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1

INTRODUÇÃO

1.1

Enquadramento Geral do projeto

1.1.1

Identificação do projeto

O projeto do reequipamento do parque eólico da Bulgueira, que aqui se apresenta, consiste na
desativação dos três aerogeradores existentes (800 kW) e respetiva substituição por um aerogerador
com igual potência instalada. O projeto em causa tem por objetivo o aproveitamento de uma fonte
renovável energia (vento) para produção de eletricidade e permite manter as principais estruturas
existentes (subestação, posto de corte, acessos e linha elétrica de interligação propriedade da EDP
Distribuição).
O projeto de reequipamento do parque eólico da Bulgueira, em fase de estudo prévio/anteprojeto,
está previsto para uma área a cerca de 1,7 km a noroeste da localidade de Trandeiras, freguesia
Santa Marinha, concelho de Ribeira de Pena, distrito de Vila Real. A solução base proposta
compreende a instalação de um aerogerador com uma potência nominal de 2,4 MW e uma produção
anual estimada de 8,1 GWh/ano, substituindo os três aerogeradores existentes.
A energia produzida é integralmente introduzida na rede pública, de acordo com o estipulado
legalmente através do Decreto-Lei n.º 76/2019, de 3 de junho1que regulamenta o regime jurídico
aplicável ao exercício das atividades de produção, transporte, distribuição e comercialização de
eletricidade e à organização dos mercados de eletricidade, desenvolvendo os princípios gerais
relativos à organização e ao funcionamento do sistema elétrico nacional (SEN) (aprovados pelo
Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de Fevereiro).
Todas as menções ao “parque eólico” ou projeto entendem-se como efetuadas ao reequipamento do
parque eólico da Bulgueira, visado neste estudo, salvo disposição em contrário. Assim como, as
alusões à área do parque eólico referem-se à área de implantação do projeto de reequipamento.

1.1.2

Identificação da fase de projeto

Este Estudo de Impacte Ambiental tem por objeto o projeto de reequipamento do parque eólico da
Bulgueira, que se submete a avaliação de impacte ambiental em fase de estudo prévio/anteprojeto.

1 que altera o Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de Agosto
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1.1.3

Identificação do proponente

O proponente do projeto é a empresa com designação social de ATBERG – Eólicas do Tâmega e Alto
Barroso, Lda., que se dedica à produção de energia elétrica utilizando fontes renováveis, cuja
atividade

integra

a

promoção,

construção

e

operação

de

parques

eólicos

e

pequenos

aproveitamentos hidroelétricos.

Contactos
Proponente: ATBERG - Eólicas do Alto
Tâmega e Barroso, Lda.
Morada: Rua D. Nuno Alvares Pereira,
Ribeira de Pena
4870-151 Ribeira de Pena
Portugal
Pessoa de contacto: Pedro Eira Leitão
Telefone: 213 610 810
E-mail: geral@hidroerg.pt
Nº fiscal: 505294656

1.1.4

Identificação da entidade licenciadora

A entidade licenciadora do projeto de instalações elétricas do projeto de reequipamento do parque
eólico é a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), tutelada pelo Ministério da Economia.
A Câmara Municipal de Ribeira de Pena é a entidade licenciadora das obras de construção civil do
projeto de reequipamento do parque eólico da Bulgueira.

1.1.5

Identificação da entidade competente para a autorização

De acordo com a subalínea ii), da alínea a) do número 1 do Artigo 8º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013,
de 31 de outubro (com a alteração pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro), é
autoridade de AIA a Agência Portuguesa de Ambiente (APA), dado a tipologia do projeto ser
enquadrável na alínea i), do número 3 do Anexo II do referido diploma (Aproveitamento da energia
eólica para produção de eletricidade).
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1.1.6

Identificação dos responsáveis pela elaboração do EIA

O presente estudo foi elaborado por uma equipa pluridisciplinar da STRIX, Lda.

1.1.6.1 Equipa técnica

Nome

Formação

Luís Silva

Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente

Coordenador;

Mestrado em Qualidade e Gestão do Ambiente

Território

Mestrado em Bioenergia

Ar e clima;

Licenciatura em Ciências do Ambiente

População e saúde humana;
Bens materiais

Mafalda

Licenciada em Geologia Aplicada e do Ambiente (M.

Estudante

Sc esquivalente);

Água (recursos hídricos);
Solo (geologia e geomorfologia);

Pós-graduação em Geologia Marinha na
especialidade de Geologia Costeira
Pedro

Engenheiro Eletrotécnico, especialista em

Martins da

Engenharia Acústica pela Ordem dos Engenheiros

Ambiente Sonoro

Silva
Nuno

Licenciado em Engenharia Física

Ambiente Sonoro

Rui Carvalho

Licenciado em Engenharia do Ambiente

Ambiente Sonoro

Nadine Pires

Licenciada em Biologia – variante terrestre

População e saúde humana

Ferreira

Mestrado Ecologia e Gestão Ambiental
Bárbara
Monteiro

Licenciada em Biologia

Biodiversidade
Território - Ocupação e uso do solo
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Nome

Formação
Mestre em Ecologia, Biodiversidade e Gestão de
Ecossistemas

Emanuel

Licenciado em Biologia, Mestre em Ecologia,

Biodiversidade

Ribeiro

Biodiversidade e Gestão de Ecossistemas

Paula

Arquitecta Paisagista

Paisagem

Arquitecta Paisagista

Paisagem

Arqueólogo

Património

Técnico de SIG

Técnico de SIG

Simões
Catarina
Patrão
João
Albergaria
Luís Ferreira

1.1.7

Identificação do período de elaboração do EIA

O presente estudo foi elaborado durante o período compreendido entre maio e outubro de 2020.

1.2

Metodologias utilizadas e âmbito do estudo

1.2.1

Metodologia do EIA

A estrutura apresentada no presente documento resulta da adaptação do documento orientador
“Normas técnicas para a elaboração de Estudos de Impacte Ambiental e Relatórios de Conformidade
Ambiental com o Projeto de Execução” (Documento n.º 01/2016/GPF) e as orientações apresentadas
no Anexo V do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, na sua última redação.
A estratégia metodológica baseou-se especialmente num esforço acrescido de amostragem,
efetivado através de estudos e trabalhos de campo aprofundados. Os dados representativos da
situação de referência (exemplo: pontos de escuta de morcegos e observações e contagens de
movimentos de avifauna) e da avaliação de impactes no local de estudo e área envolvente,
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permitem-nos avaliar com segurança e rigor os impactes negativos decorrentes da implantação do
projeto no local.
Tendo em vista a concretização dos restantes objetivos do presente EIA, a metodologia aplicada é
adaptada às características de cada fator ambiental, social e técnico, e às interações entre os
diferentes fatores. Deste modo, as análises do projeto, da situação atual e dos impactes previsíveis
da implementação do projeto foram consideradas separadamente e enquadradas para cada descritor
de acordo com a sua escala de influência. Assim, para cada fator ambiental em análise foi
considerada uma área de influência particular, que refletiu a escala da análise efetuada, os seus
impactes e condicionantes.
A descrição e caracterização do estado atual do local e dos fatores ambientais suscetíveis de serem
consideravelmente afetados pelo projeto, nomeadamente a população, a fauna, a flora, o solo, a
geomorfologia, a água, o ambiente sonoro, a paisagem, os fatores climáticos e os bens materiais
(socioeconomia), incluindo o património arqueológico, bem com a interação entre os referidos
fatores, foi realizada com recurso ao levantamento da informação digital e impressa disponível, numa
fase de preparação das metodologias de campo. Foram efetuados levantamentos rigorosos no local,
com trabalho de campo específico, para confirmação e complementação da informação previamente
recolhida.
A descrição e hierarquização dos impactes ambientais significativos seguiram as indicações referidas
na legislação em vigor, complementada com outros parâmetros considerados adequados e
constantes na literatura e relatórios publicados.
Foram utilizados métodos empíricos de previsão dos impactes previsíveis e análises de comparação
com situações de referência em condições e localizações consideradas adequadas.
Na sequência da relevância dos impactes identificados e classificados, são propostas medidas de
mitigação (incluindo de minimização e compensatórias).
Em virtude da existência de outros parques eólicos na envolvência, foi efetuada uma análise cuidada
e rigorosa dos impactes cumulativos resultantes dessas instalações e estruturas nas diversas
componentes ambientais significativamente afetadas pelo projeto.
A adoção desta metodologia na elaboração do EIA, precedida de uma análise de relevância
relativamente aos descritores considerados mais importantes em termos de efeitos ambientais,
permitiu que, do diálogo com os responsáveis do projeto e dos diversos contactos com a realidade
da área de intervenção, fossem atempadamente identificados os principais impactes ambientais e,
consequentemente, analisados em maior detalhe os descritores ambientais e as ações de projeto
que mais contribuem para a ocorrência destas situações. Foram igualmente referidas as principais
lacunas de conhecimento.
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1.2.2

Entidades Consultadas

No âmbito da realização da avaliação de impacte ambiental, foram consultadas as seguintes
entidades por correio eletrónico e correio registado.
Tabela 1 – Entidades consultadas.
Entidade

Código talão (envio CTT)

Câmara Municipal de Ribeira de Pena

RH 6005 2538 4 PT

Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar

RH 3045 6498 6 PT

Freguesia de Santa Marinha

RH 3046 5395 5 PT

União das Freguesias de Pensalvos e Parada de Monteiros

RH 6005 25398PT

Direção-Geral do Território (DGT)

RH 3045 6499 0 PT

Direção Regional de Agricultura e Pescas (DRAP) do Norte

RH 3045 6500 6 PT

EDP Distribuição

RH 3046 5399 5 PT

Estradas de Portugal

RH 3046 5398 1 PT

Guarda Nacional Republicana (Comando Geral)

RH 3046 5396 4 PT

REN – Redes Energéticas Nacionais

RH 3045 6497 2 PT

NAV Portugal, E.P.E.

RH 3046 5397 8 PT

No pedido de parecer enviado às entidades identificadas foram solicitadas informações sobre
eventuais condicionantes, bem como quaisquer preocupações que o projeto pudesse suscitar.
Em anexo ao presente relatório são apresentados os pareceres recebidos.

1.2.3

Descrição geral da estrutura do EIA e definição de âmbito

A definição das vertentes ambientais, biofísica e socioeconómica, objeto de análise num EIA, bem
como a profundidade e o detalhe com que são abordadas, corresponde à definição do âmbito do
estudo a partir da qual se identificam os fatores ambientais e se desenvolvem as análises que
poderão ter relevância face à implantação do proposto projeto.
O âmbito do Estudo de Impacte Ambiental é o projeto de reequipamento do parque eólico da
Bulgueira, que consiste na desativação de 3 aerogeradores (800kW) e substituição por 1 aerogerador
de igual potência instalada (2,4 MW), mantendo as principais estruturas existentes (subestação,
posto de corte, acessos e linha elétrica de interligação propriedade da EDP Distribuição).
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Tendo em consideração a legislação atualmente em vigor e as características do projeto e do seu
enquadramento ambiental, serão objeto deste EIA os fatores ambientais referentes a população e
saúde humana, biodiversidade, território, solo, água/recursos hídricos, ar e clima, bens materiais,
património, paisagem e ambiente sonoro. Na análise de impactes é igualmente considerado o risco
de acidentes graves ou de catástrofes.
Os fatores ambientais, genericamente referenciados, pretendem garantir os objetivos do EIA,
nomeadamente no que diz respeito à caracterização da situação atual, à identificação e avaliação de
impactes, à promoção de medidas minimizadoras, bem como ao estabelecimento de programas de
monitorização e acompanhamento ambiental. Desta forma, pretende-se com este estudo dispor de
um conjunto de elementos informativos que permitam uma avaliação ambiental que suporte a
decisão relativamente à aprovação do projeto proposto.
O presente estudo encontra-se estruturado em dois volumes:
▪

Resumo não-técnico

▪

Relatório técnico:
o

Descrição do projeto e situação de referência;

o

Análise de impactes;

o

Anexos.

O Resumo não-técnico é constituído por breves referências às generalidades do projeto e a todos os
fatores analisados no presente EIA, de forma a descrever os aspetos mais significativos do projeto e
as principais conclusões do estudo para divulgação a um público não técnico.
No relatório técnico é apresentada a descrição do projeto e situação de referência, incluindo uma
introdução com o enquadramento geral do projeto e as metodologias do EIA, uma caracterização
dos objetivos e descrição técnica do projeto e das alternativas consideradas.
Com base na informação fornecida pelo proponente, foram definidas e caracterizadas, de uma forma
objetiva, as principais ações do projeto, tanto para a fase de construção como para a fase de
exploração, de forma a associar a cada ação os eventuais impactes esperados e a sua caracterização
e avaliação, bem como as respetivas medidas de minimização e compensação.
Estas ações foram estabelecidas segundo os conceitos e ocorrências normais nos planos de
construção e exploração do projeto em questão, tendo em vista as que frequentemente acarretam
afetações, tanto diretas como indiretas ou induzidas, no meio envolvente.
Foram também identificados os projetos complementares ou subsidiários, e descrita a programação
temporal estimada para a fase de construção e exploração, quando disponível.
A localização do projeto teve em conta a sua inserção a nível nacional, regional e local, com a
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identificação do concelho e da freguesia abrangidos pelo projeto. Foi também identificada a área
sensível confinante com a área do projeto, bem como se fez referência aos Instrumentos de Gestão
Territorial que abrangem a área em estudo.
O conteúdo da situação de referência é constituído por uma caracterização do ambiente afetado pelo
projeto. São referidas as condições atuais de cada um dos fatores ambientais para comparação com
os cenários previsíveis resultantes da solução proposta. Esta componente tem por objetivo
caracterizar os principais fatores biofísicos e socioeconómicos identificados na zona de inserção do
projeto, tendo-se dado início a este processo com um levantamento preliminar da informação
disponível.
Sempre que possível e necessário, em cada fator ambiental foi realizada uma caracterização a
diferentes escalas, de modo a permitir uma melhor antevisão dos impactes ambientais inerentes ao
projeto em questão.
A caracterização dos fatores ambientais foi baseada em informações relevantes (bibliografia,
informações oficiais e documentos técnicos) existentes e disponíveis sobre a área em estudo e sobre
as próprias infraestruturas a construir, complementados com trabalho de campo efetuado na área
de intervenção.
O conteúdo da análise de impactes é constituído por uma análise criteriosa dos impactes ambientais
identificados para cada fator ambiental e das respetivas medidas de mitigação, bem como das suas
principais conclusões. Neste capítulo são identificados e caracterizados os impactes resultantes da
implantação do projeto nos domínios considerados. Por impacte entende-se o conjunto das
consequências das alterações produzidas em determinados aspetos ou fatores ambientais, num
determinado período de tempo e numa determinada área geográfica, resultantes da implantação de
um projeto, comparadas com a situação que ocorreria nesse período de tempo e na área de
intervenção, se esse projeto não tivesse tido lugar.
A metodologia adotada para a identificação e análise dos impactes ambientais teve em consideração
o tipo de fatores que, em cada uma das fases de projeto, é responsável pela sua ocorrência.
Deste modo, atendendo às características do projeto, a identificação e caracterização dos impactes
ambientais foi diferenciada em fase de construção, exploração e desativação do projeto.
A identificação dos impactes baseou-se sobretudo em métodos qualitativos baseados em contactos
com as entidades locais, trabalhos de campo, resultados de experiências anteriores, opiniões periciais
e consulta de documentação técnica, interrelacionando assim as principais ações de projeto e a sua
implementação com o cenário de evolução das variáveis ambientais e consequentes alterações dos
usos e a afetação direta produzida.
A avaliação dos impactes foi realizada através da definição de limiares. Estas categorias relativas
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resultaram da análise dos peritos sectoriais e da comparação com valores disponíveis em
documentos técnicos, obtendo-se assim uma relação entre valores reais e a categorização de
impactes passíveis de afetarem significativamente a qualidade do ambiente e/ou de vida das
populações residentes na envolvente.
Os planos de monitorização são constituídos pela monitorização e medidas de gestão ambiental dos
impactes resultantes do projeto. Para os impactes negativos de maior magnitude e significância
foram identificadas as medidas minimizadoras mais adequadas em cada situação.
Em qualquer dos casos, os possíveis impactes foram devidamente ponderados, de forma a serem
implementadas as medidas preventivas adequadas que garantam níveis de impacte reduzidos, ou
mesmo nulos, tanto na fase de construção como na fase de operação do futuro projeto.
De acordo com o regime jurídico da AIA, disposto no Decreto-Lei n.º151/2013, de 31 de outubro, na
sua redação atual pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, o EIA inclui, para além dos itens considerados
anteriormente, a referência a programas de monitorização que identificam os parâmetros ambientais
a avaliar pela importância dos seus impactes.
Por último são identificadas as principais lacunas de informação, as limitações encontradas a
diferentes níveis, enquanto condicionantes do desenvolvimento do presente EIA, nomeadamente em
termos de aprofundamento de determinados descritores ambientais e socioeconómicos, e, em forma
de conclusão, apresenta-se uma síntese geral da informação relevante abordada ao longo do
presente estudo, dando relevância aos impactes mais significativos (positivos e negativos), bem
como as principais medidas minimizadoras a adotar em cada uma das fases de projeto consideradas
(construção, exploração e desativação).
Nos mapas em anexo ao relatório, encontram-se os elementos cartográficos de suporte à
caracterização e avaliação dos impactes identificados.
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1.3

Antecedentes do EIA

O parque eólico da Bulgueira existente não foi sujeito a procedimento de avaliação de impacte
ambiental aquando do seu licenciamento.
No âmbito do licenciamento elétrico do projeto de reequipamento do parque eólico da Bulgueira foi
verificado pelo proponente o enquadramento do mesmo nos regimes ambientais existentes através
da utilização do simulador de ambiente da plafatorma SILiAmb (sistema integrado de licenciamento
do ambiente). A simulação determinou uma análise caso a caso para verificar a necessidade de
sujeição do projeto ao procedimento de avaliação de impacte ambiental (AIA).
Em data posterior e após a análise caso a caso, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), enquanto
autoridade compentente2, emitiu parecer (referência: S019755-202003-DAIA.DAP; datado de 17 de
abril de 2020) relativo à necessidade de sujeição do projeto a procedimento de AIA. O parecer da
APA determinou que o projeto é suscetível de provocar impactes negativos significativos no
ambiente, devendo ser sujeito a procedimento de avaliação de impacte ambiental. No mesmo é ainda
mencionada a fundamentação da decisão, como seja:
“No entanto, face à localização do projeto, da sua proximidade com outros parques eólicos
e dos impactes negativos expectáveis sobre os valores naturais em presença, o ICNF
considera que o projeto deve ser sujeito a procedimento de AIA, uma vez que só este
procedimento permitirá fazer uma análise adequada das consequências da implantação deste
reequipamento nos sistemas ecológicos ocorrentes na área e, ao mesmo tempo, estabelecer,
numa base alargada, as medidas que se considerem mais adequadas para a minimização
dos seus eventuais impactes negativos.
Face ao exposto, tendo em conta a proximidade a outros parques eólicos e a uma área
sensível (SIC Alvão Marão (PTCON003)), bem como a presença de espécies faunísticas com
estatuto de conservação desfavorável e vulneráveis a esta tipologia de projeto, considera-se
que o reequipamento em causa pode ser suscetível de provocar impactes significativos no
ambiente, pelo que se entende que deve ser sujeito a procedimento de AIA.“
(in parecer da APA com a referência S019755-202003-DAIA.DAP; datado de
17 de abril de 2020)

2 de acordo com o Artigo 3.º do regime jurídico de AIA (Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, com a
alteração publicada no Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro)
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Este projeto está assim sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental ao abrigo do disposto na subalínea
iii) da alínea b) do n.º 3 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, com a
alteração publicada no Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro.

