctone --- --- --- X X --- 
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Quadro I (cont.) – Lista de espécies de Plantas que podem ocorrer na área de estudo. 

 

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE OCORRÊNCIA 
DIRETIVA 

HABITATS 

LISTA 

VERMELHA 

DA FLORA 

VASCULAR 

PRESENÇA 

NG45 NG44 NG54 NG65 

SAXIFRAGALES 

Crassulaceae Sedum hirsutum autóctone --- --- X X X X 

Crassulaceae Umbilicus rupestris autóctone --- --- X X X X 

Saxifragaceae Chrysosplenium oppositifolium autóctone --- --- --- X X X 

Saxifragaceae Saxifraga granulata autóctone --- --- --- X X X 

Saxifragaceae Saxifraga lepismigena autóctone --- --- --- X X X 

Saxifragaceae Saxifraga spathularis autóctone --- --- X X X X 

SOLANALES 

Convolvulaceae Calystegia sepium autóctone --- --- X --- --- --- 

Convolvulaceae Convolvulus arvensis autóctone --- --- X --- --- --- 

Convolvulaceae Cuscuta campestris exótica --- --- X --- --- --- 

Solanaceae Solanum chenopodioides exótica --- --- X X --- --- 

Solanaceae Solanum dulcamara autóctone --- --- --- X ---  

Solanaceae Solanum nigrum autóctone --- --- X --- --- --- 
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Quadro II – Lista de espécies de Anfíbios que podem ocorrer na área de estudo. 

FAMÍLIA 

ESPÉCIE 
NOME VULGAR LVVP UICN 

CONVENÇÃO 

DE BERNA 
DIRETIVA HABITATS 

PRESENÇA 

NG45 NG44 NG54 NG65 

SALAMANDRIDAE          

Chioglossa lusitanica Salamandra-lusitânica VU VU Anexo II Anexos B-II e B-IV Im Im Im Im 

Salamandra salamandra Salamandra-de-pintas-amarelas LC LC Anexo III --- Im Im Im Im 

Lissotriton boscai Tritão-de-ventre-laranja LC LC Anexo III --- Im Im Im Im 

Lissotriton helveticus Tritão-palmado VU LC Anexo III --- --- --- --- Im 

DISCOGLOSSIDAE          

Alytes cisternasii Sapo-parteiro-ibérico LC NT Anexo II Anexo B-IV --- Im Im Im 

Alytes obstetricans Sapo-parteiro-comum LC LC Anexo II Anexo B-IV Im Im Im Im 

BUFONIDAE          

Bufo bufo Sapo-comum LC LC Anexo III --- Po Po Po Po 

Epidalea calamita Sapo-corredor LC LC Anexo II Anexo B-IV Po --- Po Po 

RANIDAE          

Rana iberica Rã-ibérica LC NT Anexo III Anexo B-IV Po Po Po Po 

Pelophylax perezi Rã-verde LC LC Anexo III Anexo B-V Po Po Po Po 

Legenda: C – Confirmado; Pr – Provável; Po – Possível; Im – Improvável. 
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Quadro III – Lista de espécies de Répteis que podem ocorrer na área de estudo. 

FAMÍLIA 

ESPÉCIE 
NOME VULGAR LVVP UICN 

CONVENÇÃO 

DE BERNA 
DIRETIVA HABITATS 

PRESENÇA 

NG45 NG44 NG54 NG65 

BATAGURIDAE          

Mauremys leprosa Cágado-mediterrânico LC VU Anexo II Anexos B-II e B-IV Im --- --- --- 

ANGUIDAE          

Anguis fragilis Cobra-de-vidro LC LC Anexo III --- --- Im Im Im 

LACERTIDAE          

Timon lepidus Lagarto LC NT Anexo II --- Pr Pr Pr Pr 

Lacerta schreiberi Lagarto-de-água LC NT Anexo II Anexos B-II e B-IV --- Pr Pr Pr 

Podarcis bocagei Lagartixa de Bocage LC LC Anexo III --- Pr Pr Pr Pr 

Podarcis hispanicus Lagartixa-ibérica LC LC Anexo III Anexo B-IV C Pr Pr C 

Psammodromus algirus Lagartixa-do-mato LC LC Anexo III --- Pr Pr Pr --- 

SCINCIDAE          

Chalcides striatus Fura-pastos LC LC Anexo III --- --- --- --- Pr 

COLUBRIDAE          

Coronella austriaca Cobra-lisa-europeia VU --- Anexo II Anexo B-IV --- --- Pr Pr 

Coronella girondica Cobra-lisa-meridional LC LC Anexo III --- Pr Pr Pr Pr 

Rhinechis scalaris Cobra-de-escada LC LC Anexo III --- Pr Pr Pr Pr 

Malpolon monspessulanus Cobra-rateira LC LC Anexo III --- Pr Pr Pr Pr 

Natrix maura Cobra-de-água-viperina LC LC Anexo III --- Im Im Im Im 

Natrix natrix Cobra-de-água-de-colar LC LC Anexo III --- --- Im Im Im 

VIPERIDAE          

Vipera latastei Víbora-cornuda VU VU Anexo II --- --- --- Po Po 

Vipera seoanei Víbora de Seoane EN LC Anexo III Anexo B-IV --- --- Po Po 

Legenda: C – Confirmado; Pr – Provável; Po – Possível; Im – Improvável.  
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Quadro IV – Lista de espécies de Aves que podem ocorrer na área de estudo. 

FAMÍLIA 

ESPÉCIE 

NOME VULGAR LVVP UICN 
CONVENÇÃO 

DE BONA 

CONVENÇÃO 

DE BERNA 

DIRETIVA 

AVES 
SPEC FENOLOGIA 

NG45 NG44 NG54 NG65 

ND. PR. ND. PR. ND. PR. ND. PR. 

ANATIDAE                 

Anas platyrhynchos Pato-real LC LC Anexo II Anexo III Anexo II-A --- Residente Pr Im --- --- --- --- --- --- 

PHASIANIDAE                 

Alectoris rufa Perdiz-comum LC LC --- Anexo III Anexo II-A SPEC 2 Residente --- --- Po Pr Po Pr Po Po 

Coturnix coturnix Codorniz LC LC Anexo II Anexo III Anexo II-B SPEC 3 Mig. Rep. --- --- Po Po Po Po Po Po 

ACCIPITRIDAE                 

Pernis apivorus Falcão-abelheiro VU LC Anexo II Anexo II Anexo I --- Mig. Rep. Po Po --- --- Po Po Po Po 

Milvus migrans Milhafre-preto LC LC Anexo II Anexo II Anexo I SPEC 3 Mig. Rep. --- --- --- --- Po Po --- --- 

Circaetus gallicus Águia-cobreira NT LC Anexo II Anexo II Anexo I SPEC 3 Mig. Rep. --- --- --- --- Pr Pr Pr Pr 

Circus pygargus Tartaranhão-caçador EN LC Anexo II Anexo II Anexo I --- Mig. Rep. --- --- Po Im Po Im Pr Im 

Accipiter gentilis Açor VU LC Anexo II Anexo II --- --- Residente --- --- --- --- --- --- Pr Po 

Accipiter nisus Gavião LC LC Anexo II Anexo II --- --- Residente --- --- --- --- Po Po --- --- 

Buteo buteo Águia-d’asa-redonda LC LC Anexo II Anexo II --- --- Residente Po C Po Po Pr Po Pr C 

Aquila chrysaetos Águia-real EN LC Anexo II Anexo II Anexo I SPEC 3 Residente --- --- --- --- C Po --- --- 

Hieraaetus fasciatus Águia de Bonelli EN LC Anexo II Anexo II Anexo I SPEC 3 Residente --- --- --- --- Po Po --- --- 

FALCONIDAE                 

Falco tinnunculus Peneireiro LC LC Anexo II Anexo II --- SPEC 3 Residente --- --- --- --- Pr Pr Pr C 

Falco subbuteo Ógea VU LC Anexo II Anexo II --- --- Mig. Rep. Po Po Pr Po Po Po --- --- 

Falco peregrinus Falcão-peregrino VU LC Anexo II Anexo II Anexo I --- Residente --- --- --- --- Pr Pr Po Pr 

COLUMBIDAE                 

Columba livia Pombo-das-rochas DD LC --- Anexo III Anexo II-A --- Residente --- --- Po Pr --- --- Po Pr 

Columba palumbus Pombo-torcaz LC LC --- --- Anexo II-A --- Residente Po Pr Pr Pr Pr Pr Po Pr 

Streptopelia decaocto Rola-turca LC LC --- Anexo III Anexo II-B --- Residente Po Pr --- --- --- --- --- --- 

Legenda: Nd. – Nidificação na quadrícula; Pr. – Presença na área de estudo; C – Confirmado; Pr – Provável; Po – Possível; Im – Improvável.  



VENTOMINHO – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 
 
SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DO ALTO MINHO I (2.ª FASE) 
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 

19083 - VENTOMINHO – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. – Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase)  

 

Quadro IV (cont.) – Lista de espécies de Aves que podem ocorrer na área de estudo. 

FAMÍLIA 

ESPÉCIE 

NOME VULGAR LVVP UICN 
CONVENÇÃO 

DE BONA 

CONVENÇÃO 

DE BERNA 

DIRETIVA 

AVES 
SPEC FENOLOGIA 

NG45 NG44 NG54 NG65 

ND. PR. ND. PR. ND. PR. ND. PR. 

COLUMBIDAE (cont.)                 

Streptopelia turtur Rola-brava LC LC --- Anexo III Anexo II-B SPEC 3 Mig. Rep. Pr Pr Pr Pr Po Pr Pr C 

CUCULIDAE                 

Clamator glandarius Cuco-rabilongo VU LC --- Anexo II --- --- Mig. Rep. --- --- --- --- Po Po --- --- 

Cuculus canorus Cuco-canoro LC LC --- Anexo III --- --- Mig. Rep. Pr Pr Po Pr Po Pr Po Pr 

TYTONIDAE                 

Tyto alba Coruja-das-torres LC LC --- Anexo II --- SPEC 3 Residente Po Po --- --- --- --- --- --- 

STRIGIDAE                 

Otus scops Mocho-de-orelhas DD LC --- Anexo II --- SPEC 2 Mig. Rep. --- --- --- --- --- --- Po Po 

Bubo bubo Bufo-real NT LC --- Anexo II Anexo I SPEC 3 Residente --- --- C Pr --- --- C Po 

Athene noctua Mocho-galego LC LC --- Anexo II --- SPEC 3 Residente --- --- --- --- Po Po --- --- 

Strix aluco Coruja-do-mato LC LC --- Anexo II --- --- Residente C Pr Po Po Po Po Po Pr 

CAPRIMULGIDAE                 

Caprimulgus europaeus Noitibó-cinzento VU LC --- Anexo II Anexo I SPEC 2 Mig. Rep. --- --- Po Po --- --- C Pr 

APODIDAE                 

Apus apus Andorinhão-preto LC LC --- Anexo III --- --- Mig. Rep. C Pr Po Pr Pr Pr Po Pr 

UPUPIDAE                 

Upupa epops Poupa LC LC --- Anexo II --- SPEC 3 Mig. Rep. --- --- --- --- Po C --- --- 

PICIDAE                 

Picus viridis Peto-verde LC LC --- Anexo II --- SPEC 2 Residente Po C Po Pr Po Pr Po Po 

Dendrocopos major Pica-pau-malhado LC LC --- Anexo II --- --- Residente Po Pr Po Po Po Po Pr Po 

ALAUDIDAE                 

Lullula arborea Cotovia-dos-bosques LC LC --- Anexo III Anexo I SPEC 2 Residente Pr C Po C Po C Po Pr 

Legenda: Nd. – Nidificação na quadrícula; Pr. – Presença na área de estudo; C – Confirmado; Pr – Provável; Po – Possível; Im – Improvável.  
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Quadro IV (cont.) – Lista de espécies de Aves que podem ocorrer na área de estudo. 

FAMÍLIA 

ESPÉCIE 

NOME VULGAR LVVP UICN 
CONVENÇÃO 

DE BONA 

CONVENÇÃO 

DE BERNA 

DIRETIVA 

AVES 
SPEC FENOLOGIA 

NG45 NG44 NG54 NG65 

ND. PR. ND. PR. ND. PR. ND. PR. 

