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1. INTRODUÇÃO 

Dando cumprimento ao regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), Decreto-Lei n.º 151-
B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, a 
Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), na qualidade de entidade licenciadora, comunicou à Agência 
Portuguesa do Ambiente, IP (APA) que a empresa Parque Eólico de Mourisca, S.A., proponente do projeto 
“Sobreequipamento do Parque Eólico de Mourisca”, submeteu o processo naquela entidade. Para o efeito, 
o proponente submeteu no módulo LUA da plataforma SILIAMB, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) sobre 
o referido projeto, em fase de estudo prévio.  

A fim de dar cumprimento à legislação em vigor sobre Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), nomeadamente 
ao artigo 9º do RJAIA, a APA, na qualidade de autoridade de AIA, considerou que estavam reunidos os 
elementos necessários à correta instrução do procedimento de AIA, pelo que nomeou a respetiva Comissão 
de Avaliação (CA), representada pelos seguintes técnicos: 

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

 APA: Dr.ª Clara Sintrão (consulta pública) 

 APA/ARH Norte: Eng. Sérgio Fortuna 

 APA/DGA 

 Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF): Eng. Jacinto Diamantino 

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

 Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG): Dr. Carlos Ângelo 

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro): Eng.ª Leonídia 
Carvalho 

 Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG): Eng. José Couto 

 Administração Regional de Saúde do Centro (ARS-Centro): Dr.ª Margarida Andrade e Dr.ª Vânia Santos 

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

Apesar de inicialmente ter sido nomeado o Departamento de Gestão Ambiental, da APA para a avaliação do 
fator ambiental ruído, foi considerado que dadas as características do projeto e do local onde se prevê a sua 
implantação, não estão previstos impactes negativos neste fator ambiental que justifique a nomeação de um 
técnico desse departamento. 

Dado que o projeto consiste num sobreequipamento de um parque eólico que não foi sujeito a AIA, que não 
se insere em áreas sensíveis, e que a totalidade dos aerogeradores do sobreequipamento e do parque eólico 
é superior a 20, o projeto enquadra-se no ponto 3i, do Anexo II, do diploma mencionado, respeitante a 
“Aproveitamento da energia eólica para produção de eletricidade”. 

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

 Volume I: Relatório Síntese 

 Volume II: Resumo Não técnico 

 Volume III: Anexos Técnicos 

 Volume IV: Plano Geral de Gestão Ambiental 

 Aditamento 

 Elementos Complementares 
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O EIA foi elaborado pela empresa SINAMBI Consultores, Lda., no período compreendido entre agosto de 
2019 e agosto de 2020. 

2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

O procedimento de avaliação contemplou o seguinte: 

1. Instrução do processo de Avaliação de Impacte Ambiental, e nomeação da Comissão de Avaliação. 

2. Análise técnica do EIA e documentação adicional. 

- No decurso da análise da conformidade do EIA, a CA considerou necessário a solicitação de 
elementos adicionais, ao abrigo do n.º 9, do Artigo 14º, do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de 
outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro. 

- O proponente entregou elementos adicionais, tendo sido considerado que, de uma maneira geral, 
a informação contida no Aditamento dava resposta às questões levantadas pela CA, pelo que foi 
declarada a conformidade do EIA.  

- Sem prejuízo de ter sido declarada a conformidade do EIA, a CA verificou que persistiam 
questões/elementos por apresentar e esclarecer, pelo que solicitou a apresentação de elementos 
complementares, os quais foram entregues atempadamente pelo proponente. 

3. Visita de reconhecimento ao local de implantação do projeto, onde estiveram presentes alguns 
representantes da CA, do proponente, da equipa projetista e da equipa que elaborou o EIA.  

4. Análise dos resultados da Consulta Pública, que decorreu durante 30 dias úteis, de 10 de março a 21 
de abril de 2021.  

5. Análise técnica do EIA e elaboração de pareceres setoriais. 

6. Elaboração do parecer final. 

3. O PROJETO 

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA). 

3.1 ENQUADRAMENTO 

O projeto em análise é o Sobreequipamento do Parque Eólico de Mourisca, que contempla a instalação de 
mais dois aerogeradores com 4 MW de potência unitária no Parque Eólico de Mourisca, e a respetiva ligação 
elétrica à subestação existente dos Parques Eólicos de Mourisca e de Nave, através de uma Linha Elétrica 
aérea, a 20 kV. 

O Parque Eólico de Mourisca, a funcionar desde 2007, tem uma capacidade instalada de 38 MW, constituído 
por um total de 19 aerogeradores de potência nominal de 2 MW, com os quais produz anualmente cerca de 
82 GWh. 

A área de estudo destinada ao Sobreequipamento do Parque Eólico de Mourisca situa-se no concelho de Vila 
Nova de Paiva, na freguesia de Pendilhe. A Linha Elétrica aérea associada, a 20 kV, abrange esta mesma 
freguesia e ainda a freguesia de Vila Cova à Coelheira (concelho de Vila Nova de Paiva). 

A área de estudo, do Sobreequipamento e do corredor da Linha Elétrica não se sobrepõe com quaisquer 
áreas integradas no Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC), estruturado pelo Decreto-Lei n.º 
142/2008, de 24 de julho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de outubro, ou outras 
áreas sensíveis (e.g. Áreas Importantes para as Aves [IBA]). 
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Contudo, importa referir que na envolvente da área de estudo, num buffer de 20 km) existem áreas incluídas 
no SNAC ou outras de relevância ecológica, nomeadamente a Zona Especial de Conservação (ZEC) 
Montemuro (PTCON0025) que se localiza a cerca de 7,5 km a oeste da área de estudo, a ZEC Rio Paiva 
(PTCON0059) que se localiza a cerca de 4 km a sul da área de estudo, e a ZEC Serra da Freita e Arada 
(PTCON0047) que se localiza a cerca de 18 km a sudoeste da área de estudo. 

O projeto insere-se em áreas submetidas a Regime Florestal – Perímetro Florestal da Serra de Leomil. 

De referir que o Sobreequipamento do Parque Eólico de Mourisca se encontra muito próximo do 
Sobreequipamento do Parque Eólico de Nave, também com dois aerogeradores. Estes parques eólicos em 
funcionamento partilham a mesma subestação, onde se irão ligar os sobreequipamentos, através da mesma 
linha elétrica aérea, a 20 kV, que será construída e faz parte do projeto, objeto da presente avaliação. 

Na figura seguinte apresenta-se, num raio de abrangência de 10 km, os parques eólicos existentes na 
envolvente do projeto, incluindo o Parque Eólico de Mourisca e o Parque Eólico de Nave. 
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3.2 OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

O projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico de Mourisca tem como objetivo a produção de energia 
elétrica a partir de uma fonte renovável e não poluente - o vento, contribuindo 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 redução em mais de 45% da emissão 
de gases com efeito de estufa até 2030. 

Para o efeito, o projeto irá reforçar a capacidade de produção de energia elétrica do Parque Eólico de 
Mourisca, com a instalação de mais dois aerogeradores (potência unitária de 4 MW), à qual corresponderá 
uma potência total instalada máxima de 8 MW, com a qual se estima produzir cerca de 25 GWh/ano. 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 

O Sobreequipamento do Parque Eólico de Mourisca será constituído por dois aerogeradores (M20 e M21), 
de 4 MW de potência unitária.  

A energia elétrica produzida pelos novos aerogeradores será conduzida, através de cabos subterrâneos, para 
uma Linha Elétrica aérea, a 20 kV, que fará a ligação à subestação dos Parques Eólicos de Nave e de Mourisca, 
já em funcionamento. A subestação, por sua vez, através de uma linha aérea de 60 kV já existente, liga-se à 
rede pública (RESP) na Subestação de Bodiosa (da REN). Destaca-se que a referida ligação à RESP se mantém 
inalterada com a implementação deste projeto. 

O projeto é constituído pelas seguintes infraestruturas: dois aerogeradores, rede elétrica subterrânea de 
cabos de interligação dos aerogeradores à linha elétrica, novos acessos, beneficiação de acessos existentes, 
e Linha Elétrica aérea, a 20 kV de ligação à subestação dos Parques Eólicos de Nave e de Mourisca. 

No quadro seguinte são apresentadas as principais características do projeto em avaliação. 

Potência Instalada 4 MW 

Produção média prevista 25 GWh/ano 

Aerogeradores 

Número 2 

Potência unitária 4,0 MW 

Altura 125 m 

Diâmetro do rotor 150 m 

Posto de transformação Interno 

Número de pás 3 

Velocidade de rotação do rotor 4,9 - 12 rpm 

Velocidade do Vento 

Potência nominal 12,5 m/s 

Início de funcionamento 3 m/s 

Paragem 22,5 m/s 

Acessos do 
Sobreequipamento 

a construir Extensão 496 m 

a beneficiar Extensão 1 293 m 

Vala de cabos 

Largura 1,35 m 

Profundidade 0,80 m 

Extensão 1 094 m 

Linha Elétrica aérea, a 20 kV Extensão  3 830 m 

 

O modelo de aerogerador que se prevê utilizar tem como características gerais uma torre com 125 m de 
altura e um diâmetro de rotor de 150 m.  

Os aerogeradores são basicamente constituídos por uma estrutura tubular cónica, que suporta no topo uma 
unidade designada por cabina ou nacelle, no interior da qual se encontram alojados os equipamentos, entre 
os quais o gerador, que é acionado por um rotor constituído por três pás. 
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Para a montagem de cada um dos aerogeradores, será necessário executar uma plataforma, junto à 
fundação do aerogerador, para a colocação da grua de montagem dos equipamentos, sendo que esta será 
mantida durante toda a vida útil do projeto, pois poderá eventualmente na fase posterior de exploração ser 
necessário substituir algum equipamento (exemplo: pás, geradores, entre outros), caso haja necessidade. 

A dimensão da plataforma é a mínima necessária, com geometria técnica exigida pelo fabricante dos 
aerogeradores, apresentando de um modo geral as dimensões máximas de 80 m por 60 m. Estas dimensões 
são necessárias para as adequadas manobras dos demais componentes do aerogerador, através de gruas de 
elevada capacidade, a utilizar durante as operações de montagem. 

Após a montagem dos aerogeradores, as plataformas serão cobertas com terra vegetal, com espessura 
aproximada de 30 cm, ficando somente o acesso aos aerogeradores e uma circular em torno dos mesmos 
com pavimento em tout-venant e largura suficiente para que um veículo ligeiro o contorne, e por razões de 
segurança contra incêndios, não se tornando necessário, em caso algum, impermeabilizar o terreno. 

A pavimentação em torno dos aerogeradores corresponde, aproximadamente, à dimensão das fundações 
enterradas, com diâmetro aproximado de 21 m. Os órgãos de drenagem previstos são apenas valetas simples 
executadas em terra natural. 

Para escoar a energia produzida, será necessário instalar a valas de cabos, que fará a ligação entre os 
aerogeradores e a Linha Elétrica aérea a construir. Esta vala que terá cerca de 1 094 m de extensão, seguirá 
traçados, sempre que possível, paralelos à berma dos acessos. 

O projeto prevê ainda a instalação de uma nova Linha Elétrica aérea de 20 kV, que será interna ao parque 
eólico, com aproximadamente 3 830 m, a qual permitirá ligar o Sobreequipamento à subestação dos Parques 
Eólicos de Nave e de Mourisca. 

No que se refere aos acessos, para chegar à zona de instalação dos aerogeradores que constitui o 
Sobreequipamento do Parque Eólico de Mourisca será utilizado um caminho municipal (CM1169), com 
pavimento betuminoso, que serve a povoação de Alto da Escaleira. Para chegar a esse caminho, será utilizado 
outro caminho municipal (CM1186) e a estrada nacional (EN225). 

Na área de implantação do projeto será necessário beneficiar caminhos existentes, e construir novos. Os 
novos acessos a construir, terão uma extensão de cerca de 496 m e serão beneficiados cerca de 1 293 m de 
acessos existentes. 

O EIA propõe a instalação de um estaleiro para a construção do Sobreequipamento, com cerca de 400 m2. O 
estaleiro a ser utilizado será o mesmo que o do Projeto Sobreequipamento do Parque Eólico de Nave, 
permitindo assim, que não ocorra afetação de outras áreas, desta forma, a localização do estaleiro encontra-
se fora da área de estudo do Sobreequipamento do Parque Eólico de Mourisca, fazendo parte da área de 
estudo do Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico de Nave. A localização proposta será junto ao 
acesso a utilizar e próximo do aerogerador N21 do Sobreequipamento do Parque Eólico de Nave.  

Os valores de escavação e aterros associados à movimentação de terras necessária à implantação das várias 
componentes do projeto são um total de cerca de 23 883 m3 de escavação e cerca de 4 518 m3 de aterro. 
Constata-se que irá ocorrer um excedente de material escavado, sendo que parte será aproveitada (cerca de 
7 156,5 m3) e a restante encaminhada a vazadouro adequado (12 209 m3). 

Assim, verifica-se que a implantação do projeto implica a instalação/execução dos seguintes trabalhos: 

 Instalação e utilização do estaleiro; 

 Limpeza dos terrenos / desmatação, escavação / aterros / compactação; 

 Construção e beneficiação de acessos; 

 Construção das plataformas de apoio à montagem dos aerogeradores; 

 Montagem dos aerogeradores; 

 Abertura da vala para instalação da rede de cabos; 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA N.º 3384                                                                                                                                                                              Pág. 7 
Sobreequipamento do Parque Eólico de Mourisca 

 Implantação dos apoios da Linha Elétrica aérea, a 20 kV; 

 Movimentação de máquinas, veículos e pessoas afetas à obra; 

 Depósito temporário de terras e materiais; 

 Produção de resíduos e efluentes; 

 Desativação do estaleiro e recuperação paisagística das zonas intervencionadas. 

O EIA perspetiva uma duração aproximada de 6 meses para os trabalhos de construção do 
Sobreequipamento do Parque Eólico de Mourisca. 

Para a fase de exploração realçam-se as seguintes atividades: 

 Presença e funcionamento dos aerogeradores; 

 Presença da Linha Elétrica aérea, a 20 kV; 

 Manutenção e reparação de equipamentos; 

 Produção de energia elétrica. 

Das visitas a alguns parques eólicos que se encontravam em manutenção, mais concretamente em mudança 
das pás dos aerogeradores, verificou-se uma movimentação significativa de máquinas e veículos afetos à 
mesma e a destruição do coberto vegetal das plataformas de montagem em recuperação. Assim, considera-
se que além destas atividades previstas poderão ocorrer outras com impactes semelhantes aos da fase de 
construção.  

A fase de exploração (vida útil) prevista para o projeto é de 25 anos. 

4. APRECIAÇÃO DO PROJETO 

4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

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

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

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

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

4.2 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

4.2.1 Caracterização da Situação Atual 

No descritor é apresentada a descrição da geomorfologia e o enquadramento geológico. A caracterização do 
descritor integra elementos da cartografia geológica existente, com a implantação do projeto, bem como 
observações de campo relativas à geomorfologia, caracterização dos maciços graníticos e níveis de alteração 
superficial. 

A descrição da geomorfologia está relacionada com a natureza do substrato litológico. 
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A inserção dos componentes do projeto sobre a base geológica (Folha 14-A Lamego e Folha 14-C Castro Daire) 
corresponde à situação existente. As áreas interessadas à implantação dos aerogeradores, dos apoios da 
Linha Elétrica e da construção da vala subterrânea inserem-se em granitos e em terrenos metamórficos 
intercalados. A Linha Elétrica, valas subterrâneas e os aerogeradores com desenvolvimentos E-W e N-S 
inserem-se em granito de duas micas de grão médio, em granito biotítico porfiróide e em granito biotítico-
moscovítico com tendência porfiróide. Os aerogeradores implantam-se no granito de duas micas médio com 
deformação variável e no granito biotítico-moscovítico de tendência porfiróide, bem como a vala de cabos. 
A Linha Elétrica é a mesma que servirá o projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico de Nave. 

A área insere-se nos graus V e VI da Carta de Intensidade Sísmica. 

No que interessa aos recursos geológicos a área de Sobreequipamento do Parque Eólico de Mourisca e Linha 
Elétrica aérea associada encontra-se quase na totalidade inserida numa área de prospeção e pesquisa de 
depósitos minerais (em publicação), designadamente tungsténio (W), estanho (Sn), tântalo (Ta), ouro (Au) e 
minerais associados com o número de cadastro MNPPP0509, denominada “Tarouca-Mões”, matéria da 
competência da entidade licenciadora do projeto em apreço. 

4.2.2 Avaliação de Impactes 

No que interessa à avaliação de impactes ambientais o EIA considera que relativamente à Geologia, 
Geomorfologia e Recursos Minerais são previsíveis impactes na fase de construção decorrentes da 
construção das fundações dos aerogeradores, da criação e beneficiação dos acessos e da abertura das valas 
de cabos e caboucos dos apoios da Linha Elétrica. 

O EIA avalia os impactes na geologia e geomorfologia na fase de construção como negativos, certos, de 
âmbito local, permanentes, diretos, reversíveis, de magnitude reduzida e pouco significativos, por não se 
perspetivarem movimentações de terras significativas associadas aos dois aerogeradores e aos acessos de 
reduzida extensão em que também se implanta marginalmente a vala de cabos. A principal afetação ocorrerá 
na plataforma do aerogerador M20, cuja área será posteriormente recuperada. 

Relativamente à área inserida em área de prospeção e pesquisa de depósitos minerais, denominada 
“Tarouca-Mões”, considera-se que, tal como no EIA, a existência de um impacte negativo decorrente a 
inviabilização de exploração de recursos minerais tem significância mínima, dada a reduzida dimensão das 
áreas efetivamente ocupadas. 

Na fase de exploração manter-se-ão os impactes resultantes da artificialização das formas não suscetíveis 
de minimização, sobretudo devido à presença dos acessos, apoios da linha elétrica e das plataformas dos 
aerogeradores (incluindo os taludes, as torres e os aerogeradores), que serão negativos, sendo as 
perturbações de magnitude reduzida, pouco significativas, de âmbito estritamente local, certas, diretas e 
reversíveis.  

A avaliação dos impactes ambientais efetuada no EIA, merece concordância no que interessa à importância, 
magnitude e significância das afetações decorrentes das diversas componentes e fases do projeto, bem como 
nas medidas de minimização gerais e específicas a implementar, pelo que se considera o projeto viável no 
que concerne a este fator ambiental. 