1.4

Antecedentes do projeto

De acordo com o proponente, o atual PE da Bulgueira, composto por três aerogeradores, encontrase em exploração desde março de 2003. Embora apresente razoáveis condições de operação, o
equipamento do Parque está a aproximar-se do fim da sua vida útil, o que se tem traduzido em
custos de O&M (operação e manutenção) imprevisíveis, sempre na eminência de intervenções
significativas. Acresce que, devido à idade do equipamento, a seguradora contratada deixou de cobrir
os danos materiais por avarias de máquinas e as consequentes perdas de exploração.
Foi assim considerado justificado proceder ao reequipamento do PE, pelo que os três aerogeradores,
depois de desmontados, serão substituídos por apenas um, mantendo-se obviamente a potência
presentemente instalada (2,4 MW).
O reequipamento previsto permitirá substituir os aerogeradores existentes por um equipamento mais
moderno e eficiente. Por outro lado, o projeto de reequipamento permitirá manter integralmente a
subestação, a linha elétrica de interligação à rede de distribuição e os acessos, bem como a
implantação do edifício de comando, onde apenas haverá lugar a alteração de equipamento.
Tendo em conta as potencialidades para produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis
do local de implantação do PE da Bulgueira, foi ainda considerado tecnicamente desadequada a
substituição da fonte energética eólica por uma outra fonte (exemplo: recurso solar).
Este conjunto de considerações justificaram a opção tomada para reequipar o PE da Bulgueira com
a solução base apresentada.
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2

OBJETIVOS E NECESSIDADE DO PROJETO

O objetivo do projeto em estudo é a produção de energia elétrica a partir de um recurso renovável,
através do reequipamento do parque eólico da Bulgueira existente, aproveitando as estruturas
presentes (como sejam a subestação, posto de corte e linha elétrica de interligação propriedade da
EDP Distribuição) e com ganhos ao nível da eficiência e eficácia de produção e diminuição da extensão
de ocupação pelos aerogeradores existentes (incluindo plataforma e postos de transformação).
A produção de energia elétrica contribuirá para o cumprimento dos objetivos definidos no âmbito das
políticas de aproveitamento de recursos renováveis, diminuindo a emissão de poluentes atmosféricos
e de gases com efeito de estufa.
A Resolução do Conselho de Ministros (RCM) nº 169/2005, de 24 de outubro, aprovou a estratégia
nacional para a energia reforçando e intensificando o esforço de promoção e incentivos às energias
renováveis a fim de o país cumprir as metas impostas pelas diretivas europeias nesta matéria até
2010, aumentando a meta para a produção de eletricidade a partir de energias renováveis passa de
39% para 45% do consumo em 2010 e aumentado em 1 950 MW a meta de capacidade instalada
em 2012 (para um total de 5 100 MW).
A RCM n.º 169/2005, de 24 de outubro, foi revogada aquando da aprovação Estratégia Nacional para
a Energia com o horizonte de 2020 (ENE 2020), publicada na RCM nº 29/2010, de 15 de abril. A
ENE2020 foi revogada aquando da publicação da RCM n.º 20/2013, de 10 de abril, que aprova a
revisão do Plano Nacional para a Eficiência Energética (PNAEE 2016) e do Plano Nacional de Ação
para as Energias Renováveis (PNAER 2020). Destaca-se o seguinte objetivo do PNAER 2020:
▪

“...apesar de se prever uma redução de 18% na capacidade instalada em tecnologias
baseadas em FER em 2020 face ao PNAER de 2010, a quota de eletricidade de base renovável
no novo PNAER é superior (60% vs. 55%), tal como a meta global a alcançar, que deverá
situar-se em cerca de 35% (face à meta de 31%)”.

O PNAEE2016 e o PNAER2020 foram revogados, com efeito a partir de 1 de janeiro de 2021, pela
RCM n.º 53/2020, que aprova o Plano Nacional de Energia e Clima 2030 (PNEC2030), constituindo
o principal instrumento de política energética e climática nacional para a próxima década, rumo a
um futuro neutro em carbono (em articulação com o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050
aprovado pela RCM n.º 107/2019).
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O PNEC 2030 tem como objetivos e metas:
▪

Objetivos:
1) descarbonizar a economia nacional; 2) dar prioridade à eficiência energética; 3) reforçar
a aposta nas energias renováveis e reduzir a dependência energética do País; 4) garantir a
segurança de abastecimento; 5) promover a mobilidade sustentável; 6) promover uma
agricultura e floresta sustentáveis e potenciar o sequestro de carbono; 7) desenvolver uma
indústria inovadora e competitiva; e 8) garantir uma transição justa, democrática e coesa;

▪

Metas até 2030:
a) Reduzir entre 45 % e 55 % as emissões de gases com efeito de estufa, por referência
às emissões registadas no ano de 2005; b) Incorporar 47 % de energia de fontes
renováveis no consumo final bruto de energia; c) Reduzir 35 % do consumo de energia
primária.

A medida de ação 3.1.3, integrada no 3º objetivo do PNEC2030, contempla o fomento do aumento
da produção eólica, designadamente através do sobreequipamento e do repowering, sendo
destacada a substituição por equipamentos mais eficientes associada a esta última opção.
Portugal tem uma dependência externa, em termos de energia primária, claramente superior àquilo
que é a média da União Europeia (UE-28; 55,0% em 2017; Fonte: Eurostat3) e dos países
comparáveis. O nosso país importava recentemente cerca de 80,0% (2017; Fonte: Eurostat) da
energia que consumia. Esta dependência tem reflexos negativos na competitividade da economia
por via da maior incorporação relativa dos custos energéticos por unidade de PIB. Em 2017, a
importação total de produtos energéticos pesou 4,2 % do PIB (relativo ao peso importação total;
Fonte: DGEG, 20194).
Portugal apresenta indicadores de utilização racional de energia que devem ser melhorados para
aumentar a integração entre qualidade ambiental e competitividade económica, sendo necessário
tomar medidas de fundo, inclusive para respeitar compromissos internacionais assumidos, entre
outros os que resultam do Protocolo de Quioto.
O Protocolo de Quioto, aprovado no âmbito das Nações Unidas em 1997, visava a reposição das
emissões de gases com efeito de estufa, no período 2008-2012, nos níveis de emissão registados

3(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Energy_production_and_imports#The_EU_and_its_Member_States_are_all_net_importers
_of_energy)
4 DGEG, 2018. Fatura energética portuguesa - 2019. http://www.dgeg.pt/
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em 1990. Os países membros da União Europeia comprometeram-se na redução de 8% das emissões
gasosas em 2008-2012 para os níveis de 1990. Neste âmbito, Portugal obrigou-se a limitar o
aumento das suas emissões em 27% relativamente aos valores de 1990.
Portugal aprovou o Protocolo de Quioto (PQ) em Março de 2002 (através do Decreto n.º 7/2002, de
25 de março) e a Comunidade Europeia, em Abril desse mesmo ano, veio formalizar o compromisso
comunitário com a aprovação do Protocolo e do Acordo de Partilha de Responsabilidades entre os
Estados membros (através da Decisão n.º 2002/358/CE, de 25 de abril, do Conselho).
O aquecimento global do planeta constitui uma das grandes preocupações da humanidade, pelas
suas consequências nefastas em vários domínios da dinâmica da biosfera. As alterações climáticas,
provocadas sobretudo pelas emissões dos gases com efeito de estufa decorrente das atividades
humanas, originaram já o esforço concertado de estratégias para a sua redução, envolvendo a
generalidade dos países do globo.
Ao nível nacional, tem-se igualmente dado resposta ao problema das alterações climáticas e aos
compromissos internacionalmente assumidos. Nesse sentido, foi elaborado pela Comissão para as
Alterações Climáticas (CAC)5, de carácter interministerial, o Programa Nacional para as Alterações
Climáticas (PNAC).
A CAC assumiu a necessidade prioritária de empreender uma avaliação do estado de cumprimento
do PNAC 2004. Os trabalhos da CAC revelaram que diversas medidas previstas no PNAC 2004
careciam de impulso ou estavam por concretizar, o que se traduziu num cenário de preocupante
afastamento das metas do PQ.
Neste contexto, a CAC decidiu promover uma revisão do PNAC, com vista a consolidar as medidas
efetivamente concretizadas e a adotar um novo e reforçado pacote de políticas e medidas, em vários
sectores, suscetíveis de aproximar a situação nacional dos compromissos internacionais em causa.
Tal revisão deu origem a um novo Programa Nacional para as Alterações Climáticas, o PNAC 2006,
que é o objeto da resolução de conselho de ministros 104/2006, de 23 de agosto. Não se pode, no
entanto, deixar de referir que a expectativa de valoração das políticas e medidas adicionais então
aprovadas obrigaria os diferentes sectores a um esforço de monitorização apertado. Em 2007, o
Governo resolveu rever em alta algumas das metas do PNAC 2006, referentes a políticas e medidas
dos sectores da oferta de energia e dos transportes, as quais foram aprovadas através da Resolução
do Conselho de Ministros n.º 1/2008, de 4 de janeiro, procedendo a uma revisão do PNAC 2006, com

5 criada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 72/98, de 29 de junho, , com as alterações introduzidas
pelas Resoluções do Conselho de Ministros n.º 59/2001, de 30 de maio, e 33/2006, de 24 de março
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a aprovação das designadas "novas metas 2007".
A Resolução de Conselho de Ministros n.º 93/2010 lançou o início dos trabalhos dos instrumentos de
política climática para o período pós 2012 (no que respeita ao Protocolo de Quioto), nomeadamente
o Programa Nacional para as Alterações Climáticas para o período 2013-2020 (PNAC 2020), que
estabelece as políticas, medidas e instrumentos com o objetivo de dar resposta à limitação anual de
emissões de gases com efeito de estufa para os sectores não cobertos pelo Comércio Europeu de
Licenças de Emissão, prevê as responsabilidades sectoriais, o financiamento e os mecanismos de
monitorização e controlo.
Em 2015 foi publicada a RCM n.º 56/2015, de 30 de julho, que aprova o Quadro Estratégico para a
Política Climática (QEPiC), o Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC 2020/2030) e
a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020), e cria a Comissão
Interministerial do Ar e das Alterações Climáticas (CIAAC). Os objetivos do QEPiC relacionados com
a promoção de energias renováveis são:
a) Promover a transição para uma economia de baixo carbono, gerando mais riqueza e
emprego, contribuindo para o crescimento verde;
b) Assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões de GEE;
c)

Reforçar a resiliência e as capacidades nacionais de adaptação.

O PNAC 2020/2030 visa assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões nacionais de
gases com efeito de estufa, de forma a alcançar uma meta de redução de emissões de -18% a 23%, em 2020, e de -30% a -40%, em 2030 relativamente a 2005.
A ENAAC 2020 estabelece os objetivos, as atividades e o modelo de organização e funcionamento
da estratégia até 2020, tendo em vista um país adaptado aos efeitos das alterações climáticas,
através da contínua implementação de soluções baseadas no conhecimento técnico-científico e em
boas práticas.
O PNAC2030 foi revogado, com efeito a partir de 1 de janeiro de 2021, pela RCM n.º 53/2020, que
aprova o Plano Nacional de Energia e Clima 2030 (PNEC2030). O mesmo diploma prorroga a ENAAC
até 31 de dezembro de 2025. As metas de redução de emissões de gases com efeito de estufa
apresentadas no PNEC2030 contemplam -45 % a -55 % em 2030, -65 % a -75 % em 2040 e -85 %
a -90 % em 2050, relativamente aos níveis de 2005 e em linha com o Roteiro para a Neutralidade
Carbónica 2050 aprovado pela RCM n.º 107/2019.
O regime legal que suporta a produção de energia elétrica em regime especial, com base em energias
renováveis, está estabelecido no Decreto-Lei n.º 76/2019, de 3 de junho, que altera o Decreto-Lei
n.º 172/2006, de 23 de agosto e que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e ao
funcionamento do sistema elétrico nacional (SEN) (aprovados pelo Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15
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de Fevereiro), regulamentando o regime jurídico aplicável ao exercício das atividades de produção,
transporte, distribuição e comercialização de eletricidade e à organização dos mercados de
eletricidade. Esse regime determina que toda a energia produzida é obrigatoriamente adquirida pela
distribuidora local de energia elétrica, qualquer que seja a potência da instalação.
Durante a operação do novo PE da Bulgueira resultante do projeto de reequipamento, o promotor
manterá o pagamento de uma renda ao Município de Ribeira de Pena, correspondente a 2,5% do
valor da remuneração mensal da energia produzida.
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3

ENQUADRAMENTO E DESCRIÇÃO DO PROJETO

3.1

Localização do projeto

3.1.1

Enquadramento nacional e regional

O enquadramento regional do projeto de reequipamento do parque eólico da Bulgueira pode ser
observado na Figura seguinte.

Figura 1 - Enquadramento regional da área do projeto.
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3.1.2

Concelhos e freguesias

A zona do projeto encontra-se localizada no concelho de Ribeira de Pena, freguesia de Santa Marinha.
O acesso ao projeto, assim como a maioria da extensão da linha elétrica de interligação propriedade
da EDP Distribuição, localizam-se no concelho de Vila Pouca de Aguiar, União das freguesias de
Pensalvos e Parada de Monteiros.

Figura 2 - Enquadramento local da área do projeto.

Mais especificamente, a implantação dos equipamentos do projeto de reequipamento do parque
eólico da Burgueira está previsto para uma área a cerca de 1,7 km a noroeste da localidade de
Trandeiras, freguesia Santa Marinha, concelho de Ribeira de Pena, distrito de Vila Real. O acesso ao
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parque eólico, existente, ao local do projeto do parque eólico da Bulgueira localiza-se na União das
freguesias de Pensalvos e Parada de Monteiros, concelho de Vila Pouca Aguiar.
A área projetada para este parque tem uma extensão longitudinal de cerca de 0,1 km (100 m) em
linha reta, cujo eixo se desenvolve sensivelmente de noroeste para sudeste (no eixo compreendido
entre a localização proposta para o aerogerador que constitui o reequipamento e a subestação de
ligação à rede elétrica).

3.1

Projetos semelhantes na envolvente

Na envolvente, inferior a 10 km, da localização proposta para o projeto de reequipamento do parque
eólico da Bulgueira estão atualmente em funcionamento os seguintes parques eólicos6:
•

A norte: Trandeiras, constituído por 14 aerogeradores, estando 7 dos aerogeradores
localizados a menos de 2 km dos elementos do projeto em estudo;

•

A sudoeste - sul: Alvão (12 AG’s), a cerca de 7,3 km, com metade dos aerogeradores
localizados entre os 8,4 km e os 10,3 km de distância; Serra do Alvão (21 AG’s), a cerca de
8 km, com a maioria dos aerogeradores localizados entre os 10,5 km e os 13,9 km de
distância;

•

A sudeste: Negrelo e Guilhado (11 AG’s), a cerca de 10 km; Chã do Guilhado (1 AG) a cerca
de 8,9 km;

•

A este: Alto da Coutada, subparque Alto da Coutada (50 AG’s), a cerca de 10 km, com a
maioria dos aerogeradores localizados entre os 11 km e os 19 km de distância.

3.2

Indicação de áreas sensíveis

A localização proposta para a implantação do projeto localiza-se fora de áreas sensíveis.
Na proximidade do projeto (a menos de 2 km) existe uma área designada sensível (Sitio de
Importância Comunitária), SIC Alvão Marão (PTCON0003), por estar incluída na Lista Nacional de
Sítios a incluir na futura Rede Natura 2000, classificada nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de
24 de abril e no âmbito da Diretiva 92/43/EC (Diretiva Habitats), alterado pelo Decreto-Lei n.º 156A/2013, de 8 de novembro,que procedeu à transposição da Diretiva n.º 79/409/CEE, do Conselho,
de 2 de abril, relativa à conservação das aves selvagens (diretiva aves) e da Diretiva n.º 92/43/CEE,

6 Consideraram-se os parques eólicos cujo pelo menos um aerogerador estivesse dentro da envolvente definida
(10 km).
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do Conselho, de 21 de maio, relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora
selvagens (diretiva habitats), transpondo a Diretiva n.º 2013/17/UE, do Conselho, de 13 de maio.
O sítio de importância comunitária PTCON0003 – Alvão/Marão consta do Plano Setorial da Rede
Natura 2000 aprovado e publicado na Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, de 21 de
julho.