ALAUDIDAE                 

Alauda arvensis Laverca LC LC --- Anexo III Anexo II-B SPEC 3 Residente Po Pr Pr Pr Po Pr C C 

HIRUNDINIDAE                 

Riparia riparia Andorinha-das-barreiras LC LC --- Anexo II --- SPEC 3 Mig. Rep. C Pr C Po --- --- --- --- 

Ptyonoprogne rupestris Andorinha-das-rochas LC LC --- Anexo II --- --- Residente --- --- Po Po --- --- Pr Pr 

Hirundo rustica Andorinha-das-chaminés LC LC --- Anexo II --- SPEC 3 Mig. Rep. C Pr Pr Pr --- --- C C 

Delichon urbicum Andorinha-dos-beirais LC LC --- Anexo II --- SPEC 3 Mig. Rep. C C --- --- Po Po Po Pr 

MOTACILLIDAE                 

Anthus campestris Petinha-dos-campos LC LC --- Anexo II Anexo I SPEC 3 Mig. Rep. Po Pr --- --- Po Po C C 

Anthus trivialis Petinha-das-árvores NT LC --- Anexo II --- --- Mig. Rep. --- --- C Po Po Po Po Pr 

Motacilla cinerea Alvéola-cinzenta LC LC --- Anexo II --- --- Residente C Pr Po Po --- --- C Pr 

Motacilla alba Alvéola-branca LC LC --- Anexo II --- --- Residente C C C C Po C C C 

CINCLIDAE                 

Cinclus cinclus Melro-d’água LC LC --- Anexo II --- --- Residente --- --- --- --- Po Po --- --- 

TROGLODYTIDAE                 

Troglodytes troglodytes Carriça LC LC --- Anexo II --- --- Residente C C Pr Pr C Pr C Pr 

PRUNELLIDAE                 

Prunella modularis Ferreirinha-comum LC LC --- Anexo II --- --- Residente Po Pr Po Pr C Pr C C 

TURDIDAE                 

Erithacus rubecula Pisco-de-peito-ruivo LC LC Anexo II Anexo II --- --- Residente C C C Pr C C C C 

Luscinia megarhynchos Rouxinol-comum LC LC Anexo II Anexo II --- --- Mig. Rep. --- --- --- --- Po Po --- --- 

Phoenicurus ochruros Rabirruivo-preto LC LC Anexo II Anexo II --- --- Residente C C Po Pr C Pr C C 

Legenda: Nd. – Nidificação na quadrícula; Pr. – Presença na área de estudo; C – Confirmado; Pr – Provável; Po – Possível; Im – Improvável.  
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Quadro IV (cont.) – Lista de espécies de Aves que podem ocorrer na área de estudo. 

FAMÍLIA 

ESPÉCIE 

NOME VULGAR LVVP UICN 
CONVENÇÃO 

DE BONA 

CONVENÇÃO 

DE BERNA 

DIRETIVA 

AVES 
SPEC FENOLOGIA 

NG45 NG44 NG54 NG65 

ND. PR. ND. PR. ND. PR. ND. PR. 

TURDIDAE (cont.)                 

Saxicola rubetra Cartaxo-nortenho VU LC Anexo II Anexo II --- --- Mig. Rep. --- --- --- --- --- --- Pr Im 

Saxicola torquatus Cartaxo-comum LC LC Anexo II Anexo II --- --- Residente C C C C C C C C 

Oenanthe oenanthe Chasco-cinzento LC LC Anexo II Anexo II --- SPEC 3 Mig. Rep. --- --- --- --- Pr Pr Pr Pr 

Monticola solitarus Melro-azul LC LC Anexo II Anexo II --- SPEC 3 Residente --- --- --- --- Po Po --- --- 

Turdus merula Melro-preto LC LC Anexo II Anexo III Anexo II-B --- Residente C C C Pr C Pr C Pr 

Turdus philomelos Tordo-músico NT LC Anexo II Anexo III Anexo II-B --- Reprodutor Po Po C Po --- --- Po Pr 

Turdus viscivorus Tordoveia LC LC --- Anexo III Anexo II-B --- Residente Po C C C Pr Pr C C 

SYLVIIDAE                 

Cettia cetti Rouxinol-bravo LC LC --- Anexo II --- --- Residente Po Pr Po Po Po  --- --- 

Cisticola jundicis Fuinha-dos-juncos LC LC --- Anexo II --- --- Residente Pr Im Po Im --- --- --- --- 

Hippolais polyglotta Felosa-poliglota LC LC --- Anexo II --- --- Mig. Rep. Po Pr Po Po --- --- Pr Pr 

Sylvia atricapilla 
Toutinegra-de-

barrete 
LC LC --- Anexo II --- --- Residente C C Pr Po Po Po C Pr 

Sylvia borin 
Felosa-das-

figueiras 
VU LC --- Anexo II --- --- Mig. Rep. --- --- --- --- --- --- Po Pr 

Sylvia communis Papa-amoras LC LC --- Anexo II --- --- Mig. Rep. --- --- Pr Pr --- --- Pr Pr 

Sylvia undata 
Toutinegra-do-

mato 
LC NT --- Anexo II Anexo I SPEC 2 Residente C C Po Po Po Pr C C 

Sylvia melanocephala 
Toutinegra-de-
cabeça-preta 

LC LC --- Anexo II --- --- Residente Po Pr Po Pr --- --- --- --- 

Phylloscopus bonelli Felosa de Bonelli LC LC --- Anexo II --- SPEC 2 Mig. Rep. --- --- --- --- --- --- Po Pr 

Phylloscopus ibericus Felosinha-ibérica LC LC --- Anexo II --- --- Mig. Rep. Po Pr Po Po Po Pr Po Pr 

Phylloscopus collybita Felosa-comum LC LC --- Anexo II --- --- Visitante --- --- Po Po --- --- --- --- 

Regulus ignicapilla Estrelinha-real LC LC --- Anexo II --- --- Residente Po C Pr Pr Po Po Po Pr 

Legenda: Nd. – Nidificação na quadrícula; Pr. – Presença na área de estudo; C – Confirmado; Pr – Provável; Po – Possível; Im – Improvável.  
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Quadro IV (cont.) – Lista de espécies de Aves que podem ocorrer na área de estudo. 

FAMÍLIA 

ESPÉCIE 

NOME VULGAR LVVP UICN 
CONVENÇÃO 

DE BONA 

CONVENÇÃO 

DE BERNA 

DIRETIVA 

AVES 
SPEC 

FENOLOGI

A 

NG45 NG44 NG54 NG65 

ND. PR. ND. PR. ND. PR. ND. PR. 

AEGITHALIDAE                 

Aegithalos caudatus Chapim-rabilongo LC LC --- Anexo III --- --- Residente Po Pr C Pr Pr Pr C Pr 

PARIDAE                 

Parus cristatus Chapim-de-poupa LC LC --- Anexo II --- SPEC 2 Residente C Pr C Pr Po Pr C Pr 

Parus ater Chapim-preto LC LC --- Anexo II --- --- Residente C C C Pr C Pr C Pr 

Parus caeruleus Chapim-azul LC LC --- Anexo II --- --- Residente --- --- Po Pr C Pr C C 

Parus major Chapim-real LC LC --- Anexo II --- --- Residente C C C C Po Pr C C 

SITTIDAE                 

Sitta europaea Trepadeira-azul LC LC --- Anexo II --- --- Residente Po Pr --- --- --- --- Po Pr 

CERTHIIDAE                 

Certhia brachydactyla Trepadeira LC LC --- Anexo II --- --- Residente Po C Pr Pr Po Pr C Pr 

ORIOLIDAE                 

Oriolus oriolus Papa-figos LC LC --- Anexo II --- --- Mig. Rep. Po Pr Po Po Po Po Pr Pr 

LANIIDAE                 

Lanius collurio 
Picanço-de-dorso-

vermelho 
NT LC --- Anexo II Anexo I --- Mig. Rep. --- --- Pr Po C Po C Pr 

Lanius meridionalis Picanço-real LC LC --- Anexo II --- SPEC 3 Residente --- --- Po Po --- --- --- --- 

CORVIDAE                 

Garrulus glandarius Gaio LC LC --- --- Anexo II-B --- Residente Po C Po Pr Po Pr C Pr 

Pica pica Pega LC LC --- --- Anexo II-B --- Residente Pr C C C Po C --- --- 

Corvus corone Gralha-preta LC LC --- --- Anexo II-B --- Residente Po C Pr Pr Pr Pr Po C 

Corvus corax Corvo NT LC --- Anexo III --- --- Residente --- --- --- --- C Po Pr Pr 

Legenda: Nd. – Nidificação na quadrícula; Pr. – Presença na área de estudo; C – Confirmado; Pr – Provável; Po – Possível; Im – Improvável.  
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Quadro IV (cont.) – Lista de espécies de Aves que podem ocorrer na área de estudo. 

FAMÍLIA 

ESPÉCIE 

NOME VULGAR LVVP UICN 
CONVENÇÃ

O DE BONA 

CONVENÇÃO 

DE BERNA 

DIRETIVA 

AVES 
SPEC FENOLOGIA 

NG45 NG44 NG54 NG65 

ND. PR. ND. PR. ND. PR. ND. PR. 

STURNIDAE                 

Sturnus unicolor Estorninho-preto LC LC --- Anexo II --- SPEC 3 Residente C Pr C Pr C Pr Po Pr 

PASSERIDAE                 

Passer domesticus Pardal-de-telhado LC LC --- --- --- SPEC 3 Residente C Pr C Po C Po C Pr 

Passer montanus Pardal-montês LC LC --- Anexo III --- SPEC 3 Residente C Pr Pr Po --- --- Po Pr 

ESTRILDIDAE                 

Estrilda astrild Bico-de-lacre NA LC --- --- --- --- Não Indígena Pr Im Po Im --- --- --- --- 

FRINGILLIDAE                 

Fringilla coelebs Tentilhão-comum LC LC --- Anexo III --- --- Residente C C Po Pr Po Pr C C 

Serinus serinus Milheirinha LC LC --- Anexo II --- --- Residente C Pr C Pr C Pr C Pr 

Carduelis chloris Verdilhão LC LC --- Anexo II --- --- Residente Pr C Po Pr Po C Po Pr 

Carduelis carduelis Pintassilgo LC LC --- Anexo II --- --- Residente Pr C Pr Pr Po Pr --- --- 

Carduelis cannabina Pintarroxo LC LC --- Anexo II --- SPEC 2 Residente C C C C C C Pr C 

Pyrrhula pyrrhula Dom-fafe LC LC --- Anexo III --- --- Residente Po Pr Pr Po Pr Po Po Pr 

EMBERIZIDAE                 

Emberiza cirlus 
Escrevedeira-
garganta-preta 

LC LC --- Anexo II --- --- Residente C C C Pr Po Pr Pr Pr 

Emberiza cia Cia LC LC --- Anexo II --- SPEC 3 Residente Pr C Pr Pr Pr Pr Po C 

Emberiza calandra Trigueirão LC LC --- Anexo III --- SPEC 2 Residente Po Pr --- --- --- --- --- --- 

Legenda: Nd. – Nidificação na quadrícula; Pr. – Presença na área de estudo; C – Confirmado; Pr – Provável; Po – Possível; Im – Improvável.  
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Quadro V – Lista de espécies de Mamíferos que podem ocorrer na área de estudo. 

FAMÍLIA 

ESPÉCIE 

NOME VULGAR LVVP UICN 
CONVENÇÃO 

DE BONA 

CONVENÇÃO 

DE BERNA 
DIRETIVA HABITATS 

PRESENÇA 

NG45 NG44 NG54 NG65 

ERINACEIDAE           

Erinaceus europaeus Ouriço-cacheiro LC LC --- Anexo III --- Pr Pr Pr Pr 

SORICIDAE           

Sorex minutus Musaranho-anão-de-dentes-vermelhos DD LC --- Anexo III --- Im Im Im --- 

Sorex granarius Musaranho-de-dentes-vermelhos DD LC --- Anexo III --- Im Im Im Im 

Crocidura russula Musaranho-de-dentes-brancos LC LC --- Anexo III --- Im Im Im Im 

TALPIDAE           

Galemys pyrenaicus Toupeira-de-água VU VU --- Anexo II Anexos B-II e B-IV Im Im Im Im 

Talpa occidentalis Toupeira LC LC --- --- --- Pr Pr Pr Pr 

RHINOLOPHIDAE           

Rhinolophus ferrumequinum Morcego-de-ferradura-grande VU LC Anexo II Anexo II Anexos B-II e B-IV Pr Pr Pr Po 

Rhinolophus euryale Morcego-de-ferradura-mediterrânico CR NT Anexo II Anexo II Anexos B-II e B-IV --- --- --- Po 

Rhinolophus mehelyi Morcego-de-ferradura-mourisco CR VU Anexo II Anexo II Anexos B-II e B-IV Pr Pr Pr --- 

VESPERTILIONIDAE           

Myotis myotis Morcego-rato-grande VU LC Anexo II Anexo II Anexos B-II e B-IV --- --- --- Po 

Myotis emarginatus Morcego-lanudo DD LC Anexo II Anexo II Anexos B-II e B-IV Po Po Po Po 

Myotis bechsteinii Morcego de Bechstein EN NT Anexo II Anexo II Anexos B-II e B-IV Po Po Po Po 

Myotis daubentonii Morcego-de-água LC LC Anexo II Anexo II Anexo B-IV Po Po Po Po 

Pipistrellus pipistrellus Morcego-anão LC LC Anexo II Anexo III Anexo B-IV Pr Pr Pr Po 

Pipistrellus pygmaeus Morcego-pigmeu LC LC Anexo II Anexo III Anexo B-IV Po Po Po --- 

Pipistrellus kuhlii Morcego de Kuhl LC LC Anexo II Anexo II Anexo B-IV Pr Pr Pr Pr 

Hypsugo savii Morcego de Savi DD LC Anexo II Anexo II Anexo B-IV --- --- --- Po 

Eptesicus serotinus Morcego-hortelão LC LC Anexo II Anexo II Anexo B-IV Pr Pr Pr Pr 

Legenda: C – Confirmado; Pr – Provável; Po – Possível; Im – Improvável.  
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Quadro V (cont.) – Lista de espécies de Mamíferos que podem ocorrer na área de estudo. 