4.3 SISTEMAS ECOLÓGICOS 

4.3.1 Caracterização da Situação Atual 

A área do projeto não abrange locais integrados no Sistema Nacional de Áreas Classificadas, conforme 
definido na alínea a) do n.º 1 do Artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, alterado pelo Decreto-
lei n.º 242/2015, de 15 de outubro. 
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A caracterização da flora e vegetação na área de estudo foi realizada com recurso a consulta bibliográfica e 
prospeção em campo. As visitas de campo à área de estudo foram realizadas a 23 de agosto de 2019, 19 de 
setembro de 2019 e 4 de junho de 2020. Segundo o EIA, as visitas de campo permitiram identificar, 
caracterizar e cartografar as unidades de vegetação e habitats presentes na área de estudo, inserindo-se 
posteriormente os elementos recolhidos em campo num ambiente SIG. Foram inventariadas as espécies 
florísticas presentes, sendo efetuados 14 levantamentos florísticos nas unidades de vegetação mais 
representativas da área de estudo. 

O EIA refere ainda que para a pesquisa bibliográfica foi tida em conta a localização da área de estudo, como 
tal foi considerada a quadrícula 10x10km NF93 e PF03 e que as principais fontes bibliográficas utilizadas para 
obter um elenco florístico da área de estudo foram: Flora-on (Flora-On: Flora de Portugal Interativa, 2014); 
3º Relatório Nacional de Aplicação da Diretiva Habitats (2007-2012) (ICNF, 2013); Plantas invasoras em 
Portugal (Plantas Invasoras em Portugal, 2019); Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental 
(SPB & PHYTOS, 2018). 

No EIA é apresentado o enquadramento biogegráfico e bioclimático da área de estudo. Relativamente às 
comunidades vegetais foram identificadas para a área de estudo 11 unidades de vegetação: giestal, 
charnecas secas, matos degradados, prados com matos esparsos, afloramentos rochosos, pinhal, eucaliptal, 
plantação florestal mista, linha de água, áreas agrícolas e áreas artificializadas. A unidade de vegetação mais 
abundante na área do sobreequipamento é o “Giestal”, que ocupa 28% da área de estudo, seguido das 
“Charnecas secas” e das “áreas agrícolas”, que correspondem a cerca de 20% cada. 

As “charnecas secas” correspondem “ao habitat 4030 - Charnecas secas europeias. As charnecas secas são 
frequentemente pontuadas por afloramentos rochosos de pequena dimensão. 

Na área de estudo ocorrem ainda afloramentos rochosos de natureza granítica de grande dimensão. Estes 
afloramentos albergam comunidades rupícolas que constituem o habitat 8220 - Vertentes rochosas siliciosas 
com vegetação casmofítica. O habitat 8220 está representado pela presença de avenca-negra (Asplenium 

onopteris), feto-negro (Asplenium adiantum-nigrum), Sedum album e Silene acutifolia em fendas rochosas.  

A linha de água existente na área de estudo não apresenta galeria ripícola, estando pontualmente ladeada 
por borrazeira-preta (Salix atrocinerea), carvalho-negral (Quercus pyrenaica) e juncáceas. A linha de água, 
pelas suas caraterísticas biofísicas constitui habitat favorável para a Chioglossa lusitanica mas reúne fracas 
condições de habitat favorável para Senecio nemorensis subsp. fuchsii que se encontra classificada como “Em 
perigo” (SPB & PHYTOS, 2018). 

No que refere aos Habitats listados no anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na sua redação 
atual, é referido que na área de estudo ocorrem os habitats 4030 – Charnecas secas europeias e 8220 – 
Vertentes rochosas siliciosas com vegetação casmofítica. Cerca de 30% da área de estudo (cerca de 69 ha) 
encontra-se ocupada por habitats naturais de interesse comunitário. O habitat 4030 (charnecas secas) é o 
mais bem representado, ocupando cerca de 20% da área de estudo. Importa, contudo, referir que este é um 
dos habitats mais comum em Portugal. O habitat 8220 representa cerca de 10% da área de estudo. 

O elenco florístico para a área de estudo engloba 216 espécies de flora, distribuídas por 56 famílias. As 
famílias mais bem representadas na área de estudo são: Asteraceae com 39 espécies, Poaceae e Fabaceae 

ambas com 17 espécies. O EIA refere que durante a vista de campo foi possível confirmar a presença de 117 
espécies na área de estudo. 

Quatro espécies encontram-se listadas nos Anexos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na sua redação 
atual e três das espécies com ocorrência potencial na área de estudo encontram-se ameaçadas de acordo 
com a Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental: escabiosa-dos-bosques (Knautia nevadensis) 
e Ranunculus henriquesii que se encontram classificadas como “Vulnerável”; e Senecio nemorensis subsp. 

fuchsii que se encontra classificada como “Em perigo” (SPB & PHYTOS, 2018). 

O EIA identificou ainda na área de estudo um total de 16 espécies exóticas, e foram confirmadas em campo 
seis espécies com caracter invasor. Apesar do EIA referenciar a presença confirmada da mimosa (Acacia 
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dealbata) na área de estudo, que é uma espécie exótica invasora, não avalia a relação daquela ocorrência 
com os elementos do projeto nem dos possíveis impactes. 

Relativamente à fauna, a caracterização na área de estudo foi realizada com recurso a consulta bibliográfica 
e prospeção em campo. As visitas de campo à área de estudo foram realizadas a 23 de agosto de 2019, 19 
de setembro de 2019 e 4 de junho de 2020. Considerando que cada grupo faunístico tem características 
comportamentais distintas, para cada grupo foi utilizado o método de amostragem mais adequado às suas 
características ecológicas. 

Os anfíbios foram amostrados por prospeção visual nas linhas e massas de água da área de estudo. Para a 
amostragem de répteis foram prospetas também linhas e massas de água, assim como áreas de matos, 
troncos mortos e com rochas expostas.  

Para a amostragem de mamíferos foram procurados indícios de presença (dejetos, pegadas) ao longo de 
trilhos, caminhos e entre as deslocações na área de estudo. 

Para os quirópteros foram realizadas amostragens acústicas com detetor de ultrassons ao nível do solo na 
área de estudo. Com as amostragens acústicas pretendeu-se estimar a utilização que os quirópteros fazem 
da área de estudo, nomeadamente no que se refere às espécies presentes e à frequência com que a usam, 
tentando-se ao mesmo tempo determinar qual o tipo de utilização (área de alimentação ou zona de 
passagem entre abrigos e áreas de alimentação). 

No caso das aves, a amostragem foi efetuada por meio de: 16 pontos de escuta e observação para deteção 
de aves em geral num raio de 100 m em redor do ponto, com duração de 5 minutos, no biótopo mais 
representativo, nomeadamente em áreas de matos com afloramentos rochosos dispersos (Bibby et al., 
1992); e dois pontos de observação de aves de rapina com duração de 1 hora, localizado num ponto elevado 
onde foi possível avistar a área de estudo e envolvente próxima.  

O EIA refere que devido às características comportamentais de muitas espécies faunísticas (e.g. elevada 
mobilidade, comportamentos esquivos, diferentes fenologias, diferentes períodos de atividade) apenas foi 
possível detetar a presença de algumas das espécies potenciais na área de estudo. Contudo, através dos 
habitats existentes é possível avaliar o elenco da fauna com ocorrência potencial na área de estudo. Para a 
pesquisa bibliográfica foi tida em conta a localização da área de estudo, como tal foram consideradas as 
quadrículas 10x10 km NF93 e PF03. As principais fontes bibliográficas utilizadas para obter um elenco 
faunístico da área de estudo foram os documentos produzidos no âmbito de processos de Avaliação e pós-
Avaliação de Impacte Ambiental de vários parques eólicos existentes na envolvente, alargada, à área prevista 
para instalação do Sobreequipamento do Parque Eólico de Mourisca. 

Para a fauna, o elenco faunístico da área de estudo engloba um total de 46 espécies de mamíferos, 
distribuídas por 16 famílias, sendo que 11 espécies apresentam estatuto de conservação desfavorável: três 
classificadas como “Criticamente em perigo”, o morcego-rato-pequeno (Myotis blythii), o morcego-de-
ferradura-mediterrânico (Rhinolophus euryale) e o morcego-de-ferradura-mourisco (Rhinolophus mehelyi); 
uma espécie classificada como “Em perigo”, o lobo (Canis lupus); e sete espécies classificadas como 
“Vulneráveis”: o morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum), o morcego-de-ferradura-
pequeno (Rhinolophus hipposideros), o morcego-de-franja-do Sul (Myotis escalerai), o morcego-rato-grande 
(Myotis myotis), o morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersii), o gato-bravo (Felis silvestris) e a toupeira-
de-água (Galemys pyrenaicus) (Cabral et al., 2006).  

No que se refere ao lobo, a área de estudo encontra-se dentro da sua área de distribuição, sendo as alcateias 
mais próximas as de Montemuro e Leomil.  

De acordo com a Cartografia de Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas 
de distribuição e transporte de energia elétrica (ICNB, 2010), a área de estudo não se sobrepõe com nenhum 
abrigo de importância nacional, regional ou local de morcegos conhecido. Contudo, existe na envolvente da 
área de estudo (num raio de 20 km) vários abrigos conhecidos de morcegos que foram monitorizados em 
estudos de parques eólicos em redor. Segundo o EIA, foi registada atividade em apenas dois dos nove pontos 
amostrados.  
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Relativamente à comunidade de aves o elenco avifaunístico para a área de estudo engloba 110 espécies, 
pertencentes a 38 famílias. De acordo com a Cartografia de Manual de apoio à análise de projetos relativos 
à instalação de linhas aéreas de distribuição e transporte de energia elétrica (ICNB, 2010), a área estudada 
não se sobrepõe com nenhuma área crítica ou muito crítica para aves. Existem, contudo, áreas relevantes 
para as aves na envolvente (num raio de 20 km) da área de estudo, nomeadamente: uma área crítica para 
aves de rapina a cerca de 14,5 km a norte da área de estudo; e uma área muito crítica para aves de rapina a 
cerca de 18,5 km a norte da área de estudo. De entre as espécies observadas em campo destaca-se o 
tartaranhão-caçador (Circus pygargus), que se encontra classificado como “Em perigo”, e a águia-cobreira 
(Circaetus gallicus), classificada como “Quase ameaçada” de acordo com Cabral et al. (2006).  

No que refere à comunidade de anfíbios foram elencadas para a área de estudo 11 espécies de anfíbios, 
distribuídas por cinco famílias, sendo Salamandridae a mais representativa com quatro espécies. Entre as 
espécies de anfíbios elencadas contam-se quatro endemismos ibéricos: a rã-ibérica (Rana iberica), a rã-de-
focinho-pontiagudo (Discoglossus galganoi), o tritão-de-ventre-laranja (Lissotriton boscai) e a salamandra-
lusitânica (Chioglossa lusitanica). A maioria das espécies de anfíbios elencadas estão classificadas com o 
estatuto “Pouco preocupante” de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, exceto a rã-
de-focinho-pontiagudo que está classificada como “Quase ameaçada” e a salamandra-lusitânica que está 
classificada com “Vulnerável” (Cabral et al., 2006). 

Foram recenseadas no EIA 12 espécies de répteis, distribuídas por seis famílias, sendo Lacertidae a mais 
representativa com cinco espécies. Do elenco de répteis da área de estudo contam-se três endemismos 
ibéricos: a lagartixa-de Carbonell (Podarcis carbonelli), o lagarto-de-água (Lacerta schreiberi) e a cobra-de-
pernas-pentadáctila (Chalcides bedriagai). Duas das espécies elencadas apresentam estatuto de ameaça 
desfavorável, estando classificadas como “Vulneráveis”: a lagartixa-de Carbonell e a víbora-cornuda (Vipera 

latastei) (Cabral et al., 2006).  

4.3.2 Avaliação de Impactes 

Na fase de construção, as ações de desmatação, desarborização, escavações e terraplenagens previstas para 
as áreas de implantação do projeto, irão conduzir também à destruição de espécimes de flora. No entanto, 
a maioria dos espécimes cuja destruição está prevista correspondem a espécies de baixo valor ecológico.  

O impacte de destruição de vegetação caracteriza-se como sendo negativo, permanente, direto, certo, local 
e reversível. A magnitude do impacte é reduzida pois as áreas a afetar onde estas espécies estarão presentes 
são de reduzida dimensão e reduzida significância. 

A implantação do projeto embora gere impactes negativos sobre os Habitats não afetará nenhum habitat 
prioritário. 

No que refere ao estabelecimento da zona de proteção ao longo da Linha Elétrica com uma largura de 5 m, 
dividida ao meio pelo eixo da Linha, na qual irá ocorrer o corte e decote de árvores necessários levará ao 
impacte sobre alguns exemplares arbóreos. O impacte resultante prevê- se pouco significativo, uma vez que 
serão atravessadas sobretudo área de matos de giesta, contudo nas poucas áreas de pinhal atravessadas 
prevê-se que estas terão de ser cortadas pois os espécimenes atingem alturas que comprometam o bom 
funcionamento das linhas de transporte de energia elétrica. Este é um impacte negativo, permanente, local, 
certo, imediato, direto, reversível, de magnitude reduzida e pouco significativo. 

Nesta fase, os impactes previstos sobre a fauna decorrentes da execução deste projeto serão 
maioritariamente resultantes das atividades que provocam a perda de habitat e o aumento da perturbação 
A perda destes biótopos irá conduzir à perda de habitat de/para as espécies de herpetofauna, aves e 
mamíferos, contudo, estas encontrarão em áreas contíguas habitat semelhante. Como tal, considera-se que 
a perda de habitat é um impacte negativo, permanente, local, certo, imediato, direto, reversível, de 
magnitude reduzida e pouco significativo. 

Embora a área a afetar diretamente pelo projeto se localize em área de ocorrência confirmada e de presença 
regular de lobo, a mesma dista vários quilómetros dos locais referenciados como vitais para o lobo. 
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Durante a fase de construção e também na exploração a circulação e veículos poderá funcionar como 
facilitador da dispersão de espécies de caráter invasor. 

Durante a fase de exploração os impactes mais significativos são a mortalidade e perturbação (efeito de 
exclusão) de aves e morcegos. A mortalidade de espécies de aves com estatuto de conservação desfavorável 
por colisão com aerogeradores na área de estudo é um impacte negativo, permanente, local, provável (pois 
existem evidências de mortalidade em parques eólicos nas proximidades), imediato, direto, irreversível, de 
magnitude reduzida e significativo. 

A mortalidade de morcegos no Sobreequipamento será um impacte negativo, direto, local, muito provável, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida a moderada e pouco significativo a significativo 
(dependendo das espécies afetadas). Este é um impacte de carácter cumulativo dada a presença de parques 
eólicos já instalados nas proximidades. 

Relativamente aos impactes cumulativos, o EIA teve em conta a existência de projetos potencialmente 
impactantes nas comunidades faunísticas, num raio de 20 km ao redor da área de implantação do projeto, 
nomeadamente a presença de vários parques eólicos instalados, como o Parque Eólico de Nave e do 
Sobreequipamento do Parque Eólico de Mourisca (também em avaliação) e de diversas linhas de transporte 
de energia, nomeadamente uma linha de alta tensão e duas linhas de média tensão que atravessam a área 
de estudo. É ainda de referir que o Sobreequipamento do Parque Eólico de Nave, irá amplificar os impactes 
resultantes do Parque Eólico de Nave, sobretudo na fase de exploração.  

Os principais impactes cumulativos a ter em conta são a mortalidade em parques eólicos, linhas elétricas e 
por atropelamento em estradas de aves e morcegos. Estes serão de natureza negativa, ocorrência provável, 
magnitude moderada, irreversíveis, de duração permanente e incidência local ou regional (no caso de serem 
afetadas espécies migradores), podendo por isso ser classificados como pouco significativos (para as espécies 
sem estatuto de ameaça) ou significativos (para as espécies ameaçadas). 

Da análise efetuada, e atendendo às caraterísticas biofísicas dos locais a intervencionar pelo projeto, 
designadamente a ocupação do solo, os valores referenciados para a área a afetar direta e indiretamente 
pela construção e pela exploração do projeto, considera-se que a implementação do projeto comporta riscos 
de causar impactes negativos significativos nos Habitats e nas populações das espécies da flora e da fauna 
com estatuto de proteção legal definido no Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com a nova redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, e com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 156-
A/2013, de 8 de novembro e no Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de setembro, e com estatuto de conservação 
definido, respetivamente, na Lista Vermelha das Plantas Vasculares de Portugal (Carapeto et al., 2020) e no 
Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2005). 

Os impactes negativos identificados sobre os valores naturais podem ser reduzidos com a implementação de 
medidas de minimização adequadas e propostas no presente parecer. 

4.3.3 Condicionantes 

Na avaliação da relação do projeto com as servidões e restrições de utilidade pública considera-se as áreas 
submetidas ao regime florestal. Apesar de não terem sido quantificadas as áreas do projeto coincidentes 
com as áreas submetidas ao regime florestal parcial, verifica-se que o projeto se insere em áreas do Perímetro 
Florestal da Serra de Leomil. 

Refere-se ainda que a área de estudo e a área a intervencionar pelo projeto incluem áreas percorridas por 
incêndio ocorrido em 2017. 

Face ao mencionado, devem ser aprovados pelo ICNF, os documentos instrutórios relativos:  

a) Aos procedimentos e aos atos deliberativos das assembleias de compartes a autorizar a construção 
do projeto nas áreas do respetivo baldio, conforme estabelece a Lei n.º 72/2014 de 2 de setembro; 
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b) Ao cumprimento do estabelecido no Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de março, relativo às restrições à alteração do uso do solo nas 
áreas percorridas por incêndios há menos de 10 anos. 

4.4 PAISAGEM 

4.4.1 Caracterização da Situação Atual 

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela identificação e 
caracterização das Unidades Homogéneas, que a compõem. Em termos paisagísticos e de acordo com o 
Estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” de Cancela 
d'Abreu et al. (2004), a área de estudo está inserida no Grande Grupo de Paisagem: F – Beira Alta. 
Hierarquizada dentro deste grande grupo e dentro da área de estudo surgem as seguintes Unidades de 
Paisagem: “Serra de Montemuro” (n.º 37); “Pomares de Lamego e Moimenta da Beira” (n.º 38); “Alto Paiva 
e Vouga” (n.º 42) e “Serras de Leomil e Lapa” (n.º 43). Dentro das anteriores Unidades de Paisagem foram 
ainda identificadas, e delimitadas Subunidades de Paisagem, respetivamente: “Vertentes Setentrionais”; 
“Vertentes Meridionais” e “Cumeadas de Fraga Rechã e Nave”.  