3.3

Planos e programas de ordenamento do território na área do projeto

A Lei de Bases do Ordenamento do Território (LBOT) estabelece que o sistema de gestão territorial
se concretiza através de Instrumentos de Gestão Territorial de diversos âmbitos, sendo
particularmente relevante para este Estudo o âmbito regional e municipal, nomeadamente os planos
em vigor na área em estudo:
▪

Plano Regional de Ordenamento Florestal de Entre Douro e Minho- Portaria n.º 58/2019, de
11 de fevereiro;

▪

Plano Regional de Ordenamento Florestal de Trás-os Montes e Alto Douro - Portaria n.º
57/2019, de 11 de fevereiro;

▪

Plano Director Municipal (PDM) de Ribeira de Pena - Regulamento n.º 376/2009, de 1 de
setembro, e alterado pelo Aviso n.º 1489/2017, de 7 de fevereiro;

▪

Plano Director Municipal de Vila Pouca de Aguiar - Aviso n.º 12613/2012, de 20 de setembro,
alterado pelo Aviso n.º 8810/2019, de 21 de maio e Declaração de Rectificação n.º 15/2019,
de 12 de abril.

Os Programas Regionais de Ordenamento do Território, PROT, de acordo com o ponto 1 do Artigo
52.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio (Regime Jurídico de Instrumentos de Gestão
Territorial), definem a estratégia regional de desenvolvimento territorial, integrando as opções
estabelecidas a nível nacional e considerando as estratégias sub-regionais e municipais de
desenvolivmento local, constituindo o quadro de referência para a elaboração dos programas e
planos intermunicicpais e dos planos municipais.
Com base nas plantas dos referidos planos de ordenamento, identificaram-se como classes de
espaços de uso existentes na área de estudo do projeto de reequipamento do parque eólico da
Bulgueira, as seguintes:
▪

Concelho Ribeira de Pena:
o

Classe solo rural, categoria espaço florestal:
▪

Área florestal e silvopastoril de produção;

▪

Área florestal de produção condicionada.
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▪

Concelho de Vila Pouca de Aguiar:
o

Classe solo rural, categoria espaços agrícolas ou florestais:
▪

Espaços florestais de produção.

No capítulo do ordenamento do território e condicionantes (caracterização da situação de referência)
apresenta-se a caracterização das figuras de planeamento territorial existentes na área do projeto,
assim como os restantes instrumentos de gestão territorial com incidência na mesma.

3.4

Condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública

Com bases nas plantas dos referidos Planos Diretores Municipais (PDM), carta da REN e Planos
Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios, identificaram-se condicionantes legais na área
de estudo do projeto referentes a:
▪

Reserva Ecológica Nacional (REN) – A Portaria n.º 69/2012, de , de 22 de março, aprova a
delimitação da Reserva Ecológica Nacional do município de Ribeira de Pena. A Portaria n. º
176/2013, de 9 de maio, aprova a delimitação da Reserva Ecológica do município de Vila
Pouca de Aguiar;

▪

Regime florestal;

▪

Caminhos municipais;

▪

Estrutura Ecológica Municipal;

▪

Perigosidade e risco de incêndio florestal.

No capítulo ao ordenamento do território e condicionantes (caracterização da situação de referência)
apresenta-se a caracterização de cada condicionante ao uso do solo na área do projeto. Nesse
capítulo é verificada a existência de outras servidões e restrições de utilidade pública.
Em anexo são apresentados os pareceres recebidos durante a elaboração do presente EIA.

3.5

Descrição geral do parque eólico da Bulgueira existente

O atual parque eólico da Bulgueira encontra-se em exploração desde março de 2003. Os
aerogeradores, acessos internos ao parque eólico, edifício de comando e subestação localizam-se na
freguesia de Santa Marinha, concelho de Ribeira de Pena. O acesso ao parque eólico localiza-se na
União das freguesias de Pensalvos e Parada de Monteiros, concelho de Vila pouca de Aguiar.
A linha elétrica de interligação a 60 kV, que tem origem no parque eólico e liga à linha elétrica central
de Covas do Barroso/Soutelo de Matos no apoio n.º 46, está localizada maioritariamente na União
das freguesias de Pensalvos e Parada de Monteiros, concelho de Vila Pouca de Aguiar. Uma pequena
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extensão do traçado localiza-se na freguesia de Santa Marinha, concelho de Ribeira de Pena.
O Parque está equipado com três aerogeradores iguais, fabricante NORDEX, tipo N50, sensivelmente
localizados entre as cotas 1 000m e 1 030m, cada com três pás, varrendo a área de 1 694 m2 e com
a potência nominal de 800 kW (potência total de 2,4 MW). Apresenta uma altura da torre até ao eixo
do rotor de aproximadamente 55 m e um diâmetro do rotor de aproximadamente 50 m. Aos
aerogeradores existentes estão associados postos de transformação exteriores.
O parque eólico atual dispõe-se ao longo de uma cumeada numa extensão aproximada de 250 metros
(ver figura abaixo).

Figura 3 – Enquadramento do parque eólico da Bulgueira existente. Sem escala. Orientação
aproximada oeste – este. Fonte: proponente.

Na Tabela 2 apresentam-se as coordenadas de localização das diferentes componentes do atual
Parque.
Tabela 2 – Coordenadas dos elementos do parque eólico existente.
Aerogerador

Coordenadas [PT-TM06/ETRS89] (Long/Lat)
X

Y

AG1

34 432.70

206 776.15

AG2

34 509.14

206 694.15

pág. 22/ Fevereiro 2021 / EIA PROJETO REEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA BULGUEIRA

Aerogerador

Coordenadas [PT-TM06/ETRS89] (Long/Lat)
X

Y

AG3

34 597.71

206 594.92

Edifício de comando

34 557.96

206 663.84

Subestação

34 570.77

206 651.56

O edifício de comando é de piso único térreo, com a área em planta de aproximadamente 90 m 2. A
área ocupada pela subestação adjacente ao anterior edifício é de aproximadamente 130 m 2. A ligação
à rede recetora da energia produzida é realizada a 60 kV através de um ramal em linha aérea com
uma extensão aproximada de 930 m, atualmente propriedade da EDP Distribuição, que liga o parque
eólico à linha elétrica central de Covas do Barroso/Soutelo de Matos no apoio n.º 46.
As plataformas de construção que circundam os três aerogeradores atuais têm a área total de cerca
de 1 000 m2 (incluindo a área das sapatas). As plataformas foram parcial e naturalmente ocupadas
por vegetação.
O acesso ao parque eólico é realizado através de um estradão com origem a norte da povoação de
Trandeiras e se dirige para a zona da Bulgueira, e que passa a cerca de 500 m do local da implantação
do parque. Este acesso é de utilização permanente e permite a passagem de veículos com peso bruto
até 400 kN. A partir daí desenvolve-se um ramal especificamente para o parque eólico da Bulgueira.

3.6

Aspetos gerais do projeto

O reequipamento do PE da Bulgueira envolve a substituição dos três aerogeradores existentes, cada
com a potência de 800 kW, por um único aerogerador com a potência de 2.4 MW, mantendo-se o
edifício de comando, bem como a generalidade do equipamento nele instalado, e a subestação, que
não sofre qualquer alteração, também no que concerne a equipamento. A linha elétrica de
interligação existente, propriedade da EDP Distribuição, será igualmente mantida, não sendo ainda
necessário executar novos acessos.

Para reequipar o PE da Bulgueira, os três aerogeradores atuais serão desmantelados e substituídos
por um único aerogerador (Nordex N117/3000), com uma potência igual à total atual, ou seja, 2,4
MW, e ocupando a posição de um dos atuais aerogeradores, designadamente, a do aerogerador do
meio, localizado imediatamente a norte do posto de comando e subestação. A energia produzida
será integralmente introduzida na rede elétrica de distribuição de acordo com a legislação vigente,
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prevendo-se a produção anual estimada seja de aproximadamente de 8,1 GWh/ano.
Tabela 3 - Características técnicas gerais do projeto.
Número de

1

Un

Potência instalada

2,4

MW

Altura do eixo do rotor

91,0

m

Diâmetro do rotor

117,0

m

Produção do parque

8,1

GWh/ano

Velocidade de rotação

7,5 a 13,0

rpm

Perdas

Irrelevante face à

aerogeradores

acima do terreno

distância a que o
aerogerador está do
ponto de injeção na
rede
Produção útil do

8,1

GWh/ano

3 375

h/ano

parque
Horas equivalentes de
funcionamento

Para ligar o aerogerador que se propõe instalar à subestação do PE será utilizada, no essencial, a
rede de cabos subterrâneos afetos ao atual aerogerador colocado na posição central, mediante o seu
prolongamento, em cerca de 30 m, para o que será executada uma caixa enterrada de ligação de
cabos.
Como referido, a linha elétrica de interligação existente (que interliga o parque eólico da Bulgueira
e que tem capacidade para transportar a energia produzida pelo aerogerador proposto no projeto de
reequipamento) será mantida.
Para o aerogerador proposto está igualmente prevista a construção de uma plataforma de
montagem. Todos os acessos utilizados são os acessos existentes, que serão pontualmente
beneficiados. Na fase seguinte de projeto (fase de execução, fora do âmbito do presente estudo)
serão identificados os locais com necessidade de beneficiação em função das necessidades de
transporte especial de equipamento.
A instalação do estaleiro (com três frentes de trabalho independentes) necessário à desmontagem
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dos aerogeradores existentes e à montagem do novo aerogerador é proposta para junto dos
aerogeradores a desativar, ocupando parte das plataformas existentes.
Os elementos que seguidamente se apresentam, conjuntamente com os desenhos mencionados,
deverão proporcionar uma visão global e suficientemente clara e descritiva das características do
projeto. Todos os elementos gráficos de suporte à descrição do projeto são apresentados em anexo
ao presente estudo.

3.6.1

Superfície do projeto

A implantação dos equipamentos do projeto de reequipamento do parque eólico da Burgueira está
prevista para uma área a cerca de 1,7 km a noroeste da localidade de Trandeiras, freguesia Santa
Marinha, concelho de Ribeira de Pena, distrito de Vila Real. O acesso principal, existente, ao local do
projeto do parque eólico da Bulgueira localiza-se na União das freguesias de Pensalvos e Parada de
Monteiros, concelho de Vila Pouca Aguiar.
A área projetada para este parque tem uma extensão longitudinal de cerca de 0,1 km (100 m) em
linha reta, cujo eixo se desenvolve sensivelmente de noroeste para sudeste (no eixo compreendido
entre a localização proposta para o aerogerador que constitui o reequipamento e a subestação de
ligação à rede elétrica).
A área a ocupar pelas infraestruturas estende-se entre as cotas 1 010 e 1 030m de altitude, sendo
prevista no projeto a ocupação superficial correspondente à fundação do aerogerador, à plataforma
de montagem, ao estaleiro e ao acesso a beneficiar (a definir posteriormente no projeto de
execução).
O projeto vai utilizar a subestação, o posto de comando, a linha elétrica de interligação e as valas
de cabos existentes.
As áreas afetadas pelos elementos do projeto (aerogerador proposto) são as seguintes:
▪

Fundação do aerogerador: 300 m2 (incluída na área apresentada para a plataforma de
montagem);

▪

Plataforma de montagem: 600 m2;

▪

Acessos a beneficiar: pontualmente ao longo do acesso ao parque, existente desde
Trandeiras;

▪

Vala para enterramento de cabos: 50 m2;

▪

Total: 650 m2.

A área total apresentada não contempla o acesso ao parque, a beneficiar pontualmente e a definir
na fase de projeto de execução.
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São propostas duas áreas de trabalho associadas à desmontagem dos aerogeradores dos extremos
(com 100 m2 cada) e uma área de trabalho associada, não só à desmontagem do aerogerador
central, mas também à montagem do novo aerogerador (com 300 m 2). A localização destas áreas
de trabalho é proposta para a plataforma dos aerogeradores a desativar, que atualmente é
parcialmente ocupada por vegetação.

3.6.2

Composição do projeto

O projeto proposto para reequipamento do parque eólico da Bulgueira consiste na instalação de um
aerogerador (ver Tabela 3 e Tabela 4), de 2,4 MW de potência, a 1,7 km a noroeste da localidade
de Trandeiras, fora de zonas sensíveis. Desenvolve-se ao longo de aproximadamente 100 m de
extensão total, entre as cotas 1 010 m e 1 030 m de altitude e com uma orientação noroestesudeste (entre o aerogerador proposto e a subestação de ligação).
Tabela 4 - Posição prevista para o aerogerador a instalar.
Aerogerador

Coordenadas [PT-TM06/ETRS89] (Long/Lat)
X

P1

34490.30

Y
206707.02

Aerogerador
O aerogerador a instalar no âmbito do projeto terá a seguinte constituição base:
▪

Torre;

▪

Nacele ou Cabina;

▪

Grupo gerador;

▪

Transformador;

▪

Sistemas mecânicos e de acionamento primário;

▪

Três perfis alares que constituem as pás do rotor;

▪

Sistemas de controlo e segurança;

▪

Instalações elétricas;

▪

Restante equipamento e demais acessórios, necessários ao seu bom funcionamento.

A torre do aerogerador, com uma altura até ao rotor de aproximadamente 91 m, será constituída
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por uma estrutura tubular cónica, em aço, com proteção anticorrosão por galvanização, primário à
base de pó de zinco e pintura final de acabamento com tinta à base de resina epoxídica. No topo da
torre será instalada a nacele, constituída por uma estrutura de suporte em aço e revestida a fibra de
vidro. Na nacele são instalados os principais equipamentos dos aerogeradores, nomeadamente o
gerador, a caixa multiplicadora e os permutadores de calor. É igualmente na nacele que se encontra
fixo o rotor. O rotor é constituído pelo nariz (hub) e pelas 3 pás, com um diâmetro de
aproximadamente 117 m. Quer o nariz quer as pás são executados em fibra de vidro.

Fundação
A fundação circular será uma sapata isolada, em betão armado, previsivelmente com uma
profundidade máxima de 2,0 m e uma área de 300 m2 de implantação no terreno.

Acessos e sistema de drenagem
Como referido serão utilizados caminhos já existentes, procedendo-se à beneficiação pontual destes
para permitir a passagem do transporte dos componentes e posterior acesso durante a fase de
exploração.
A principal via rodoviária de acesso à localidade de Trandeira é o caminho municipal 1154, que se
acede a partir da EN206.
Os acessos internos aos aerogeradores existentes e ao aerogerador a instalar são feitos por caminhos
rurais e municipais já existentes e habitualmente transitados, devendo ser pontualmente sujeitos a
beneficiações no piso (colocação de tout-venant compactado), com implementação de ligeiro declive
(para escoamento de águas pluviais), e a aumentos de largura.
De acordo com o promotor, não existe e não será instalado qualquer sistema de drenagem na zona
do parque e nos acessos existentes/a beneficiar.
A área de acessos a beneficiar será definida na fase seguinte do projeto (projeto execução).

Plataforma de montagem
Será criada uma zona de serviço, constituída por uma plataforma de montagem e onde se instalará
a grua móvel para instalação do novo aerogerador. Esta área, que inclui a área a ocupar pela
fundação do novo aerogerador e que, em parte, ocupará a plataforma do aerogerador central hoje
existente, terá uma área prevista de 600 m2, nivelada, compactada e estabilizada. A colocação da
plataforma respeitará o perfil natural do terreno de forma a minimizar as movimentações de terras.
No final da montagem, durante as ações de recuperação paisagística do PE, proceder-se-á à redução
da área da plataforma (área a indicar pelo fabricante como indispensável às ações de manutenção
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inerentes à fase de exploração).

Valas de cabos
As ligações elétricas e óticas entre o transformador do aerogerador ao edifício de comando da
subestação serão realizadas através dos cabos que ligam o aerogerador existente na posição central,
que serão prolongados em cerca de 30 m para até ao novo aerogerador. Para o efeito, a vala onde
os cabos estão enterrados será prolongada nessa mesma distância.
O prolongamento da vala permitirá o enterramento dos cabos à profundidade mínima regulamentar
de 0,9 m e largura de 0,5 m (com uma largura de escavação de aproximadamente 1,7m), sendo
assentes em leito com 0,2 m de areia e cobertos com 0,2 m de areia. Serão colocadas lajetas ou
placas de pvc e 0,10 m acima será colocada uma fita plástica de cor vermelha, como forma de
sinalização. A vala é então preenchida com 0,4 m de terra compactada. A um mínimo de de 0,3 m
da superfície será colocada uma rede plástica de sinalização.
Todas as canalizações elétricas serão estabelecidas de modo a eliminar todo o perigo previsível, para
pessoas e bens.
O troço de vala a executar ocupará uma área aproximada de 50 m2 (1,7mx30m).

Transformador
O transformador elevador e as celas à tensão de 10 kV associadas ao aerogerador serão instalados
em compartimentos localizados na base da torre. Embora a tensão de geração seja de 660 V, a
ligação do aerogerador ao edifício de comando será efetuada à tensão de 10 kV, de forma a limitar
as perdas no transporte e a queda de tensão, face à distância existente entre o aerogerador e o
edifício de comando.
O transformador elevador terá as seguintes características principais:
▪

Potência nominal: 2600 kVA;

▪

Frequência: 50 Hz;

▪

Tensão nominal (rede interna do parque): 10 kV;

▪

Tensão nominal (gerador): 660 V;

▪

Grupo vetorial: YNd5;

▪

Arrefecimento: ONAN.
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3.7

Alternativas de projeto

No âmbito da análise das soluções alternativas não foram consideradas alternativas ao nível da
configuração do projeto, correspondendo apenas a uma solução base de um aerogerador. Apenas foi
considerada a alternativa de não construção do projeto ou alternativa nula.