FAMÍLIA 

ESPÉCIE 

NOME VULGAR LVVP UICN 
CONVENÇÃO 

DE BONA 

CONVENÇÃO 

DE BERNA 
DIRETIVA HABITATS 

PRESENÇA 

NG45 NG44 NG54 NG65 

VESPERTILIONIDAE (cont.)           

Nyctalus lasiopterus Morcego-arborícola-gigante DD NT Anexo II Anexo II Anexo B-IV Pr Pr Pr --- 

Nyctalus leisleri Morcego-arborícola-pequeno DD LC Anexo II Anexo II Anexo B-IV Pr Pr Pr --- 

Plecotus austriacus Morcego-orelhudo-cinzento LC LC Anexo II Anexo II Anexo B-IV --- --- --- Po 

Plecotus auritus Morcego-orelhudo-castanho DD LC Anexo II Anexo II Anexo B-IV --- --- --- Po 

Barbastella barbastellus Morcego-negro DD NT Anexo II Anexo II Anexos B-II e B-IV Pr Pr Pr --- 

MINIOPTERIDAE           

Miniopterus schreibersii Morcego-de-peluche VU LC Anexo II Anexo II Anexos B-II e B-IV --- --- --- Pr 

MOLOSSIDAE           

Tadarida teniotis Morcego-rabudo DD LC Anexo II Anexo II Anexo B-IV Pr Pr Pr Po 

LEPORIDAE           

Oryctolagus cuniculus Coelho-bravo NT NT --- --- --- C C C C 

Lepus granatensis Lebre LC LC --- Anexo III --- --- --- --- Pr 

SCIURIDAE           

Sciurus vulgaris Esquilo LC LC --- Anexo III --- C Pr C Pr 

ARVICOLIDAE           

Arvicola sapidus Rato-de-água LC VU --- --- --- Im Im Im Im 

Microtus agrestis Rato-do-campo-de-rabo-curto LC LC --- --- --- Pr Pr Pr Pr 

Microtus lusitanicus Rato-cego LC LC --- --- --- Pr Pr Pr Pr 

MURIDAE           

Apodemus sylvaticus Ratinho-do-campo LC LC --- --- --- Pr Pr Pr Pr 

Rattus rattus Rato-preto LC LC --- --- --- Pr Pr Pr --- 

Mus musculus Ratinho-caseiro LC LC --- --- --- Pr Pr Pr Pr 

Mus spretus Ratinho-ruivo LC LC --- --- --- Pr Pr Pr Pr 

Legenda: C – Confirmado; Pr – Provável; Po – Possível; Im – Improvável.  
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Quadro V (cont.) – Lista de espécies de Mamíferos que podem ocorrer na área de estudo. 

FAMÍLIA 

ESPÉCIE 

NOME VULGAR LVVP UICN 
CONVENÇÃO 

DE BONA 

CONVENÇÃO 

DE BERNA 
DIRETIVA HABITATS 

PRESENÇA 

NG45 NG44 NG54 NG65 

GLIRIDAE           

Eliomys quercinus Leirão DD NT --- Anexo III --- --- --- --- Im 

CANIDAE           

Vulpes vulpes Raposa LC LC --- --- --- Pr Pr Pr Pr 

Canis lupus Lobo EN LC --- Anexo II Anexos B-II e B-IV Po Po Po Pr 

MUSTELIDAE           

Mustela erminea Arminho DD LC --- Anexo III --- --- --- --- Po 

Mustela nivalis Doninha LC LC --- Anexo III --- --- --- --- Pr 

Mustela putorius Toirão DD LC --- Anexo III Anexo B-V Pr Pr Pr Pr 

Mustela vison Visão-americano NA LC --- --- --- Po Po Po Po 

Martes foina Fuinha LC LC --- Anexo III --- --- --- --- Pr 

Martes martes Marta DD LC --- Anexo III Anexo B-V Pr Pr Pr Pr 

Meles meles Texugo LC LC --- Anexo III --- --- --- --- Pr 

Lutra lutra Lontra LC NT --- Anexo II Anexos B-II e B-IV Im Im Im Im 

VIVERRIDAE           

Genetta genetta Geneta LC LC --- Anexo III Anexo B-V Pr Pr Pr Pr 

FELIDAE           

Felis silvestris Gato-bravo VU LC --- Anexo II Anexo B-IV Pr Pr Pr Pr 

SUIDAE           

Sus scrofa Javali LC LC --- --- --- Po Po Po Po 

CERVIDAE           

Capreolus capreolus Corço LC LC --- Anexo III --- Po Po Po Po 

Legenda: C – Confirmado; Pr – Provável; Po – Possível; Im – Improvável. 
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Anexo I - Subparque Picos. Ocorrências identificadas na pesquisa documental 

Nº DE REFERÊNCIA 
TOPÓNIMO 
TIPOLOGIA 
CRONOLOGIA 
CATEGORIA 

ESTATUTO (LEGAL) 
VALOR CULTURAL 
CMP FOLHA N.º 
FONTE DE INFORMAÇÃO 
LOCALIZAÇÃO 

CARACTERIZAÇÃO 

1 

Mota 

Mamoa 

Indeterminado 

Arqueológico 

Inventário 

Indeterminado 

4 

DGPC, CNS 33033 

Na ZE do Ag.29 

"Mamoa com cerca de 9 metros de diâmetro, construída com terra e pedras. À 
superfície é possível ver vestígios de carapaça pétrea, constituída por blocos 
graníticos e blocos de quartzo leitoso. Ao centro existe uma pequena 
depressão que corresponde provavelmente à violação do sítio. Aí consegue 
visualizar três esteios. Este monumento localiza-se numa pequena portela e 
poderá corresponder à mamoa identificada na pesquisa documental com o 
topónimo "Mota" na Carta Arqueológica de Portugal." (DGPC). 

2 

Chão da Cabeça 

Topónimo 

Indeterminado 

Arqueológico(?); 
Etnográfico(?) 

Não tem 

Indeterminado 

4 

CMP 

Na AI do Ag.28 

Topónimo que poderá remeter para uma pedra talhada ou natural que foi 
associada a uma cabeça, podendo ter potencial arqueológico ou etnográfico. 

3 

Cor de Lobo 

Topónimo 

Indeterminado 

Arquitetónico(?); 
Etnográfico(?) 

Não tem 

Indeterminado 

4 

CMP 

Na ZE do Ag.28 

Topónimo que poderá remeter para a existência de Fojos de Lobo, estruturas 
com valor Arquitetónico e etnográfico. 

4 

Outeiro da Loba 

Topónimo 

Indeterminado 

Arquitetónico(?); 
Etnográfico(?) 

Não tem 

Indeterminado 

4 

CMP 

Na ZE do projeto 

Topónimo que poderá remeter para a existência de Fojos de Lobo, estruturas 
com valor Arquitetónico e etnográfico. 

5 

Cruz do Barreiro 

Topónimo 

Indeterminado 

Arqueológico(?); 
Etnográfico(?) 

Não tem 

Indeterminado 

4 

CMP 

Na ZE do projeto 

Topónimo que poderá remeter para uma cruz gravada na rocha ou cruzeiro, 
em local onde poderá ter sido extraído barro. 

6 

Lugar de Cima 1 

Abrigo 

Contemporâneo 

Arquitetónico; Etnográfico 

Não tem 

Baixo 

4 

Informação da TPF 

Na AI do Ag.29 

Abrigo de pastor que aproveita um afloramento rochoso, tendo apenas uma laje 
a servir de cobertura e um muro em pedra seca a fechar a abertura. 

7 

Lugar de Cima 2 

Abrigo 

Contemporâneo 

Arquitetónico; Etnográfico 

Não tem 

Baixo 

4 

Informação da TPF 

Na AI do Ag.29 

Abrigo de pastor, de tipo malhão encurvado, aproveitando o afloramento 
rochoso, a partir do qual foi erguido com recurso a muros de pedra seca, 
deixando aberta uma entrada. 

8 

Lugar de Cima 3 

Abrigo 

Contemporâneo 

Arquitetónico; Etnográfico 

Não tem 

Baixo 

4 

Informação, da TPF 

Na AI do Ag.29 

Abrigo de pastor que aproveita um afloramento rochoso, tendo sido fechado 
num dos lados com um muro em pedra seca e coberto com uma estrutura de 
tipo falsa cúpula coberta com uma laje. 

9 

Cabeço do Pito 

Cerca de gado e abrigo 

Medieval? a 
Contemporânea? 

Arqueológico; 
Arquitetónico 

Não tem 

Médio-Baixo 

4 

LIMA & CANINAS, 
2004, 1 

Na ZE do projeto 

“Cercado delimitado por grandes blocos de granito (1 e 2), no qual se insere o 
vértice geodésico de Picos. Abrigo de pastor constituído por lajes graníticas 
não aparelhadas, aproveitando o afloramento como apoio à estrutura (1). Está 
em muito mau estado de conservação observando-se apenas um pequeno 
muro, sobre o qual assenta uma laje na horizontal. Mais a sul existem outras 
estruturas encostadas a afloramentos (3 a 5). No Quadro 1 referiu-se que “uma 
parte da cumeada foi aproveitada para a criação de um cercado rudimentar, 
estruturado com blocos graníticos...)”." (LIMA & CANINAS, 2004, 1). 
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Nº DE REFERÊNCIA 
TOPÓNIMO 
TIPOLOGIA 
CRONOLOGIA 
CATEGORIA 

ESTATUTO (LEGAL) 
VALOR CULTURAL 
CMP FOLHA N.º 
FONTE DE INFORMAÇÃO 
LOCALIZAÇÃO 

CARACTERIZAÇÃO 

10 

Cabeço do Pito 

Indeterminado 

Indeterminado 

Arqueológico; 
Arquitetónico 

Não tem 

Indeterminado 

4 

LIMA & CANINAS, 
2004, 5 

Na ZE do projeto 

"Estrutura pétrea subcircular com cerca de 5 metros de diâmetro constituída 
por duas lajes sub-rectangulares dispostas na horizontal perpendicularmente. 
Estão ligadas, em cada extremidade, por muretes de pedras encasteladas que 
completam o circuito da estrutura. Desta parte ainda um muro de divisão de 
propriedade, constituído por blocos graníticos de dimensão média. " (LIMA & 
CANINAS, 2004, 5). 

11 

Cor do Lobo 

Abrigo 

Moderno-Contemporâneo 

Arquitetónico; Etnográfico 

Não tem 

Baixo 

4 

LIMA & CANINAS, 
2004, 6 

Na ZE do Ag.30 

“Pequena estrutura pétrea subcircular adoçada a afloramento rochoso que 
serve de abrigo. Encontra-se em mau estado de conservação." (LIMA & 
CANINAS, 2004, 6). 

12 

Posto de Vigia 

Abrigo 

Contemporâneo 

Etnográfico 

Não tem 

Nulo 

4 

LIMA & CANINAS, 
2004, 7 

Na ZE do projeto 

"Abrigo construído com materiais perecíveis, posicionado no intervalo entre 
dois afloramentos graníticos. Encontra-se no interior de uma área cercada com 
vedação metálica. Obteve-se informação que foi utilizado por biólogo 
especialista em lobos." (LIMA & CANINAS, 2004, 7). 

13 

Porto Carreiro 

Mamoa(?) 

Indeterminado 

Arqueológico(?) 

Não tem 

Indeterminado 

4 

LIMA & CANINAS, 
2004, 8 

Na ZE do projeto 

“Montículo artificial com cerca de 4 metros de diâmetro, disforme, adoçado a 
um afloramento granítico. À superfície observam-se diversos elementos 
rochosos que poderão corresponder à carapaça pétrea de uma mamoa, mas 
não há vestígios de esteios. Está bastante danificada, provavelmente pela 
abertura do caminho que lhe é contíguo." (LIMA & CANINAS, 2004, 8). 