No que se refere à localização do Projeto todas as suas componentes situam-se no Grande Grupo de 
Paisagem: F – Beira Alta, na Unidade de Paisagem “Serras de Leomil e Lapa” (n.º 43) e na Subunidade de 
Paisagem “Cumeadas de Fraga Rechã e Nave”. 

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

No que se refere ao parâmetro Qualidade Visual da paisagem, de acordo com carta apresentada regista-se 
um claro predomínio da classe de Qualidade Visual “Média” representando cerca de 58% da área de estudo 
ou cerca de 23 902 ha. Associada a esta classe estão usos do solo como presença de matos baixos, nas zonas 
de vertente alta, e florestas de produção de pinheiro bravo. 

As classes “Elevada” e “Muito Elevada” representam, em conjunto, cerca de 38% da área de estudo ou cerca 
de 15 697 ha. A classe de “Elevada” com 28% ou 11 728 ha e a classe de “Muito Elevada” com cerca de 10% 
ou 3 969 ha da área de estudo. A esta classe estão associadas as áreas agrícolas em correspondência com a 
rede hidrográfica e galerias ripícolas que as marginam, os bosques de folhosas que pontuam estas encostas 
e os afloramentos rochosos. 

As classes de Qualidade Visual da Paisagem consideradas “Baixa” ou Muito Baixa” representam juntas cerca 
de 4% ou cerca de 1 583 ha. Estão associadas a áreas de monocultura de eucalipto, áreas mais artificializadas 
e vias de comunicação. No caso das áreas de eucalipto surgem, com alguma representatividade e dispersas, 
na nascente da área de estudo. 

Relativamente às componentes do projeto as mesmas localizam-se nas seguintes classes de Qualidade Visual: 

 Aerogeradores M20 e M21 – “Elevada” 

 Linha Elétrica Aérea – maioritariamente em “Média”, “Elevada” e, pontualmente, em “Muito Elevada”. 

 Acessos – “Elevada” e “Média”. 

 Valas de cabos - “Elevada” e “Média”. 

No que se refere à Capacidade de Absorção Visual, de acordo com carta apresentada, regista um predomínio 
da classe de Capacidade de Absorção Visual “Média”. A classe de “Elevada” surge como a segunda classe 
dominante cujas áreas se distribuem por toda a área de estudo, nalguns casos, com uma expressão espacial 
significativa a par de outras áreas de menor dimensão e muito mais fragmentadas. Surge associada a áreas 
mais planálticas e vales mais encaixados. A classe de “Baixa” tem a sua maior expressão na envolvente da 
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cidade de Tarouca. Tem também alguma expressão, mas menor, no território compreendido entre oeste e 
sudoeste. 

No que se refere à inserção das componentes do projeto as mesmas localizam-se nas seguintes classes de 
Capacidade de Absorção Visual. 

 Aerogeradores M20 e M21 – inserem-se ambos na classe de “Média”. 

 Linha Elétrica – atravessa áreas das classes “Média”, de “Elevada” e de “Muito Elevada”. 

 Acessos – atravessam áreas das classes “Média”, de “Elevada” e de “Muito Elevada”. 

 Valas de cabos - atravessa áreas das classes “Média” e “Elevada”. 

Importa referir, que as áreas que se apresentam cartografadas como tendo maior capacidade de absorção 
visual, ou Capacidade de Absorção “Elevada” e “Muito Elevada”, absorvem o impacte visual, 
fundamentalmente, de alterações que possam ocorrer ao nível do solo, não se podendo, necessariamente, 
inferir o mesmo, para perturbações que decorram acima da superfície do solo e, consequentemente, para 
estruturas com o desenvolvimento vertical e escala que os aerogeradores e os apoios da linha elétrica aérea 
apresentam. Igualmente, não significa que não há impacte visual, ou que não há exposição, a observadores 
ou povoações. No cômputo geral são áreas expostas a uma presença humana menos representativa da área 
de estudo. 

No que se refere à Sensibilidade Visual da Paisagem, de acordo com carta apresentada, regista um 
predomínio da classe de Sensibilidade Visual da Paisagem “Média”. A classe de “Baixa” surge como a segunda 
classe dominante cujas áreas se distribuem por toda a área de estudo, nalguns casos, com uma expressão 
espacial significativa a par de outras áreas de menor dimensão e muito mais fragmentadas. Tem a sua maior 
expressão no quadrante oeste-sul, sendo mais expressiva na parte mais adjacente ao limite do buffer da área 
de estudo. 

Relativamente às componentes do projeto as mesmas localizam-se nas seguintes classes de Sensibilidade 
Visual: 

 Aerogeradores M20 e M21 – “Elevada” 

 Linha Elétrica Aérea – maioritariamente em “Média” e, parte, em “Elevada”. 

 Acessos – “Média” e em “Elevada”. 

 Valas de cabos - “Média” e em “Elevada”. 

4.4.2 Avaliação de Impactes 

Na fase de construção, os impactes estruturais e funcionais decorrem da desmatação, desflorestação e da 
alteração da morfologia natural do terreno são negativos e de uma maneira geral pouco significativos. 

Será durante a fase de construção a que se assistirá a alterações de maior significado mas cuja forma e 
expressão visual definitiva se assumirá após esta, como será o caso da desflorestação, desmatação e 
alterações de morfologia do terreno. São impactes que resultam de diversas ações que vão decorrendo 
durante a fase de construção e que, no seu conjunto, se expressam num impacte visual que habitualmente 
se designa por “Desordem Visual”. Dentro deste conjunto, destacam-se sobretudo a formação de poeiras, 
percetíveis a maiores distâncias, e que se reflete na diminuição da visibilidade, sobretudo, localmente, e a 
montagem dos aerogeradores e dos apoios em altura, também ela percecionada a maiores distâncias, 
impacte este que é reforçado pela presença de gruas de apoio à montagem em altura. 

Nesta fase, irá verificar-se a diminuição da visibilidade devido ao aumento dos níveis de poeiras em 
suspensão. A montagem dos aerogeradores e dos apoios da Linha Elétrica com recurso a gruas, cabos e 
balizagem aérea. Os impactes visuais negativos projetados sobre o território, na fase de montagem, que se 
consideram como mais relevantes fazem-se sentir sobre as povoações - Observadores Permanentes - mais 
próximas dos locais de implantação, sobre as vias de comunicação e sobre áreas sensíveis em termos cénicos. 
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Considera-se este impacte negativo, direto, certo, local, temporário, reversível, reduzida a média magnitude 
e pouco significativo a significativo (Pontualmente. Observadores Permanentes: Povoações de Alto da 
Escaleira e Cascano (apoios da Linha Elétrica); Observadores Temporários: N225 (M21); CM1169 (M20 e M21) 
e CM1169 e CM1186 (apoios da linha) e Áreas de Qualidade Visual “Elevada” e “Muito Elevada” na 
envolvente aos aerogeradores e à Linha Elétrica). 

Não decorrente, diretamente, da expressão visual das ações em si, acima referidas, mas sim do resultado 
final delas, destacam-se impactes de natureza visual, mas por perda de valor cénico, resultante da destruição 
de valores visuais naturais associados às diferentes áreas objeto de intervenção. No que se refere à afetação 
de afloramentos rochosos ou de superfícies contínuas de substrato rochoso destacam-se como mais 
relevantes as áreas afetas aos diversos acessos, sobretudo aos apoios da linha, fundações e plataformas dos 
aerogeradores.  

No que se refere à afetação da vegetação destaca-se como sendo mais relevante a faixa de proteção/servidão 
legal das linhas. São valores visuais naturais subtraídos à Paisagem pelo projeto, de forma permanente e 
irreversível. 

A perda de valores visuais naturais decorre sobretudo da abertura de acessos dedicados e da criação das 
plataformas de trabalho para a implantação e montagem dos apoios e abertura da “Faixa de 
Proteção/Servidão Legal” da Linha Elétrica em avaliação. Considera-se este impacte negativo, direto, certo, 
permanente, local, irreversível, média elevada e significativo (Implantação dos acessos aos apoios e apoios 
da linha sobre afloramentos rochosos e/ou superfícies contínuas de substrato rochoso). 

Na fase de exploração, os impactes decorrem fundamentalmente do carácter visual intrusivo e permanente 
que as várias componentes do projeto assumem na paisagem. 

Os impactes serão tanto mais significativos quanto mais visível for a área de implantação das componentes 
do projeto bem como as próprias. A afetação local pode ser relevante, na área direta da sua implantação, 
assim como na envolvente, mais distante, definida pela área de estudo.  

A implantação do projeto traduz-se, por um lado na perda física irreversível de valores visuais existentes, 
neste caso naturais, como os matos e/ou os afloramentos rochosos, que deixam de estar presentes na fase 
de exploração, e em seu lugar, e por substituição, passam a existir as componentes do projeto, em si mesmas, 
geradoras de impacte visual, quer a expressão visual da degradação infligida aos referidos valores/atributos 
naturais/visuais da paisagem, como é caso dos afloramentos afetados na sua integridade física. 

Por outro lado, sem que se traduza numa perda física de valores, a presença das estruturas dos 
aerogeradores traduz-se na afetação cénica quer do local quer das áreas que se situam dentro da bacia visual, 
de que se destacam as Áreas com Qualidade Visual “Elevada” e “Muito Elevada”, cuja integridade visual é 
também afetada pelo impacte visual, assim como as povoações – Observadores Permanentes – e as vias de 
circulação – Observadores Temporários.  

De acordo com as bacias visuais apresentadas para cada um dos aerogeradores, verifica-se que, os mesmos 
são, potencialmente, visíveis numa parte muito significativa do território delimitado pelo limite da área de 
estudo. Acresce referir que, as bacias visuais sobre o território, de cada um dos aerogeradores – M20 e M21 
-, não são substancialmente diferentes entre si, dado que a distância entre ambos se situa na ordem dos 
2 km, o que neste caso particular, não determinou diferenças significativas. 

No que se refere às povoações – Observadores Permanentes –, afetadas na sua integridade visual, destacam-
se as povoações/aglomerados urbanos sobre as quais o impacte visual negativo potencial se faz sentir e que 
tende para significativo. 

 M20: Cascano e Perfadeira. 

 M21: Alto da Escaleira, Algodres de Cima e Carvalha. 

 Linha Elétrica Aérea e apoios: Alto da Escaleira e Cascano.  
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No caso da Linha Elétrica, considera-se que os apoios que se situam mais próximos de algumas habitações 
da povoação de Cascana poderão representar um impacte visual negativo que tende para significativo 
estando dependente das suas características físicas, da sua localização e da distância de cada um deles. 
Havendo vãos maiores entre apoios e, consequentemente, um menor número de apoios, o impacte visual 
negativo poderá tender para pouco significativo. 

No que se refere aos – Observadores Temporários – destacam-se, sobretudo, as vias rodoviárias: a N225, o 
CM1169 e o CM1186, sobre as quais, em maior ou menor extensão, o impacte visual negativo se faz sentir, 
gerado por cada um dos aerogeradores e linha em avaliação. 

 M20: CM1169. 

 M21: N225, CM1169. 

 Linha Elétrica Aérea e apoios: CM1186. 

No que se refere à projeção do impacte visual sobre áreas que revelam maior qualidade cénica – Áreas de 
Qualidade Visual “Elevada” e “Muito Elevada” - verifica-se que ambos os aerogeradores têm um impacte 
visual negativo sobre estas áreas. No entanto, a grande maioria das áreas desta classe tem uma localização 
que, como se revela distante do local de implantação dos aerogeradores a mesma é minimizadora do impacte 
que se faz, potencialmente, sentir sobre as mesmas. Considera-se o impacte negativo, direto, certo, 
permanente, local/regional, irreversível, média magnitude a pouco a significativo a significativo 
(Observadores Permanentes: Povoações de Cascano e Perfadeira (M20), Alto da Escaleira, Algodres de Cima 
e Carvalha (M21) e Alto da Escaleira e Cascano (apoios da Linha Elétrica); Observadores Temporários: N225 
(M21); CM1169 (M20 e M21) e CM1186 (apoios da Linha Elétrica) e Áreas de Qualidade Visual “Elevada” e 
“Muito Elevada” na envolvente aos aerogeradores e da Linha Elétrica). 

No que se refere aos impactes cumulativos consideram-se como sendo geradores de impactes cumulativos, 
a presença na área de estudo de outras infraestruturas, ou estruturas, de igual ou de diferente tipologia, ou 
ainda, outras perturbações que contribuam sinergeticamente para a alteração estrutural e/ou funcional e/ou 
perda de qualidade visual da Paisagem. Havendo sobreposição espacial e temporal dos impactes gerados, 
em qualquer uma das fases, tal traduzir-se-á em impactes cumulativos. 

Na área de estudo (buffer), ocorrem projetos de igual e de diferente tipologia, por vezes interdependentes - 
parques eólicos, linhas elétricas aéreas e subestação - que se traduzem na existência de impactes 
cumulativos.  

A nível de projetos de igual tipologia, considera-se que o projeto concorre com duas tipologias: parque eólico 
e linha elétrica aérea. Quer os aerogeradores quer as linhas, mas, sobretudo, os respetivos apoios, têm uma 
característica comum que é a do desenvolvimento vertical. O desenvolvimento em altura destas estruturas 
contribui de forma muito negativa para a alteração do campo visual, ao se constituírem como uma intrusão 
visual, cujo impacte visual negativo se projeta a vários quilómetros. A intrusão visual de cada componente é, 
neste caso, reforçada pelo conjunto, e traduz-se no seccionamento do horizonte visual, tendo as linhas 
elétricas existentes e os aerogeradores como as componentes que mais contribuem para este efeito. Na área 
de estudo identificam-se outros projetos das referidas tipologias.  

No que se refere aos parques eólicos, estão identificados cerca de 43 aerogeradores que compõem os vários 
parques eólicos e respetivos subparques aos quais acrescem mais dois do Sobreequipamento do Parque 
Eólico de Mourisca em avaliação. 

O impacte visual gerado pelos dois aerogeradores, em si mesmos, projeta-se para além do seu local de 
implantação, afetando a integridade visual de áreas de Qualidade Visual Elevada, as povoações existentes, 
as vias e o sistema de vistas, mas em termos de impactes cumulativos não se traduz num que se configure 
como muito significativo. 

No que se refere às linhas elétricas - infraestruturas lineares – existentes, destaca-se a Linha dupla de Muito 
Alta Tensão, a 400kV, que faz a ligação entre Bodiosa-Armamar/Bodiosa-Valdigem a par de outras que 
atravessam o território. As linhas em causa, sobretudo, os apoios, são responsáveis pelo 
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seccionamento/compartimentação do campo de visão e intrusão visual no horizonte visual e na Paisagem, 
assim como determinam uma alteração de escala e de referências visuais. No que se refere à Linha Elétrica 
em avaliação considera-se que a mesma não representa um impacte visual negativo cumulativo que se 
considere como significativo. 

Do conjunto dos diversos projetos, que ocorrem na área de estudo, resultam impactes desqualificadores da 
Paisagem contribuindo para a perda de valor cénico da Paisagem. O impacte visual negativo e cumulativo do 
conjunto dos projetos existentes, quer pela sua expressão vertical, quer pela sua distribuição quer ainda pela 
contaminação visual de um território à escala regional considera-se como estando a um nível muito 
significativo. 

4.5 SOLOS E USO DO SOLO 

4.5.1 Caracterização da Situação Atual 

De acordo com a carta de solos do Atlas do Ambiente (escala 1:1 000 000) a unidade pedológica presente na 
área de estudo do Sobreequipamento do Parque Eólico de Mourisca e Linha Elétrica associada, corresponde 
a Cambissolos Húmicos (de rochas eruptivas na implantação do AGM21 e de xistos na implantação do 
AGM20). De acordo com a caracterização do EIA, estes solos de origem granítica ocorrem normalmente em 
zonas planas ou de declive moderado, húmidas e de altitude, e são pouco profundos e muitas vezes 
cascalhentos, sendo solos “jovens” com minerais primários, altos teores de silte e pouco profundos, tendo 
muito baixa permeabilidade e limitações para trafegabilidade e alta erodibilidade, sendo solos de baixa 
aptidão agrícola. 

Relativamente à capacidade de uso do solo o EIA verificou que a área de estudo deste projeto assenta sobre 
a classe F (onde se implantam dois aerogeradores) e sobre o complexo das classes A+F (este intercetado por 
um troço da Linha Elétrica associada) dominando assim os solos de classe F (81,59%). 

Quanto à ocupação dos solos, e já na área de estudo do projeto, dominam as áreas de mato (cerca de 50%), 
e as áreas agrícolas com Pastagens/forragens (20%), incidindo ainda sobre Prados (12,5%), Afloramentos 
rochosos/rocha nua (10%), Povoamento florestal – eucaliptal (2%), Povoamento florestal – pinheiro bravo 
(0,8%), Povoamento florestal – outras coníferas (0,4%) e áreas artificializadas (4%). 

4.5.2 Avaliação de Impactes 

É durante a fase de construção do Sobreequipamento, com a construção das infraestruturas que constituem 
o projeto, instalando-se não só elementos definitivos, mas também elementos de instalação temporária, que 
o impacte sobre o solo será mais significativo. Só na fase final da construção é que parte das áreas das 
plataformas e todas as áreas das valas de cabos serão objeto de uma recobertura com terra vegetal com vista 
à renaturalização dos terrenos afetados. Contudo, para além de ser necessário beneficiar os acessos já 
existentes estão também previstos novos ramais de acesso aos dois aerogeradores, tornando o impacte no 
solo um pouco mais significativo.  

No que diz respeito à capacidade de uso do solo, e conforme acima referido só um troço da Linha Elétrica 
aérea (que ligará o Sobreequipamento à subestação existente) é que incide sobre o complexo A+F. A classe 
F é afetada por ambos os aerogeradores, respetivas plataformas de montagem e pela totalidade das valas de 
cabos, mas é considerado no EIA que tais afetações da classe F não se assumem como um impacte 
significativo, uma vez que se trata de solos com severas limitações para uso florestal, pastagens e matos.  

Ainda durante a fase de construção, com trabalhos de desmatação, movimentação de terras (escavações e 
aterros), os solos ficarão mais suscetíveis à ação dos agentes erosivos e o impacte associado à erosão é 
considerado negativo, direto, certo, de magnitude reduzida, pouco significativo, local, reversível e 
temporário. 
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A fase de construção potencia ainda a compactação dos solos, sendo assumida a descompactação dos solos 
afetados. 