3.7.1

Solução Base

A solução base contempla a implantação de um (1) aerogerador com 91 m de altura (eixo do rotor
ao solo), 117 m de diâmetro do rotor e 2,4 MW de potência – ver mapa 1.2 em anexo.
A solução base contempla a manutenção da subestação, do edifício de comando, da subestação e da
linha elétrica de interligação existentes.

Figura 4 – Subestação e posto de corte existente (parque eólico da Bulgueira) e linha elétrica de
interligação existente. Fonte: STRIX (Miguel Nazareth).

A instalação das áreas de trabalho a utilizar na desmontagem dos aerogeradores existentes (uma
para cada aerogerador) é proposta para a área das plataformas dos aerogeradores a desativar,
mantendo a distância de segurança necessária ao desmantelamento.
A instalação da área de trabalho necessária à implantação do novo aerogerador (também utilizado
para desativação do aerogerador central) ocupará parte da plataforma de construção adjacente ao
atual gerador central, numa área já intervencionada. Para o efeito serão previamente removidos
todos os componentes e resíduos provenientes do desmantelamento, nela temporariamente
depositados.
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Figura 5 – As áreas de trabalho independentes (desativação dos aerogeradores existentes;
construção do aerogerador proposto) são propostas para a área envolvente a cada aerogerador
existente (apresentados na foto acima). Fonte: STRIX (Miguel Nazareth).

3.7.2

Alternativa Nula

Alternativa de não construção do projeto de reequipamento do parque eólico da Bulgueira,
mantendo-se em exploração o projeto atual constituído por 3 aerogeradores de 0,8 MW de potência
unitária.

3.8

Projetos complementares ou subsidiários

O projeto de reequipamento do parque eólico da Bulgueira não contempla projetos complementares
ou subsidiários.
Como referido, a energia produzida será injetada na sua totalidade na rede pública de energia, sendo
para o efeito utilizada a linha elétrica de interligação de 60 kV existente, que tem capacidade para
receber a energia produzida pelo aerogerador proposto no projeto. A linha existente é propriedade
da EDP Distribuição.

3.9

Fase de construção

A construção do novo aerogerador será antecedida pelo desmantelamento dos três aerogeradores
existentes e integrará as seguintes ações principais:
▪

Beneficiação pontual dos caminhos de acesso às infraestruturas;
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▪

Implantação do estaleiro;

▪

Desativação e desmontagem do aerogerador 2;

▪

Construção das fundações do novo aerogerador em forma de sapatas de betão armado
(incluindo escavação, cofragem se necessário, armadura e betonagem);

▪

Alargamento da plataforma do aerogerador 2, criando a plataforma para o novo aerogerador;

▪

Prolongamento da vala de cabos em cerca de 30 m até ao novo aerogerador;

▪

Desativação e desmontagem dos aerogeradores 1 e 3;

▪

Montagem e comissionamento do novo aerogerador;

▪

Recuperação paisagística das áreas intervencionadas.

3.9.1

Implantação do estaleiro

Será necessário um estaleiro, com áreas de trabalho independentes, quer para o desmantelamento
dos três aerogeradores existentes, quer para a instalação do novo aerogerador.
São propostas duas áreas de trabalho associadas à desmontagem dos aerogeradores dos extremos
(com 100 m2 cada) e uma área associada, não só à desmontagem do aerogerador central, mas
também à montagem do novo aerogerador (com 300 m2).
Para o desmantelamento de cada aerogerador, preconiza-se a utilização como área de trabalho de
parte da correspondente plataforma de construção, salvaguardando uma distância ao mesmo
compatível com as ações requeridas pelo seu desmantelamento. As plataformas de construção que
circundam os três aerogeradores atuais têm a área total de cerca de 1 000 m2 (incluindo a área das
sapatas).
Dado o intervalo de tempo entretanto decorrido desde a construção do PE da Bulgueira, em 2003,
tais plataformas foram parcial e naturalmente ocupadas pela vegetação local, que será removida
antecedendo a sua ocupação pelo estaleiro.
A instalação da áreas de trabalho necessária à implantação do novo aerogerador é proposta para a
plataforma de construção adjacente ao atual gerador central, numa área já intervencionada. Para o
efeito

serão

previamente

removidos

todos

os componentes

e

resíduos

provenientes

do

desmantelamento, nela temporariamente depositados.
As áreas afetas ao estaleiro, além de permitirem armazenar temporariamente os materiais
desmontados e inertes, serão objeto de sinalização de segurança, informando sobre os riscos
existentes no local.
Anota-se que não serão necessárias instalações sanitárias amovíveis, uma vez que podem ser
utilizadas as existentes no atual edifício de comando do parque, o qual manterá integralmente a sua
funcionalidade durante, não só as operações de desmontagem e construção, como também a
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exploração do novo aerogerador. O escritório existente no edifício de comando será utilizado como
escritório das empreitadas associadas à implantação do projeto, prevendo-se ainda a instalação de
uma pequena área contentorizada (25 m2) para depósito de ferramentas na proximidade do edifício
de comando.
A seleção dos locais para a instalação das áreas apoio à desmontagem e construção do projeto teve
em consideração aspetos como a facilidade de acesso às zonas a intervencionar e a ausência de
condicionalismos ambientais.
No final dos trabalhos de construção, o estaleiro, bem como eventuais zonas complementares de
apoio, será desmantelado (incluindo remoção de resíduos, equipamentos e materiais diversos) e
todas as zonas intervencionadas serão completamente naturalizadas, quando aplicável, de acordo
as medidas de minimização apresentadas no presente EIA.

3.9.2

Desmantelamento dos aerogeradores existentes

O novo aerogerador será instalado na vizinhança do aerogerador atualmente localizado
imediatamente a norte do posto de comando e da subestação (aerogerador central). Em anexo ao
presente estudo representam-se os atuais elementos do PE da Bulgueira, com ênfase para os três
aerogeradores e postos de transformação adjacentes, que serão desmantelados e removidos de
modo a permitir o reequipamento do parque.
O desmantelamento do atual Parque Eólico da Bulgueira compreenderá, em linhas gerais, a
desativação e remoção dos três aerogeradores, a demolição da parte superior das fundações de
betão onde os aerogeradores se encontram instalados, a remoção de alguma cablagem e a
intervenção nos 80 m de acessos a desativar, permitindo a recuperação da zona em termos
ambientais e paisagísticos.
A desativação e desmontagem será realizada em duas etapas, iniciando-se pelo aerogerador central.
Os dois aerogeradores situados nos extremos serão emovidos após a montagem do novo
aerogerador.
A desmontagem de um aerogerador (incluindo o gerador propriamente dito, o rotor, a torre de
suporte, parte da fundação e o posto de transformação exterior) contempla as seguintes ações
sequenciais:
▪

Desativação do aerogerador e bloqueio contra a reativação;

▪

Posicionamento prévio das gruas (previsivelmente duas) a utilizar;

▪

Desconexão de todas as ligações existentes da alimentação elétrica.

▪

Descarregamento da energia residual acumulada;

pág. 32/ Fevereiro 2021 / EIA PROJETO REEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA BULGUEIRA

▪

Extração de todas as cablagens do aerogerador;

▪

Remoção de produtos que, pelas suas propriedades físicas ou químicas, podem poluir o
ambiente (por exemplo, óleos lubrificantes);

▪

Limpeza de módulos e componentes;

▪

Desmontagem de todos os componentes do aerogerador.

A execução da generalidade das anteriores ações requer trabalhos preparatórios relativos à
identificação das áreas a intervencionar, para instalação do equipamento necessário aos trabalhos e
para deposição temporária dos materiais desmontados.
Quando aplicável, serão efetuados todos os procedimentos de segurança, incluindo a verificação e
inspeção visual dos acessórios de elevação (gruas), ferramentas e equipamentos a utilizar,
garantindo a conformidade e operacionalidade de acordo com a legislação em vigor.

Rotores e pás
Os trabalhos de desmontagem das pás e dos rotores incluem, além dos trabalhos preparatórios, a
implantação dos equipamentos de elevação (gruas), o desaperto e remoção dos parafusos de ligação
das pás, o posicionamento no solo dos diversos elementos desmontados e a respetiva preparação
para transporte.
As pás e os rotores só serão desacoplados das cabinas quando estiverem reunidas todas as condições
de segurança, incluindo as condições climatéricas favoráveis a tal ação (ausência de vento).
A remoção das pás e do rotor incluirá ainda a limpeza da zona de acoplamento e do rotor, para
remoção de massas, e óleos e o tamponamento de todas as ligações com fluídos, de modo a evitar
o respetivo derrame.

Cabinas e geradores
Os trabalhos de desmontagem das cabinas e geradores respetivos incluem, além dos trabalhos
preparatórios, a colocação de acessórios de elevação, o desaperto e remoção dos parafusos, o
posicionamento das estruturas no solo e a preparação para transporte.
Para o posicionamento de cada cabina no solo serão colocados dois suportes devidamente alinhados
considerando o centro da estrutura. Após a colocação da cabina no solo será realizada a limpeza de
massas e eventuais óleos ou resíduos das zonas de contacto, será retirado o mastro meteorológico
e serão removidas as ligações do anemómetro e da luz de balizamento aeronáutico.
Terminadas estas tarefas, a cabina será colocada numa estrutura de movimentação e encaminhada
em transporte adequado.
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Torres de suporte
Esta tarefa envolverá a remoção das três torres. Em cada torre o processo inicia-se com a retirada
da secção superior, seguindo-se as secções intermédias e terminando com a secção inferior.
Os trabalhos de desmontagem das torres de suporte incluem essencialmente os trabalhos
preparatórios, o posicionamento dos equipamentos de elevação e desaperto, a remoção dos
parafusos, o posicionamento no solo e a preparação para transporte.
O acessório de elevação será movimentado e posicionado através de grua na flange superior de cada
secção da torre. Após a remoção de todos os parafusos, esta será elevada o suficiente para se colocar
o acessório de elevação de apoio, permitindo horizontalizar a secção ao chegar ao solo.
Aquando do posicionamento de cada secção de torre no solo serão colocadas duas bases/suportes
para proceder à respetiva estabilização.
Para efetuar a limpeza da base de cada secção serão utilizados cabos extensíveis para evitar o
posicionamento de pessoas sob cargas suspensas.

Fundações
Após a remoção de cada torre de suporte, restará apenas a respetiva fundação em sapata de betão
armado enterrada, preconizando-se o desmonte de uma camada superficial, com cerca de 50 cm de
altura, a qual será posteriormente preenchida mediante espalhamento de material rochoso com
granulometria fina, nos primeiros 20 cm, e de terra vegetal nos 30 cm superficiais, seguido de
eventual estabilização biológica por hidrossementeira. Tendo em conta a área em planta da fundação
na zona a desmontar, estima-se que os volumes em jogo, quer decorrentes do desmonte, quer a
aterrar com terra vegetal, não cheguem a 70 m3.
Estes trabalhos incluem, assim, a remoção da respetiva camada superficial, seguindo-se o corte dos
parafusos. Por fim, procede-se à separação do aço e do betão.
Os escombros serão temporariamente depositados no estaleiro de modo a realizar a respetiva
preparação para transporte.

Postos de transformação exterior
Os três postos de transformação adjacentes aos atuais aerogeradores serão desativados através do
desligamento dos cabos aos mesmo ligados e transportados, cada um em bloco, para um local
adequado, de modo a permitir a sua reutilização.
Os eventuais escombros associados às fundações (betões de limpeza) serão removidos por meios
mecânicos e transportados para depósito temporário, onde será feita a respetiva preparação para
transporte. As depressões no terreno que assim surjam serão cobertas com terra vegetal.
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Cabos enterrados
Todas as pontas dos cabos enterrados, de potência e de comunicação, não utilizados na ligação ao
novo aerogerador, serão removidas até à profundidade de 1 m.
Os cabos elétricos e de comunicação subterrâneos desativados, que ligavam os aerogeradores ao
edifício de comando, permanecerão enterrados, pois não constituem qualquer perigo, quer para as
pessoas e animais, quer para o ambiente. Desses cabos, a ligação do novo aerogerador utilizará os
que estavam afetos ao atual aerogerador colocado na posição central, mediante o seu
prolongamento, em cerca de 30 m.

Acessos
Os acessos internos ao atual PE da Bulgueira ainda apresentam alguma da gravilha inicialmente
colocada diretamente sobre o terreno. Nos curtos trechos a desativar (localizados entre a subestação
e o aerogerador a menor cota, e de acesso ao aerogerador localizado na extremidade oposta, com o
comprimento total de cerca de 80 m) tal gravilha será retirada e as depressões que subsistam serão
aterradas com terra vegetal, seguindo-se uma eventual estabilização biológica por hidrossementeira.

Estruturas que permanecerão no terreno
Permanecerão no terreno, exatamente com a geometria atual, as seguintes estruturas e
infraestruturas: o edifício de comando, que também manterá funcional a generalidade do
equipamento nele instalado; a subestação, cujo equipamento não sofrerá qualquer intervenção; a
linha elétrica de interligação à rede elétrica nacional; e, à exceção de cerca de 80 m a desativar, os
atuais acessos internos que manterão a sua funcionalidade durante a vida útil do projeto.
Como referido, parte das fundações dos atuais três aerogeradores permanecerá enterrada, sendo a
área superficial depois de desmantelada integrada no terreno envolvente e tratada em termos
paisagísticos, conjuntamente com aquele terreno.
Alguns cabos elétricos também permanecerão no terreno, sendo que as suas pontas serão
removidas. A ligação do novo aerogerador ao edifício de comando utilizará os cabos elétricos que
atualmente terminam no posto de transformação adjacente ao aerogerador central, que assim
permanecerão enterrados no terreno.Importa referir que, contrariamente ao que atualmente se
verifica, o posto de transformação associado ao novo aerogerador não implica qualquer construção
visível, uma vez que será instalado no interior da base da respetiva torre.
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3.9.3

Construção novo aerogerador

Construção civil
A fase de construção do novo aerogerador, que se seguirá imediatamente ao desmantelamento do
aerogerador central existente, integrará obras de construção civil e trabalhos de montagem.
Como referido, a plataforma de construção adjacente ao atual gerador central integrará o estaleiro
necessário à instalação do novo aerogerador.
As tarefas de construção civil utilizarão os acessos já existentes, que serão pontualmente
beneficiados, devendo iniciar-se pela criação da plataforma de construção do novo aerogerador, com
cerca de 600 m2, contígua a noroeste com a plataforma que foi utilizada em 2003 para a instalação
do aerogerador central, a qual servirá de área de trabalho durante a instalação do novo aerogerador.
Na plataforma a criar para o aerogerador a instalar proceder-se-á à remoção da vegetação e da
camada de solo vivo existentes, seguida da regularização da superfície do terreno. Em complemento
da área de trabalho antes referida poderá também utilizar-se a nova plataforma, por exemplo, para
colocação temporária de equipamento.
A terra vegetal resultante, que se antecipa muito reduzida face à geologia da zona, será armazenada
em pargas para posterior utilização na recuperação paisagística.
Não obstante a nova plataforma ter de manter sua funcionalidade durante a vida útil do Parque, de
modo a permitir as ações de manutenção, incluindo, a título exemplificativo, a substituição de pás,
após a montagem do aerogerador serão realizadas ações de recuperação paisagística sobre esta
plataforma, com o objetivo de minimizar o seu impacte paisagístico e prevenir possíveis ações
erosivas.
Em simultâneo com a preparação da plataforma, proceder-se-á à execução da vala necessária ao
prolongamento em cerca de 30 m, até ao novo aerogerador, dos cabos elétricos que estavam afetos
ao aerogerador na posição central e à execução da caixa de ligação de cabos. Após o devido
tratamento da vala (fundamentalmente por regularização do respeito leito e por preenchimento,
após instalação dos cabos, de camadas de material incoerente de pequenas dimensões e livre de
substâncias orgânicas) será deixada uma camada superficial que será preenchida com a terra vegetal
e renaturalizada.
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Figura 6 - Imagem exemplificativa de realização de vala de cabos. Fonte: STRIX

A realização da fundação do aerogerador implica a execução de escavações, a executar por meios
mecânicos, e betonagens, tarefas que se irão desenvolver em etapas sequenciais. A fundação é
dimensionada tendo em conta as velocidades extremas expectáveis do vento, as características
físicas da máquina (peso, altura e resistência ao vento) e as características geotécnicas do terreno.
Prevê-se que a respetiva fundação corresponda a um volume de betão armado de cerca de 500 m3.
Dada a natureza do terreno, preconiza-se que o volume de escavação seja da mesma ordem de
grandeza.
Após a escavação, a fundação é construída através da colocação do ferro e posterior betonagem,
seguindo-se um período de cura e posterior cobrimento com material resultante da escavação.

Figura 7 - Imagem exemplificativa de cofragem e betonagem da fundação de aerogerador. Fonte:
STRIX
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Figura 8 - Imagem exemplificativa de motagem de torre e pá de aerogerador. Fonte: STRIX

O material resultante da escavação que não seja passível reutilizar (por exemplo noutra obra, na
recuperação ambiental e paisagística de explorações mineiras e de pedreiras ou na cobertura de
aterros destinados a resíduos) será sujeito a triagem e fragmentação de modo a permitir o seu
encaminhamento por fluxos e fileiras de materiais, para reciclagem ou outras formas de valorização.
Esta triagem poderá ser feita na própria obra ou por operador licenciado para esse efeito.

Montagem de equipamento
Terminadas as obras de construção civil, proceder-se-á à montagem do aerogerador. Para essa
montagem será necessário deslocar ao local uma grua móvel de grandes dimensões que efetuará a
elevação dos diferentes componentes do aerogerador. As várias componentes são pré-fabricadas e
transportadas para o local e divididas em troços. A montagem do aerogerador inicia-se com a
implantação da torre, seguindo-se a cabine e, por fim, as pás. Posteriormente, os cabos de potência
e de comando do aerogerador são instalados e fixados ao longo do interior da torre.