14 

Casa Florestal 

Casa 

Contemporâneo 

Arquitetónico 

Não tem 

Indeterminado 

4 

LIMA 2013. 

Na ZE do projeto 

Casa dos serviços florestais. Em mau estado de conservação.  

15 

Picos 

Fonte 

Contemporânea 

Arquitetónico/ Etnográfico 

Não tem 

1 

4 

LIMA 2013. 

Na ZE do projeto 

“Fonte para gado, com represa em blocos de pedra seca (granito), com cerca 
de dois metros de cumprimento. Está a face do caminho que faz ligação ao 
Posto de Vigia” (LIMA, 2013). 

16 

Picos 

Fonte 

Contemporânea 

Arquitetónico/ Etnográfico 

Não tem 

1 

4 

LIMA 2013. 

Na ZE do projeto 

“Fontes para gado e pastor. Estão a cerca de metro uma da outra, aproveitando 
assim nascente. São ambas construídas com blocos graníticos, de forma 
simples, embutidas no solo, em que uma delas verte água para um género de 
represa (constituída por lajes dispostas na horizontal) que armazena alguma 
água, ao nível do solo. Estão localizadas à face do caminho que faz ligação ao 
Posto de Vigia.” (LIMA, 2013) 
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Anexo II. Subparque Mendoiro/Bustavade. Ocorrências identificadas na pesquisa documental 

Nº DE REFERÊNCIA 

TOPÓNIMO 

TIPOLOGIA 

CRONOLOGIA 

CATEGORIA 

ESTATUTO (LEGAL) 

VALOR CULTURAL 

CMP FOLHA N.º 

FONTE DE INFORMAÇÃO 

LOCALIZAÇÃO 

CARACTERIZAÇÃO 

1M 

Serra das Antas (Monte 
Redondo) 

Mamoa 

Neo-Calcolítico 

Arqueológico 

PDM 

Médio-Elevado 

8 

DGPC, CNS 17956; PDM 
de Monção; HENRIQUES & 
CANINAS, 2004, 12 

Na ZE dos Ag. 31 e 32 

“Mamoa de muito grande dimensão (cerca de 50 m de diâmetro); muito 
destruída, com esteios arrancados, possivelmente a laje de cobertura; 
couraça pétrea à vista; ligeiramente cortada pelo caminho." (DGPC). 

2 

Mamoa 4 das Lameiras 

Mamoa 

Neo-Calcolítico 

Arqueológico 

PDM 

Médio 

8 

DGPC, CNS 21956; PDM 
de Monção; HENRIQUES & 
CANINAS, 2004, 14 

Na ZE do projeto 

"Monumento completamente revestido por tojo, com cerca de 1 m de altura. 
No centro da mamoa existe uma enorme cratera de violação em redor da 
qual se observam três esteios. É possível que dois dos esteios pertençam 
ao corredor e outro à câmara (esteio de cabeceira?). A medida dum raio é 
de 7,5 m do centro da câmara para a periferia Norte." (DGPC). 

3 

Mamoa 3 das Lameiras 

Mamoa 

Neolítico e Idade do 
Bronze 

Arqueológico 

PDM 

Médio 

8 

DGPC, CNS 19310; PDM 
de Monção; HENRIQUES & 
CANINAS, 2004, 17 

Na ZE do projeto 

"Mamoa obstruída pela vegetação, com cerca de 1 metro de altura por 16 m 
de diâmetro, apresentando vestígios de couraça em granito. A câmara 
apresenta violação, bem marcada por uma depressão, a qual é ladeada 
por dois esteios em granito, in situ. Na periferia sudeste da calote, existe 
um possível esteio, ou fragmento de tampa." (DGPC). 

4 

Mamoa 1 das Lameiras 

Mamoa 

Neolítico e Idade do 
Bronze 

Arqueológico 

PDM 

Médio 

8 

DGPC, CNS 19308; PDM 
de Monção; HENRIQUES & 
CANINAS, 2004, 18 

Na ZE do projeto 

"Mamoa bem destacada na rechã, com calote bastante regular, com as 
dimensões aproximadas de 2 m de altura por 20 cm de diâmetro. A câmara, 
que apresenta violação superficial e aparenta ser algo descentrada em 
relação à calote, tem ainda três esteios in situ. Aparenta ter couraça, 
denunciada por algumas pedras dispersas. Partindo da mamoa para 
nascente, nota-se um alinhamento por pedra solta, o qual forma um espaço 
sub-rectangular." (DGPC). 

5 

Furnas 

Topónimo 

Indeterminado 

Arqueológico(?); 
Etnográfico(?) 

Não tem 

Indeterminado 

8 

CMP 

Na ZE do projeto 

Topónimo com potencial arqueológico, podendo estar relacionado com um 
abrigo natural ou uma cavidade antrópica com ocupação humana. 

6 

Costa do Mendoiro 
(Forçadas) 

Recinto defensivo? 
Atalaia? 

Idade do Ferro? / Idade 
Moderna? 

Arqueológico 

PDM 

Elevado 

8 

DGPC, CNS 18033; PDM 
de Monção; HENRIQUES & 
CANINAS, 2004, B 

Na ZE do projeto 

"Cume no alto do monte, com abrigo sob rocha. O pendor natural do local 
confere-lhe uma posição privilegiada do ponto e vista defensivo, mas não 
em conformidade com os cânones próprios de povoados fortificados da 
Idade do Ferro. Contudo Maia Marques diz existirem aí vestígios de 
ocupação castreja. A nós não nos foi possível observar nada que o 
comprovasse. O elemento mais significativo é o abrigo, tipicamente um 
abrigo sob rocha, sob o qual poderá recair a suspeita de ocupação Pré-
histórica." (DGPC). 
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7 

Senhor do Bonfim 

Capela 

Contemporâneo 

Arquitetónico 

PDM 

Médio 

8 

CMP; http://anhoes-
luzio.com/historia/ 

Na ZE do projeto 

"A Capela do Senhor do Bonfim foi construída em 1868 e a sua torre em 
1958. No altar-mor pontificam as imagens de S. Mamede e S. Caetano. Os 
outros altares estão dedicados ao padroeiro e ao Imaculado Coração de 
Maria. O templo foi dourado e pintado, entre maio e junho de 1967. Os dois 
coretos do adro, em pedra e cobertos, datam de 1921 e 1922. Há ainda um 
pequeno oratório para celebração de missa campal." (http://anhoes-
luzio.com/historia/). 

8 

Chã da Moura 

Topónimo 

Indeterminado 

Arqueológico(?) 

Não tem 

Indeterminado 

3 

CMP 

Na ZE do projeto 

Topónimo com potencial arqueológico, podendo estar relacionado com 
vestígios de antiga ocupação, por norma atribuídos aos mouros pela 
população local. 

9 

Santa Tecla 

Povoado Fortificado 

Idade do Ferro 

Arqueológico 

PDM 

Indeterminado 

3 

DGPC, CNS 2484 

Na ZE do projeto 

Não contém descrição. 

10 

Serra das Antas (Cotinho) 

Mamoa 

Neolítico / Calcolítico / 
Idade do Bronze 

Arqueológico 

PDM 

Médio-Elevado 

8 

DGPC, CNS 17955; PDM 
de Monção; HENRIQUES & 
CANINAS, 2004, I 

Na ZE do projeto 

Mamoa de grandes dimensões, com mais de 30 m de diâmetro, que se 
encontra violada no seu interior. Na atualidade só se encontram vestígios 
da sua couraça pétrea e esteios disseminados sobre a mamoa. A área foi 
recentemente reflorestada, apresentando muitos pinheiros, inclusivamente 
sobre o tumulus." (DGPC). 

11 

Lameiras 

Mamoa 

Neo-Calcolítico 

Arqueológico 

PDM 

Médio-Elevado 

8 

PDM de Monção; 
HENRIQUES & CANINAS, 
2004, 13 

Na ZE do projeto 

"Monumento implantado numa área de portela. Neste espaço há vestígios 
da passagem de um caminho rústico. A área está ocupada por pinhal adulto 
pouco denso. Corresponde ao ponto cotado na Carta Militar de Portugal 
com a altitude 666 m. O centro da mamoa apresenta uma depressão onde 
se observam os topos de dois esteios. Diâmetros da mamoa: 17 m (eixo 
Norte – Sul); 19 m (eixo Este – Oeste)." (HENRIQUES & CANINAS, 2004, 
13). 

12 

Lameiras 

Mamoa 

Neo-Calcolítico 

Arqueológico 

PDM 

Médio-Elevado 

8 

PDM de Monção; 
HENRIQUES & CANINAS, 
2004, 15 

Na ZE do projeto 

"Câmara completamente violada, apresentando uma grande cratera com 
cerca de 1 m de profundidade e 3 m de diâmetro. Encontra-se coberta por 
silvado. A mamoa, com cerca de 17 m de diâmetro, encontra-se dividida 
em duas partes devido ao seu atravessamento por um muro de divisão de 
propriedade e um trilho ou vereda que é utilizada por cavalos. Existe um 
estradão que recorta a parte Norte da mamoa." (HENRIQUES & CANINAS, 
2004, 15). 

13 

Mamoa 2 das Lameiras 

Mamoa 

Neolítico e Idade do 
Bronze 

Arqueológico 

PDM 

Médio-Elevado 

8 

DGPC, CNS 19309; 
HENRIQUES & CANINAS, 
2004, 16 

Na ZE do projeto 

"Mamoa com cerca de 15 m de diâmetro, completamente arrasada. Restos 
de pequenos blocos de xisto, quartzo e granito. Cratera de violação com 
cerca de 3 m de diâmetro. Toda esta área foi surribada para plantação de 
pinhal e a destruição deste monumento deve-se provavelmente a esse 
facto. A área da mamoa encontra-se coberta por tojo." (HENRIQUES & 
CANINAS, 2004, 16). 
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14 

Monte Redondo 

Muro 

Contemporâneo 

Arquitetónico; Etnográfico 

Não tem 

Baixo 

8 

HENRIQUES & CANINAS, 
2004, 11 

Na ZE do projeto 

“Alinhamento de pedras graníticas, de pequena dimensão, que parece 
corresponder a estrutura de suporte de um socalco. A área está ocupada 
por pinheiros adultos e foi profundamente revolvida há muitos anos. O 
caminho que a Carta Militar cartografa neste sítio foi desviado para norte.” 
(HENRIQUES & CANINAS, 2004, 11). 

15 

Mendoiro 

Mamoas 

Indeterminado 

Arqueológico 

PDM 

Indeterminado 

8 

PDM de Monção; 
HENRIQUES & CANINAS, 
2004, E 

Na ZE do projeto 

“A localização indicada baseia-se na cartografia do Plano Diretor Municipal 
de Monção e pode estar errada. As mamoas em apreço podem 
corresponder às identificadas com as letras D, F, G, H e I." (HENRIQUES 
& CANINAS, 2004, E). 

16 

Mendoiro 

Castro 

Indeterminado 

Arqueológico 

PDM 

Indeterminado 

8 

PDM de Monção; 
HENRIQUES & CANINAS, 
2004, C  

Na ZE do projeto 

“A localização indicada baseia-se na cartografia do Plano Diretor Municipal 
de Monção e pode estar errada. O sítio arqueológico em questão pode 
corresponder à estrutura localizada no ponto B." (HENRIQUES & 
CANINAS, 2004, C). 

17 

Forçadas 

Abrigo 

Contemporâneo 

Arquitetónico; Etnográfico 

Não tem 

Baixo 

8 

HENRIQUES & CANINAS, 
2004, 10 

Na ZE do projeto 

“Aproveitando uma reentrância de configuração paralelepipédica, aberta 
naturalmente no afloramento granítico, foi construída uma parede para 
formar um abrigo. Esta parede, que está voltada a Sul, apresenta uma 
interrupção que funciona como entrada. Está parcialmente arruinada. No 
interior do abrigo existe um bloco de granito, de configuração lagiforme, 
que poderá ter sido utilizado como assento. A partir deste abrigo têm-se 
um bom domínio visual sobre a portela que se situa a SE em cota inferior. 
Cerca de 2 m da entrada do abrigo, na direção Sul, existe um bloco de 
granito com vestígios de arrancamento por cunhas." (HENRIQUES & 
CANINAS, 2004, 10). 

18 

Forçadas 

Muro 

Contemporâneo  

Arquitetónico; Etnográfico 

Não tem 

Baixo 

8 

HENRIQUES & CANINAS, 
2004, 9 

Na ZE do projeto 

"Alinhamento de pedras graníticas, algumas de tipo lagiforme, com 
desenvolvimento ao longo da linha de festo" (HENRIQUES & CANINAS, 
2004, 9). 