O EIA considera assim, que os principais impactes na ocupação e uso do solo serão negativos, diretos, de 
magnitude reduzida, pouco significativos, certos, de âmbito local, irreversível (para os elementos definitivos 
durante o tempo de vida útil do projeto) e reversível para os elementos temporários, estando assumido que 
grande parte das áreas correspondentes às plataformas, ao estaleiro de apoio à obra e às valas de cabos 
serão recuperadas no final da obra, o que não irá impedir que sejam desmanteladas algumas destas 
infraestruturas no final da vida útil do projeto na fase de desativação procedendo-se posteriormente à 
reposição das condições naturais.  

Foi também abordada a suscetibilidade de algumas ações originarem derrames acidentais de óleos, 
combustíveis ou outras substâncias poluentes que podem originar contaminação pontual do solo durante os 
trabalhos sobretudo na fase de construção, podendo dar origem a um impacte negativo, direto, de 
magnitude reduzida, pouco significativo, temporário, reversível e localizado. 

Na fase de exploração, e de acordo com o previsto, parte das áreas afetadas na fase de construção serão 
renaturalizadas (plataformas, estaleiro e valas de cabos) protegendo estas zonas, também dos processos 
erosivos. 

Quanto aos impactes negativos já acima considerados permanentes, estes irão manter-se.  

Concorda-se com as medidas de minimização impostas no EIA em matéria solos, para as fases de 
planeamento e desenvolvimento do projeto, construção, exploração e desativação. 

4.6 RECURSOS HÍDRICOS 

4.6.1 Caracterização da Situação Atual 

Recursos Hídricos Superficiais 

A área de estudo do Sobreequipamento do Parque Eólico de Mourisca insere-se na Região Hidrográfica n.º 3 
– Douro (RH3). A RH3 é uma região hidrográfica internacional com uma área total em território nacional de 
19 218 km2. Integra a bacia hidrográfica do rio Douro e as bacias hidrográficas das ribeiras de costa, incluindo 
as respetivas águas subterrâneas e águas costeiras adjacentes. 

A área abrangida pelo Sobreequipamento do Parque Eólico de Mourisca e Linha Elétrica associada, insere-se 
na sub-bacia do Paiva e, ainda que ligeiramente, na sub-bacia do Douro (parte final do buffer de estudo da 
Linha Elétrica, junto à subestação existente). A nível local a área de estudo insere-se sobretudo nas sub-bacias 
denominadas rio Mau (PT03DOU0462) e rio Covo (PT03DOU0468). 

Verifica-se ainda que na área de estudo do Sobreequipamento não estão presentes linhas de água 
classificadas como massas de água no âmbito da DQA, verificando-se que os trechos de linhas de água 
existentes (referenciadas na carta militar) não apresentam expressividade. São linhas temporárias, com 
escoamento efémero, escoando apenas durante ou imediatamente após os períodos de precipitação intensa. 

Mais se verifica que não existem linhas de água a intersetar infraestruturas do projeto, tais como 
aerogeradores, plataformas, valas de cabos, acessos a construir (novos). Por outro lado, verifica-se que a 
Linha Elétrica aérea é intersectada por vários trechos de linhas de água, também estas sem qualquer 
expressão no terreno, não obstante, em fase de projeto de execução será tido em linha de conta a 
salvaguarda das mesmas no que respeita à colocação dos apoios. Mais se refere que, sempre que se 
considerar necessário, está previsto, em fase de projeto de execução, um sistema de drenagem adequado. 

Não se encontram captações de água superficiais para consumo público e respetivos perímetros de proteção 
na área abrangida pelo projeto. 

No que se refere à qualidade da água, não foram identificadas pressões hidromorfológicas significativas, 
resultantes de alterações morfológicas, na área de estudo e envolvente próxima. 
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Estima-se que, atualmente, a carga poluente gerada na área da sub-bacia hidrográfica do rio Mau seja de 
19,8 ton/ano, de acordo com o PGRH do Douro. Na sub-bacia do rio Mau a carga de azoto e fósforo é de 
origem essencialmente agrícola e pecuária.  

Relativamente à sub-bacia hidrográfica do rio Varosa, esta apresenta uma carga poluente total de cerca de 
64,6 ton/ano, em que a carga de azoto e fósforo é de origem essencialmente agrícola. Por sua vez, estima-se 
que a carga poluente gerada na área da sub-bacia hidrográfica do rio Covo seja de 47,8 ton/ano. Na sub-bacia 
do rio Covo a carga gerada de azoto e fósforo é de origem essencialmente pecuária e agrícola, 
respetivamente. 

Localmente, e no que diz respeito a descargas de poluentes, não se identificaram na área de estudo pressões 
tópicas (rejeição no meio hídrico) licenciadas e/ou identificadas/inventariadas. Contudo, de acordo com a 
informação cedida pela DRAP identificaram-se várias explorações pecuárias (ovinos/caprinos e bovinos), 
maioritariamente de pequena dimensão, que utilizam espaços dentro da área de estudo. Apenas se destacam 
duas explorações intensivas de aves com alguma dimensão (237CN e 630 CN) que se localizam a mais 270 m 
do aerogerador M21. Estas atividades podem representar uma fonte poluente para o meio hídrico. 

Em relação ao Estado Ecológico e Estado Químico, as massas de água dos rios Mau e Covo atingiram o estado 
“Bom” e “Desconhecido”, respetivamente. Por sua vez, o rio Varosa apresenta Estado Químico “Bom” e 
Estado Ecológico “Excelente”. 

Relativamente ao Estado Global, para estas três massas de água, este é “Bom e Superior”. 

Recursos Hídricos Subterrâneos 

De acordo com a delimitação constante do PGRH da RH3, a área de estudo localiza-se na bacia da massa de 
água subterrânea Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro (PTA0x1RH3), com 18 735,92 km2 de área. 

A unidade Hidrogeológica Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro, é caracterizada por sistemas de 
natureza fissurada, sustentados por rochas granitóides e metassedimentares do Maciço Hespérico. Em regra, 
as características geológicas da região hidrográfica do Douro estão associadas a baixa condutividade 
hidráulica, a forte heterogeneidade espacial e a incerteza da sua aptidão hidrogeológica, resultando em 
produtividades reduzidas. Contudo, os aquíferos não devem ser descurados, pois são a origem de 
abastecimento agrícola e doméstica de populações pequenas. 

Segundo o PGRH do Douro, não se conhecem aquíferos com interesse regional na área de estudo. De um 
modo geral, os caudais possíveis de explorar nesta massa de água são bastante baixos. 

Nos maciços rochosos como o da área em estudo, compostos por rochas ígneas fraturadas e alteradas, pode 
considerar-se a existência de um sistema hidrogeológico de circulação sub-superficial de água, que 
corresponde em média aos primeiros 10 m de profundidade, caracterizando-se por ser um meio poroso e 
fraturado e que apresenta um caráter sazonal, com maior expressão na estação húmida. 

Existe ainda um outro sistema de circulação de água em profundidade, onde a água circula na franja fraturada 
e descomprimida da rocha e na zona de rocha sã e fraturada com percursos maiores. Este segundo sistema 
de circulação de água subterrânea mantém-se durante a estação seca. 

A recarga do sistema hidrogeológico é direta, através da infiltração da água da precipitação ao longo das 
descontinuidades do maciço rochoso, verifica-se a descarga em geral na rede hidrográfica. 

Na área de estudo do projeto, encontram-se identificadas duas captações subterrâneas. Uma das captações 
corresponde a um furo vertical de uso particular para consumo humano e localiza-se a cerca de 300 m do 
aerogerador M21, na freguesia de Pendilhe. A outra captação, localizada a 600 m do aerogerador M20, 
corresponde a um poço particular para rega e fica na freguesia de Vila Cova a Coelheira. 

Não existem pontos de água dentro da área de estudo e também não existem perímetros de proteção de 
captações de águas subterrâneas destinadas ao abastecimento público. 
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Também não são conhecidas na área de estudo eventuais pedidos de prospeção e pesquisa de águas minerais 
naturais, captações de água de nascente, concessões de água mineral natural, captações de água mineral 
natural e respetivos perímetros de proteção. Mais se refere, que a captação de água mineral natural, mais 
próxima, encontra-se a cerca de 5 km a NO do limite da área de estudo do Sobreequipamento do Parque 
Eólico de Mourisca. 

A captação (furo vertical) mais próxima da área de estudo e que faz parte da rede de qualidade da água do 
Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro encontra-se a mais de 3 km a este da área de estudo do 
projeto, localizada na freguesia de Touro, com o código 157/C6. 

Relativamente à qualidade de água, para o parâmetro pH, constata-se que os resultados obtidos se 
encontram maioritariamente abaixo do VMR. Já no que diz respeito ao Azoto Amoniacal, constatam-se 
maioritariamente, valores acima do VMR, mas abaixo do VMA. Nos últimos 3 anos, os valores encontram-se 
abaixo do VMR. 

Para os nitratos, observa-se que no período em análise se registaram valores abaixo do VMR. 

De acordo com a classificação do SNIRH, verifica-se que entre 2017 e 2019, a classe é superior a A3, como 
tal, as águas não se encontram aptas para ser utilizadas para consumo humano. 

Na área de estudo, a massa de água apresenta vulnerabilidade “baixa e variável” tendo em conta que é 
composta por rochas ígneas fraturadas e alteradas. 

Dada a inexistência de pressões significativas, assume-se que esta massa de água não se encontra em risco. 

4.6.2 Avaliação de Impactes 

Recursos Hídricos Superficiais 

As principais ações da fase de construção que poderão, potencialmente, causar impactes nos recursos 
hídricos superficiais relacionam-se com a desmatação e movimentação de terras (decapagem e escavação), 
circulação de veículos e maquinaria junto a linhas de água e manuseamento de substâncias poluentes. 

Como resultado destas ações, é possível a ocorrência dos seguintes efeitos negativos: 

 Potenciação do risco de erosão, ou seu incremento, quando esse fenómeno é já existente, com 
consequente aumento do transporte de sedimentos; 

 Cargas elevadas de material sólido por arrastamento devido a escorrências da água da chuva que podem 
provocar a colmatação dos leitos dos cursos de água e a obstrução de passagens e estrangulamentos 
naturais ou artificiais neles existentes; contaminação das linhas de água, por arrastamento de 
substâncias poluentes resultantes de eventuais derrames, ou do seu inadequado armazenamento. 

Conforme referido na caracterização da situação atual, verifica-se que não existem linhas de água a 
intersetadas pelas infraestruturas do projeto, tais como aerogeradores, plataformas, valas de cabos, acessos 
a construir e a beneficiar. 

Verifica-se, no entanto, que o acesso existente (CM1169), e que não será alvo de obras de construção civil, é 
intersetado por três trechos de linhas de água, referenciados na carta militar, sem expressão no terreno e de 
escorrência preferencial das águas da chuva, em períodos de precipitação intensa. Ainda assim, prevê-se a 
execução de um sistema de drenagem adequado, nomeadamente valetas de drenagem, que permite a 
manutenção do normal escoamento superficial.  

Durante a fase de construção é necessário garantir que as linhas de água existentes na área de estudo, não 
são obstruídas, com a execução das infraestruturas que integram o projeto e com a deposição indevida de 
materiais resultantes das escavações. Caso contrário poderá gerar-se um impacte negativo, de magnitude 
reduzida face à reduzida dimensão da obra prevista, pouco significativo face ao contexto envolvente, de 
âmbito local, improvável, permanente, reversível e direto.  
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Conforme referido, foram definidas medidas que anulam este impacte, considerando-se que as mesmas 
sejam adequadamente cumpridas e por isso é que se considera este impacte improvável. 

Nas atividades de limpeza na zona de implantação das obras que envolvem essencialmente operações de 
desmatação, remoção da camada superficial do solo e terraplanagens, caso ocorra precipitação, poderão, 
conforme anteriormente referido, ocorrer fenómenos erosivos, produzindo sedimentos que poderão afluir 
às linhas de água, causando a sua turvação e afetando a sua qualidade, mas, pelo facto de não ocorrerem 
linhas de água com expressão e em regime permanente na área de estudo do Sobreequipamento e 
envolvente próxima, este será pouco provável. 

Em relação à instalação dos apoios da Linha Elétrica, não são de prever impactes sensíveis nos meios hídricos 
superficiais, uma vez que será evitada a colocação de apoios a menos de 10 m do leito de linhas de água. 

Em períodos secos e dias ventosos, poderá ter-se o mesmo efeito, decorrente da deposição de poeiras 
associada à circulação de máquinas e viaturas. 

O tráfego de veículos afetos à obra, o funcionamento de máquinas e equipamentos, são ações suscetíveis de 
originar derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outras substâncias poluentes que podem originar 
contaminação pontual dos recursos hídricos. Também as atividades de estaleiro, concretamente os WCs, 
podem conduzir à produção de escorrências de águas residuais que, em caso de infiltração, provocarão 
alterações na qualidade físico-química e bacteriológica da água. Dado que a obra tem uma dimensão 
reduzida e que serão utilizadas quantidades pequenas de substâncias poluentes, considera-se essa eventual 
ocorrência um impacte negativo que se poderá anular com a aplicação de medidas adequadas, de magnitude 
reduzida, pouco significativo, de âmbito local, pouco provável, temporário, reversível, direto e minimizável 
(uma eventual ocorrência seria imediatamente contida de acordo com as medidas e cuidados a considerar 
em fase de obra). 

Durante a fase de exploração, não se prevê consumo de água, nem produção de águas residuais, devido 
exclusivamente ao projeto, por isso, não é previsível que o consumo de água gere impactes. 

Em termos da qualidade da água, os potenciais impactes encontram-se relacionados com situações de 
acidente, resultantes das operações de manutenção e reparação/substituição de materiais e equipamentos, 
onde serão manuseados entre vários produtos poluentes, entre outros, óleos novos e usados, cuja descarga 
acidental poderá provocar situações de contaminação que, em última análise, atingirão os meios hídricos. 

Este impacte é considerado de magnitude reduzida, pouco significativo, de âmbito local, improvável, 
temporário, reversível, imediato, indireto e minimizável. 

Recursos Hídricos Subterrâneos 

Na fase de construção os impactes no sistema hidrológico estão relacionados com a compactação de 
terrenos, redução da área de infiltração e com a eventualidade de contaminação devido a derrames 
acidentais de substâncias poluentes. 

Atendendo à pequena dimensão das intervenções, e que as escavações necessárias à instalação das 
diferentes estruturas atingirão pequena profundidade, da ordem dos 3 m no caso das fundações dos 
aerogeradores, e que estas fundações se situam em área de cumeada ou próximo do topo de vertente, não 
se prevê que os trabalhos inerentes à fase de construção do Sobreequipamento determinem a interseção de 
níveis freáticos. 

Por outro lado, não se identificaram exsurgências de água subterrânea na área de estudo, não se prevendo 
que as escavações necessárias intersetem zonas de circulação preferencial de água. Acresce ainda que a 
duração da fase de construção será reduzida pelo que estes feitos não se farão sentir de forma prolongada. 

A movimentação de veículos e maquinaria na área de intervenção provocará a compactação dos terrenos, 
modificando as condições naturais de infiltração. A presença das plataformas e do estaleiro (na fase de 
construção), dos acessos, dos apoios da Linha Elétrica, e dos aerogeradores, que se prolongam para a fase 
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de exploração, diminuem a área de infiltração das águas da precipitação, ainda que o material utilizado na 
pavimentação dos acessos não seja impermeável. 

Outro aspeto relevante prende-se com a remoção de vegetação, que detém um papel importante na 
retenção e infiltração da água. A desmatação será, contudo, restrita ao local de implantação dos 
aerogeradores e respetivas plataformas, valas de cabos, apoios da Linha Elétrica, e à envolvente dos acessos 
a beneficiar e a construir. Este facto, associado também à impermeabilização provocada pela instalação de 
infraestruturas, favorece um maior escoamento superficial e consequente arrastamento dos materiais mais 
finos. Estes impactes negativos não representam, contudo, consequências significativas, tendo em conta que 
a extensão das áreas a limpar/ desmatar, impermeabilizar e compactar é muito reduzida. 

A eventual utilização de explosivos na abertura dos caboucos para a fundação de cada aerogerador e na 
abertura dos novos troços do acesso aos aerogeradores, e das valas para instalação dos cabos elétricos e dos 
caboucos da Linha Elétrica poderá contribuir para alterar localmente o padrão de fracturação do maciço 
rochoso e, consequentemente, do padrão de circulação das águas subterrâneas. No entanto, considera-se 
essa eventual afetação pouco provável e sem efeitos na utilização da água subterrânea. 

A diminuição de infiltração das águas, quer seja pela redução da porosidade dos terrenos, quer seja pela 
diminuição da área de infiltração, provocará nesses locais uma redução da recarga do sistema hidrogeológico 
da área em estudo, mas que dada a reduzida dimensão deste fenómeno, não é previsível que o conjunto do 
sistema possa ser afetado. Considera-se, por isso, a redução da área de infiltração um impacte negativo, 
direto, de magnitude reduzida, pouco significativo, de âmbito estritamente local, certo, permanente, 
reversível (em parte devido à redução da área impermeabilizada pela descompactação das áreas de serventia 
após conclusão das obras, e por isso, minimizável). 

Este fenómeno é passível de minimização pela utilização de materiais permeáveis e pela limitação da 
circulação de viaturas ao estritamente necessário. 

Na fase de exploração, caso se verifique a aplicação correta das medidas de minimização propostas, as ações 
decorrentes desta fase não afetarão a qualidade da água. 

Contudo, durante as ações de manutenção ou reparação/substituição de materiais e equipamentos, poderão 
ocorrer derrames acidentais de óleos e/ou combustíveis decorrentes dessas operações. Os mesmos terão de 
ser imediatamente contidos, de acordo com as medidas de minimização propostas. O adequado 
encaminhamento dos resíduos resultantes da fase de exploração é também um fator crucial para a 
minimização dos impactes. A eventual ocorrência de situações deste tipo representa um impacte negativo 
sobre a qualidade da água, direto, improvável, de magnitude reduzida, pouco significativo, temporário, 
reversível e localizado. 

A impermeabilização do terreno efetua-se em pequenas áreas associadas às fundações das torres dos 
aerogeradores, aos acessos a beneficiar e a construir (ainda que o material utilizado na pavimentação dos 
acessos não seja impermeável) e aos apoios da Linha Elétrica, não determinando uma redução significativa 
da área de recarga do sistema hidrogeológico.  