3.9.4

Recuperação paisagística de áreas intervencionadas

Os trabalhos de recuperação paisagística incidirão sobre as áreas intervencionadas durante as ações
de desmantelamento e construção. Estes trabalhos terão por objetivo a reposição do perfil
topográfico dos solos e as condições naturais existentes antes da implantação dos primeiros
aerogeradores no local.
As operações de desmantelamento e de recuperação irão remover da zona todos os elementos
desnecessários à operação do novo aerogerador e que possam originar riscos para o ambiente, para
a paisagem ou para as populações da zona envolvente. Igualmente, todos os elementos utilizados
na construção do novo aerogerador serão removidos, bem como todos os resíduos produzidos, que
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serão transportados para locais adequados e objeto, sempre que possível, de reutilização ou
reciclagem.
As áreas afetadas durante a desativação dos três aerogeradores incluem as atuais plataformas de
construção (com a área total estimada em cerca de 1 000 m2, compreendendo as zonas superficiais
das fundações e os postos de transformação anexos aos aerogeradores existentes) e os cerca de 80
m de acessos a desativar. Recorda-se que as áreas de estaleiro utilizarão as plataformas dos atuais
aerogeradores.
As áreas afetadas especificamente à construção do novo aerogerador referem-se apenas a uma nova
plataforma, que, como antes referido, será contígua à do atual aerogerador na posição central e
utilizará o trecho de acesso hoje existente.
No essencial, todas as áreas intervencionadas serão primeiro saneadas de qualquer material
resultante das ações de demolição/construção, sendo posteriormente aterradas com terra vegetal
de modo a repor a morfologia do terreno em continuidade com a envolvente. Caso se justifique, face
ao declive e ao coberto vegetal das áreas envolvente, serão ainda objeto de hidrossementeira,
recorrendo-se para o efeito a espécies nativas típicas da região.
Como se referiu antes, embora a plataforma do novo aerogerador permaneça durante a vida útil do
projeto, por necessidades operacionais, serão realizadas ações de recuperação paisagística sobre a
mesma após montagem do aerogerador, minimizando assim o seu impacte na paisagem envolvente
e reduzindo a suscetibilidade à erosão eólica e hídrica.

3.9.5

Período de construção

Prevê-se que o período de construção, incluindo a remoção prévia dos aerogeradores existentes,
seja de cerca de seis meses, até à entrada em pleno funcionamento de todo o equipamento. Durante
a construção ter-se-á em conta um ligeiro aumento do trânsito no local da mesma. Durante a noite
não é de prever qualquer impacte proveniente de uma aumento do ruído, visto os trabalhos de
construção estarem limitados ao normal período diurno de trabalho.
Tabela 5 - Cronograma geral das atividades da obra do projeto de reequipamento do parque eólico
da Bulgueira. Ver cronograma em anexo ao relatório síntese.
Descrição

Meses
1

Estaleiros (montagem e desmontagem)

X

2

3

4

5

6

X

X
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Descrição

Trabalhos preparatórios

Meses
1

2

X

X

Desmantelamento de aerogeradores existentes

X

Construção de novo aerogerador

X

Instalações elétricas e de comando de controlo

3

4

5

6

X
X

X
X

X

Comissionamento

X

X

Recuperação paisagística

X

X

Conclusão

X

3.10 Fase de exploração
Esta fase refere-se ao tempo de vida útil do projeto, que será de pelo menos 25 anos. O
funcionamento do projeto será totalmente automatizado, apenas sendo necessárias algumas
operações esporádicas de manutenção com visitas curtas ao local.
Assim, durante a exploração do empreendimento ocorrerão as seguintes ações:
•

Funcionamento do aerogerador;

•

Ligação à rede nacional de distribuição de energia elétrica;

•

Produção de energia elétrica;

•

Controlo da operacionalidade do sistema, supervisão e manutenção do parque eólico;

•

Planos de monitorização.

3.11 Fase de desativação
A desativação do projeto é da responsabilidade do proponente, que reporá as condições iniciais do
local aquando da sua implantação. Esta atividade terá uma duração de quatro meses, e incluirá a
remoção do aerogerador a instalar e de todas as instalações associadas, bem como a remoção da
fundação e a reposição da situação anterior à instalação do projeto.
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3.12 Equipamentos e infraestruturas afetadas pelo projeto
Tendo em conta as características do projeto em estudo, assim como a sua zona de inserção, não se
prevê a afetação de equipamentos ou infraestruturas, como resultado da sua implantação.

3.13 Materiais e energias utilizados e produzidos
A alimentação de energia ao estaleiro durante o desmantelamento dos aerogeradores existentes e a
fase de construção do novo aerogerador será em principio obtida a partir de geradores. A energia
necessária à execução dos trabalhos, máquinas de escavação e aterro, betonagem, furação, entre
outras operações será Diesel.
Na fase de exploração do parque será utilizada a própria energia produzida ou energia da EDP,
fornecida através da ligação do parque à rede de distribuição.
As matérias-primas utilizadas são as apresentadas de acordo com o equipamento. Assim, para o
aerogerador serão utilizados aço (torre, acionamentos mecânicos, gerador, fundação), resinas de
poliéster reforçado com fibra de vidro (pás do rotor), cobre (gerador, acionamentos mecânicos e
cabos) e aço e betão (fundação).

3.14 Efluentes, resíduos e emissões previsíveis
Serão previsíveis a existência de efluentes, resíduos e emissões sonoras durante a fase de construção
e desativação do projeto, resultantes dos trabalhos específicos da obra:
▪

Componentes dos aerogeradores a desmantelar, incluindo equipamentos, cablagens e as
respetivas torres metálicas;

▪

Óleos e lubrificantes das máquinas;

▪

Resíduos equiparáveis a resíduos sólidos urbanos do estaleiro;

▪

Resíduos provenientes da limpeza do terreno;

▪

Resíduos de embalagens e de restos de materiais de construção;

▪

Ruído de tráfego de transporte de pessoal e de equipamentos;

▪

Ruído das ações e equipamentos utilizados nas várias atividades (limpeza do terreno,
escavação, betonagem, montagem de equipamento);

▪

Poeiras provenientes da circulação de veículos e equipamentos em superfícies não
pavimentadas.

Anota-se que não são necessárias instalações sanitárias amovíveis uma vez que já existem no atual
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edifício de comando, o qual se manterá na íntegra. Considerando que as atividades de construção
decorrerão somente no período diurno, nesta fase não haverá produção de ruído durante o período
noturno. Na fase de exploração, em que, a menos de ações muito pontuais, o Parque funcionará em
regime dito abandonado, são previsíveis os seguintes tipos de efluentes, resíduos e emissões:
▪

Óleos usados (cerca de 1 000 litros, de 3 em 3 anos);

▪

Águas residuais domésticas das instalações sanitárias já existentes;

▪

Resíduos equiparáveis a resíduos sólidos urbanos do edifício de comando;

▪

Peças ou partes de equipamento substituído;

▪

Ruído resultante do funcionamento do aerogerador.

A implementação do Plano de Gestão de Resíduos, apresentado em anexo ao presente estudo,
serguirá a legislação em vigor de forma a preconizar a disposição final dos resíduos produzidos
durante a fase de construção. A caracterização dos efluentes e resíduos associados ao projeto
encontra-se descrita de forma sumária nas Tabelas seguintes.
Tabela 6 - Caracterização sumária dos efluentes (valores estimados).
Fase

Efluente

Quantidade
(estimado)

Armazenamento

Desmantelamento
e Construção

Efluentes
domésticos

3 500 l

Exploração

Efluentes
domésticos

50 l /mês

Serão utilizadas as instalações sanitárias
existentes no edifício de comando.

Desativação

Efluentes
domésticos

1 000 l

Serão utilizadas as instalações sanitárias
existentes no edifício de comando.

Serão utilizadas as instalações sanitárias
existentes no edifício de comando.

Tabela 7 - Caracterização sumária dos resíduos (valores estimados)
Fase

Resíduo

Quantidade

Armazenamento

Desmantelamento
dos
aerogeradores
existentes

Caixas de engrenagem,
geradores, pás e elementos
das torres

390 t

A serem encaminhados para destino
adequado e legalmente conforme,
preferencialmente reutilização ou
reciclagem

Resíduos de construção e
demolição, incluindo o betão
de parte das fundações.

175 t

Óleo das máquinas

350 l

Construção

Em bidões próprios, fechados, de acordo
com a legislação, até entrega em local
autorizado
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Fase

Resíduo

Quantidade

Armazenamento

Embalagens envolventes das
pás dos aerogeradores e dos
cabos

0,7 t

No estaleiro, até serem enviadas para
destino adequado e legalmente conforme.

Paletes de madeira e bobines
de cabos

---

Retomadas pelos fabricantes para
reutilização

Resíduos de construção e
demolição

0,5 t

No estaleiro, até serem enviadas para
destino adequado e legalmente conforme.

Exploração

Óleos de manutenção

1000 l/de 3
em 3 anos

Em bidões próprios, fechados, de acordo
com a legislação, até entrega em local
autorizado

Desativação

Óleo das máquinas

350 l

Em bidões próprios, fechados, de acordo
com a legislação, até entrega em local
autorizado

Resíduos de demolição e
construção

20 t

Betão e alvenaria a serem encaminhados
para destino adequado e legalmente
conforme.

Torre, nacele e pás

300 t

Entregues aos fabricantes para
reciclagem total

Cabos elétricos

0,1 t

Cobre para reciclagem

Transformadores e
equipamentos elétricos

6t

Entregues aos fabricantes para
reciclagem total

3.15 Fontes de emissão e níveis de ruído, vibração, luz, calor e radiação
Será previsível a existência de fontes de emissão de ruído, vibração, luz e calor durante a fase de
construção e desativação do projeto, resultantes dos trabalhos específicos da obra. Essas fontes
emissoras terão a sua atividade durante o normal período diurno de trabalho. A emissão mais
relevante de um parque eólico é a emissão de ruído proveniente dos rotores. A intensidade das
emissões de cada aerogerador sobrepõe-se à intensidade de emissões que, no conjunto, carrega a
área circundante ao parque. As distâncias necessárias em relação às habitações individuais e áreas
povoadas são calculadas como uma estimativa das emissões de ruído, que toma em consideração
as emissões do parque eólico, para além dos fatores ambientais envolvidos. É previsível que os
critérios do regulamento geral do ruído sejam cumpridos (ver mapas de ruído em anexo ao EIA),
propondo-se no entanto a monitorização do ruído durante a fase de exploração. Uma outra possível
emissão seria a sombra causada pelos aerogeradores. Como os edifícios de habitação ou outros
similares não se encontram na direta proximidade dos aerogeradores, este tipo de ocorrência não se
prevê neste projeto.
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4

SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

De acordo com a metodologia definida para a realização do presente EIA apresenta-se, em seguida,
a caracterização da área de implantação do projeto de reequipamento do parque eólico da Bulgueira.
Para tal, foram selecionados os fatores ambientais considerados relevantes na análise de um projeto
desta natureza, nomeadamente de natureza biofísica e socioeconómica, destacando os aspetos que,
direta ou indiretamente, possam vir a ser influenciados pela implantação projeto.
A caracterização da situação de referência tem por objetivo analisar a situação atual envolvente à
área de implantação do projeto num cenário anterior à sua execução e definir áreas, ou locais, com
maior sensibilidade relativamente a alguns dos aspetos analisados, de forma a prever a ocorrência
de impactes, positivos ou negativos, e propor as respetivas medidas de mitigação.

4.1

População e bens materiais

4.1.1

Divisão Administrativa

O projeto de reequipamento do parque eólico da Bulgueira terá lugar no concelho de Ribeira de Pena,
freguesia de Santa Marinha. O acesso ao projeto, assim como a maioria da extensão da linha elétrica
de interligação, propriedade da EDP Distribuição, localizam-se no concelho de Vila Pouca de Aguiar,
União das freguesias de Pensalvos e Parada de Monteiros.
O concelho de Ribeira de Pena possui uma área de 21 745,98 ha e o concelho de Vila Pouca de Aguiar
uma área de 43 706,62 ha, fazendo parte integrante da NUT III do Alto Tâmega. A freguesia de
Santa Marinha apresenta uma área de 3 476,98 ha e a freguesia de Pensalvos e Parada dos Monteiros
uma área de 4 716,85 ha.

4.1.2

População

Nas regiões NUT III (2002) do Tâmega e do Alto Trás-os-Montes verificou-se em 2011 uma densidade
populacional, respetivamente, de 210,2 e de 25,0 habitantes por km², comparativamente à
densidade média para Portugal de 114,5 habitantes por km².
A densidade populacional entre 2001 e 2011 sofreu uma diminuição nos concelhos de Ribeira de
Pena e de Vila Pouca de Aguiar. As freguesias em estudo apresentaram a mesma tendência,
verificando-se uma diminuição na densidade populacional (ver Tabela abaixo).
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Tabela 8 – Densidade populacional (N.º/ km²) por local de residência à data dos censos 2001 e
2011 (Fonte: INE, 10 Agosto de 2020).
Densidade Populacional (N.º/ km²)
Zona Geográfica
2001

2011

*

*

Concelho Ribeira de Pena

34,1

30,1

Freguesia de Santa Marinha

19,2

16,1

Concelho Vila Pouca de Aguiar

34,3

30,2

Freguesia de Pensalvos

16,0

11,7

Freguesia de Parada de Monteiros

4,31

3,1

NUT III Alto Tâmega

*Anterior ao estabelecimento das NUT III; Ribeira de Pena estava incluída na zona geografica do
Tâmega, 210,2 N.º/ km²); Vila Pouca de Aguiar estava incluída na zona geografica do Alto Trás-osMontes, 25,0 N.º/ km².

Considerando a série temporal compreendida entre 2012 e 2019 (estimativas anuais da população),
continua a verificar-se uma tendência de diminuição da densidade populacional nos concelhos em
estudo (ver Tabela abaixo).
Tabela 9 – Densidade populacional (N.º/ km²) por local de residência. Censos (2001 e 2011) e
estimativa da população (2012 – 2019) (Fonte: Base de dados do INE; INE, 12 agosto de 2020).
Zona Geográfica

Densidade Populacional (N.º/ km²)
2001

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

-

-

31,6

31,2

30,9

30,5

30,1

29,8

29,6

29,5

Concelho Ribeira de Pena

34,1

30,1

29,5

29,2

28,8

28,6

28,3

28,0

27,7

27,7

Freguesia de Santa

19,2

16,1

-

-

-

-

-

-

-

-

34,3

30,2

29,5

29,1

28,7

28,4

28,0

27,7

27,5

27,4

Freguesia de Pensalvos

16,0

11,7

-

-

-

-

-

-

-

-

Freguesia de Parada de

4,31

3,1

-

-

-

-

-

-

-

-

NUT III Alto Tâmega

2019

Marinha
Concelho Vila Pouca de
Aguiar

Monteiros
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A população residente e presente, na NUT III, concelhos e freguesias em estudo sofreu uma
diminuição entre 2001 e 2011, conforme documentado na tabela apresentada na Tabela seguinte.
Tabela 10 – População residente e presente (N.º) por local de residência à data dos censos 2001 e
2011 (Fonte: INE, 10 de agosto de 2020).
População residente (N.º)

População presente (N.º)

2001

2011

2001

2011

NUT III Alto Tâmega

-

-

-

-

NUTIII (2002) Tâmega*

551 309

550 516

536 672

527 779

Concelho Ribeira de Pena

7 412

6 544

7 067

6 370

Freguesia de Santa Marinha

665

558

661

543

NUTIII (2002) Alto Trás-os-Montes*

223 333

204 381

218 974

199 352

Concelho Vila Pouca de Aguiar

14 998

13 187

14 329

12 799

Freguesia de Pensalvos

379

278

345

276

Freguesia de Parada de Monteiros

101

72

90

72

Zona Geográfica

*Divisão anterior NUTSIII

No período compreendido entre 2012 e 2019, as estimativas existentes indicam uma continuação da
tendência existente, associada a um decréscimo da população residente na NUTIII Alto Tâmega e
nos concelhos de Ribeira de Pena e de Vila Pouca Aguiar (ver Tabela abaixo).
Tabela 11 – População residente (N.º) por local de residência à data dos censos 2001 e 2011 e
estimativa da população (2012 – 2018) (Fonte: Base de dados do INE; INE12 agosto de 2020).
Zona
Geográfica

NUT III Alto
Tâmega

População residente (N.º)
2001

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

-

-

92 395

91 264

90 211

89 260

87 941

87 157

86 466

86 133

7 412

6 544

6 419

6 346

6269

6 222

6144

6088

6 031

6 016

Concelho
Ribeira de
Pena
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Zona

População residente (N.º)

Geográfica

2001

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

665

558

-

-

-

-

-

-

-

-

14 998

13 187

12 912

12 726

12 557

12 430

12 225

12097

12 009

11 961

379

278

-

-

-

-

-

-

-

-

101

72

-

-

-

-

-

-

-

-

Freguesia de
Santa
Marinha
Concelho
Vila Pouca
de Aguiar
Freguesia de
Pensalvos
Freguesia de
Parada de
Monteiros

No último período censitário, em relação a 2001, verificou-se o aumento dos grupos etários dos 2564, ›65 na anterior NUT III Tâmega (onde se integrava o concelho de Ribeira de Pena) e o aumento
do grupo etário >65 anos na anterior NUTIII Alto Trás-os-Montes (onde se integrava o concelho de
Vila Pouca de Aguiar).
Nas freguesias em análise, Santa Marinha e Pensalvos registaram o grupo etário ›65 como o único a
sofrer incremento, demonstrando a tendência de envelhecimento da população. Na freguesia de
Parada dos Monteiros verificou-se uma estabilização do grupo etário 0-14 e uma diminuição nos
restantes grupos. O grupo etário prevalecente para o âmbito geográfico em estudo (freguesia) é o
dos 25-64 anos.
Tabela 12 – População residente (N.º) por local de residência e grupo etário, à data dos censos
2001 e 2011 (Fonte: INE, 13 de agosto de 2020).
2001
Zona Geográfica