19 

Redolho 

Alminha 

Contemporâneo 

Arquitetónico; Etnográfico 

Não tem 

Baixo 

8 

HENRIQUES & CANINAS, 
2004, 19 

Na ZE do projeto 

"Alminha situada junto de uma via que entronca na estrada de ligação entre 
o Senhor do Bonfim e a aldeia de Ucha. Esta via será utilizada como acesso 
externo ao PE. Bloco de granito com nicho onde está guardada uma 
imagem de Nossa Senhora (imagem fragmentada e sem valor artístico) 
protegida por uma grade metálica. Tem uma cruz gravada no topo e a data 
1964 por baixo do nicho." (HENRIQUES & CANINAS, 2004, 19). 

20 

Cividade de Anhões 

Povoado Fortificado 

Idade do Ferro 

Arqueológico 

PDM 

Médio-Elevado 

8 

DGPC, CNS 18031; PDM 
de Monção; HENRIQUES & 
CANINAS, 2004, J 

Na ZE do projeto 

"Coto de pequenas dimensões, onde se diz existir uma "cividade". Está 
florestada com pinheiros e mato, tem afloramento rochoso à vista. Nada faz 
supor que o nome lhe faça justiça. Só com prospeção sob condições de 
visibilidade mais adequadas seria possível chegar a uma conclusão, que 
confirmasse ou infirmasse a opinião de Maia Marques." (DGPC). 
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21 

Chã de Éguas 

Muro 

Contemporâneo 

Arquitetónico; Etnográfico 

Não tem 

Baixo 

8 

HENRIQUES & CANINAS, 
2004, 8 

Na AI do Ag.29 

"Diversos alinhamentos de monólitos graníticos de tipo lagiforme. Um 
destes alinhamentos segue, aproximadamente, a linha de festo. Dois 
outros alinhamentos partem de um ponto central do anterior em direção à 
Costa da Lomba." (HENRIQUES & CANINAS, 2004, 8). 

22 

Chã de Éguas 

Muro 

Contemporâneo 

Arquitetónico; Etnográfico 

Não tem 

Baixo 

8 

HENRIQUES & CANINAS, 
2004, 7 

Na ZE do Ag.29 

“Alinhamento de blocos graníticos alguns dos quais com características 
ciclópicas." (HENRIQUES & CANINAS, 2004, 7). 

23 

Chã da Moura 

Muro 

Contemporâneo 

Arquitetónico; Etnográfico 

Não tem 

Baixo 

8 

HENRIQUES & CANINAS, 
2004, 5 

Na ZE do projeto 

"Alinhamento de blocos graníticos. Podem corresponder ao limite de uma 
propriedade." (HENRIQUES & CANINAS, 2004, 5). 

24 

Chã da Moura 

Achado Isolado 

Contemporâneo 

Arqueológico 

Não tem 

Baixo 

8 

HENRIQUES & CANINAS, 
2004, 6 

Na ZE do projeto 

"Peso (destinado a lagar?) em granito, grosseiramente desbastado. Está 
dividido em dois fragmentos distanciados entre si cerca de 6 m, na direção 
SE-NO." (HENRIQUES & CANINAS, 2004, 6). 

25 

Bustavade 

Muro 

Contemporâneo 

Arquitetónico; Etnográfico 

Não tem 

Baixo 

8 

HENRIQUES & CANINAS, 
2004, 4 

Na AI do Ag.28 

"Alinhamento de blocos e lajes de granito com cerca de 100 m de extensão. 
Podem corresponder ao limite de uma propriedade. As lajes têm, em 
média, 80 cm de altura." (HENRIQUES & CANINAS, 2004, 4). 

26 

Bustavade 

Marco de Propriedade 

Moderno 

Arqueológico 

Não tem 

Médio 

8 

HENRIQUES & CANINAS, 
2004, 3 

Na AI do Ag.28 

"Inscrição sobre afloramento granítico situada cerca de 30 m a NO do 
vértice geodésico Bustavade. O afloramento foi profundamente lavrado 
com uma cruz (21 cm de altura e 12 cm de largura) e as seguintes letras: 
UD. E. As letras têm uma posição diferente, em relação à cruz, da 
observada nos marcos monolíticos (ocorrências 1 e 2)." (HENRIQUES & 
CANINAS, 2004, 3). 

27 

Bustavade, Muro 

Recinto defensivo? 

Idade do Ferro? 

Arqueológico 

Não tem 

Indeterminado 

8 

HENRIQUES & CANINAS, 
2004, A 

Na AI do Ag.28 

"Segundo Maia Marques na área observam-se pequenos restos de 
muralha de disposição irregular entre afloramentos. Também refere o 
achado de cerâmica castreja. Durante o trabalho de campo não se 
identificaram nem estruturas antigas nem materiais arqueológicos. Poderá 
verificar-se ocultamento de vestígios arqueológicos devido à cobertura 
arbustiva ou um erro de localização. Como precaução considera-se o sítio 
envolvente do vértice geodésico (vg), conforme cartografado, com 
potencial interesse arqueológico, mas de sensibilidade indeterminada. Na 
encosta Norte observaram socalcos de génese contemporânea (Fotos: 1. 
encosta Norte do relevo assinalado pelo vg; 2. encosta subjacente ao vg 
no lado SO; 3. vg Bustavade; 4. vista de S para N da plataforma do vg; 5. 
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encosta a S do vg Bustavade; 6. vista de Bustavade na direção de Chã da 
Moura)." (HENRIQUES & CANINAS, 2004, A). 

28 

Bustavade 

Marco de Propriedade 

Moderno 

Arqueológico 

Não tem 

Médio 

8 

HENRIQUES & CANINAS, 
2004, 2 

Na AI do Ag.28 

"Marco em granito de grão médio/fino com configuração paralelepipédica. 
Está em posição ereta. Numa das faces apresenta uma cruz (26 cm de 
altura e 17cm de largura) e as seguintes letras UD E. Estas letras foram 
marteladas de forma a ficarem quase irreconhecíveis. O marco tem as 
seguintes dimensões: 100 cm (altura visível) x 35 cm x 30 cm." 
(HENRIQUES & CANINAS, 2004, 2). 

29 

Bustavade 

Marco de Propriedade 

Moderno 

Arqueológico 

Não tem 

Médio 

8 

HENRIQUES & CANINAS, 
2004, 1 

Na ZE do Ag.28 

"Marco em granito implantado junto de um caminho e numa área de portela. 
Tem forma paralelepipédica e apresenta desbaste grosseiro. Na face 
voltada para o caminho (Este) tem lavradas as letras SIº. Na face Oeste 
contém uma cruz (25 cm de altura e 14 cm de largura) e as seguintes letras 
UD E (significa Universidade de Coimbra?). O marco tem as seguintes 
dimensões: 104 cm (altura visível) x 35 cm x 25 cm." (HENRIQUES & 
CANINAS, 2004, 1). 

30 

Costa da Lomba 1 

Muro 

Moderno – 
Contemporâneo 

Arquitetónico; etnográfico 

Não tem 

Baixo 

8 

LIMA 2013. 

Na AI do Ag.29 

“Alinhamentos de lajes graníticas de média dimensão. As lajes, pouco 
imbricadas no solo, formam vários muros.” (LIMA, 2013) 

31 

Costa da Lomba 2 

Abrigo 

Contemporâneo 

Arquitetónico; etnográfico 

Não tem 

Baixo-médio 

8 

LIMA 2013. 

Na AI do Ag.29 

“Abrigo de pastor de planta circular e cobertura de falsa cúpula. É 
construído com blocos de pedra seca (granito). “(LIMA, 2013) 

32 

Costa da Lomba 3 

Marco 

Indeterminado 

Etnográfico 

Não tem 

Baixo-médio 

8 

LIMA 2013. 

Na AI do Ag.29 

“Marco em granito, com cerca de 80 cm de altura, com formato 
paralelepipédico. Está implantado junto de uma portela. Provavelmente 
corresponde a um marco de divisão de freguesia(?).” (LIMA, 2013). 
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Anexo III - Ocorrências caracterizadas em trabalho de campo 

LEGENDA 

Projeto. Nº referência de inventário utilizada na cartografia, nos 

quadros e nas fichas de inventário. Data corresponde à data de 

observação. Carta Militar de Portugal (CMP) nº da folha na 

escala 1:25.000. Altitude obtida a partir da CMP, em metros 

(m). Topónimo ou Designação nome atribuído à ocorrência 

ou ao local onde se situa. Categoria distinção entre 

arqueológico, arquitetónico, etnológico, construído e outros 

atributos complementares (hidráulico, civil, militar, artístico, 

viário, mineiro, industrial, etc.). Tipologia tipo funcional de 

ocorrência, monumento ou sítio, segundo o theasaurus do 

Endóvelico. Cronologia indica-se o período cronológico, idade 

ou época correspondente à ocorrência. A aplicação do sinal “?” 

significa indeterminação na atribuição cronológica. A indicação 

de vários períodos cronológicos separados por “,” tem 

significado cumulativo. Classificação imóvel classificado ou 

outro tipo de proteção, decorrente de planos de ordenamento, 

com condicionantes ao uso e alienação do imóvel. Valor 

cultural hierarquização do interesse patrimonial da ocorrência 

no conjunto do inventário de acordo com os seguintes critérios: 

Elevado (5): Imóvel classificado (monumento nacional, imóvel 

de interesse público) ou ocorrência não classificada (sítio, 

conjunto ou construção, de interesse arquitetónico ou 

arqueológico) de elevado valor científico, cultural, raridade, 

antiguidade, monumentalidade, a nível nacional. Médio-

elevado (4): Imóvel classificado (valor concelhio) ou ocorrência 

(arqueológica, arquitetónica) não classificada de valor 

científico, cultural e/ou raridade, antiguidade, monumentalidade 

(caraterísticas presentes no todo ou em parte), a nível nacional 

ou regional. Médio (3), Médio-baixo (2), Baixo (1): Aplica-se a 

ocorrências (de natureza arqueológica ou arquitetónica) em 

função do seu estado de conservação, antiguidade e valor 

científico, e a construções em função do seu arcaísmo, 

complexidade, antiguidade e inserção na cultura local. Nulo (0): 

Atribuído a construção atual ou a ocorrência de interesse 

patrimonial totalmente destruída. Indeterminado: Quando as 

condições de acesso ao local, a cobertura vegetal ou outros 

fatores impedem a observação da ocorrência (interior e exterior 

no caso das construções). Posição v. Projeto indicam-se as 

relações de proximidade em relação ao projeto: AI (área de 

incidência) ou ZE (zona envolvente). Tipo de trabalho atributo 

baseado no theasaurus do Endovélico. Coordenadas 

Geográficas coordenadas retangulares; UTM datum ETRS 89 

obtidas em campo com GPS; conversão para HAYFORD-

GAUSS Militares-Lisboa (Lx) Distrito. Concelho. Freguesia. 

Lugar local habitado mais próximo. Proprietário identificação 

do(s) proprietário(s). Uso do Solo, Ameaças e Estado de 

conservação atributos baseados no theasaurus do 

Endovélico. Estes atributos são apenas aplicáveis a bens 

imóveis ou a bens móveis de dimensão considerável ou que 

não foram recolhidos. Acesso. Morfologia do terreno indica a 

posição da ocorrência face à topografia do terreno 

(afloramento; encosta; cumeada; socalco; aluvião, terraço; 

planalto; planície; linha de água; escarpa; chã; vale; outros). 

Visibilidade para estruturas e artefactos indicam-se os 

seguintes graus de visibilidade para deteção de estruturas e 

artefactos, elevada, média, reduzida e nula. Fontes de 

informação bibliografia, cartografia, manuscritos, informação 

oral, instrumento de planeamento, base de dados ou de outro 

tipo. Também se indica a fonte de informação utilizada quando 

não tem origem na CMP por aproximação espacial. Espólio 

recolhido indicação do tipo e quantidade de achados 

arqueológicos móveis recolhidos durante o trabalho de campo. 

Caraterização da ocorrência em termos de localização, 

características construtivas e materiais utilizados, dimensões e 

registo fotográfico. Responsáveis nome do(s) arqueólogo(s) 

responsável(eis) pela observação da ocorrência e elaboração 

da ficha de sítio. 