Na fase de exploração a área a ocupar pelas infraestruturas do Sobreequipamento é significativamente 
inferior à registada na fase de construção, dado que foram, entretanto, repostas/naturalizadas as áreas de 
trabalhos anexas aos acessos, valas de cabos, grande parte das plataformas dos aerogeradores e envolvente 
dos apoios da Linha Elétrica. Considera-se, por isso, a presença da área impermeabilizada como um impacte 
negativo, direto, de magnitude praticamente nula, pouco significativo, de âmbito local, certo, permanente 
(considerando o tempo de vida útil do projeto) e reversível (anula-se a longo prazo com a desativação do 
projeto). 
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4.7 PATRIMÓNIO CULTURAL 

4.7.1 Caracterização da Situação Atual 

De acordo com o EIA, para o desenvolvimento da avaliação de impactes sobre bens do Património Cultural, 
os trabalhos de caracterização da situação de referência obedeceram a uma série de procedimentos 
metodológicos fundamentados em critérios específicos de atuação e faseamento em etapas de 
desenvolvimento da pesquisa.  

Os trabalhos tiveram como uma das suas orientações, a Circular “Termos de referência para o descritor 
Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental”. 

Para o efeito foram previamente definidas três áreas de intervenção que, em grande medida, condicionam 
as propostas de medidas de minimização para os impactes detetados, a saber: 

 Área de Incidência Direta (AID): área que corresponde à zona que é afetada diretamente pelos trabalhos 
de construção ou outro tipo de modificações da topografia pré-existente; 

 Área de Incidência Indireta (AII): área que se estende entre a AID e cerca de 50 m para além dos seus 
limites e que poderá vir a ser eventualmente afetada por trabalhos associados ao Sobreequipamento 
do Parque Eólico, como a movimentação de maquinaria pesada; 

 Zona Envolvente (ZE): área situada entre o limite da AII e o limite da Área de Estudo (AE); 

 Área de Estudo (AE): zona que se estende até cerca de 2 000 m para além dos limites definidos em 
Projeto, com o objetivo de contextualizar e caracterizar de forma mais efetiva as potenciais realidades 
culturais inventariadas na AID e na AII. 

Para a Linha Elétrica, e em conformidade com a referida Circular, foi avaliado um corredor de 400 m de 
largura em toda a extensão do traçado, identificado pelo EIA como pertencendo à sua AID, cujo valor total é 
de cerca de 226,4 hectares. 

Refere ainda que o “espaço compreendido dentro da ZE foi apenas objeto de uma caracterização sumária a 
partir das informações bibliográficas e cartográficas”. 

Para a obtenção da informação relevante o EIA apresenta duas etapas principais:  

1. Pesquisa documental: 

 Consulta de bibliografia especializada e não especializada existente que se referisse a ocorrências 
de natureza cultural dentro dos limites da AE; 

 Consulta de relatórios produzidos no âmbito de Estudos de Impacte Ambiental (EIA) e similares 
realizados dentro dos limites da AE; 

 Consulta de bases de dados de instituições públicas da área da gestão do Património Cultural 
atualmente integrados na estrutura da Direção Geral do Património Cultural (DGPC), 
especificamente: 

- Base de dados “Endovélico”, relativa ao Património Arqueológico; 

- Base de dados do sistema “Ulysses”, relativa ao Património que beneficia de qualquer figura 
de proteção legal; 

 Consulta de documentação referente a instrumentos de gestão e ordenamento territorial válidos 
para a AE; 

 Estudo da toponímia e da cartografia da AE, por forma a avaliar da possibilidade de inventariar 
existências patrimoniais que sejam sugeridas por topónimos específicos ou por uma configuração 
topográfica particular; 
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 Recolha de informações orais que possam ser relevantes para uma correta caracterização da 
situação de referência do descritor dentro dos limites da AE; 

 Consulta eventual a investigadores que desenvolvam os seus trabalhos na área de enquadramento 
geral do Projeto, especialmente no domínio da investigação arqueológica sistemática, incluindo os 
serviços municipais de Arqueologia, se existentes. 

2. Trabalhos de campo: 

 Prospeção sistemática da AID e AII do Projeto, sempre que as condições de visibilidade e 
acessibilidade o permitissem; 

 Registo fotográfico das diferentes fases do trabalho, bem como de todas as ocorrências detetadas 
na AID e na AII do Projeto; 

 Georreferenciação com auxílio de GPS de todas as ocorrências patrimoniais de natureza cultural 
eventualmente detetadas; 

 Recolha seletiva de materiais, sempre que tal fosse possível e justificado, nos locais inventariados 
nas AID e AII do Projeto, com georreferenciação através de GPS. 

Para efeitos da caracterização de referência para o descritor Património, a área de estudo do projeto de 
Sobreequipamento do Parque Eólico de Mourisca abrange o território de seis freguesias integradas em dois 
concelhos do distrito de Viseu: Castro Daire e Vila Nova de Paiva.  

No capítulo dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação, o EIA regista 20 entradas, repartidas 
por 14 em Castro Daire (um registo como MN – Monumento Nacional, um como SIP – Sítio de Interesse 
Público, dez como IIP – Imóvel de Interesse Público e dois como IM – Interesse Municipal) e sete no município 
de Vila Nova de Paiva (um MN – Monumento Nacional, cinco IIP – Imóvel de Interesse Público e um bem 
ainda em vias de classificação). 

De acordo com o EIA, não existem bens imóveis classificados ou em vias de classificação, incluindo as 
respetivas zonas de proteção, pela AID do projeto, nem mesmo pelos limites da presente AE. 

Quanto ao património arqueológico, o EIA apresenta o seguinte panorama: 

 121 Sítios registados no concelho de Castro Daire, encontrando-se 11 na freguesia de Almofala, 12 na 
de Cujó e dois na de São Joaninho (sete destes sítios estão abrangidos pelos limites da AE do Projeto) – 
são quase todos tumuli megalíticos e pós-megalíticos; 

 172 Sítios no concelho de Vila Nova de Paiva, dos quais 43 pertencem à freguesia de Pendilhe, 46 à 
freguesia de Touro e 19 à freguesia de Vila Cova à Coelheira – 41 destes sítios são abrangidos pela AE do 
Projeto e, mais uma vez, a grande maioria corresponde a tumuli megalíticos." 

No enquadramento apresentado, o EIA refere que o “Megalitismo nesta região iniciou-se, muito 
provavelmente, nos finais do V milénio antes da nossa era, com monumentos de relativas pequenas 
dimensões – tumuli que pouco ultrapassariam os 10 m de diâmetro e envolveriam câmaras sepulcrais simples 
e pouco altas, sem corredor” tendo o “desenvolvimento e complexificação estrutural do fenómeno 
megalítico, na primeira metade do IV milénio antes da nossa era, trouxe consigo os dólmenes de corredor, 
de muito maior tamanho, com tumuli de maior envergadura”. 

A esmagadora maioria dos sítios arqueológicos inventariados pelo EIA no âmbito deste projeto 
“correspondem a tumuli megalíticos ou não megalíticos (da Idade do Bronze), alguns deles com estruturas 
dolménicas visíveis e mais ou menos conservadas. Vários destes exemplares de estruturas funerárias datadas 
dos finais do Neolítico e/ou dos inícios do Calcolítico, foram escavados entre a segunda metade da década 
de 1980 e ao longo da década seguinte por equipas dirigidas por Domingos Jesus da Cruz, no âmbito do seu 
Projeto de doutoramento”. 
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Refere para o concelho de Vila Nova de Paiva, “a Orca do Tanque, a Orca de Merouços, a Orca de Porto 
Lamoso, a Orca dos Juncais, a Orca de Pendilhe ou a Orca do Picoto do Vasco, alguns deles objeto de 
intervenções antigas e projetos de consolidação e restauro recentes”. 

Salienta a classificação como Imóvel de Interesse Público atribuída em 2002, a Casa da Moura ou Orca de 
Pendilhe (CNS 2232) é um monumento composto por uma câmara de planta poligonal com nove esteios e 
corredor longo, conservando-se ainda a laje de cobertura da câmara. Indica ainda a “Orca dos Juncais, ou 
Anta da Queiriga (CNS 308), é conhecida principalmente pela presença de pinturas em seis dos nove esteios 
da câmara e um dos do corredor”, classificada como Monumento Nacional em 1910, “foi intervencionado 
pela primeira vez no primeiro dia do ano de 1896, sob a supervisão de Leite de Vasconcelos”. 

Situada no interior da área de estudo deste projeto, o EIA refere a Orca do Picoto do Vasco (CNS 3767), “um 
dólmen com câmara de pouco mais de 2 m de altura, planta poligonal alongada de oito esteios e pequeno 
vestíbulo de acesso que separa a área da câmara de um longo corredor que desemboca num grande átrio 
onde, supostamente, se realizavam as cerimónias fúnebres” em que o “corredor era aberto e delimitado por 
lajes que forravam as paredes abertas no tumulus”. 

A “partir de meados do segundo milénio e até ao século IX/VIII antes da nossa era as populações que 
habitavam e/ou frequentavam a região construíram cerca de três dezenas de pequenos tumuli, com cinco a 
10 m de diâmetro”, referindo o EIA que cinco “destas estruturas foram escavadas em 1995 num contexto de 
intervenção de salvamento”. 

No concelho de Moimenta da Beira, na Serra da Nave, na freguesia de Alvite, o EIA destaca “as duas estátuas-
menires de Chã das Lameiras ou da Nave, descobertas nos finais da década de 1990 e publicadas há uns 
poucos anos: a estátua-menir Nave 1 (CNS 14709) encontrava-se fincada no solo, aparentemente in situ, 
enquanto que a estátua-menir Nave 2 (CNS 14711) encontrava-se depositada na Quinta dos Caetanos (Nave), 
mas existiam informações de que tinha sido removida de uma localização próxima, onde estava colocada de 
cabeça para baixo”.  

O povoado de Canedotes (CNS 11382), localizado numa plataforma elevada coroada por afloramentos 
graníticos com excelente controlo visual sobre a envolvente, sítio de altura, mas sem estruturas artificiais de 
defesa, assentou-se, entre os séculos X e VIII antes da nossa era, um pequeno grupo de habitantes que aí 
desenvolveram diversas atividades, incluindo a produção metalúrgica (Idade do Bronze).  

No concelho de Vila Nova de Paiva, na freguesia de Vila Cova à Coelheira, o Castro de Vila Cova à Coelheira 
(CNS 11747) teve intervenções arqueológicas nos finais do século passado e inícios do presente, que 
revelaram um contexto ocupado durante a Idade do Ferro, em povoado de pequena dimensão situado num 
esporão baixo do rio Côvo, resguardado visualmente mas fortemente defendido por uma cintura de muralha 
de pedras não aparelhadas que coroa o topo do esporão nas zonas que não possuem defesas naturais tão 
evidentes.  

Existem vários sítios onde apareceram materiais cerâmicos de construção datáveis do período da 
Romanização, mas ainda não se realizaram estudos mais detalhados para caracterizar o povoamento dos 
primeiros séculos da nossa era. Sabe-se da existência de uma via que ligaria as atuais povoações de Castro 
Daire e Vila Nova de Paiva, ao longo da qual se vão distribuindo vários sítios com materiais romanos e/ou 
alto medievais. É o caso de Fráguas (CNS 14779 e 14780), associada toponímica e arqueologicamente à 
exploração e transformação dos minérios de ferro.  

O período alto medieval é marcado, como em outras regiões do centro e centro-sul do país, pelo 
aparecimento dos núcleos de sepulturas rupestres de configuração normalmente antropomórfica. O mais 
importante é o de Carvalhais (CNS 11837), formado por 13 sepulturas que se associam a vestígios de um 
habitat datado entre o Baixo-império e a Alta Idade Média. 

De acordo com o EIA, a “elaboração do inventário de ocorrências de bens culturais foi realizada a partir das 
informações recolhidas em pesquisa documental e em prospeção de campo”. 
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Na base de dados de gestão do património arqueológico “Endovélico”, da DGPC, estão registados 48 sítios 
arqueológicos dentro dos limites da AE do Projeto, a que se acrescentam sete registos detetados em 
prospeção. 

Destas, 55 ocorrências, oito encontram-se na AID, a saber: 

- N.º 8, Senhora da Piedade, monumento megalítico (valor patrimonial Elevado); 

- N.º 9, Capela da Senhora da Piedade, monumento religioso (valor patrimonial Elevado); 

- N.º 10, Cruzeiro 1a, monumento religioso, (valor patrimonial Médio); 

- N.º 11, Cruzeiro 1b, monumento religioso, (valor patrimonial Médio); 

- N.º 12, Trás-da-Eira, monumento megalítico (valor patrimonial Elevado); 

- N.º 13, Orca 3 da Cruz da Nave, mamoa, monumento megalítico (valor patrimonial Elevado); 

- N.º 14, Cruzeiro 2, monumento religioso, (valor patrimonial Médio); 

- N.º 15, Cruzeiro 3, monumento religioso, (valor patrimonial Médio). 

Uma ocorrência localiza-se ainda na AII: N.º 16, Cruzeiro 4 (valor patrimonial Médio). 

 

 

Ocorrências Patrimoniais 
Fonte: EIA 
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4.7.2 Avaliação de Impactes 

De acordo com o EIA foram tidos em consideração os seguintes critérios e procedimentos na avaliação de 
impactes: 

a) Fase de ocorrência: construção, exploração ou desativação; 

b) Tipo de afetação: 

i. Direta: quando a afetação incide sobre ocorrências identificadas na AID do Projeto ou afetações 
físicas sobre ocorrências localizadas na AII; 

ii. Indireta: eventual afetação visual ou de perceção que influencie a leitura de contexto de 
ocorrências situadas na AII do Projeto; 

c) Extensão: superfície afetada relativamente à superfície total estimada da ocorrência – Nula (0%), 
Pontual (<30%), Parcial (≥30% <60%), Ampla (≥60% <95%) ou Total (≥95%); 

d) Magnitude: relação proporcional entre o tipo de ação e o grau de incidência sobre a ocorrência – 
Nula (0%), Pontual (<30%), Parcial (≥30% <60%), Ampla (≥60% <95%) ou Total (≥95%); 

e) Probabilidade: avaliação do grau de certeza da afetação de uma ocorrência por parte de uma 
determinada ação – Pouco Provável, Possível, Muito Provável ou Certo; 

f) Duração: período durante o qual decorrerá a afetação – Permanente ou Temporário.   

A ocorrência n.º 36, Monte dos Cebolinhos/Cebolinhos 7 (CNS 7229), corresponde a uma ocorrência 
localizada numa outra área do país, pelo que não deve ser considerada. O EIA refere ainda outras quatro 
ocorrências, a n.º 4 – Pedra d’Arca (CNS 14623), a n.º 8 – Senhora da Piedade (CNS 11822), a n.º 24 – Orca 1 
da Cruz da Nave (CNS 13451) e a n.º 29 – Orca 3 da Fonte do Corno (CNS 13443), que se encontram 
referenciadas como destruídas.  

Salienta ainda que a ocorrência n.º 8 – Senhora da Piedade situar-se-ia na AID do Projeto, na área da capela 
com o mesmo nome, e foi destruída em 1980, provavelmente por ocasião da construção do edifício religioso 
mais recente. 

No que respeita à avaliação de impactes no que concerne ao fator ambiental Património Cultural e para a 
fase de construção, verifica-se, que no diz respeito às oito ocorrências situadas na AID, que o EIA identifica 
os seguintes impactes: 

- N.º 8, Senhora da Piedade – pouco provável; monumento megalítico (valor patrimonial Elevado); 

- N.º 9, Capela da Senhora da Piedade - pouco provável, compatível; 

- N.º 10, Cruzeiro 1a – muito provável e de magnitude total, severo; 

- N.º 11, Cruzeiro 1b, – certo e de magnitude total, crítico; 

- N.º 12, Trás-da-Eira, – pouco provável, compatível; 

- N.º 13, Orca 3 da Cruz da Nave, – pouco provável, compatível; 

- N.º 14, Cruzeiro 2, – pouco provável, compatível; 

- N.º 15, Cruzeiro 3, – pouco provável, compatível. 

Para a única ocorrência localizada na AII, N.º 16, Cruzeiro 4, o EIA considera o respetivo impacte da fase de 
construção como pouco provável e compatível. 

O EIA regista assim uma ocorrência com avaliação de impacte crítico (n.º 11 – Cruzeiro 1b), uma com 
avaliação de impacte severo (n.º 10 – Cruzeiro 1a) e 48 com avaliação de impacte compatível.  
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No entanto, para duas das ocorrências com impacte compatível, a n.º 12 – Trás-da-Eira (CNS 22155, anta) e 
a n.º 14 – Cruzeiro 2, considera que merecem a aplicação de medidas de minimização específicas devido à 
sua proximidade relativamente ao traçado da Linha Elétrica aérea.  

As ocorrências n.º 10 – Cruzeiro 1a e n.º 11 – Cruzeiro 1b, são cruzeiros de granito que de acordo com o EIA 
mimetizam a Via Sacra, correspondendo a primeira à de maior antiguidade, datando, com elevada 
probabilidade, do século XVIII, época em que terá sido construída a primeira Capela da Senhora da Piedade. 
A ocorrência n.º 11 – Cruzeiro 1b é parcialmente intercetada pela berma projetada do acesso a construir em 
direção ao aerogerador M20, com afetação direta que poderá conduzir à sua destruição, o que implicou a 
atribuição de uma classificação de impacte crítico. A ocorrência n.º 10 – Cruzeiro 1a também se situa muito 
próxima desse acesso, a uma distância de pouco menos de 3 m. Não se prevendo afetação direta que 
provoque a sua destruição, é expectável, contudo, um perigo potencial de afetação física, motivando uma 
avaliação de impacte severo. 

O EIA considera que em fase de projeto de execução, se deverá proceder a uma alteração do desenho de 
uma alternativa de localização do acesso aerogerador M20 que elimine ou reduza a afetação das referidas 
ocorrências. 

As ocorrências n.º 8, 9, 13, 15, apesar de se localizarem na Área de Incidência Direta do projeto, encontram-
se a uma distância bastante elevada das zonas que serão efetivamente afetadas pelas obras necessárias à 
respetiva implementação, não apresentando o EIA medidas de minimização específicas para estas 
ocorrências. 