0-14

15-24

2011

25-64

›65

0-14

15-

25-64

›65

24
NUT III Alto Tâmega
NUTIII (2002) Tâmega*
Concelho Ribeira de Pena

-

-

-

-

-

-

-

-

114 359

89 923

282 200

64 827

94 956

72 560

305 644

77 356

1 203

1 078

3 507

1 624

819

683

3 292

1 750
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2001
Zona Geográfica

0-14

15-24

2011

25-64

›65

0-14

15-

25-64

›65

24
Freguesia de Santa
Marinha
NUTIII (2002) Alto Trásos-Montes*
Concelho Vila Pouca de
Aguiar
Freguesia de Pensalvos
Freguesia de Parada de
Monteiros

113

76

323

153

58

65

278

157

30 721

30 576

111 234

50 802

22 863

20 032

104 520

56 966

2 275

2 151

7 471

3 101

1 535

1 347

6 844

3 461

31

49

199

100

20

12

126

120

6

12

35

48

6

4

23

39

*Divisão anterior NUTSIII

De acordo com as estimativas da população, para o período compreendido entre 2012 e 2019, as
faixas etárias entre os 0 e os 4 anos registaram o valor mais reduzido para a região NUTIII e para
os concelhos em análise.
No período temporal analisado (2012-2019) verifica-se que o grupo etário prevalecente subiu um
patamar, passando do grupo etário 50-54 anos, entre 2012 e 2014, para os 55-59 anos a partir de
2015. A estimativa da população disponibilizada pelo INE indica que o grupo etário prevalecente em
2019 no concelho de Ribeira de Pena seria o dos 60-64 anos.
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Tabela 13 - População residente (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013), Sexo (HM) e Grupo etário. Estimativas anuais da população residente. (Fonte: INE,
12 de agosto de 2020).
2019

2018

2017

2016

NUTIII Alto
Tâmega

Ribeira de
Pena

Vila Pouca
de Aguiar

NUTIII Alto
Tâmega

Ribeira de
Pena

Vila Pouca
de Aguiar

NUTIII Alto
Tâmega

Ribeira de
Pena

Vila Pouca
de Aguiar

NUTIII Alto
Tâmega

Ribeira de
Pena

Vila Pouca
de Aguiar

0-4

2368

181

298

2395

178

310

2404

184

285

2382

187

280

5-9

2524

206

321

2581

204

334

2657

224

359

2766

244

368

10 - 14

3047

243

390

3196

257

409

3408

264

444

3564

268

487

15 - 19

3886

307

567

3989

322

595

4034

329

623

4139

333

658

20 - 24

4291

342

675

4334

356

677

4375

356

695

4478

356

695

25 - 29

4654

329

697

4544

309

672

4538

305

645

4505

316

602

30 - 34

4451

331

555

4325

312

545

4256

304

503

4260

289

524

35 - 39

4551

332

585

4569

337

566

4670

355

619

4846

359

637

40 - 44

5245

384

704

5353

389

731

5446

392

716

5460

415

726

45 - 49

5420

376

738

5407

389

709

5519

382

754

5647

364

797

50 - 54

5973

384

854

6168

389

927

6311

417

947

6530

445

976

55 - 59

6782

480

995

6824

492

999

6911

502

1006

6967

523

997

60 - 64

6600

481

944

6567

454

909

6496

455

881

6467

421

899

65 - 69

6170

371

860

6147

361

860

6123

330

877

5917

305

867

70 - 74

5599

301

817

5560

323

829

5547

331

813

5581

335

841

75 - 79

4919

290

733

4905

284

723

5094

314

738

5236

319

704

80 - 84

4633

310

601

4834

327

611

4826

302

612

4862

338

614

> 85

5020

368

627

4768

348

603

4542

342

580

4334

327

553
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Tabela 14 - População residente (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013), Sexo (HM) e Grupo etário. Estimativas anuais da população residente. (Fonte: INE,
12 de agosto de 2020). Continuação
2015

2014

2013

2012

NUTIII Alto
Tâmega

Ribeira de
Pena

Vila Pouca
de Aguiar

NUTIII Alto
Tâmega

Ribeira de
Pena

Vila Pouca
de Aguiar

NUTIII Alto
Tâmega

Ribeira de
Pena

Vila Pouca
de Aguiar

NUTIII Alto
Tâmega

Ribeira de
Pena

Vila Pouca
de Aguiar

0-4

2411

196

297

2492

206

321

2565

204

334

2634

225

364

5-9

2894

238

385

3034

245

389

3202

262

410

3413

271

448

10 - 14

3682

284

527

3856

307

563

3986

325

594

4046

332

623

15 - 19

4277

339

672

4308

345

674

4439

365

690

4525

377

710

20 - 24

4655

349

703

4752

336

714

4777

325

711

4826

326

695

25 - 29

4560

339

598

4499

335

568

4494

328

576

4494

324

544

30 - 34

4296

294

538

4503

320

580

4617

338

572

4790

358

639

35 - 39

5135

384

678

5253

389

699

5470

400

748

5623

412

747

40 - 44

5496

395

733

5484

384

749

5546

402

732

5697

398

776

45 - 49

5837

386

845

6094

398

870

6347

407

953

6515

437

982

50 - 54

6754

469

1002

6921

488

1017

7022

504

1036

7116

509

1040

55 - 59

6931

511

979

6811

498

979

6801

468

956

6736

470

928

60 - 64

6434

396

923

6450

385

913

6403

381

908

6379

346

917

65 - 69

5905

305

862

5940

326

878

5928

342

889

5925

356

874

70 - 74

5507

347

825

5489

329

816

5511

328

810

5755

356

841

75 - 79

5574

344

732

5671

364

746

5885

393

758

5928

375

783

80 - 84

4704

326

602

4713

327

585

4490

309

585

4461

304

570

> 85

4208

320

529

3941

287

496

3781

265

464

3532

243

431
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No geral, a população residente nas zonas geográficas em apreço à data dos censos de 2011
apresentava um baixo nível de escolaridade, sendo que no concelho de Ribeira de Pena e freguesia
de Santa Marinha predominava o o nível “nenhum”, e no concelho de Vila Pouca de Aguiar, freguesias
de Parada de Monteiros e de Pensalvos, predominava o nível “Básico – 1º ciclo”, conforme a tabela
seguinte.
Tabela 15 – População residente (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011), Sexo e
Nível de escolaridade mais elevado completo; Decenal - INE, Recenseamento da população e
habitação - Censos 2011. (Fonte: INE, 18 de agosto de 2020)

Nível de
escolaridade

NUTIII

Ribeira

Santa

Tâmega

de Pena

Marinha

N.º

N.º

N.º

mais elevado
completo

NUTIII Alto

Vila

Trás-os-

Pouca de

Montes

Aguiar

N.º

N.º

Parada de
Monteiros
N.º

Pensalvos

N.º

Total

550516

6544

558

204381

13187

72

278

Nenhum

117656

1980

209

46290

3016

29

99

Básico - 1.º ciclo

167359

1952

140

64137

4750

34

123

Básico - 2.º ciclo

99523

971

101

24552

1682

2

21

Básico - 3.º ciclo

84091

835

62

26866

1690

5

17

Secundário

50369

499

30

22356

1195

1

9

2731

23

0

1194

42

0

2

28787

284

16

18986

812

1

7

Pós-secundário
Superior

4.1.2.1 Índice de envelhecimento
O envelhecimento da população é um dos maiores desafios que Portugal enfrenta, ocorrendo de
forma generalizada em todo o território nacional, conforme documenta a figura seguinte.
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Figura 9 - Indice de envelhecimento por NUT III, à data dos censos 2011 (Fonte: INE, 18 de agosto
de 2020)

O índice de envelhecimento, de acordo com a tabela seguinte, confirma a tendência na NUT III e
concelhos, de envelhecimento da população nas freguesias no projeto em apreço, com exceção da
freguesia de Parada dos Monteiros em que se verificou uma diminuição.
Entre os dois ultimos períodos censitários verificou-se um aumento do índice de dependência de
idosos para a totalidade das zonas geográficas consideradas, de acordo com a tabela seguinte.
Tabela 16 – Índice de dependência de idosos e Índice de envelhecimento (N.º) por local de
residência à data dos censos 2001 e 2011 (Fonte: INE, 13 de agosto de 2020).
Índice de dependência de idosos

Índice de envelhecimento

(N.º)

(N.º)

Zona Geográfica

NUT III Alto Tâmega
Tâmega*

2001

2011

2001

2011

-

-

-

-

17,4

20,5

56,6

81,5
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Índice de dependência de idosos

Índice de envelhecimento

(N.º)

(N.º)

Zona Geográfica
2001

2011

2001

2011

Concelho Ribeira de Pena

35,4

44,0

134,9

213,7

Freguesia de Santa Marinha

38,3

45,8

135,5

270,7

Alto Trás-os-Montes*

35,8

45,7

165,3

249,2

Concelho Vila Pouca de Aguiar

32,2

42,3

136,3

225,5

Freguesia de Pensalvos

40,3

87,0

322,5

600,0

Freguesia de Parada de

102,1

144,4

800,0

650,0

Monteiros

O índice de envelhecimento, de acordo com a tabela seguinte, confirma a tendência na NUT III Alto
Tâmega, concelho de Ribeira de Pena e concelho de Vila Pouca de Aguiar, na sequência dos resultados
dos censos de 2011. De acordo com a estimativa da população, o índice de envelhecimento continuou
a aumentar até 2019.
Tabela 17 –Índice de envelhecimento (N.º) por local de residência à data dos censos 2001 e 2011 e
estimativa da população (2012 – 2019) (Fonte: INE, 14 de agosto de 2020).
Índice de envelhecimento (N.º)
Zona Geográfica
2001

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

NUT III Alto Tâmega

-

-

253,7

262,4

274,5

288,2

297,6

308,6

320,8

331,8

Concelho Ribeira de

134,9

213,7

197,3

207,0

215,4

228,7

232,3

240,9

257,1

260,3

135,5

270,7

-

-

-

-

-

-

-

-

136,3

225,5

243,8

262,0

276,6

293,6

315,3

332,7

344,3

360,6

Freguesia de Pensalvos

322,5

600,0

-

-

-

-

-

-

-

-

Freguesia de Parada de

800,0

650,0

-

-

-

-

-

-

-

-

Pena
Freguesia de Santa
Marinha
Concelho Vila Pouca de
Aguiar

Monteiros

Para o período compreendido entre 2012 e 2019, de acordo com a estimativa da população,
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continuou a verificar-se um incremento do índice de dependência de idosos para a região NUTIII Alto
do Tâmega e concelhos em apreço.
Tabela 18 – Índice de dependência de idosos (N.º) por local de residência à data dos censos 2001 e
2011 e estimativa da população (2012 – 2019) (Fonte: INE, 14 de agosto de 2020).
Índice de dependência de idosos (N.º)
Zona Geográfica
2001

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

-

-

45,2

45,8

46,8

47,6

48,7

49,7

50,3

50,8

Concelho Ribeira de Pena

35,4

44,0

41,3

41,8

42,1

42,5

42,5

42,6

43,8

43,8

Freguesia de Santa

38,3

45,8

-

-

-

-

-

-

-

-

32,2

42,3

43,9

44,5

45,4

46,3

47,7

49,0

49,5

49,7

Freguesia de Pensalvos

40,3

87,0

-

-

-

-

-

-

-

-

Freguesia de Parada de

102,1

144,4

-

-

-

-

-

-

-

-

NUT III Alto Tâmega

Marinha
Concelho Vila Pouca de
Aguiar

Monteiros

4.1.2.2 Mortalidade e natalidade
No que diz respeito à taxa bruta de mortalidade na NUT III e nos concelhos em estudo, verificou-se
um aumento entre 2011 e 2019, com a existência de picos, em 2016-2017 no concelho de Vila Pouca
de Aguiar e em 2018 no concelho de Ribeira de Pena. Por oposição, a taxa bruta de natalidade
diminuiu no mesmo período, vindo de encontro aos outros parâmetros analisados anteriormente.
Tabela 19 – Taxa bruta de mortalidade por local de residência (2011 – 2019) (Fonte: INE, 14 de
agosto de 2020).
Taxa bruta de mortalidade (‰)
Zona Geográfica
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

NUT III Alto Tâmega

13,4

14,9

14,6

13,5

4,2

15,8

15,0

15,5

15,1

Concelho Ribeira de Pena

13,9

16,5

12,4

13,5

11,0

15,2

15,0

16,2

14,8

Concelho Vila Pouca de Aguiar

14,0

14,2

14,4

14,6

13,4

16,2

15,5

14,7

14,3
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Tabela 20 –Taxa bruta de natalidade (‰) por local de residência (2011 – 2019) (Fonte: INE, 14 de
agosto de 2020).
Taxa bruta de natalidade (‰)
Zona Geográfica
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

NUT III Alto Tâmega

5,6

5,2

5,3

5,2

5,1

5,5

5,7

5,4

4,9

Concelho Ribeira de Pena

8,4

6,3

5,3

5,1

5,6

7,6

5,7

4,8

6,0

Concelho Vila Pouca de Aguiar

6,0

4,7

3,6

4,8

5,0

4,6

5,2

5,6

4,1

4.1.2.3 Saldo migratório e saldo natural
O saldo migratório em 2011 era negativo na região NUTIII do Alto Tâmega e nos concelhos de Ribeira
de Pena e Vila Pouca de Aguiar. A partir de 2017 verificou-se uma inversão da tendência com um
crescimento para valores significativamente positivos, conforme tabela seguinte. O saldo natural no
período temporal considerado (2011 – 2019) apresentou para a totalidade da área geográfica em
estudo valores negativos, verificando-se m 2019 valores mais expressivos quando comparado com
o ano de 2011 (apresentado coerência com os resultados da população residente discriminado por
grupo etário e com o índice de envelhecimento).
Tabela 21 – Saldo migratório (N.º) por local de residência (Fonte: INE, 12 de agosto de 2020).
Saldo migratório (N)
Zona Geográfica
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

NUT III Alto Tâmega

-39

-324

-273

-296

-133

-408

24

181

547

Concelho Ribeira de Pena

-11

-32

-28

-24

-1

-31

1

11

38

Concelho Vila Pouca de Aguiar

-16

-57

-48

-45

-22

-63

-2

21

74

Tabela 22 –Saldo natural (N.º) por local de residência (Fonte: INE, 12 de agosto de 2020).
Saldo natural (N)
Zona Geográfica

NUT III Alto Tâmega

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

-737

-896

-858

-757

-818

-911

-808

-872

-880
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Saldo natural (N)
Zona Geográfica

Concelho Ribeira de Pena
Concelho Vila Pouca de Aguiar

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

-36

-66

-45

-53

-34

-47

-57

-68

-53

-105

-124

-138

-124

-105

-142

-126

-109

-122

No que respeita ao número de cidadãos estrangeiros a residir na região NUTIII Alto Tâmega e nos
concelhos em apreço, verifica-se um incremento no período compreendido entre 2008 e 2018,
embora existisse uma diminuição (estagnação no caso do concelho de Ribeira de Pena) com principal
incidência entre 2014 e 2016.
Tabela 23 – População estrangeira com estatuto legal de residente (N.º) por Local de residência
(NUTS - 2013) e Nacionalidade (Grupos de países); Anual (Fonte: INE, 14 de agosto de 2020).
População estrangeira (N)
Zona Geográfica

NUT III Alto

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

896

997

1035

1047

1080

1015

939

890

878

935

1024

4

5

9

10

26

28

37

36

37

55

79

122

130

116

115

111

103

95

102

96

128

135

Tâmega
Concelho Ribeira
de Pena
Concelho Vila
Pouca de Aguiar

4.1.3

Emprego

A taxa de desemprego nas zonas geográficas abrangidas pelo projeto denota um aumento entre
2001 e 2011, com exceção da freguesia de Santa Marinha e da freguesia de Parada dos Monteiros,
conforme tabela seguinte.
A taxa de atividade na NUT III e concelhos em estudo apresentou uma variação crescente pouco
expressiva entre 2001 e 2011, verificando-se uma redução significativa nas freguesias de Pensalvos
e de Parada dos Monteiros.
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Tabela 24 – Taxa de desemprego (%) por local de residência à data dos censos 2001(sentido lato) e
2011 (Fonte: INE, 18 de agosto de 2020).
Zona Geográfica

Taxa de Desemprego (%)

Taxa de Atividade (N.º)

2001

2011

2001

2011

NUT III Tâmega

5,1

14,33

45,9

46,57

Concelho Ribeira de Pena

11,4

15,58

34,4

37,67

Freguesia de Santa Marinha

31,4

26,48

34,4

39,25

Alto Trás-os-Montes

8,6

11,87

37,4

38,00

Concelho Vila Pouca de Aguiar

8,2

13,8

36,7

36,76

Freguesia de Pensalvos

0,0

20,00

19,8

6,94

Freguesia de Parada de Monteiros

14,7

12,50

34,0

23,02

A população empregada no setor primário e secundário tem vindo a diminuir nas zonas geográficas
consideradas entre 2001 e 2011. No setor terciário social a tendência foi de crescimento no mesmo
período. Apenas a freguesia de Parada de Monteiros registou uma diminuição do número de pessoas
empregadas no setor terciário social, de acordo com a tabela seguinte. O setor terciário económico
nas freguesias consideradas registou também uma diminuição do número de pessoas afetas, com
exceção da freguesia de Santa Marinha.
Tabela 25 – População empregada (N.º) por local de residência e setor atividade económico, à data
dos censos 2001 e 2011 (Fonte: INE, 18 de agosto de 2020).