Subparque de Picos 

Nº 6P Data Maio de 2020 CMP 004 Altitude 993 m Topónimo 

ou Designação Lugar de Cima 1 Categoria Construído 

Tipologia Abrigo Cronologia Contemporânea Classificação 

Não identificada Valor Baixo(1) Posição Na AI do aerogerador 

A29 (Picos) – c de 45 m do acesso; c 7 m da vala de cabos 

Tipo de trabalho Prospeção Coordenadas (ETRS89) 564407 

- 4656629 Concelho Melgaço Lugar de Cima Proprietário 

Não determinado Uso do Solo Pastoreio; industrial Ameaças 

Construção civil Conservação Razoável Acesso EN 202-3 e 

acessos internos do SPE de Picos Morfologia encosta 

Visibilidade - estruturas elevada Visibilidade - materiais 

Média Fonte Informação de Luís Vicente, da TPF Espólio Não 

foi recolhido espólio Caracterização Abrigo de pastor que 

aproveita uma espaço entre afloramentos rochosos, tendo 

apenas uma laje a servir de cobertura e um muro em pedra 

seca a fechar a abertura. Responsáveis Alexandre Lima 

Registo fotográfico: 
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Nº 7P Data Maio de 2020 CMP 004 Altitude 995 m Topónimo 

ou Designação Lugar de Cima 2 Categoria construído 

Tipologia Abrigo de pastor Cronologia Contemporânea 

Classificação Não identificada Valor Baixo (1) Posição Na AI 

aerogerador A29 (Picos) – c de 6 m do acesso; c 20 m da vala 

de cabos Tipo de trabalho Prospeção Coordenadas (UTM 

ETRS89) 564586 - 4656486 Concelho Melgaço Lugar Lugar 

de Cima Proprietário Não determinado Uso do Solo 

Pastoreio; industrial Ameaças Construção civil Conservação 

razoável Acesso EN 202-3 e acessos internos do SPE de Picos 

Morfologia encosta Visibilidade - estruturas Elevada 

Visibilidade - materiais Média Fonte Informação de Luís 

Vicente, da TPF Espólio Não foi recolhido espólio 

Caracterização Abrigo de pastor, de tipo malhão encurvado, 

aproveitando o afloramento rochoso, a partir do qual foi erguido 

com recurso a muros de pedra seca, deixando aberta uma 

entrada voltada a Este. Confina um espaço interior com cerca 

de 1 m2. As paredes têm cerca de 1,20 m de altura. 

Responsáveis Alexandre Lima. Registo fotográfico: 

 

 

 

 

 

Nº 8P Data Maio de 2020 CMP 004 Altitude 980 m Topónimo 

ou Designação Lugar de Cima 3 Categoria Construído 

Tipologia Abrigo de pastor Cronologia Contemporânea 

Classificação Não identificada Valor Baixo (1) Posição Na AI 

do aerogerador A29 (Picos) – c de 90 m do acesso; c 110 m da 

vala de cabos Tipo de trabalho Prospeção Coordenadas 

(UTM ETRS89) 564359 - 4656613 Concelho Melgaço Lugar 

Lugar de Cima Proprietário Não determinado Uso do Solo 

Pastoreio; industrial Ameaças Construção civil Conservação 

Bom Acesso ; EN 202-3, acessos internos do SPE de Picos 

Morfologia Encosta Visibilidade - estruturas Elevada 

Visibilidade - materiais Média Fonte Informação de Luís 

Vicente, da TPF Espólio Não foi recolhido espólio 

Caracterização Abrigo de pastor que aproveita dois 

afloramentos rochosos, tendo sido fechado num dos lados com 

um muro em pedra seca e coberto com uma estrutura de tipo 

falsa cúpula coberta com laje sobrepostas. Entrada voltada a 

Oeste e abertura para o exterior de dimensões reduzidas, 

voltada a sul. Confina um espaço interior com cerca de 1 m2, e 

1,5 m de altura. Responsáveis Alexandre Lima Registo 

fotográfico: 

 

 

 

 



VENTOMINHO – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 
 
SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DO ALTO MINHO I 
(2.ª FASE) 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 
VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 

19083 - VENTOMINHO – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. – Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase)  

 

Nº 17P Data Maio de 2020 CMP 004 Altitude 1060 m 

Topónimo ou Designação Lugar de Cima 4 Categoria 

Construído Tipologia Abrigo(?) Cronologia Contemporânea 

Classificação Não identificada Valor Baixo (1) Posição Na AI 

do aerogerador A29 (Picos) – c de 40 m do acesso; c 17 m da 

vala de cabos Tipo de trabalho Prospeção Coordenadas 

(UTM ETRS89) 564447- 4656811 Concelho Melgaço Lugar 

Lugar de Cima Proprietário Não determinado Uso do Solo 

Pastoreio; industrial Ameaças Construção civil Conservação 

Razoável Acesso EN202-3; acessos internos do SPE de Picos 

Morfologia Encosta Visibilidade - estruturas Elevada 

Visibilidade - materiais Média Fonte Prospeção Espólio Não 

foi recolhido espólio Caracterização Abrigo de pequenas 

dimensões, constituído três lajes ficandas no solo, onde 

assenta uma laje única. Tem cerca de 0,60 m de altura e poderá 

tratar-se de um abrigo para objetos. Responsáveis Alexandre 

Lima Registo fotográfico: 

 

 

Nº 18P Data Maio de 2020 CMP 004 Altitude 1036 m 

Topónimo ou Designação Lugar de Cima 5 Categoria 

Construído Tipologia Muro Cronologia Moderna - 

Contemporânea Classificação Não identificada Valor Baixo 

(1) Posição Na AI do aerogerador A29 (Picos) – c de 20 m do 

acesso; coincidente com o traçado da vala de cabos Tipo de 

trabalho Prospeção Coordenadas (UTM ETRS89) 564579 - 

4656522 (ponto central face ao projeto) Concelho Melgaço 

Lugar Lugar de Cima Proprietário Não determinado Uso do 

Solo Pastoreio; industrial Ameaças Construção civil 

Conservação Razoável Acesso EN202-3; acessos internos do 

SPE de Picos Morfologia Encosta Visibilidade - estruturas 

Elevada Visibilidade - materiais Média-elevada Fonte 

Prospeção Espólio Não foi recolhido espólio Caracterização 

Muro constituído por blocos e lajes de médias dimensões, com 

cerca de 40 metros de extensão, configurando um espaço 

subcircular. Responsáveis Alexandre Lima Registo 

fotográfico: 

 

 

Nº 19P Data Maio de 2020 CMP 004 Altitude 1032 m 

Topónimo ou Designação Lugar de Cima 6 Categoria 

Construído Tipologia Muros Cronologia Moderna - 

Contemporânea Classificação Não identificada Valor Baixo 

(1) Posição Na AI do aerogerador A29 (Picos), a cerca de 55 m 

do A29 c de 55 m do acesso; c. de 25 m da vala de cabos Tipo 

de trabalho Prospeção Coordenadas (UTM ETRS89) 564629 

– 4656520; 564724 - 4656391 Concelho Melgaço Lugar Lugar 

de Cima Proprietário Não determinado Uso do Solo 

Pastoreio; industrial Ameaças Construção civil Conservação 

Razoável Acesso EN202-3; acessos internos do SPE de Picos 

Morfologia Encosta Visibilidade - estruturas Elevada 

Visibilidade - materiais Média-elevada Fonte Prospeção 

Espólio Não foi recolhido espólio Caracterização Muro 

constituído por blocos e lajes de médias dimensões, fincadas 

no solo, com cerca de 350 m de extensão, configurando um 

espaço subcircular. Responsáveis Alexandre Lima Registo 

fotográfico: 
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Nº 20P Data Maio de 2020 CMP 004 Altitude 1074 m 

Topónimo ou Designação Lugar de Cima 7 Categoria 

Construído Tipologia Abrigo (?) Cronologia Moderna – 

Contemporânea (?) Classificação Não identificada Valor 

Baixo (1) Posição Na AI do aerogerador A29 (Picos), c de 45 m 

do acesso; c. de 15 m da vala de cabos Tipo de trabalho 

Prospeção Coordenadas (UTM ETRS89) 564625 - 4656495 

Concelho Melgaço Lugar Lugar de Cima Proprietário Não 

determinado Uso do Solo Pastoreio; industrial Ameaças 

Construção civil Conservação Mau Acesso EN202-3; acessos 

internos do SPE de Picos Morfologia encosta suave 

Visibilidade - estruturas Elevada Visibilidade - materiais 

Média-Elevada Fonte Prospeção Espólio Não foi recolhido 

espólio Caracterização Encostadas a uma afloramento 

rochoso foi reconhece-se lajes de grande dimensões que 

configuram um abrigo natural. Poderá ter sido utilizado como 

abrigo de pastores. Responsáveis Alexandre Lima Registo 

fotográfico: 

 

 

Nº 21P Data Maio de 2020 CMP 004 Altitude 1035 m 

Topónimo ou Designação Lugar de Cima 8 Categoria 

Construído Tipologia Mariola Cronologia Moderna - 

Contemporânea Classificação Não identificada Valor Baixo-

médio (2) Posição Na ZE Tipo de trabalho Prospeção 

Coordenadas (UTM ETRS89) 564608 – 4656253 Concelho 

Melgaço Lugar Lugar de Cima Proprietário Não determinado 

Uso do Solo Pastoreio; industrial Ameaças Construção civil 

Conservação Regular Acesso EN202-3 acessos internos do 

SPE de Picos Morfologia Encosta Visibilidade - estruturas 

Elevada Visibilidade - materiais Reduzida-média Fonte 

Prospeção Espólio Não foi recolhido espólio Caracterização 

Mariola construído em pedra seca, sobreposta, com cerca de 

1,20 de altura. Responsáveis Alexandre Lima Registo 

fotográfico: 

 

 

Nº 22P Data Maio de 2020 CMP 004 Altitude 1085 m 

Topónimo ou Designação Chão da Cabeça Categoria 

Construído Tipologia Muros Cronologia Moderna - 

Contemporânea Classificação Não identificada Valor Baixo 

(1) Posição Na AI do aerogerador A28 (Picos), a cerca de 

55 m; coincidente com o traçado do acesso; c. de 55 m da vala 

de cabos Tipo de trabalho Prospeção Coordenadas (UTM 

ETRS89) 566054 – 4656849; 566030 – 4656807; 566032 - 

4656943 Concelho Melgaço Lugar Lugar de Cima 

Proprietário Não determinado Uso do Solo Pastoreio; 

industrial Ameaças Construção civil Conservação Regular 

Acesso EN202-3; acesso interno SPE de Picos Morfologia 

encosta suave Visibilidade - estruturas Elevada Visibilidade 

- materiais Reduzida-média Fonte Prospeção Espólio Não foi 

recolhido espólio Caracterização Muros constituído por blocos 

ou lajes de médias dimensões, numa extensão de cerca de 

400 m. Responsáveis Alexandre Lima Registo fotográfico: 
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Subparque de Mendoiro/Bustavade 

Nº 21M Data Maio de 2020 CMP 008 Altitude 730 m 

Topónimo ou Designação Chã de Égua Categoria 

Construído Tipologia Muro Cronologia Moderna - 

Contemporânea Classificação Não identificada Valor Baixo 

(1) Posição AI da Vala de Cabos do aerogerador A29 

(Mendoiro / Bustavade) a cerca de 25 m. Tipo de trabalho 

Relocalização / Prospeção Coordenadas (UTM ETRS89) 

574562 – 4650528; 574562 - 4650443 Concelho Monção 

Lugar Ucha Proprietário Não determinado Uso do Solo 

Pastagem; industrial Ameaças Construção civil Conservação 

Regular Acesso EM1110; acessos internos do SPE de 

Mendoiro/Bustavade Morfologia área aplanada Visibilidade - 

estruturas Elevada Visibilidade - materiais Reduzida Fonte 

HENRIQUES & CANINAS, 2004 Espólio Não foi recolhido 

espólio Caracterização “diversos alinhamentos de monólitos 

graníticos de tipo lagiforme junto do atual Posto de 

Comando/Subestação de Mendoiro Um destes alinhamentos 

segue, aproximadamente, a linha de festo. Dois outros 

alinhamentos partem de um ponto central do anterior em 

direção à Costa da Lomba” Responsáveis Alexandre Lima 

Registo fotográfico: 

 

 

Nº 25M Data Maio de 2020 CMP 008 Altitude 610 m 

Topónimo ou Designação Bustavade Categoria Construído 

Tipologia Muro Cronologia Moderna - Contemporânea 

Classificação Não identificada Valor Baixo (1) Posição Na AI 

do Projeto Tipo de trabalho Relocalização/Prospeção 

Coordenadas (UTM ERTS89) 547537 - 4652087 Concelho 

Monção Lugar Lordelo Proprietário Não determinado Uso do 

Solo Pastagem; industrial Ameaças Construção civil 

Conservação Regular Acesso EM1110; acessos internos do 

SPE de Mendoiro/Bustavade Morfologia Encosta Visibilidade 

- estruturas Média Visibilidade - materiais Nula Fonte 

HENRIQUES & CANINAS, 2004 Espólio Não foi recolhido 

espólio Caracterização “Alinhamento de blocos e lajes de 

granito com cerca de 100 m de extensão. Podem corresponder 

ao limite de uma propriedade. As lajes têm, em média, 80 cm 

de altura”. Responsáveis Alexandre Lima Registo 

fotográfico: 

 

 

Nº 26M Data Maio de 2020 CMP 008 Altitude 743 m 

Topónimo ou Designação Bustavade Categoria 

Arqueológico Tipologia Marca de propriedade Cronologia 

Moderna - Contemporânea Classificação Não identificada 

Valor Baixo-médio (2) Posição A AI da vala de cabos do 

aerogerador A28 (Mendoiro / Bustavade), a cerca de 15 m. 