Quanto à ocorrência nº 16, apesar de se localizar na AII do Projeto, de acordo com o EIA, encontra-se a uma 
distância bastante elevada das zonas que serão efetivamente afetadas pelas obras necessárias à 
implementação do Projeto, pelo que não apresenta medidas de minimização específicas para esta 
ocorrência. 

Para a fase de exploração, o EIA refere que os impactes previsíveis serão essencialmente de natureza visual. 

Para a fase de desativação considera que não é possível avaliar de modo preciso os impactes a que os 
elementos patrimoniais estarão sujeitos durante a fase de desativação. 

Faz-se notar a evidenciada sensibilidade arqueológica da região onde se implanta o projeto, salientando-se 
que na área de implantação poderão ainda vir a ser identificados elementos arqueológicos que se encontrem 
presentemente ocultos pela vegetação ou pelo solo e subsolo. 

No que concerne às medidas de minimização, o EIA apresenta um capítulo global onde integrou todas as 
medidas gerais e específicas, relativas aos vários fatores ambientais. Verifica-se que face às ocorrências 
patrimoniais identificadas foram apresentadas medidas de minimização específicas. Considera-se que de 
uma forma geral as medidas preconizadas são adequadas, mas estas devem ser ainda objeto de acertos e 
complementadas por condicionantes ao projeto e por medidas para as fases de exploração e desativação. 

4.8 SOCIOECONOMIA 

4.8.1 Caracterização da Situação Atual 

A socioeconomia é considerada como um fator ambiental com importância elevada. A aposta europeia e 
portuguesa nas energias renováveis tem tido, no caso da energia eólica, um incremento notável. No caso 
português, prevê-se um incremento de 3 GW de capacidade instalada entre 2020 e 2030. A energia eólica 
representa cerca de 50% da componente renovável da produção de eletricidade em Portugal. A Região 
Centro tem uma potência eólica instalada em 2021 superior a 2,6 GW (em mais de 100 parques eólicos), 
liderando o panorama português neste domínio (47,7% do total nacional) e produz cerca de 48,3% da energia 
eólica nacional (entre 2015 e 2020). O EIA apresenta (i) as principais orientações do Governo relativas à 
utilização de fontes de energia renovável, para garantia do cumprimento dos compromissos assumidos por 
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Portugal no âmbito das políticas europeias de combate às alterações climáticas e (ii) um enfoque na energia 
eólica. 

No que diz respeito à caraterização da situação atual, são abordados os seguintes aspetos: território e 
demografia, ensino, estrutura do emprego, atividades económicas, estrutura empresarial, abordagem 
turística, acessibilidades e aceitação social do projeto. 

De um modo geral, são utilizados dados de 2011, o que torna a caraterização muito datada. Uma das 
exceções é a do desemprego local, em relação ao qual são utilizados dados mensais do IEFP até maio de 
2020, que ainda não revelam efeitos da pandemia no concelho de Vila Nova de Paiva.  

É abordada a “aceitação social do projeto”, não baseada em inquéritos à população, concluindo que esta 
tipologia de projetos é bem aceite, não prevendo problemas relevantes de contestação pela população. 

As habitações mais próximas dos aerogeradores localizam-se a 910, 940, 990 e 1 000 metros. 

4.8.2 Avaliação de Impactes 

A fase de construção envolverá uma média de cerca de 15 trabalhadores, com um pico de 30 trabalhadores, 
numa duração de seis meses.  

Não se prevê que a fase de exploração crie um número significativo de postos de trabalho, pois o 
Sobreequipamento funciona como “central não assistida”, telecomandada. As equipas de operadores do 
sistema de telecomando (em rotação), de operação (com pelo menos dois elementos) e de manutenção 
programada (com uma média de três elementos) e o apoio técnico para a gestão da exploração assegurarão 
as necessidades de mão-de-obra. É previsto que a fase de exploração seja de 25 anos. 

A análise de impactes socioeconómicos é sucinta, mas suficiente. São descritos, com base nas ações 
geradoras de impactes, para as fases de construção, de exploração e de desativação, os impactes gerados 
neste âmbito pelo projeto.  

Em síntese, baseada em elementos do EIA e do aditamento, apresenta-se no seguinte quadro a avaliação de 
impactes socioeconómicos e concomitantes medidas e recomendações a incorporar na decisão: 

 

Fase Descrição dos impactes Classificação dos impactes Medidas 

Construção 

Criação de emprego 
Positivos, diretos, certos, 
temporários, de magnitude 
reduzida, pouco significativos 

Contratação preferencial de 
mão-de- 
-obra local 

Dinamização da economia 
local 

Contratação de fornecimentos de 
bens e serviços 
preferencialmente local 

Arrendamento de terrenos 
Positivo, certo, temporário, de 
magnitude reduzida, muito 
pouco significativos 

 

Aumento do tráfego e de 
ruído e emissões, com 
reflexos na qualidade de 
vida da população 
envolvente  

Negativo e certo, temporário, 
restrito, de magnitude 
reduzida, pouco significativo 

Adoção de medidas de gestão 
ambiental ao nível dos demais 
descritores 
Utilização de percursos e de 
horários que minimizem os 
impactes na rede viária local 
Divulgação do programa de 
execução dos trabalhos pela 
população afetada 

Exploração Criação de emprego 
Positivos, diretos e indiretos, 
certos, permanentes, 

Contratação preferencial de 
mão-de- 
-obra local 
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Fase Descrição dos impactes Classificação dos impactes Medidas 

Dinamização da economia 
local 

cumulativos, de magnitude 
média, significativos  

Contratação local/regional de 
serviços de gestão de operação e 
de manutenção (incluindo 
acessos e gestão de combustível)    

Arrendamento de terrenos 
e aumento das receitas 
municipais 

 

Produção de energia a 
partir de fonte renovável, 
diminuindo dependência 
externa e contribuindo para 
metas nacionais no âmbito 
da energia e do clima 

Até ao início da implementação 
do projeto, deverá ser ponderada 
a maior incorporação possível de 
elementos de origem regional ou 
o mais próxima possível do local 

Perturbação de atividades 
na envolvente e implicações 
na qualidade de vida da 
população (ao nível do 
tráfego, etc.) 

Negativo, direto, certo, 
permanente, cumulativo, 
restrito, de magnitude muito 
baixa e  muito pouco 
significativo 

Adoção de medidas de gestão 
ambiental ao nível dos demais 
descritores 

Quanto a impactes cumulativos com outros projetos na envolvente, o EIA refere a existência de outros 
parques eólicos num raio de 6 km (os Parques Eólicos de Mourisca e de Nave) e de uma proposta de 
Sobreequipamento do Parque Eólico de Nave, também com dois novos aerogeradores, num total de cerca 
de 8 MW. São representados todos os parques eólicos na envolvente do projeto, num raio de 10 km. Conclui-
se que “a concentração de diversos elementos indutores de intrusões visuais negativas contribui 
inevitavelmente para a crescente artificialização da paisagem em estudo, já atualmente muito transformada 
pela presença de inúmeros Parques Eólicos, prevendo-se no caso do presente Sobreequipamento, dada a 
sua reduzida “extensão”, um acréscimo na generalidade pouco significativo da intrusão visual existente e um 
impacte cumulativo relevante, confirmando a forte presença de infraestruturas no território”. 

Este impacte é compensado pelos contributos positivos sobre o clima e a qualidade do ar e pela consolidação 
de um “cluster” de produção de energia eólica nos concelhos de Castro Daire e Vila Nova de Paiva, que 
poderá atrair novos investimentos associados, com vantagens socioeconómicas.  

A este nível, será de atender a que o aumento de potência instalada conduz a impactes positivos sobre a 
socioeconomia nacional com um contributo para o cumprimento dos compromissos assumidos por Portugal 
ao nível das políticas ambientais e que, por força do Decreto-Lei n.º 339-C/2001, de 29 de dezembro, 2,5% 
da faturação dos parques eólicos é devido aos Municípios das áreas em que os mesmos se instalam. Nessa 
medida, a existência de outros Parques Eólicos instalados na envolvente gera impacte cumulativo ao nível 
socioeconómico com este projeto de Sobreequipamento, uma vez que contribuirá para aumentar as receitas 
dos Municípios, podendo as mesmas vir a ser convertidas em mais-valias efetivas para a população. 

4.9 SAÚDE HUMANA 

4.9.1 Caracterização da Situação Atual 

O projeto do Parque Eólico de Mourisca localiza-se no distrito da Viseu, abrangendo o concelho de Vila Nova 
de Paiva, na freguesia de Pendilhe. Por sua vez, a Linha Elétrica aérea associada abrange esta mesma 
freguesia e ainda a freguesia de Vila Cova à Coelheira, contemplando a instalação de mais dois aerogeradores, 
existindo atualmente, 19 aerogeradores. O EIA refere que o projeto teve em conta a preocupação de 
minimizar a exposição das populações residentes a agentes adversos que de alguma forma possam ter 
influência na saúde humana, evitando ao máximo o incómodo para as mesmas. 
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4.9.2 Avaliação de Impactes 

Sob o ponto de vista da saúde humana, há que ter em conta os seguintes aspetos: 

 Minimização dos impactes sensíveis nos meios hídricos subterrâneos existentes, otimizando o traçado 
da linha elétrica; 

 Minimização da exposição das populações aos campos eletromagnéticos da linha elétrica; 

 Minimização da exposição das populações ao ruido/infrassons (gamas de frequências não audíveis) dos 
aerogeradores. Existe alguma evidência científica que os infrassons produzidos por aerogeradores 
podem ter efeitos negativos na saúde; 

 Minimização dos riscos de acidentes através do reforço da sinalização adequada dos cabos elétricos 
subterrâneos e de avisos de possíveis quedas por desprendimento de elementos dos aerogeradores 
existentes. 

4.10 AMBIENTE SONORO 

O Projeto prevê a instalação de dois aerogeradores de 4MW, 125m altura e 150 m diâmetro, com nível de 
potência sonora de 108 dB(A). OS recetores sensíveis mais próximos estão a mais de 500 m (910 m). O ruído 
particular estimado é inferior a 35 dB(A). O projeto prevê ainda a instalação de uma nova Linha Elétrica aérea 
de 20 kV interna ao Parque Eólico. Assim, o projeto não tem quaisquer impactes negativos no que respeita 
ao fator ambiente sonoro. 

4.11 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Enquadramento no PDM de Vila Nova de Paiva 

O projeto localiza-se no concelho de Vila Nova de Paiva, estando abrangido pelo respetivo PDM (RCM n.º 
13/94 - DR 62, I-B, 1994.03.15; RCM n.º 2/2005 - DR 3, I-B, 2005.01.05 – 1.ª Alteração: Regulamento, Planta 
de Ordenamento e de Condicionantes; Aviso n.º 276/2009 - DR 3, II-S, 2009.01.06 – 2.ª Alteração por 
adaptação: Regulamento; Aviso n.º 11595/2011 - DR 101, II-S, 2011.05.25 – 3.ª Alteração por adaptação: 
Regulamento; Aviso n.º 13159/2011 - DR 229, II-S, 2014.11.26 – 4.ª - Alteração: P. Ordenamento). 

Analisado o referido PDM, verifica-se o seguinte: 

 Planta de Ordenamento – É abrangido, quase na totalidade por Espaço Florestal. A linha elétrica aérea 
atravessa ainda Espaço Agrícola – Outros Solos Agrícolas, Vias de Comunicação – Rede Municipal 
Colectora e, de forma muito marginal, Espaço Urbano – Zona Residencial (R1). 

 Plantas da RAN, REN e Condicionantes 

- Não são abrangidas áreas da RAN; 

- São abrangidas áreas da REN, de acordo com a carta em vigor (Portaria n.º 849/93 - DR 213, 
IB,1993.09.10), nas tipologias, “Cabeceiras das linhas de água” (parte dos acessos a construir e a 
beneficiar, e parte do corredor da linha elétrica aérea) e “Áreas com riscos de erosão” 
(aerogerador M20, parte dos acessos a construir e parte da linha elétrica aérea). 

- São abrangidos “Perímetros Florestais”; “Outras Estradas Nacionais, Estradas Municipais, 
Caminhos Municipais e Faixa de Proteção” – CM1186 e CM1169 (apenas a linha elétrica aérea); 
“Infraestruturas de Energia Elétrica - Linhas elétricas” (apenas a linha elétrica aérea) e “Domínio 
Público Hídrico” (apenas a linha elétrica aérea). 

Face ao exposto, verifica-se que os parques eólicos (e sobreequipamentos) não estão explicitamente 
previstos ou interditos no regulamento do PDM de Vila Nova de Paiva. 

 O seu artigo 6.º (Reserva Ecológica Nacional) remete para o cumprimento do RJREN. 
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 Da mesma forma, o artigo 8.º (Regime florestal), remete para a sujeição ao regime florestal, devendo 
ser obtido o parecer do ICNF, IP. 

 Relativamente ao “Domínio Público Hídrico”, deverá ser obtido o parecer da APA, IP. 

 Em relação às linhas elétricas e a “Outras Estradas Nacionais, Estradas Municipais, Caminhos Municipais 
e Faixa de Proteção”, deverão ser cumpridas as respetivas servidões e faixas de proteção, tal como 
referido no EIA. 

De referir ainda que, o que se afigura relevante na avaliação da compatibilidade da instalação de um parque 
eólico (e sobreequipamento) com as regras do PDM, caso o mesmo seja omisso quanto a estas instalações, 
é o facto do Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19/08, relativo aos critérios de classificação e qualificação 
do solo, considerar, no seu artigo 16.º, n.º 3, alínea a), a contrario, as instalações de comércio, serviços e 
indústria destinadas à exploração de recursos energéticos, genericamente compatíveis com o solo rústico, o 
mesmo acontecendo, concretamente, quanto aos espaços agrícolas e florestais (artigos 18.º, n.º 4 e 19.º, n.º 
5, respetivamente), podendo desenvolver-se nestes espaços outras atividades ou utilizações compatíveis 
com o uso dominante, designadamente de aproveitamento de recursos energéticos. 

De salientar que existem vários parques eólicos nas proximidades do presente projeto, e que abrangem as 
mesmas classes de espaço. 

Reserva Ecológica Nacional (REN) 

De acordo com a carta da REN de Vila Nova de Paiva (Portaria n.º 849/93 - DR 213, I-B, 1993.09.10), são 
abrangidas áreas da REN (cerca de 0,106 ha: aerogerador M20, vala de cabos, acessos a construir e a 
beneficiar, corredor da Linha Elétrica aérea), nas tipologias “Cabeceiras das linhas de água” (cerca de 
0,005 ha) – atualmente “Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos”, e “Áreas 
com riscos de erosão” – atualmente “Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo” (cerca de 0,101 ha), 
nos termos do Anexo IV do RJREN (D.L. n.º 166/2008, de 22/08, alterado pelo D.L. n.º 124/2019, de 28/08). 

Tendo em conta o projeto e as tipologias da REN em presença, verifica-se que, de acordo com o previsto no 
Anexo II do RJREN, o projeto é enquadrável na alínea f) – Produção e distribuição de eletricidade a partir de 
fontes de energia renováveis, do Item II – Infraestruturas, estando sujeito a Comunicação Prévia. 

Relativamente aos acessos, vala de cabos e linha elétrica aérea de ligação, sendo necessários e indissociáveis 
do presente projeto, consideram-se como parte integrante do mesmo, englobando-se na mesma alínea f). 
Não se afigura que o referido projeto venha a colocar em causa as funções referidas no Anexo I, do RJREN, 
não estando o mesmo sujeito a requisitos específicos do Anexo I, da Portaria n.º 419/2012, de 20/12, 
carecendo, no entanto, de parecer obrigatório e vinculativo da APA, IP, para a tipologia “Áreas de elevado 
risco de erosão hídrica do solo”, nos termos do artigo 5.º do RJREN e do Anexo II da Portaria n.º 419/2012, 
de 20/12 – subalínea ii), da alínea f) do Item II. 

Considera-se que a pronúncia favorável da APA, IP, no presente procedimento de AIA, compreenderá o 
respetivo parecer obrigatório e vinculativo, previsto no RJREN. Neste pressuposto, a Comunicação Prévia, no 
âmbito do RJREN, poderá ser aceite. 

Estando o projeto sujeito a AIA, terá enquadramento no n.º 7 do artigo 24.º do RJREN, ou seja, “Quando a 
pretensão em causa esteja sujeita a procedimento de avaliação de impacte ambiental ou de avaliação de 
incidências ambientais, a pronúncia favorável da comissão de coordenação e desenvolvimento regional no 
âmbito desses procedimentos determina a não rejeição da comunicação prévia.”. Da mesma forma, aplica-
se também o n.º 9 do artigo 24.º do RJREN: “Nos casos em que a comissão de coordenação e 
desenvolvimento regional autorize ou emita parecer sobre uma pretensão ao abrigo de um regime 
específico, deve nesse ato também decidir sobre a possibilidade de afetação de áreas integradas na REN, nos 
termos do presente decreto-lei, sendo neste caso aplicável o prazo previsto no respetivo regime”. 

Face ao exposto relativamente ao RJREN, concretamente o referido nos n.ºs 7 e 9 do artigo 24.º, considera-
se que a pronúncia favorável da CCDRC no âmbito do presente procedimento de AIA, compreenderá a 
aceitação da Comunicação Prévia prevista no RJREN. 
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Conclusão 

Face ao analisado, considera-se existir compatibilidade do projeto com o PDM de Vila Nova de Paiva, 
condicionado ao parecer favorável do ICNF, IP (Regime florestal) e da APA, IP (Domínio Público Hídrico). 

Relativamente à REN, as ações do projeto estão sujeitas a Comunicação Prévia, junto da CCDRC e a parecer 
obrigatório e vinculativo da APA, IP, previsto no RJREN, para a tipologia “Áreas de elevado risco de erosão 
hídrica do solo”. Assim, caso este parecer seja favorável (assumindo-se que a pronúncia favorável da APA, IP, 
no presente procedimento de AIA, compreenderá este parecer obrigatório e vinculativo, previsto no RJREN), 
considera-se nada haver a opor à aceitação da Comunicação Prévia. 

Face ao referido nos n.ºs 7 e 9 do artigo 24.º, considera-se que a pronúncia favorável da CCDRC no âmbito 
do presente procedimento de AIA, compreenderá a aceitação da Comunicação Prévia prevista no RJREN. 

5. CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública, de acordo com o disposto no artigo 15.º, n.º 1 do DL 151-B/2013, na atual redação, 
decorreu durante 30 dias úteis, de 10 de março a 21 de abril de 2021. 