Zona Geográfica

Setor

Setor

Setor terciário

Setor terciário

primário

Secundário

(social)

(económico)

2001
NUTIII Tâmega
Concelho Ribeira de
Pena
Freguesia de Santa
Marinha
NUTIII Alto Trás-osMontes

2011

2001

2011

2001

2011

2001

2011

12013

5679

141468

108313

34798

43745

52064

61912

545

351

672

562

600

738

443

430

11

14

65

50

46

57

35

40

14980

7725

17605

13567

23880

25368

19891

21781
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Zona Geográfica

Setor

Setor

Setor terciário

Setor terciário

primário

Secundário

(social)

(económico)

2001
Concelho Vila Pouca
de Aguiar
Freguesia de
Pensalvos
Freguesia de Parada
de Monteiros

2011

2001

2011

2001

2011

2001

2011

939

437

1706

1199

1136

1198

1281

1344

13

1

1

0

3

3

3

0

51

24

21

12

11

7

27

13

Na tabela abaixo é apresentada a taxa de desemprego para Portugal, Continente e NUTII Norte, para
o período compreendido entre 2011 e 2019. No período referido verificou-se uma diminuição da taxa
de desemprego, sendo que para a NUTII Norte o valor mais elevado verificou-se entre os anos 2012
e 2015.
Tabela 26 – Taxa de desemprego (Série 2011 - %) por Local de residência (NUTS - 2013) (Fonte:
INE, 18 de agosto de 2020).
Taxa de desemprego (%)
Zona Geográfica
2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Portugal

3,2

3,6

5,1

6,9

7,9

9,1

10

8,4

6,7

Continente

3,2

3,5

5

6,8

7,8

9

10

8,3

6,7

NUT II Norte

3,4

3,9

6,1

7,8

9,1

10,4

11

9,1

7,2

Verifica-se uma diminuição da taxa de atividade, no período compreendido entre 2011 e 2019, para
a região NUT II Norte, sendo coerente com a diminuição registada a nível nacional.
Tabela 27 – Taxa de atividade (Série 2011 - %) da população residente com 15 e mais anos de
idade por Local de residência (2011 – 2018) (NUTS - 2013) (Fonte: INE, 18 de agosto de 2020)
Taxa de Atividade (%)
Zona Geográfica

Portugal

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

59,3

59,1

59

58,5

58,6

58,8

59,3

60,2

60,5
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Taxa de Atividade (%)
Zona Geográfica
2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Continente

59,1

59

58,9

58,4

58,5

58,8

59,3

60,2

60,5

NUT II Norte

59

59,1

59,2

58,4

58,5

58,9

59,7

61,2

61,4

O setor de atividade económico com maior expressividade em 2001 na NUT III Tâmega era o
“Indústrias transformadoras” e na região NUTIII Alto Trás-os-Montes “Agricultura, produção animal,
caça e silvicultura”, conforme a tabela seguinte.
No concelho de Ribeira de Pena a actividade económica com maior expressão era a “Agricultura,
produção animal, caça e silvicultura”e na freguesia de Santa Marinha a “Construção”.
No concelho de Vila Pouca de Aguiar e freguesias em estudo a actividade económica mais relevante
era a “Agricultura, produção animal, caça e silvicultura”, à data dos censos de 2001.
Tabela 28 – População empregada (N.º) por local de residência e setor atividade económico, CAE
REV, 2.1 em 2001 (Fonte: INE, 18 agosto de 2020)
NUTIII
Zona Geográfica

NUTIII
Tâmega

Ribeira
de

Alto

Santa
Marinha

Pena

TrásosMontes

Total

Vila
Pouca

Parada de

de

Monteiros

Pensalvos

Aguiar

240343

2260

157

76356

5062

20

110

11994

545

11

14954

938

13

51

19

0

0

26

1

0

0

3269

10

2

663

342

0

1

88939

185

27

6490

625

0

8

1356

7

2

506

12

0

0

47904

470

34

9946

727

1

12

Agricultura,
produção animal,
caça e silvicultura
Pesca
Indústrias extrativas
Indústrias
transformadoras
Produção e
distribuição de
eletricidade, gás e
água
Construção
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NUTIII
Zona Geográfica

NUTIII
Tâmega

Ribeira
de

Alto

Santa
Marinha

Pena

TrásosMontes

Vila
Pouca

Parada de

de

Monteiros

Pensalvos

Aguiar

Comércio por grosso
e a retalho;
reparação de
veículos automóveis,

32130

259

26

11102

688

1

10

7159

79

2

4178

382

0

13

5850

62

3

1766

84

1

0

1676

18

0

1000

38

0

1

5249

25

4

1845

89

1

3

10659

264

32

8857

483

1

7

10129

137

3

7556

318

1

1

5757

134

7

4863

180

0

1

2943

21

1

1469

72

0

1

motociclos e de bens
de uso pessoal e
doméstico
Alojamento e
restauração
(restaurantes e
similares)
Transportes,
armazenagem e
comunicações
Atividades
financeiras
Atividades
imobiliárias,
alugueres e serviços
prestados às
empresas
Administração
pública, defesa e
segurança social
obrigatória
Educação
Saúde e ação social
Outras atividades de
serviços coletivos,
sociais e pessoais

pág. 60 / Fevereiro 2021 / EIA PROJETO REEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA BULGUEIRA

NUTIII
Zona Geográfica

Ribeira

NUTIII
Tâmega

de

Alto

Santa
Marinha

Pena

TrásosMontes

Vila
Pouca

Parada de

de

Monteiros

Pensalvos

Aguiar

Atividades das
famílias com
empregados
domésticos e
atividades de

5307

44

3

1134

83

1

1

3

0

0

1

0

0

0

produção das
famílias para uso
próprio
Organismos
internacionais e
outras instituições
extra-territoriais

Em 2011 na NUT III Tâmega mantem-se como dominante a actividade económica “Indústrias
transformadoras””. Na NUT III Alto Trás-os-Montes a actividade económica dominante alterou-se,
passando a ser “Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos”.
No concelho de Ribeira de Pena a actividade económica com maior expressão em 2011 passou a ser,
à semelhança do que já se verificava em 2001 para a freguesia de Santa Marinha, a “Construção”.
No concelho de Vila Pouca de Aguiar e freguesias integrantes em estudo, existiram alterações entre
2001 e 2011. Na freguesia de Pensalvos a actividade dominante manteve-se a “Agricultura, produção
animal, caça e silvicultura”, alterando-se na freguesia de Parada de Monteiros para “Administração
Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória”. No concelho de Vila Pouca de Aguiar a actividade
económica dominante passou a ser “Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos
automóveis e motociclos”.
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Tabela 29 – População empregada (N.º) por local de residência e setor atividade económico, CAE
VER. 3 em 2011 (Fonte: INE, 18 de agosto de 2020).
NUTIII
Zona Geográfica

NUTIII
Tâmega

Ribeira
de

Alto

Santa
Marinha

Pena

TrásosMontes

Vila
Pouca

Parada de

de

Monteiros

Pensalvos

Aguiar

Agricultura,
produção animal,
caça, floresta e

5679

351

14

7725

437

1

24

1721

12

2

491

206

0

0

65926

146

12

5292

421

0

5

1284

11

2

393

14

0

0

1047

5

0

485

13

0

0

38335

388

34

6906

545

0

7

34026

190

24

10764

648

0

4

5041

54

2

1442

99

0

0

8735

99

8

4443

326

0

7

pesca
Indústrias extrativas
Indústrias
transformadoras
Eletricidade, gás,
vapor, água quente e
fria e ar frio
Captação tratamento
e distribuição de
água; saneamento e
gestão de resíduos e
despoluição
Construção
Comércio por grosso
e a retalho;
reparação de
veículos automóveis
e motociclos
Transportes e
armazenagem
Alojamento,
restauração e
similares
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NUTIII
Zona Geográfica

NUTIII
Tâmega

Ribeira
de

Alto

Santa
Marinha

Pena

TrásosMontes

Vila
Pouca

Parada de

de

Monteiros

Pensalvos

Aguiar

Atividades de
informação e

1564

16

0

480

15

0

0

2142

14

0

1088

47

0

1

562

0

0

165

4

0

0

4671

21

3

1709

115

0

1

4747

35

3

1569

82

0

0

11296

276

22

7163

434

2

3

14152

153

8

7920

325

1

2

10210

230

18

7535

271

0

0

925

12

1

482

25

0

0

3059

33

4

1325

82

0

0

comunicação
Atividades
financeiras e de
seguros
Atividades
imobiliárias
Atividades de
consultoria,
científicas, técnicas e
similares
Atividades
administrativas e dos
serviços de apoio
Administração
pública e defesa;
segurança social
obrigatória
Educação
Atividades de saúde
humana e apoio
social
Atividades artísticas,
de espetáculos,
desportivas e
recreativas
Outras atividades de
serviços

EIA PROJETO REEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA BULGUEIRA / Fevereiro 2021/ Pág. 63

NUTIII
Zona Geográfica

Ribeira

NUTIII
Tâmega

de

Santa
Marinha

Pena

Vila

Alto
TrásosMontes

Pouca

Parada de

de

Monteiros

Pensalvos

Aguiar

Atividades das
famílias
empregadoras de
pessoal doméstico e
atividades de

4523

35

4

1062

69

0

2

4

0

0

2

0

0

0

produção das
famílias para uso
próprio
Atividades dos
organismos
internacionais e
outras instituições
extra-territoriais

A grande maioria da população empregada em 2019 estava no setor dos serviços, à semelhança do
registado para todo o período temporal com início em 2011. O setor primário é o que regista menor
população empregada, com tendência de decréscimo no período temporal em estudo.
Tabela 30 - População empregada (Série 2011 – N.º) por Local de residência (NUTS - 2013) e Sector
de actividade económica (CAE Ver. 3) e Antiguidade no emprego; Anual (2011 - 2018). (Fonte: INE,
18 de agosto de 2020).
Agricultura,
produção animal,

Total

caça, floresta e
pesca

N.º (milhares)
Nort
e

N.º (milhares)

Indústria,
construção,

Serviços

energia e água
N.º (milhares)

N.º (milhares)

2019

1716

93,4

581,6

1040,9

2018

1699,9

95,1

579,5

1025,2

2017

1654

99,9

564,3

989,8

2016

1594,2

111,2

543,4

939,6
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Agricultura,
produção animal,

Total

caça, floresta e
pesca

N.º (milhares)

N.º (milhares)

Indústria,
construção,

Serviços

energia e água
N.º (milhares)

N.º (milhares)

2015

1573,3

117,8

538,5

917

2014

1562,2

137,4

513,3

911,6

2013

1543,9

169,9

501,7

872,2

2012

1611,5

193,2

553,1

865,2

2011

1673,2

188,7

594,4

890,1

4.1.4

Bens materiais

4.1.4.1 Dinâmica Económica
No que respeita à dinâmica económica da NUTIII Alto Tâmega (ver Tabela 31), verifica-se que o
valor acrescentado bruto (VAB) mais elevado em 2008 e 2015 registava-se na atividade económica
da “Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos”. Nos anos
seguintes e até 2014, o valor mais elevado registou-se na atividade económica “Transportes e
armazenamento”. Nos anos mais recentes (2016 a 2018), o valor mais elevado de VAB registou-se
na atividade económica “Indústrias Transformadoras”.
Nos anos recentes a atividade económica com o menor valor era a “Atividades de informação e de
comunicação”. No período 2008 – 2018 verificou-se um incremento de aproximadamente 47% no
VAB total da NUTIII Alto Tâmega, verificando-se o maior incremento na “Atividades artísticas, de
espetáculos, desportivas e recreativas” (cerca de 290,0%) e a maior redução na “Transportes e
armazenagem” (cerca de –91,6%).
No município de Ribeira de Pena (ver Tabela 32) a atividade económica “Eletricidade, gás, vapor,
água quente e fria e ar frio” foi entre 2008 e 2016 a que registou maior VAB, sendo na restante série
temporal compreendida entre 2017 e 2018 a atividade económica “Construção” a que apresentou
maior VAB. As atividadee económicas com o menor valor até 2014 (variando entre “Atividades
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imobiliárias” e “Outras actividades de serviços”), inclusive, apresentavam valores negativos, sendo
que a partir de 2015 a atividade com menor VAB passou a ser a “Educação”.
No período 2008 – 2018, verificou-se um aumento de aproximadamente 81.9% no VAB total do
município de Ribeira de Pena, verificando-se o maior incremento na “Atividades de consultoria,
científicas, técnicas e similares” (cerca de 1102,2%) e uma redução na atividade económica “Outras
atividades de serviço” (cerca de –38,9%).
No município de Vila Pouca de Aguiar (ver Tabela 33) a atividade económica “Transportes e
armazenagem” registou o maior VAB entre 2008 e 2013. Entre 2014 e 2016 a atividade económica
“Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio” foi a que apresentou maior VAB, enquanto em
2017 e 2018 foram as “Indústrias transformadoras”. As atividades económicas com o menor VAB
apresentam uma dinâmica significativa ao longo da série temporal analisada, verificando-se uma
maior estabilidade entre 2015 e 2017 associada à atividade “Atividades de informação e de
comunicação”.
No período 2008 – 2018, verificou-se uma diminuição de aproximadamente -37,08% no VAB total
do município de Vila Pouca de Aguiar, verificando-se o maior incremento na “Eletricidade, gás, vapor,
água quente e fria e ar frio” (cerca de 813%) e a maior redução na atividade económica “Transportes
e armazenagens” (cerca de -99,15%).
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Tabela 31 - Valor acrescentado bruto (€) das Empresas por Localização geográfica (NUTS - 2013) e Atividade económica (Divisão - CAE Rev. 3); Anual (2008 – 2018).
(Fonte: INE, 18 de agosto de 2020).
NUTIII Alto Tâmega
Atividade económica (Divisão CAE Rev. 3)

Agricultura, produção animal, caça,

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

16542118

18185166

15921519

19602153

-

-

-

-

5379301

6227654

5457250

4170721

7133427

7045177

8236034

6121926

floresta e pesca
Indústrias extrativas

-

-

-

-

-

Indústrias transformadoras

66513130

60890258

59615712

50408120

52262537

49137172

45895813

47635290

42391486

Eletricidade, gás, vapor, água quente

55289442

48095673

53279237

52351566

57305218

57891722

42169207

36040482

31760439

6609713

4727697

4067047

3856119

2839258

24983

26542

43747523

23021291

17240371

e fria e ar frio
Captação, tratamento e distribuição

-

--

-

3010325

de água; saneamento, gestão de
resíduos e despoluição
Construção

45896330

41176026

35647393

32255390

29112399

31323604

32953894

32279469

42620120

45414626

43781111

Comércio por grosso e a retalho;

60963196

56687635

58223969

52727464

51013440

48967145

47675333

51248659

54679869

53872025

52762716

9911032

99580441

85570850

85500093

91462148

114581464

reparação de veículos automóveis e
motociclos
Transportes e armazenagem
Alojamento, restauração e similares
Atividades de informação e de

9609185

-

-

-

21572990

18016516

15494410

13402149

11968588

12052996

13840015

17834458

19739740

20378139

1518324

1328249

1160490

1590051

1247800

1005385

1060047

1033204

958031

782804

20697109

comunicação
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NUTIII Alto Tâmega
Atividade económica (Divisão CAE Rev. 3)

Atividades imobiliárias
Atividades de consultoria, científicas,

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

2750394

2777501

1841130

1786668

1126989

1081739

2388206

3185028

4393439

4929764

5672185

14237355

11983272

9296170

9308122

9142535

9132502

8325808

9532748

9587703

9848492

9906630

7637426

6873411

5721124

4430928

4136700

4692710

4500397

4467664

5728714

5342248

6536316

4517930

4030115

3161671

3353568

3430823

3428583

3324918

4183507

6990676

7010120

5993772

15853038

13708326

11504961

10156332

9872391

10030547

9978873

9842813

11103987

10363191

9236763

7674969

8226824

3250094

2836747

1931393

2127635

1771878

1925812

2046178

2089207

1968261

3978938

3768743

3975479

3471896

2791573

2244244

2673482

2318343

1732307

1060838

2886654

30071438

28508470

25806756

24910953

0

3

7

7

335535683

307508022

320413634

337723806

311100964

229561662

técnicas e similares
Atividades administrativas e dos
serviços de apoio
Educação
Atividades de saúde humana e apoio
social
Atividades artísticas, de espetáculos,
desportivas e recreativas
Outras atividades de serviços
TOTAL
337614800
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Tabela 32 - Valor acrescentado bruto (€) das Empresas por Localização geográfica (NUTS - 2013) e Atividade económica (Divisão - CAE Rev. 3). Detalhe município;
Anual (2008 – 2018). (Fonte: INE, 18 de Agosto de 2020).
Ribeira de Pena
Atividade económica (Divisão CAE Rev. 3)

Agricultura, produção animal, caça,

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

262470

304016

438389

240199

364298

876549

896401

821206

757133

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Indústrias transformadoras

1783239

2125037

1572664

1133903

1125921

940637

992638

1368889

1292164

1169019

1144641

Eletricidade, gás, vapor, água quente

9749088

6332597

9543179

8505915

11372496

11253612

6885116

8690122

10242991

7563711

7163402

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10946726

9220479

5674108

5698022

4956733

5139601

5453282

7057869

6875671

6466166

5681500

2082555

2089198

1855929

1651154

1405668

1306940

1074613

1243158

1172088

1198221

1301415

86202

75499

136125

135082

297285

653975

603722

788916

1279169

1583722

1467759

0

0

0

0

-132223

189038

11660

8765

floresta e pesca
Indústrias extrativas

e fria e ar frio
Captação, tratamento e distribuição

-

de água; saneamento, gestão de
resíduos e despoluição
Construção
Comércio por grosso e a retalho;
reparação de veículos automóveis e
motociclos
Transportes e armazenagem
Alojamento, restauração e similares
Atividades de informação e de

534606
1847187

1226798

824347

-

-

-

-

-

-

-

-

-

662280
-

-

1229524
-

comunicação
Atividades imobiliárias

-4208

18561

-15289
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Ribeira de Pena
Atividade económica (Divisão CAE Rev. 3)