Tipo de trabalho Relocalização/Prospeção Coordenadas 

(UTM ETRS89) 547194 - 4652268 Concelho Monção Lugar 

Bustavade Proprietário Não determinado Uso do Solo 

Pastagem; industrial Ameaças Construção civil Conservação 

Regular Acessos EM1110; acessos internos do SPE de 

Mendoiro/Bustavade Morfologia Cumeada Visibilidade - 

estruturas Elevada Visibilidade - materiais Média Fonte 

HENRIQUES & CANINAS, 2004 Espólio Não foi recolhido 

espólio Caracterização “Inscrição sobre afloramento granítico 

situada cerca de 30 m a NO do vértice geodésico Bustavade. O 

afloramento foi profundamente lavrado com uma cruz (21 cm 

de altura e 12 cm de largura) e as seguintes letras: UD. E. As 

letras têm uma posição diferente, em relação à cruz, da 

observada nos marcos monolíticos”. Responsáveis Alexandre 

Lima Registo fotográfico: 
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Nº 27M Data Maio de 2020 CMP 008 Altitude 742 m 

Topónimo ou Designação Bustavade Categoria 

Arqueológico Tipologia Muro/Recinto defensivo (?) 

Cronologia Idade do Ferro (?) Classificação Inventariado 

Valor Indeterminado Posição Coincidente com a vala de cabos 

do aerogerador A28 (Mendoiro / Bustavade) Tipo de trabalho 

Relocalização/Prospeção Coordenadas (UTM ETRS89) 

547254 – 4652253 (ponto central) Concelho Monção Lugar 

Lordelo Proprietário Não determinado Uso do Solo 

Pastagem; industrial Ameaças Construção civil Conservação 

Indeterminado Acesso E EM1110; acessos internos do SPE de 

Mendoiro/Bustavade Morfologia Cumeada Visibilidade - 

estruturas Elevada Visibilidade - materiais Reduzida Fonte 

HENRIQUES & CANINAS, 2004 Espólio Não foi recolhido 

espólio Caracterização “Segundo Maia Marques na área 

observam-se pequenos restos de muralha de disposição 

irregular entre afloramentos. Também refere o achado de 

cerâmica castreja. Durante o trabalho de campo não se 

identificaram nem estruturas antigas nem materiais 

arqueológicos. Poderá verificar-se ocultamento de vestígios 

arqueológicos devido à cobertura arbustiva ou um erro de 

localização. Como precaução considera-se o sítio envolvente 

do vértice geodésico (vg), conforme cartografado, com 

potencial interesse arqueológico, mas de sensibilidade 

indeterminada. Na encosta Norte observaram socalcos de 

génese contemporânea”. O trabalho de campo não permitiu o 

reconhecimento do sítio, provavelmente face ao ocultamento 

de vestígios do subsolo. Responsáveis Alexandre Lima 

Registo fotográfico: 

 

 

Nº 30M Data Maio de 2020 CMP 008 Altitude 670 m 

Topónimo ou Designação Chã de Éguas Categoria 

Arquitetónica/Etnográfica Tipologia Muro Cronologia 

Moderna - Contemporânea Classificação Não identificada 

Valor Baixo (1) Posição Na AI do aerogerador A29 

(Mendoiro/Bustavade) – c de 65 m do acesso; a cerca de 35 m 

do traçado da vala de cabos Tipo de trabalho 

Relocalização/Prospeção Coordenadas (UTM ERTS89) 

547145 – 4650647; 547006 - 4650682 Concelho Monção 

Lugar Ucha Proprietário Não determinado Uso do Solo 

Pastagem; industrial Ameaças Construção civil Conservação 

Regular Acesso EM1110; acessos internos do SPE de 

Mendoiro/Bustavade Morfologia Encosta Suave Visibilidade - 

estruturas Elevada Visibilidade - materiais Reduzida-nula 

Fonte LIMA, 2013 Espólio Não foi recolhido espólio 

Caracterização “Alinhamentos de lajes graníticas de média 

dimensão. As lajes, pouco imbricadas no solo, formam vários 

muros” Responsáveis Alexandre Lima Registo fotográfico: 

 

 

Nº 31M Data Maio de 2020 CMP 008 Altitude 699 m 

Topónimo ou Designação Costa da Lomba Categoria 

Arquitetónico/ Etnográfica Tipologia Abrigo Cronologia 

Moderna - Contemporânea Classificação Não identificada 

Valor Baixo Posição Na AI do aerogerador A29 

(Mendoiro/Bustavade) – c de 118 m do acesso; a cerca de 65 

m do traçado da vala de cabos Tipo de trabalho 

Relocalização/Prospeção Coordenadas (UTM ETRS89) 

547109 - 4650631 Concelho Monção Lugar Ucha 

Proprietário Não determinado Uso do Solo Pastagem; 

industrial Ameaças Construção civil Conservação Bom 

Acesso EM1110; acessos internos do SPE de 

Mendoiro/Bustavade Morfologia Encosta suave Visibilidade - 

estruturas Elevada Visibilidade - materiais Reduzida Fonte 

LIMA, 2013 Espólio Não foi recolhido espólio Caracterização 

“Abrigo de pastor de planta circular e cobertura de falsa cúpula. 

É construído com blocos de pedra seca (granito)”. Entrada volta 

Oeste. Responsáveis Alexandre Lima Registo fotográfico: 
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Nº 32M Data Maio de 2020 CMP 008 Altitude 698 m 

Topónimo ou Designação Costa da Lomba Categoria 

Etnográfica Tipologia Marco Cronologia Contemporânea (?) 

Classificação Não identificada Valor Baixo (1) Posição Na AI 

do aerogerador A29 (Mendoiro/Bustavade) – c de 25 m do 

acesso; coincidente com o traçado da vala de cabos Tipo de 

trabalho Relocalização/Prospeção Coordenadas (UTM 

ERTS89) 547058- 4650749 Concelho Monção Lugar Ucha 

Proprietário Não determinado Uso do Solo Pastagem; 

industrial Ameaças Construção civil Conservação Regular 

Acesso; EM1110; acessos internos do SPE de 

Mendoiro/Bustavade Morfologia Planalto Visibilidade - 

estruturas Elevada Visibilidade - materiais Média-elevada 

Fonte LIMA, 2013 Espólio Não foi recolhido espólio 

Caracterização “Marco em granito, com cerca de 80 cm de 

altura, com formato paralelepipédico. Está implantado numa 

área planáltica. Provavelmente corresponde a um marco de 

divisão de freguesia(?). Responsáveis Alexandre Lima 

Registo fotográfico:  

 

 

Nº 33M Data Maio de 2020 CMP 008 Altitude 701 m 

Topónimo ou Designação Candosa Categoria 

Arquitetónico/Etnográfica Tipologia Muro Cronologia 

Moderna - Contemporânea Classificação Não identificada 

Valor Baixo (1) Posição Na AI do aerogerador A29 

(Mendoiro/Bustavade) – c de 88 m do acesso; a cerca de 60 m 

do traçado da vala de cabos Tipo de trabalho 

Relocalização/Prospeção Coordenadas (UTM ETRS89) 

547106 – 4650783; 547036 - 4650806 Concelho Monção 

Lugar Ucha Proprietário Não determinado Uso do Solo 

Pastagem; industrial Ameaças Construção civil Conservação 

Razoável Acesso EM1110; acessos internos do SPE de 

Mendoiro/Bustavade Morfologia Encosta suave Visibilidade - 

estruturas Elevada Visibilidade - materiais Reduzida-nula 

Fonte LIMA, 2013 Espólio Não foi recolhido espólio 

Caracterização “Alinhamentos de lajes graníticas de média 

dimensão. As lajes, pouco imbricadas no solo, formam vários 

muros” Responsáveis Alexandre Lima Registo fotográfico: 

 

 

Nº 34M Data Maio de 2020 CMP 008 Altitude 683 m 

Topónimo ou Designação Costa da Lomba Categoria 

Arquitetónico/Etnográfico Tipologia Abrigo e muro Cronologia 

Moderna - Contemporânea Classificação Não identificada 

Valor Baixo Posição Na AI do aerogerador A29 

(Mendoiro/Bustavade) – c de 215 m do acesso; a cerca de 

100 m do traçado da vala de cabos Tipo de trabalho 

Prospeção Coordenadas (UTM ETRS89) 547179- 4650573 

Concelho Monção Lugar Ucha Proprietário Não determinado 

Uso do Solo Pastagem; industrial Ameaças Construção civil 

Conservação Bom Acesso ; EM1110; acessos internos do 

SPE de Mendoiro/Bustavade Morfologia Encosta Visibilidade 

- estruturas Elevada Visibilidade - materiais Reduzida Fonte 

Prospeção Espólio Não foi recolhido espólio Caracterização 

Abrigo de pastor de planta circular e cobertura de falsa cúpula. 

É construído com blocos de pedra seca (granito). Entrada 

voltada a Oeste. Responsáveis Alexandre Lima Registo 

fotográfico: 
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Nº 35M Data Maio de 2020 CMP 008 Altitude 618 m 

Topónimo ou Designação Costa dos Coutos 1 Categoria 

Arqueológico Tipologia Marco Cronologia Moderna 

Classificação Não identificada Valor médio(3) Posição Na AI 

do aerogerador A28 (Mendoiro/Bustavade) – c de 16 m do 

acesso e aerogerador; a cerca de 8 m do traçado da vala de 

cabos Tipo de trabalho Prospeção Coordenadas (UTM 

ETRS89) 546715 - 4652423 Concelho Monção Lugar Lordelo 

Proprietário Não determinado Uso do Solo Pastagem; 

industrial Ameaças Construção civil Conservação Razoável 

Acesso EM1110; acessos internos do SPE de 

Mendoiro/Bustavade Morfologia Planalto Visibilidade - 

estruturas Elevada Visibilidade - materiais Média-elevada 

Fonte Prospeção Espólio Não foi recolhido espólio 

Caracterização Marco em granito de grão médio/fino com 

configuração paralelepipédica. Está em posição ereta. Na face 

voltada a norte apresenta uma cruz gravada com c de 25 cm de 

altura e 20 cm de largura e as seguintes letras UD. E. O. Na 

face voltada a sul apresenta as letras S. I. Tem as seguintes 

dimensões: 60 cm de altura X 30 cm de largura e 30 cm de 

profundidade. Responsáveis Alexandre Lima Registo 

fotográfico: 

 

 

Nº 36M Data Maio de 2020 CMP 008 Altitude 590 m 

Topónimo ou Designação Costa dos Coutos 2 Categoria 

Arquitetónico/ Etnográfica Tipologia Abrigo Cronologia 

Contemporânea Classificação Não identificada Valor Baixo 

(1) Posição Na AI do A27 (Mendoiro/Bustavade) – c de 40 m 

do aerogerador e acesso; a cerca de 25 m do traçado da vala 

de cabos Tipo de trabalho Prospeção Coordenadas (UTM 

ETRS89 546368 - 4652496 Concelho Monção Lugar Lordelo 

Proprietário Não determinado Uso do Solo Pastagem; 

industrial Ameaças Construção civil Conservação Razoável 

Acesso EM1110; acessos internos do SPE de 

Mendoiro/Bustavade Morfologia Planalto Visibilidade - 
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estruturas Elevada Visibilidade - materiais Reduzida Fonte 

Prospeção Espólio Não foi recolhido espólio Caracterização 

Abrigo de pastor que aproveita o afloramento rochoso onde foi 

adossado um muro em pedra seca, voltado a sensivelmente a 

Oeste, com cerca de 1,30 m de altura média. Responsáveis 

Alexandre Lima Registo fotográfico: 

 

Nº 37M Data Maio de 2020 CMP 008 Altitude 588 m 

Topónimo ou Designação Costa dos Coutos 3 Categoria 

Arquitetónico/Etnográfica Tipologia Abrigo Cronologia 

Contemporânea Classificação Não identificada Valor Baixo 

(1) Posição Na AI do A27 (Mendoiro/Bustavade) – c de 37 m 

do aerogerador e acesso; a cerca de 25 m do traçado da vala 

de cabos Tipo de trabalho Prospeção Coordenadas (UTM 

ETRS89) 546356 - 4652509 Concelho Monção Lugar Lordelo 

Proprietário Não determinado Uso do Solo Pastagem; 

industrial Ameaças Construção civil Conservação Razoável 

Acesso EM1110; acessos internos do SPE de 

Mendoiro/Bustavade Morfologia Planalto Visibilidade - 

estruturas Elevada Visibilidade - materiais Reduzida Fonte 

Prospeção Espólio Não foi recolhido espólio Caracterização 

Abrigo de pastos tipo malhão encurvado, aproveitando o 

afloramento rochoso. Construção em pedra seca, confinando 

um espaço com cerca de 1 m. de comprimento e 1,5 m de 

largura; muro com c. de 0.80 m de altura média. Responsáveis 

Alexandre Lima Registo fotográfico: 

 

Nº 38M Data Maio de 2020 CMP 008 Altitude 663 m 

Topónimo ou Designação Cotinho 1 Categoria 

Arquitetónico/Etnográfica Tipologia Abrigo Cronologia 

Moderna - Contemporânea Classificação Não identificada 

Valor Baixo (1) Posição Na AI do aerogerador A30 

(Mendoiro/Bustavade) – c de 35 m do aerogerador e acesso; a 

cerca de 30 m do traçado da vala de cabos Tipo de trabalho 

Prospeção Coordenadas (UTM ETRS89) 549932 - 4647875 

Concelho Monção Lugar Bouças Proprietário Não 

determinado Uso do Solo Pastagem; industria Ameaças 

Construção civil Conservação Mau Acesso EM1110; acessos 

internos do SPE de Mendoiro/Bustavade Morfologia Planalto 

Visibilidade - estruturas Média-Elevada Visibilidade - 

materiais Reduzida-nula Fonte Prospeção Espólio Não foi 

recolhido espólio Caracterização Abrigo de pastor construído 

entre afloramentos rochosos. No local é percetível a 

sobreposição de alguns blocos de pedra e outros tantos 

amontoados, relacionado com o derrube de uma parede. 