Durante este período foram recebidos seis pareceres com a seguinte proveniência: ANAC – Autoridade 
Nacional de Aviação Civil; DGADR- Direção-geral de Agricultura e Desenvolvimento Regional; DGEG- Direção 
geral de Energia e Geologia; DRAP C – Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro; REN- Rede Elétrica 
Nacional; um Cidadão, a título individual. 

A ANAC informa que a área em avaliação não é afetada por qualquer servidão aeronáutica civil, ou zona de 
proteção de infraestruturas aeronáuticas civis, não existindo também qualquer infraestrutura aeronáutica 
civil que possa ser prejudicada pelo projeto. Uma vez que se encontra acautelada a balizagem aeronáutica 
dos novos aerogeradores e a implementação de um programa de manutenção da balizagem luminosa, refere 
que nada tem a opor. 

A DGADR informa que o projeto não interfere com quaisquer áreas, estudos ou projetos no âmbito das suas 
atribuições e competências, pelo que nada tem a opor. 

A DGEG informa ser favorável ao projeto, condicionado à salvaguarda dos direitos de prospeção pesquisa e 
eventual exploração de recursos geológicos do domínio público do Estado, decorrentes do pedido de 
prospeção e pesquisa MNPPP509 “Tarouca-Mões”, que se encontra em fase final de tramitação por parte da 
DGEG. Alerta, ainda, para o facto deste Parque Eólico de Mourisca ter ligação com o Parque Eólico de Nave 
o qual também tem sobreposição com a área deste pedido de prospeção e pesquisa 

A DRAP C informa que o projeto não colide, de forma significativa, com interesses da sua área, pelo que nada 
tem a opor. 

A REN informa não existirem, no âmbito das suas concessões, quaisquer infraestruturas em exploração ou 
em projeto na área em avaliação. 

Um Cidadão, embora congratule a referência feita à iluminação e ao seu impacte na proteção dos 
quirópteros, alerta que a iluminação induz, igualmente, impactes noutras espécies: insetos; mamíferos; 
avifauna; répteis e herpetofauna; flora; e, também, na paisagem pelo aumento do brilho difuso em zonas 
privilegiadas de céu escuro como é uma região isolada de montanha. Por isso, recomenda: a iluminação não 
deve ser de cor branca por esta conter comprimentos de onda curtos (nomeadamente, o azul), com maiores 
impactos nos ecossistemas, no encandeamento e no aumento do brilho difuso do céu, devendo ser usada, 
exclusivamente, luz âmbar com temperatura de cor inferior a 2 200 Kelvin, preferencialmente, rondando os 
1 800 K; qualquer fonte de luz deverá ser instalada a altura baixa (no máximo poucos metros acima do solo) 
e orientada para baixo, em luminárias que não permitam fugas laterais ou superiores; o fluxo luminoso não 
deverá ser excessivo, com valores máximos de iluminância na ordem dos 2 a 5 lux no solo. Salienta, por 
último, que a iluminação do estaleiro deverá ser tão pouca e pelo menor período possível sem fuga de fotões 
para o exterior. 
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6. CONCLUSÕES 

O projeto em análise é o Sobreequipamento do Parque Eólico de Mourisca, que contempla a instalação de 
mais dois aerogeradores com 4 MW de potência unitária no Parque Eólico de Mourisca, e a respetiva ligação 
elétrica à subestação existente dos Parques Eólicos de Nave e de Mourisca, através de uma Linha Elétrica 
aérea, a 20 kV. 

Com o projeto do Sobreequipamento, pretende-se reforçar a capacidade de produção de energia elétrica do 
Parque Eólico de Mourisca, com a instalação de mais dois aerogeradores (potência unitária de 4 MW), à qual 
corresponderá uma potência total instalada máxima de 8 MW, com a qual se estima produzir cerca de 
25 GWh/ano. 

O Parque Eólico de Mourisca, a funcionar desde 2007, tem uma capacidade instalada de 38 MW, constituído 
por um total de 19 aerogeradores de potência nominal de 2 MW, com os quais produz anualmente cerca de 
82 GWh. 

A área de estudo destinada ao Sobreequipamento do Parque Eólico de Mourisca situa-se no concelho de Vila 
Nova de Paiva, na freguesia de Pendilhe. A Linha Elétrica aérea associada, a 20 kV, abrange esta mesma 
freguesia e ainda a freguesia de Vila Cova à Coelheira (concelho de Vila Nova de Paiva). 

A área de estudo, do Sobreequipamento e do corredor da Linha Elétrica não se sobrepõe com quaisquer 
áreas integradas no Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC), estruturado pelo Decreto-Lei n.º 
142/2008, de 24 de julho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de outubro, ou outras 
áreas sensíveis (e.g. Áreas Importantes para as Aves [IBA]). 

Contudo, importa referir que na envolvente da área de estudo, num buffer de 20 km) existem áreas incluídas 
no SNAC ou outras de relevância ecológica, nomeadamente a Zona Especial de Conservação (ZEC) 
Montemuro (PTCON0025) que se localiza a cerca de 7,5 km a oeste da área de estudo, a ZEC Rio Paiva 
(PTCON0059) que se localiza a cerca de 4 km a sul da área de estudo, e a ZEC Serra da Freita e Arada 
(PTCON0047) que se localiza a cerca de 18 km a sudoeste da área de estudo. 

O projeto insere-se em áreas submetidas a Regime Florestal – Perímetro Florestal da Serra de Leomil. 

De referir que o Parque Eólico de Mourisca se encontra muito próximo do Parque Eólico de Nave, os quais 
partilham a mesma subestação e onde se irá ligar os sobreequipamentos destes dois parques eólicos, através 
da mesma Linha Elétrica aérea, a 20 kV, que será construída e faz parte do projeto, objeto da presente 
avaliação. 

O projeto é constituído pelas seguintes infraestruturas: dois aerogeradores, rede elétrica subterrânea de 
cabos de interligação dos aerogeradores à Linha Elétrica, novos acessos, beneficiação de acessos existentes, 
e Linha Elétrica aérea, a 20 kV de ligação à subestação dos Parques Eólicos de Nave e de Mourisca. 

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

 Sistemas ecológicos: apesar da área de estudo não coincidir com nenhuma área integrada no sistema 
nacional de áreas classificadas, identificaram-se espécies classificadas, com estatuto de conservação 
desfavorável, nomeadamente de aves e quirópteros, que se encontram entre os grupos faunísticos mais 
afetados por esta tipologia de projeto. A área de estudo encontra-se ainda dentro da área de distribuição 
do lobo, sendo as alcateias mais próximas as de Montemuro e Leomil. 

 Paisagem: apesar da área de estudo coincidir com áreas maioritariamente de classe visual média, estão 
presentes também áreas com qualidade visual muito elevada e elevada. 

 Património cultural: dado que a área de implantação do projeto insere-se num território com elevada 
sensibilidade arqueológica. 
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 Socioeconomia: tendo em consideração os objetivos do projeto, produção de energia elétrica a partir 
de uma fonte de energia renovável e não poluente contribuindo para a diversificação das fontes 
energéticas do país. 

Para os Sistemas ecológicos, na fase de construção, preveem-se impactes resultantes das atividades que 
provocam a perda de habitat e o aumento da perturbação. A perda destes biótopos irá conduzir à perda de 
habitat de/para as espécies de herpetofauna, aves e mamíferos. Contudo, estas espécies encontrarão em 
áreas contíguas habitat semelhante, pelo que o impacte negativo acaba por ser pouco significativo. Embora 
a área a afetar diretamente pelo projeto se localize em área de ocorrência confirmada e de presença regular 
de lobo, espécie muito sensível à presença humana, a mesma dista vários quilómetros dos locais 
referenciados como vitais para o lobo. 

Na fase de exploração, os principais impactes negativos que podem ocorrer dizem respeito ao risco de colisão 
de aves e morcegos com os aerogeradores e ao possível abandono das imediações da área do projeto por 
espécies mais sensíveis, em virtude do efeito provocado pelo funcionamento dos aerogeradores. A 
mortalidade de espécies de aves com estatuto de conservação desfavorável traduz-se num impacte negativo, 
permanente e provável (pois existem evidências de mortalidade em parques eólicos nas proximidades) e 
significativo. Relativamente aos morcegos, prevê-se que a implantação dos aerogeradores gere um impacte 
negativo, direto, local, muito provável, permanente e pouco significativo a significativo (dependendo das 
espécies afetadas). Este é um impacte de carácter cumulativo dada a presença de parques eólicos já 
instalados nas proximidades. 

Relativamente ao Património cultural, o facto do projeto se localizar num território bastante sensível do 
ponto de vista patrimonial, com inúmeras ocorrências arqueológicas, faz prever a ocorrência de impactes 
negativos sobre as mesmas. A fase de construção é considerada a mais lesiva para o património, uma vez 
que comporta um conjunto de intervenções e obras potencialmente geradoras de impactes genericamente 
negativos, definitivos e irreversíveis, inviabilizando a conservação de contextos arqueológicos no subsolo ou 
a manutenção de elementos edificados in situ. Foi registada uma ocorrência com avaliação de impacte crítico 
(n.º 11 – Cruzeiro 1b), uma com avaliação de impacte severo (n.º 10 – Cruzeiro 1a) e 48 com avaliação de 
impacte compatível. 

Para o fator ambiental Socioeconomia considera-se como impacte positivo, de nível nacional, a contribuição 
do projeto para a diversificação das fontes energéticas do país. A instalação de 8 MW que se irão traduzir em 
uma produção de energia elétrica em cerca de 25 GWh/ano, irá contribuir para atingir o cumprimento dos 
compromissos assumidos pelo Estado Português no que diz respeito à produção de energia a partir de fontes 
renováveis e à redução em mais de 45% da emissão de gases com efeito de estufa até 2030. A nível local, 
preveem-se impactes positivos decorrentes do pagamento de 2,5% da faturação do Sobreequipamento 
(previsto por lei) ao município envolvido. 

Foram também analisados os fatores ambientais Geologia e Geomorfologia, Recursos Hídricos, Solos e 
Ocupação do Solo, Ambiente Sonoro e Saúde Humana, embora estes tenham assumido menor relevância no 
âmbito da avaliação desenvolvida. 

Relativamente ao ordenamento do território, verifica-se que o projeto é compatível com o Plano Diretor 
Municipal do concelho de Vila Nova e Paiva. Quanto à afetação de áreas integrantes da REN, a pronúncia 
favorável da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro no âmbito do presente 
procedimento de AIA, compreenderá a aceitação da Comunicação Prévia prevista no RJREN, nos termos do 
n.º 7 e 9 do artigo 24.º do RJREN.  

Assim, face aos impactes positivos identificados e tendo em consideração que os impactes negativos acima 
referidos podem ser na sua generalidade suscetíveis de minimização, a Comissão de Avaliação propõe a 
emissão de parecer favorável ao estudo prévio do Sobreequipamento do Parque Eólico de Mourisca 
condicionado ao cumprimento dos termos e condições impostas no presente documento. 
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ELEMENTOS A APRESENTAR  

Além de todos os dados e informações necessários à verificação do cumprimento das exigências da decisão 
sobre o projeto, o Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) deve ainda 
apresentar os seguintes os elementos: 

1. Cronograma da obra atualizado. 

2. Shapefiles do layout final do projeto com todas as componentes do projeto e os elementos patrimoniais 
inventariados. 

3. Modelo e principais características dos aerogeradores do Sobreequipamento, incluindo o tipo de 
luminária presente na torre do aerogerador. 

4. Estudos necessários para a definição da caracterização da situação atual relativa: 

- À caraterização e distribuição das comunidades vegetais e das espécies da flora vascular. Deve 
incluir a caraterização exaustiva da situação das espécies exóticas classificadas como invasoras 
pelo Decreto-Lei n.º 92/2019, de 10 de julho; 

- À caraterização das comunidades de aves e quirópteros;  

- À caraterização da utilização que o lobo faz da área envolvente (alargada) dos locais previstos para 
instalação dos elementos do projeto; 

5. Planta de condicionamentos atualizada, que deve incluir: 

- As áreas situadas até dez metros das margens das linhas de água, pelo menos nas que têm 
representação na Folha da Carta Militar de Portugal (Série M888) do Centro de Informação 
Geoespacial do Exército (CIGeoE); 

- As áreas dominadas por afloramentos rochosos e a envolvente destes, pelo menos até dez metros. 

- Os locais que venham a ser identificados como sensíveis para os sistemas ecológicos pelos estudos 
a realizar para a definição da caracterização da situação atual. 

6. Desenho de medidas excecionais para a eventual perda de património natural (Habitat, flora ou fauna) a 
afetar de forma irreversível em fase de construção e cuja mitigação não seja possível implementar com 
medidas de minimização em fase de projeto ou em fase de construção- 

7. Desenho das medidas necessárias à instalação, na fase de construção, de dispositivo dissuasores da 
preferência das aves para construção de ninhos nos apoios da Linha Elétrica e implementação das 
mesmas. 

8. Desenho das medidas necessárias à instalação, na fase de construção, de dispositivos que previnam a 
utilização dos apoios da Linha Elétrica como locais de poiso das aves e implementação das mesmas. 

9. Resultados da prospeção das áreas que serão afetadas fisicamente e na sua envolvente para verificar a, 
eventual, presença de espécies vegetais exóticas invasoras. A verificar-se a presença de espécies vegetais 
exóticas invasoras deve ser estabelecida a metodologia mais adequada a cada uma das espécies em 
presença para a sua eliminação, devendo ser, neste âmbito, apresentado um Plano de Gestão e Controlo 
de Espécies Exóticas Vegetais Invasoras (PGCEEVI), onde deve constar a cartografia com o levantamento 
das manchas ou núcleos destas. O Plano deve prever: 

- A metodologia adequada a cada espécie em presença. 

- Controlo físico como opção principal em detrimento do químico. 

- O corte, sobretudo, fora da fase de produção de semente.  

- Separação dos resíduos do corte do restante material vegetal e o seu adequado 
acondicionamento, sobretudo do efeito de ventos.  

- A estilhagem e o espalhamento desta não podem ser considerados como ações a desenvolver. 
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- No transporte deste material, a destino final adequado, deve ser assegurado o não risco de 
propagação das espécies em causa, pelo que deverão ser tomadas as medidas de 
acondicionamento adequadas a cada espécie em causa. 

- Orientações para o tratamento/destino final dos solos contaminados por propágulos/sementes. 

10. Programas de monitorização da flora e vegetação, da avifauna e quirópteros, e do lobo, reformulados. 

11. Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI) reformulado. 

12. Plano Geral de Gestão Ambiental (PGGA) atualizado com todas as medidas resultantes da presente 
avaliação. 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

As medidas previstas para a fase de projeto devem ser consideradas e integradas no projeto de execução. 
Todas as medidas de minimização dirigidas à fase de construção devem constar no respetivo caderno de 
encargos do projeto. 

Fase de Elaboração do Projeto de Execução 

1. Ajustar o layout do projeto, de forma a garantir a não afetação dos elementos patrimoniais, cruzeiros 
relacionados com uma via sacra, N.ºs 10, 11, 14 e 15. Desta forma, deve ser apresentada uma alternativa 
do acesso ao aerogerador M20.  

2. Deve ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos, a mesma deve incluir a totalidade das 
ocorrências patrimoniais identificadas, devendo ficar interdita, em locais a menos de 50 m (contados a 
partir dos seus limites externos), não podendo essas áreas ser diretamente afetadas pelo projeto, 
nomeadamente pelos apoios e acessos a beneficiar e a construir, instalação de estaleiros e áreas de 
empréstimo/depósito de inertes; na fase obra a mesma deverá ser facultada a cada empreiteiro. Sempre 
que se venham a identificar elementos que justifiquem a sua salvaguarda, a planta de condicionamentos 
deve ser atualizada. 

3. Garantir a salvaguarda dos diretos de prospeção pesquisa e eventual exploração de recursos geológicos 
do domínio público do Estado, decorrentes do pedido de prospeção e pesquisa MNPPP509 "Tarouca-
Mões", que se encontra em fase final de tramitação por parte da DGEG. 

4. O empreiteiro deve 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 (desflorestação/desmatação e decapagens 
superficiais em ações de preparação e regularização do terreno) e escavações no solo e subsolo, a fim de 
ser providenciado o necessário acompanhamento arqueológico da obra. 

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

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

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

8. A conceção dos novos acessos, dos acessos a beneficiar e das plataformas de montagem deve procurar 
soluções de materiais que reduzam o impacte visual decorrente da utilização de materiais brancos e 
altamente refletores de luz, devendo recorrer-se a materiais que permitam uma coloração/tonalidade 
próxima da envolvente, no mínimo para aplicação à camada de desgaste do acesso. Idêntica preocupação 
deve ser extensível ao piso da envolvente imediata dos aerogeradores, que deverá ficar reduzida à menor 
área possível. 

9. A conceção de todos os órgãos de drenagem, caixas de visita ou valetas deve prever o revestimento 
exterior com a pedra local/região. No que se refere à eventual utilização de argamassas, as mesmas 
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devem recorrer à utilização de uma pigmentação mais próxima da cor do terreno ou através de utilização 
de cimento branco. 

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

11. O tipo de iluminação a utilizar sobre a entrada da torre, deve acautelar situações que conduzam a um 
excesso de iluminação artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa. Todo o equipamento a utilizar 
no exterior deve assegurar a existência de difusores de vidro plano e fonte de luz oculta, para que o feixe 
de luz se faça segundo a vertical. 

12. Prever a colocação de balizagem aeronáutica diurna e noturna, para o Sobreequipamento e Linha Elétrica 
aérea, de acordo com a Circular Aeronáutica 10/03, de 6 de maio. 

Fase de Construção 

Planeamento dos trabalhos, estaleiros e áreas a intervencionar 

13. Deve ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos. Sempre que se venham a identificar 
elementos que justifiquem a sua salvaguarda, a planta de condicionamentos deve ser atualizada. Esta 
deve ser distribuída a todos os intervenientes da obra. 

14. Realizar uma prospeção das áreas que serão afetadas para verificar a presença de espécies vegetais 
exóticas invasoras. A verificar-se a presença de espécies vegetais exóticas invasoras deve dar-se início à 
implementação do Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Vegetais Invasoras, que deve ter 
continuidade para a fase de construção propriamente dita. 

15. A fase de obra deve ser planeada de forma a garantir que: 

- Os trabalhos são concentrados no tempo, especialmente os que causem maior perturbação; 

- As operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações se restringem ao período 
diurno e nos dias úteis. 