Responsáveis Alexandre Lima Registo fotográfico: 

 

 

Nº 39M Data Maio de 2020 CMP 008 Altitude 662 m 

Topónimo ou Designação Cotinho 2 Categoria Arqueológico 

Tipologia Gravura Cronologia Indeterminada Classificação 

Não identificada Valor Baixo (1) Posição Na AI do aerogerador 

A30 (Mendoiro/Bustavade) – c de 35 m do aerogerador e 

acesso; a cerca de 30 m do traçado da vala de cabos Tipo de 

trabalho Prospeção Coordenadas (UTM ETRS89) 549932 - 

4647876 Concelho Monção Lugar Bouças Proprietário Não 

determinado Uso do Solo Pastagem; industria Ameaças 

Construção civil Conservação Mau Acesso EM1110; acessos 

internos do SPE de Mendoiro/Bustavade Morfologia Planalto 

Visibilidade - estruturas Média-Elevada Visibilidade - 

materiais Reduzida-nula Fonte Prospeção Espólio Não foi 

recolhido espólio Caracterização Cruz gravada no topo de 

afloramento rochoso. Tem 32 cm de largura e 33 cm de 

comprimento. Poderá tratar-se uma marca de termo. 

Responsáveis Alexandre Lima Registo fotográfico: 
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Nº 40M Data Maio de 2020 CMP 008 Altitude 698 m 

Topónimo ou Designação Monte Redondo Categoria 

Arqueológico Tipologia Abrigo Cronologia Moderna – 

Contemporânea Classificação Não identificada Valor Baixo 

(1) Posição Na AI do aerogerador A30 (Mendoiro/Bustavade) 

– c de 40 m do acesso; a cerca de 53 m do traçado da vala de 

cabos Tipo de trabalho Prospeção Coordenadas (UTM 

ETRS89) 549520 – 4647711 Concelho Monção Lugar Bouças 

Proprietário Não determinado Uso do Solo Pastagem; 

industria Ameaças Construção civil Conservação Mau 

Acesso EM1110; acessos internos do SPE de 

Mendoiro/Bustavade Morfologia Encosta suave Visibilidade - 

estruturas Elevada Visibilidade - materiais Reduzida Fonte 

Prospeção Espólio Não foi recolhido espólio Caracterização 

Abrigo de pastor construído entre afloramentos rochosos. No 

local é percetível a sobreposição alinhada de alguns blocos que 

confinam um espaço com pouco mais de 1 m2. Responsáveis 

Alexandre Lima Registo fotográfico: 
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Anexo IV. Zonamento da prospeção arqueológica 

Delimitação de áreas homogéneas e diferenciadas em termos de visibilidade do solo e ocupação, com 

dimensão significativa à escala cartográfica utilizada, identificadas com letras e cartografadas com diferentes 

cores. No caso de existirem características heterogéneas de pequena dimensão a respetiva zona conexa 

deverá ser identificada como um mosaico com diferentes graus de visibilidade. 

Parâmetros. VE = visibilidade para deteção de estruturas, acima do solo (elementos imóveis); VA = 

visibilidade para deteção de artefactos, ao nível do solo (elementos móveis). Graus de visibilidade. Elevado 

= ausência de vegetação (arbórea, arbustiva e herbácea) devido a incêndio, desmatação ou lavra recente. 

Observa-se a totalidade (ou quase) da superfície do solo; Médio = a densidade da cobertura vegetal é 

mediana ou existem clareiras que permitem a observação de mais de 50% da superfície do solo; Reduzido 

= a densidade da vegetação impede a progressão e/ou a visualização de mais de 75% da superfície do solo; 

Nulo = zona artificializada, impermeabilizada ou oculta por se encontrar ocupada por construções, depósitos 

de materiais, pavimentos ou vegetação densa impedindo, desta forma, a progressão e a visualização do solo 

na totalidade da área considerada; Caracterização. Descrição da ocupação, das condições de visibilidade 

do solo e registo fotográfico. 

SUBPARQUE DE PICOS 

Zona A 

VE Média a Elevada VM Nula - Reduzido 

Caracterização Área de pastagem/ 

pastoreio Vegetação herbácea extensiva 

(carqueja), densa, de baixo porte (inferior a 

1 m); vegetação arbórea inexistente. 

Ocorrem alguns afloramentos de rocha 

(granitos biotíticos de duas micas) pouco 

destacados acima do solo, com altura 

inferior a um metro.  

Zona B 

VE Elevada VM média Caracterização 

áreas de pastagem/pastoreio. Cobertura 

herbácea dispersa e densidade variável, 

embora rasteira (carqueja, tojo); ausência 

de vegetação arbórea. Dispersão mais 

evidente de calhaus e blocos de rochosos 

e o substrato rochoso aflora à superfície em 

várias zonas (granitos biotíticos de duas 

micas). 
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SUBPARQUE DE MENDOIRO/BUSTAVADE 

Zona A 

VE Elevada VM Reduzida Caracterização 

Área de plantio (pinheiro) organizada em 

socalcos. Cobertura herbácea dispersa e 

densidade variável (pastagem), embora 

rasteira (carqueja, tojo, outras); vegetação 

arbórea pontual (pinheiro), em resultado de 

incêndio recente. Alguma dispersão de 

calhaus e blocos rochosos à superfície e 

ocorrem alguns afloramentos de rocha 

(granitos biotíticos de duas micas) pouco 

destacados acima do solo. 

   

   

Zona B 

VE Elevada VM Média Caracterização 

Reduzida Caracterização Área de plantio 

(pinheiro) surribada. Cobertura herbácea 

dispersa e densidade variável (pastagem), 

embora rasteira (carqueja, tojo, outras); 

vegetação arbórea pontual (pinheiro). 

Elevada concentração de calhaus e blocos 

rochosos à superfície decorrente da surriba 

realizada. Ocorrem alguns afloramentos de 

rocha (granitos biotíticos de duas micas) 

pouco destacados acima do solo. 

   

Zona C 

VE Elevada VM média Caracterização 

áreas de pastagem/pastoreio. Cobertura 

herbácea dispersa e densidade variável, 

embora rasteira (carqueja, tojo); ausência 

de vegetação arbórea. Dispersão de 

calhaus e blocos de rochosos e o substrato 

rochoso aflora à superfície em algumas 

zonas (granitos biotíticos de duas micas). 
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Figura 1 – Zonamento da prospeção arqueológico (Subparque de Picos) em extrato da CMP. 
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Figura 2 – Zonamento da prospeção arqueológico (Subparque de Mendoiro Bustavade) em extrato da 

CMP. 
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Anexo V. Autorização do Pedido de Autorização Trabalhos Arqueológicos 
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NÍVEIS EM dB(A), a 4 metros
acima do solo:

Lden  55
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Método de cálculo:
  Indústria: ISO 9613.2 Indústria: ISO 9613.2

Malha de cálculo:
  10x10 metros
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  Fase de Exploração
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acima do solo:

Ln  45

45 < Ln  50

Método de cálculo:
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Malha de cálculo:
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 - Elipsoide de referência: GRS80
 - Projeção cartográfica: Transversa de Mercator

50 < Ln  55

55 < Ln  60

Ln > 60

RECETORES

R01 RECETORES
INDIVIDUALIZADOS



A10 E-70

A12 E-70

A22 E-70

A09 E-70
A11 E-70

A21 E-82

A23 E-82

A26 E-82
A25 E-82

A13 E-82

A14 E-82

A15 E-82

A16 E-82

A17 E-82

A18 E-82

A19 E-82

A20 E-82

A24 E-82

A29

A03 E-70

A04 E-70

A05 E-70

A07 E-70

A06 E-70

A08 E-70

A30

R29
R28

R26R25

R23

R22R21
R20

R19

R18

R17
R15

R14
R13R12

R11

R10
R09

R08

CLIENTE:

VERIFICOU:

APROVOU:

DATA:DESENHOU:

FICHEIRO:

COD.:FOLHA:PROJETO :

ESCALAS:

VERIFICOU DATA

CONTRATO FASE ESPECIALIDADE TIPO DE DOCUMENTO Nº DESENHO REVISÃO

PROJETOU:

E
S

T
E

 D
O

C
U

M
E

N
T

O
 É

 P
R

O
P

R
IE

D
A

D
E

 D
A

 T
P

F
 E

 N
Ã

O
 P

O
D

E
 S

E
R

 R
E

P
R

O
D

U
Z

ID
O

, 
D

IV
U

L
G

A
D

O
 O

U
 F

O
R

N
E

C
ID

O
 A

 T
E

R
C

E
IR

O
S

 S
E

M
 A

U
T

O
R

IZ
A

Ç
Ã

O
 E

X
P

R
E

S
S

A
.

FASE:

ESPECIALIDADE: TÍTULO DO DESENHO:

REV. DESCRIÇÃO

0 250 500 750125 m

Sistema de referência:  PT-TM06/ETRS89 (EPSG: 3763)
Elipsoide de referência: GRS80
Projeção cartográfica: Transversa de Mercator

ESCALA GRÁFICA

TPF – CONSULTORES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, S.A. (www.tpf.pt)

PROJETISTA:

FOLHA

DESENHOU

19083-EP-AMB-DES-04-03_Anx03-A.mxd

3/3

Rui Leonardo
Vitor Rosão

AlbertinaGil

PauloOliveira

AntónioGonçalves

A. Gil NOV 2019EMISSÃO ORIGINAL

MAPA DE RUÍDO PARTICULAR DA TOTALIDADE DOS AEROGERADORES
PARA O INDICADOR LN (SP MENDOIRO/BUSTAVADE)

19083-EP-AMB-DES-04-03_Anx03-A

AMBIENTE

0

VENTOMINHO - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.

SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DO ALTO MINHO I (2ª FASE)

ESTUDO PRÉVIO

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO SOBREEQUIPAMENTO
 DO PARQUE EÓLICO DO ALTO MINHO I (2ª FASE)

A. Gonçalves

A. Gil ABR 2020INCLUSÃO DE NOVA ÁREAA A. Gonçalves

1:25000

Novembro 2019

SP MENDOIRO/BUSTAVADE

Imagem de base:

 - Extracto da Carta topográfica georreferenciada correspondente às folhas n.ºs
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Coordenadas de referência:
 - Sistema de referência:  PT-TM06/ETRS89 (EPSG: 3763)
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CONVENÇÕES

ÁREA PARA O SOBREEQUIPAMENTO DO 
PARQUE EÓLICO DO ALTO MINHO I (2ª FASE)

RUÍDO
NÍVEIS EM dB(A), a 4 metros
acima do solo:

Ln  45

45 < Ln  50

Método de cálculo:
  Indústria: ISO 9613.2 Indústria: ISO 9613.2

Malha de cálculo:
  10x10 metros

Ano de resultados:
  Fase de Exploração

AEROGERADOR A CONSTRUIR

AEROGERADOR EXISTENTE

ACESSO A CONSTRUIR

ACESSO EXISTENTE

VALA DE CABOS

EDIFÍCIO DE COMANDO/SUBESTAÇÃO EXISTENTE

LINHA ELÉTRICA E APOIOS EXISTENTES

VALA DE CABOS EXISTENTE

50 < Ln  55

55 < Ln  60

Ln > 60
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