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

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

18. Os locais para depósito de terras devem estar acondicionados e localizados fora das linhas de água e das 
respetivas margens de modo a evitar o transporte de materiais que alterem as propriedades da água. 

19. Antes de se proceder a qualquer trabalho, incluindo a instalação dos estaleiros, deve ser delimitado o 
perímetro para além do qual não deve haver qualquer perturbação de solos e vegetação. A 
balizagem/sinalização deve ser contínua, manter-se sempre visível e em boas condições durante toda a 
obra, devendo apenas ser retirado findos os trabalhos de movimentação de máquinas e terras em cada 
troço em obra. 

20. O estaleiro do projeto deve ser localizado num local a definir e cumprindo sempre o disposto na planta 
de condicionamentos, devendo ser privilegiados locais de declive reduzido e com acesso próximo, para 
evitar ou minimizar movimentações de terras e abertura de acessos. Não devem ser ocupados os 
seguintes locais:  

- Áreas do domínio hídrico;  

- Áreas de leito de cheia;  

- Áreas de risco de erosão ou sensíveis do ponto de vista geotécnico;  

- Perímetros de proteção de captações; 
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21. O estaleiro do projeto deve ser organizado nas seguintes áreas:  

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

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

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

- Parqueamento de viaturas e equipamentos; 

- Deposição de materiais de construção. 

22. A área do estaleiro não deve ser impermeabilizada, com exceção dos locais de manuseamento e 
armazenamento de substâncias poluentes. 

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

24. Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra, estes devem estar devidamente 
acondicionados de forma a evitar contaminações do solo. 

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

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

- Estaleiro: o estaleiro deve ser vedado em toda a sua extensão. 

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

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

- Locais de depósitos de terras. 

- Outras zonas de armazenamento de materiais e equipamentos que pela sua dimensão não podem 
ser armazenados no estaleiro; 

- Áreas a intervencionar para instalação dos apoios da Linha Elétrica e respetivos acessos. 

27. Os afloramentos rochosos mais proeminentes e singulares que se situem próximo das áreas de 
intervenção devem ser protegidos através da instalação de sinalização/vedações, a uma distância 
significativa que não permita a ocorrência de qualquer afetação física dos mesmos por parte das 
máquinas em movimento. 

28. Todos os muros de pedra existentes próximos dos acessos ou de zonas de trabalho e/ou circulação de 
máquinas deverão ser balizados a uma distância significativa que não permita a ocorrência de qualquer 
afetação física dos mesmos. Ou seja, as fitas de sinalização não deverão ser colocadas sobre os muros em 
questão, mas sim a uma distância, adequada e suficiente, que permita o travar de uma máquina numa 
ação mais descontrolada. 

29. Promover uma ação de formação/sensibilização dos trabalhadores envolvidos na empreitada, prévia ao 
início da obra, relativamente aos valores patrimoniais em presença e às medidas cautelares estabelecidas 
para os mesmos no decurso de construção. 
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30. Informar os trabalhadores e encarregados das possíveis consequências de uma atitude negligente em 
relação às medidas minimizadoras identificadas, através da instrução sobre os procedimentos 
ambientalmente adequados a ter em obra (sensibilização ambiental). 

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

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

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

34. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e atendimento 
de eventuais reclamações, no estaleiro e/ou através de telefone ou endereço de correio eletrónico. 
Elaborar um relatório relativo à receção e processamento das reclamações e pedidos de informação 
recebidos através do mecanismo de comunicação a criar para o efeito. 

35. Efetuar a prospeção arqueológica sistemática, numa faixa de 100 metros de largura do eixo da Linha 
Elétrica projetada, e de todas as componentes de projeto, como acessos, estaleiros, etc.  

36. Os resultados da prospeção arqueológica sistemática do corredor da Linha Elétrica devem ser tidos em 
consideração de forma a evitar a afetação direta de eventuais ocorrências que venham a ser identificadas 
no decurso desses trabalhos. 

37. Efetuar a sinalização e vedação das ocorrências n.ºs 10, 11, 12, 13 e 14. 

38. Realizar a prospeção arqueológica das zonas de estaleiro, manchas de empréstimo e depósito de terras, 
caminhos de acesso à obra, caso as mesmas se encontrem fora das áreas prospetadas na fase anterior, 
ou que tivessem apresentado visibilidade do solo reduzida a nula. De acordo com os resultados obtidos 
as respetivas localizações podem ser ainda condicionadas. 

39. Garantir o acompanhamento arqueológico a executar na fase de obra de modo efetivo, continuado e 
direto por um arqueólogo em cada frente de trabalho, sempre que as ações inerentes à realização do 
projeto não sejam sequenciais, mas simultâneas. 

40. O acompanhamento arqueológico da obra deve incidir em todos os trabalhos, durante a instalação do 
estaleiro, as fases de decapagem, desmatação, terraplenagens, depósito e empréstimo de inertes, 
abertura de acessos, escavação de caboucos e fundações, abertura de valas, depósito de terras sobrantes 
e de todas as ações que impliquem revolvimento de solos.  

41. Realizar nova prospeção dos terrenos onde se prevê a instalação dos novos aerogeradores antes da 
realização de qualquer trabalho que implique escavações e movimentações de terras. Estes trabalhos 
podem ser realizados em simultâneo com as ações de desmatação. 

42. As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da obra 
devem, tanto quanto possível, e em função do valor do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ 
(mesmo que de forma passiva), no caso de estruturas, de tal forma que não se degrade o seu estado de 
conservação atual ou salvaguardadas pelo registo. 

43. Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico podem determinar a adoção de medidas de 
minimização específicas (registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações arqueológicas, entre 
outras), nomeadamente no caso de não ser possível determinar a importância científica e patrimonial 
das ocorrências então identificadas. 
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44. Os achados arqueológicos móveis efetuados no decurso da obra devem ser colocados em depósito 
credenciado pelo organismo de tutela. 

45. Sinalizar e vedar as ocorrências patrimoniais localizadas até 25 m das componentes de projeto de forma 
a evitar a sua afetação pela circulação de pessoas e máquinas, que aí deve ser proibida ou muito 
condicionada. 

46. Sinalizar as ocorrências situadas, até cerca de 50 m da obra, condicionando a circulação de modo a evitar 
a sua afetação. 

Desmatação e movimentação de terras 

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

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

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

50. 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 circule sobre a mesma. Deve ser evitado 
o recurso a máquinas de rasto de forma a também evitar a compactação da camada de solo abaixo da 
terra vegetal. 

51. A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada pluviosidade e devem 
ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar ravinamentos e/ou 
deslizamentos. 

52. Durante as ações de escavação a camada superficial de solo (terra vegetal) deve ser cuidadosamente 
removida e depositada em pargas. As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do 
solo não devem ultrapassar os 2 m de altura e devem localizar-se na vizinhança dos locais de onde foi 
removida a terra vegetal, em zonas planas e bem drenadas, para posterior utilização nas ações de 
recuperação.  

53. A profundidade da decapagem da terra viva deve corresponder à espessura da totalidade da terra 
vegetal, em toda a profundidade do horizonte e não em função de uma profundidade pré-estabelecida. 
As operações de decapagem devem ser realizadas com recurso a balde liso e por camadas, sendo a 
espessura destas a definir pelo Dono de Obra em função do perfil existente nas diferentes áreas sujeitas 
a intervenção. 

54. As terras vegetais/vivas a decapar onde ocorram espécies vegetais exóticas invasoras devem ser 
separadas das demais e não reutilizadas em qualquer ação de recuperação e integração paisagística, 
devendo proceder-se à sua eliminação a depósito adequado ou através da inversão dos horizontes do 
solo a uma profundidade mínima de 1 m. 

55. Caso se revele necessária a utilização de explosivos, deve recorrer-se a técnicas de pré-corte e ao uso de 
microrretardadores, atenuando desta forma a intensidade das vibrações produzidas. Nestes casos, 
informar sobre a utilização de explosivos através de placas afixadas junto às obras e nos caminhos de 
acesso ao projeto.  

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

57. Não podem ser instaladas centrais de betão na área de implantação do projeto.  

58. A gestão da biomassa das espécies exóticas classificadas como invasoras pelo Decreto-Lei n.º 92/2019, 
de 10 de julho, e dos solos provenientes de locais onde tenham sido recenseadas as mesmas espécies 
deve ser realizada de modo diferenciado para minimizar o risco de dispersão daquelas espécies para 
novos locais. 

59. Implementar um plano de gestão de resíduos que permita um adequado armazenamento e 
encaminhamento dos resíduos resultantes da obra. 

60. Deve ser designado, por parte do Empreiteiro, o Gestor de Resíduos. Este será o responsável pela gestão 
dos resíduos segregados na obra, quer ao nível da recolha e acondicionamento temporário no estaleiro, 
quer ao nível do transporte e destino final, recorrendo para o efeito a operadores licenciados. 

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

62. 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. 

63. Garantir que eventuais efluentes produzidos no estaleiro têm tratamento e destino final adequado. 

64. Garantir a estanquicidade da fossa de retenção de efluentes domésticos, com origem nas instalações 
sanitárias do posto de corte, e da respetiva rede de drenagem a executar. 

65. Deve proceder-se, diariamente, à recolha dos resíduos segregados nas frentes de obra e ao seu 
armazenamento temporário no estaleiro, devidamente acondicionados e em locais especificamente 
preparados para o efeito. 

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

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

68. O material inerte proveniente das ações de escavação deve ser depositado na envolvente dos locais de 
onde foi removido, para posteriormente ser utilizado nas ações de aterro (aterro das fundações ou 
execução das plataformas de montagem), sempre que possível e que os materiais tenham características 
geotécnicas adequadas. 

69. Proteger os depósitos de materiais finos da ação dos ventos e das chuvas. 

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

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

72. Durante as betonagens, deve proceder-se à abertura de bacias de retenção para lavagem das caleiras das 
betoneiras. Estas bacias devem ser localizadas em zonas a intervencionar, preferencialmente, junto aos 
locais a betonar. A capacidade das bacias de lavagem de betoneiras deve ser a mínima indispensável a 
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execução da operação. As águas da decantação deverão ser reutilizadas em obra e os resíduos resultantes 
da referida operação deverão, preferencialmente, ser também reutilizados em obra e/ou encaminhados 
para destino final adequado. Finalizadas as betonagens, a bacia de retenção será aterrada e alvo de 
recuperação. 

73. Caso seja utilizada uma britadeira, é proibida a britagem de pedra não proveniente da obra e/ou que não 
tenha como fim o próprio uso em obra. A britadeira não deve sair em caso algum do acesso, mantendo-
se e operando em permanência sempre dentro das zonas intervencionadas. Caso o material obtido não 
seja imediatamente utilizado, deve ser depositado e acondicionado em local adequado para o efeito, a 
definir pela Equipa do Acompanhamento Ambiental. A envolvente da britadeira deve estar protegida 
quando se localizar próximo de áreas consideradas sensíveis, de modo a minimizar os impactes 
decorrentes da disseminação de poeiras resultantes da sua utilização. A britadeira deve estar em 
permanência na obra desde o início até ao fim dos trabalhos em que seja necessária. 

Acessos, plataformas e fundações 

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

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

76. Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem obstruídos ou em 
más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da população local. 

77. Alertar as povoações mais próximas de eventuais condicionamentos previstos na circulação viária. 

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

Fase final da execução da obra 

79. Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a desmontagem do 
estaleiro e desmobilização de todas as zonas complementares de apoio à obra, incluindo a remoção de 
todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre outros, e limpeza destes 
locais. 

80. Proceder à recuperação de todas as áreas intervencionadas durante a fase de construção. 

81. Efetuar a reparação das estradas e caminhos pré-existentes caso estes tenham ficado danificados em 
resultado da circulação das viaturas pesadas afetas à obra. 

82. Os acessos abertos que não tenham utilidade posterior devem ser desativados, procedendo-se à criação 
de condições para a regeneração natural da vegetação, através da descompactação do solo.  

Fase de Exploração 

83. A substituição de grandes componentes do projeto, entendida como toda a atividade que requeira 
intervenção de grua, deve respeitar medidas de minimização semelhantes às que uma atividade 
equivalente tem durante a fase de construção do projeto e que se encontram vertidas no presente 
parecer. A Autoridade de AIA deve ser avisada previamente da necessidade desse tipo de intervenção, 
bem como do período em que ocorrerá. No final da intervenção deve ser enviado à Autoridade de AIA 
um relatório circunstanciado, incluindo um registo fotográfico detalhado, onde se demonstre o 
cumprimento das medidas de minimização e a reposição das condições tão próximas quanto possível das 
anteriores à própria intervenção. 
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84. As ações relativas à exploração e manutenção devem restringir-se às áreas já ocupadas, devendo ser 
compatibilizada a presença do parque eólico com as outras atividades presentes. 

85. Sempre que se desenvolverem ações de manutenção, reparação ou de obra, deve ser fornecida ao 
empreiteiro para consulta a planta de condicionamentos atualizada e cumpridas as medidas de 
minimização, previstas para a fase de construção, quando aplicáveis. 

86. Sempre que ocorram trabalhos de manutenção que envolvam alterações que obriguem a revolvimentos 
do subsolo, circulação de maquinaria e pessoal afeto, nomeadamente em áreas anteriormente não 
afetadas pela construção das infraestruturas (e que não foram alvo de intervenção), deve efetuar-se o 
acompanhamento arqueológico destes trabalhos e cumpridas as medidas de minimização previstas para 
a fase de construção, quando aplicáveis. 

87. A iluminação do projeto e das suas estruturas de apoio deve ser reduzida ao mínimo recomendado para 
segurança aeronáutica, de modo a não constituir motivo de atração para aves ou morcegos. 

88. Implementar um programa de manutenção de balizagem, comunicando à ANA qualquer alteração 
verificada e assegurar uma manutenção adequada na fase de exploração do projeto para que o sistema 
de sinalização funcione nas devidas condições. 

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

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

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

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

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

94. Minimizar os riscos de acidentes através do reforço da sinalização adequada dos cabos elétricos 
subterrâneos e de avisos de possíveis quedas por desprendimento de elementos dos aerogeradores 
existentes. 

95. Manter, com as necessárias adaptações, o mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento 
de dúvidas e atendimento de eventuais reclamações criado na fase de construção. Elaborar um relatório 
relativo à receção e processamento das reclamações e pedidos de informação recebidos através do 
mecanismo de comunicação a criar para o efeito. 

Fase de Desativação 

96. Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil do projeto e a dificuldade de prever as condições 
ambientais locais e instrumentos de gestão territorial e legais então em vigor, deve o promotor, no último 
ano de exploração do projeto, apresentar a solução futura de ocupação da área de implantação do 
projeto. Assim, no caso de reformulação ou alteração do projeto, 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 das sapatas de betão dos aerogeradores; 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA N.º 3384                                                                                                                                                                              Pág. 45 
Sobreequipamento do Parque Eólico de Mourisca 

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

- ações de desmantelamento e obra a ter lugar; 

- destino a dar a todos os elementos retirados; 

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

- 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 devem obedecer às diretrizes e condições identificadas no momento da 
aprovação do projeto, sendo complementadas com o conhecimento e imperativos legais que forem 
aplicáveis no momento da sua elaboração. 

97. Deve ser assegurado o acompanhamento arqueológico. 

PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA  

Deve ser implementado o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) apresentado no EIA. Este 
plano deve apresentar um Relatório de Acompanhamento da Obra com periodicidade trimestral e ser 
fundamentalmente apoiado em registo fotográfico focado nas questões do fator ambiental Paisagem 

Deve ainda ser tido em consideração que, para a elaboração dos diversos relatórios de acompanhamento de 
obra, deve ser estabelecido um conjunto de pontos/locais estrategicamente colocados para a recolha de 
imagens que ilustrem as situações e avanços de obra das mais diversas componentes do projeto (antes, 
durante e final). O registo deve fazer-se sempre a partir desses “pontos de referência” de forma a permitir a 
comparação direta dos diversos registos e deve permitir visualizar não só o local concreto da obra mas 
também a sua envolvente. 

PLANO DE RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS INTERVENCIONADAS 

Deve ser implementado o Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI). O PRAI deve ser 
apresentado como documento autónomo, adaptado ao layout final.  

Deve integrar as medidas e ações necessárias à recuperação e integração paisagística de todas as áreas 
intervencionadas diretamente ou indiretamente (armazenamento de materiais). Nelas devem constar a 
limpeza/remoção total de materiais alóctones, descompactação, colocação de terra vegetal e o revestimento 
vegetal adequado. 

As medidas devem ser diferenciadas em função dos locais, se adequado. As áreas objeto de recuperação e 
integração devem ser cartografadas e a cada uma delas deve corresponder as medidas/ações previstas 
executar com vista ao cumprimento dos referidos objetivos.  

Deve igualmente constar o plano de manutenção e respetivo cronograma de execução dos trabalhos para a 
fase de exploração. 

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO  

Programa de Monitorização da Flora e Vegetação 

Implementar o programa de monitorização para a flora e vegetação apresentado no EIA. Este programa deve 
incluir a dispersão das espécies exóticas classificadas como invasoras pelo Decreto-Lei n.º 92/2019, de 10 de 
julho, com vista a avaliar os eventuais efeitos do projeto em faz de exploração na dispersão daquelas 
espécies. 
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Programas de Monitorização da Avifauna e Quirópteros 

Implementar os programas de monitorização para a avifauna e quirópteros apresentados no EIA, que deve 
ter em consideração os aspetos a seguir mencionados: 

 O efeito de exclusão nas comunidades de aves e quirópteros causados pelo projeto em fase de 
exploração;  

 A mortalidade de aves e quirópteros relacionada com o funcionamento dos aerogeradores; 

 A mortalidade de aves e quirópteros relacionada com eletrocussão ou por colisão com os cabos da Linha 
Elétrica. 

Cada um dos programas de monitorização deve ter intensidade e frequência de amostragem que permita 
obter informação com resolução adequada à escala do projeto.  

A cada um dos programas de monitorização deve ser anexado ficheiro com informação em formato vetorial 
(tipo: DXF, DWG ou shapefile), com a localização dos locais de amostragem (pontos, linhas ou polígonos). 

Programas de Monitorização do Lobo 

Implementar o programa de monitorização para o lobo apresentado no EIA. Este programa deve incluir o 
efeito de exclusão provocado pelo projeto. 
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ANEXOS 

 

 Localização do projeto 

 Planta de condicionamentos 

 Enquadramento do projeto e do Sobreequipamento do Parque Eólico de Nave 
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