Atividades de consultoria, científicas,

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

2692800

1436010

414201

292279

253611

148920

189577

-

242013

174342

223997

518695

413050

495431

267317

192026

321981

370666

-

299336

142400

106494

92121

69727

71610

52520

65021

91768

91354

111346

121563

92472

69484

153371

148509

106980

115047

141486

175678

151421

125316

74155

55438

74420

899787

949407

738071

547543

577723

348041

179862

87775

231554

203434

210242

122121

152984

223789

249709

98179

-51675

44973

-382852

-358897

-300832

199967

32298845

25060197

22341515

20010719

20863877

20356344

16470854

20209971

22361491

18778379

17754095

técnicas e similares
Atividades administrativas e dos
serviços de apoio
Educação
Atividades de saúde humana e apoio
social
Atividades artísticas, de espetáculos,
desportivas e recreativas
Outras atividades de serviços
TOTAL

Tabela 33 - Valor acrescentado bruto (€) das Empresas por Localização geográfica (NUTS - 2013) e Atividade económica (Divisão - CAE Rev. 3). Detalhe município;
Anual (2008 – 2018). (Fonte: INE, 18 de Agosto de 2020).
Vila Pouca de Aguiar
Atividade económica (Divisão CAE Rev. 3)

Agricultura, produção animal, caça,

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

2021204

1664331

floresta e pesca
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2010318

1534912

1723946

1388568

807149

1012066

604914

890924

1026663

Vila Pouca de Aguiar
Atividade económica (Divisão CAE Rev. 3)

Indústrias extrativas

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

3608591

3418829

2622357

3178100

3130899

2974771

2789423

3703476

3828762

3825852

4390460

Indústrias transformadoras

34758968

32680926

30920712

26373780

26206053

25422942

23950799

23864823

17226966

17421501

15311149

Eletricidade, gás, vapor, água quente

32827741

30249618

32116580

32012660

34056137

36505770

26958162

19855128

12989134

7470168

3593569

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Construção

5234558

4167062

3836438

3607962

3772832

3477807

3515808

3817711

5064261

6382705

5979526

Comércio por grosso e a retalho;

6152819

5943611

5754643

5588869

5455451

4793362

4784907

5232431

5731459

5413785

5364592

911766

4464126

7910005

2817261

2994142

92770547

79416343

78656192

83825672

105805612

106818562

2723677

2509765

1904145

1699064

1622719

1867128

1897658

2435043

2425399

2800747

2952404

21508

39953

29312

18443

13411

6969

40406

37266

35731

184119

406529

269169

360174

393238

314159

360220

316547

379679

414690

1983188

1918139

1266719

1291589

1224594

1224435

1119136

1471520

1452507

2207139

1556152

1120587

1080905

901554

779336

829585

1191729

1258723

-

1011278

1147590

1169007

e fria e ar frio
Captação, tratamento e distribuição
de água; saneamento, gestão de
resíduos e despoluição

reparação de veículos automóveis e
motociclos
Transportes e armazenagem
Alojamento, restauração e similares
Atividades de informação e de

-

-

comunicação
Atividades imobiliárias
Atividades de consultoria, científicas,
técnicas e similares
Atividades administrativas e dos
serviços de apoio
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Vila Pouca de Aguiar
Atividade económica (Divisão CAE Rev. 3)

Educação
Atividades de saúde humana e apoio

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

344437

285401

241109

302904

319631

256544

249282

226129

307697

309133

207338

1790459

1894730

1782868

1568853

1388847

1210775

1094191

1031143

874492

717946

758673

12231

51719

111344

73713

10847

27530

35854

55067

35213

35815

745029

651219

592224

513102

411371

302266

396103

377840

231865

75434

500837

94440882

91426863

92000328

81629717

83520639

173814381

148628103

142098789

135890953

154920694

150115168

social
Atividades artísticas, de espetáculos,

-

desportivas e recreativas
Outras atividades de serviços
TOTAL
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Em termos de solvabilidade (ver Tabela 34), verifica-se para a região NUTIII Tâmega que, no período
compreendido entre 2008 e 2012, a atividade económica “Alojamento, restauração e similares”
apresentou a maior redução (cerca de -35,0%) e a atividade económica “Atividades de consultoria,
científicas, técnicas e similares” o maior incremento (cerca de 257,7%). Entre 2012 e 2010, o maior
valor de solvabilidade registava-se na atividade económica “Atividades artísticas, de espetáculos,
desportivas e recreativas”, sendo que em 2009 o maior valor registou-se na actividade “Educação”
e em 2008 na atividade económica “Atividades de saúde humana e apoio social”.
Na região NUTIII Alto Trás-os-Montes (ver Tabela 35), verifica-se que no período compreendido entre
2008 e 2012, a atividade económica “Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio” apresentou
a maior redução de solvabilidaede (cerca de -77,4%) e a atividade económica “Captação, tratamento
e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição” o maior incremento (cerca
de 236,8%). Entre 2011 e 2012 o maior valor de solvabilidade registava-se na atividade económica
“Outras atividades de serviços”, tendo as atividades com maior solvabilidade variado nos restantes
anos: “Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição”
em 2010, “Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas” em 2009 e“Atividades de
consultoria, científicas, técnicas e similares” em 2008.
Tabela 34 - Solvabilidade (N.º) das empresas por Localização geográfica (NUTS III - 2002) e
Atividade económica (Divisão - CAE Rev. 3); Anual (2008 – 2012). NUT III Tâmega (2002) (Fonte:
INE, 18 de agosto de 2020).
Tâmega

Atividade económica (Divisão CAE Rev. 3)

2012

2011

2010

2009

2008

Agricultura, produção animal, caça,

0.94

0.86

0.93

0.71

0.60

Indústrias extrativas

0.30

0.32

0.36

0.45

Indústrias transformadoras

0.43

0.45

0.52

Eletricidade, gás, vapor, água

0.58

0.63

0.61

0.54

0.66

0.18

0.16

0.15

0.20

0.21

0.38

0.35

0.34

0.34

0.33

floresta e pesca

quente e fria e ar frio
Captação, tratamento e distribuição
de água; saneamento, gestão de
resíduos e despoluição
Construção
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Tâmega

Atividade económica (Divisão CAE Rev. 3)

2012

2011

2010

2009

2008

Comércio por grosso e a retalho;

0.46

0.44

0.43

0.41

0.40

Transportes e armazenagem

-0.74

-0.29

-0.03

-0.01

Alojamento, restauração e similares

0.26

0.33

0.38

0.36

0.40

Atividades de informação e de

0.65

0.51

0.56

0.41

0.35

Atividades imobiliárias

0.68

0.66

0.69

0.56

0.49

Atividades de consultoria, científicas,

0.93

0.35

0.21

0.27

0.26

0.47

0.42

0.49

0.43

0.43

Educação

0.88

0.95

0.99

1.26

0.67

Atividades de saúde humana e apoio

1.24

1.21

1.16

0.76

1.20

1.61

1.58

1.80

0.45

0.58

0.63

0.66

0.72

0.53

0.54

reparação de veículos automóveis e
motociclos

comunicação

técnicas e similares
Atividades administrativas e dos
serviços de apoio

social
Atividades artísticas, de espetáculos,
desportivas e recreativas
Outras atividades de serviços

Tabela 35 - Solvabilidade (N.º) das empresas por Localização geográfica (NUTS III - 2002) e
Atividade económica (Divisão - CAE Rev. 3); Anual (2008 – 2012). NUTIII Alto Trás-os-Montes
(2002) (Fonte: INE, 18 de agosto de 2020).
Alto Trás-os-Montes

Atividade económica (Divisão CAE Rev. 3)

2012

2011

2010

2009

2008

Agricultura, produção animal, caça,

0.69

0.70

0.76

0.61

0.60

Indústrias extrativas

0.40

0.46

0.59

0.57

Indústrias transformadoras

0.67

0.59

0.62

floresta e pesca
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Alto Trás-os-Montes

Atividade económica (Divisão CAE Rev. 3)

2012

2011

2010

2009

2008

Eletricidade, gás, vapor, água

0.12

0.13

0.23

0.12

0.53

0.64

0.91

0.81

0.18

0.19

Construção

0.50

0.33

0.25

0.40

0.47

Comércio por grosso e a retalho;

0.64

0.65

0.64

0.62

0.57

Transportes e armazenagem

0.06

0.05

0.05

0.04

Alojamento, restauração e similares

0.35

0.41

0.50

0.45

0.42

Atividades de informação e de

0.39

0.39

0.34

0.29

0.46

Atividades imobiliárias

0.69

0.42

0.45

0.44

0.44

Atividades de consultoria, científicas,

0.84

0.75

0.66

0.64

0.94

0.65

0.71

0.63

0.55

0.57

Educação

0.54

0.50

0.44

0.36

0.27

Atividades de saúde humana e apoio

0.26

0.18

0.30

0.55

0.66

0.64

0.65

0.65

0.75

0.63

1.02

0.93

0.76

0.50

0.48

quente e fria e ar frio
Captação, tratamento e distribuição
de água; saneamento, gestão de
resíduos e despoluição

reparação de veículos automóveis e
motociclos

comunicação

técnicas e similares
Atividades administrativas e dos
serviços de apoio

social
Atividades artísticas, de espetáculos,
desportivas e recreativas
Outras atividades de serviços

O volume de negócios, ao nível da NUT III Alto Tâmega (ver Tabela 36), registou um aumento de
aproximadamente 7,0% no período compreendido entre 2009 e 2018, verificando-se ao nível das
atividades económicas um incremento significativo (cerca de 219,2%) em “Eletricidade, gás, vapor,
água quente e fria e ar frio” e uma redução significativa (cerca de -74,4%) em “Transportes e
armazenagem”.
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Durante todo o referido período temporal a atividade “Comércio por grosso e a retalho; reparação
de veículos automóveis e motociclos” foi a que apresentou o maior volume de negócios. Entre 2012
e 2011, e novamente em 2009, o menor volume de negócios registou-se na “Atividades de
informação e de comunicação”, e entre 2010 e 2011 na “Captação, tratamento e distribuição de
água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição”.
No que respeita ao município de Ribeira de Pena, a atividade económica “Atividades de consultoria,
científicas, técnicas e similares” foi a que apresentou o maior incremento no volume de negócios
(cerca de 1216.7% entre 2009 e 2018), enquanto a atividade da “Educação” foi o que registou a
maior redução (cerca de -13,7%). O maior volume de negócios registado ao nível do município para
o período considerado pertenceu a ” Construção”, enquanto entre os valores mais reduzidos vairaram
entre a “Educação nos anos mais recentes” e as “atividades imobiliárias” e “Educação” e “Atividades
de saúde humana e apoio social” nos restantes anos.
No município de Vila Pouca de Aguiar, a atividade económica “Eletricidade, gás, vapor, água quente
e fria e ar frio” foi a que apresentou o maior incremento no volume de negócios (cerca de 875,6%
entre 2009 e 2018), enquanto a atividade da “Transportes e armazenagem” foi o que registou a
maior redução (cerca de -97,6%). Entre 2009 e 2013 o maior volume de negócios registado ao nível
do município pertencia a “Transportes e armazenagem”, enquanto entre 2014 e 2018 os valores
mais altos foram registados em “Indústrias transformadoras”.
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Tabela 36 - Volume de negócios (€) das empresas por Localização geográfica (NUTS - 2013) e Atividade económica (Divisão - CAE Rev. 3); Anual (2) (2008 –
2012). NUTIII Alto Tâmega. (Fonte: INE, 18 de agosto de 2020).
NUTIII Alto Tâmega
Atividade económica
(Divisão - CAE Rev. 3)

Total

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

1118264083

1029083010

960399465

911301068

62860450

55892898

56509158

51132894

910329511

980038417

940187342

974734035

1010884806

1004422366

25881204

25671334

23729595

17918710

18708621

19605440

23979569

Agricultura, produção
animal, caça, floresta e

-

-

-

-

pesca
Indústrias extrativas
Indústrias
transformadoras

-

-

-

-

-

181427825

169170044

161100191

150919650

154742094

152597592

141860311

149820407

145542305

-

70021374

62781052

66454520

65049527

71421499

69690972

52633109

43368062

36570617

6756050

6597491

5733796

6123850

4701458

70289

46446

151425258

135702924

90887376

95050188

82884945

82991527

90502665

108136861

120893586

123417311

447977715

412102211

414578794

398480246

404348341

399767997

398357858

409703565

426317257

423003905

Eletricidade, gás, vapor,
água quente e fria e ar

28088621

frio
Captação, tratamento e
distribuição de água;
saneamento, gestão de

-

-

-

resíduos e despoluição
Construção
Comércio por grosso e a
retalho; reparação de
veículos automóveis e
motociclos
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NUTIII Alto Tâmega
Atividade económica
(Divisão - CAE Rev. 3)

Transportes e
armazenagem
Alojamento, restauração e
similares
Atividades de informação
e de comunicação
Atividades imobiliárias

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

29374367

-

-

-

30902386

118912302

114513545

106571564

112283502

114775725

44068317

38237936

33090269

29566439

27473658

26809515

29123177

35808131

37333124

38528871

3503984

2831281

2825910

3061326

3319658

2895197

3001953

2554620

2895049

2861430

6886860

8194677

4604383

3871647

4763506

4946987

10988908

11676514

17842640

18175835

21780836

18070407

15877768

15406695

16165635

15234756

13404297

15337285

17843037

16067787

15949586

14869878

13222818

12273295

12560707

13078037

13071804

14135490

10527303

10010776

6411031

5895228

5451644

5744962

5931467

5705120

5645335

6703154

9630234

9526178

26655180

22906225

19927477

17796167

17032221

17295764

16898599

16071699

19619002

18947065

10986187

12576656

6715593

6049825

3716238

3933933

3416711

4050463

3882480

4166254

7659952

6939229

7044794

6394146

6535004

6920437

6707392

6345976

6323189

5879075

Atividades de consultoria,
científicas, técnicas e
similares
Atividades administrativas
e dos serviços de apoio
Educação
Atividades de saúde
humana e apoio social
Atividades artísticas, de
espetáculos, desportivas e
recreativas
Outras atividades de
serviços
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Tabela 37 - Volume de negócios (€) das empresas por Localização geográfica (NUTS - 2013) e Atividade económica (Divisão - CAE Rev. 3); Anual (2) (2008 –
2012). Município de Ribeira de Pena. (Fonte: INE, 18 de agosto de 2020).
Atividade

económica

(Divisão - CAE Rev. 3)

Total
Agricultura,

Ribeira de Pena
2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

107363264

93428020

62912597

70404142

1966802

2021494

1796590

1712694

0

0

0

6584879

6586706

14406434

58167242

53838853

51455710

63689114

57836488

54603605

1065875

840065

1044422

793525

produção

animal, caça, floresta e

-

-

0

0

0

0

0

0

0

5143719

4903120

5013589

4586419

4941194

5684902

4833324

4646921

11224849

14230299

12586536

15834371

14424058

10931279

11541932

13485687

10606540

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53113580

45238018

19901178

32130002

18087127

17683262

18130159

28211484

22339102

21979866

19063498

19864957

16190637

14227350

13793960

12529905

12221342

12053173

11564974

11662014

288557

151163

214791

242901

243426

420076

1155618

1017936

1215910

1888984

2383074

2573843

pesca
Indústrias extrativas
Indústrias
transformadoras
Eletricidade, gás, vapor,
água quente e fria e ar frio
Captação, tratamento e
distribuição

de

água;

saneamento,

gestão

de

resíduos e despoluição
Construção
Comércio por grosso e a
retalho;

reparação

veículos

automóveis

de
e

motociclos
Transportes

e

armazenagem
Alojamento, restauração e

2055962
2827435

1937148

1213944

1052326
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Atividade

económica

(Divisão - CAE Rev. 3)

Ribeira de Pena
2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

similares
Atividades de informação
e de comunicação
Atividades imobiliárias

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

1162894

87755

340531

7740

37600

512800

Atividades de consultoria,
científicas,

técnicas

e

3796825

2093001

903163

787008

494975

278719

296996

319679

269229

678021

547287

726665

483671

588432

598921

769701

555680

440207

125724

102791

99541

80057

95087

127180

133504

154257

170204

140311

262670

254356

197462

213468

230232

263426

216272

198908

93389

80186

1601757

1707399

1390597

1080477

972842

567561

358371

342007

384053

333621

374188

324707

366645

363009

395134

388961

447516

404598

331719

316735

similares
Atividades administrativas
e dos serviços de apoio
Educação
Atividades

de

saúde

humana e apoio social
Atividades artísticas, de
espetáculos,

desportivas

e recreativas
Outras
serviços

atividades

de
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Tabela 38 - Volume de negócios (€) das empresas por Localização geográfica (NUTS - 2013) e Atividade económica (Divisão - CAE Rev. 3); Anual (2) (2008 –
2012). Município de Vila Pouca de Aguiar. (Fonte: INE, 18 de agosto de 2020).
Atividade

económica

(Divisão - CAE Rev. 3)

Total
Agricultura,

Vila Pouca de Aguiar
2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

204319009

204302795

197527448

180993309

189912366

274067451

254183587

245212737

239473690

233458113

10023840

9246531

9321783

8970958

9198772

9530122

6473816

6224097

5502044

4414523

9354560

9638924

6740115

6796065

9781698

7185258

6415983

8743217

9039076

9224801

69401978

65028521

61223933

53870443

54794117

52805168

52602404

53769891

47650455

44726877

39715829

36816985

37680357

37672095

40597517

42585361

30295317

22091592

12411033

7840260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11074504

11425130

9572571

8839103

9122697

8434230

9212019

10179286

13342178

13435650

46438395

44517632

43998956

41887410

42731588

41077221

40771238

43946946

45902409

44719834

2247476

12453650

15833852

11041690

12130198

100222930

96731210

87730577

92616860

95123855

5364022

5047775

4022803

3483332

3229742

3766173

3855517

4441398

4009522

4610808

produção

animal, caça, floresta e
pesca
Indústrias extrativas
Indústrias
transformadoras
Eletricidade, gás, vapor,
água quente e fria e ar frio
Captação, tratamento e
distribuição

de

água;

saneamento,

gestão

de

-

resíduos e despoluição
Construção
Comércio por grosso e a
retalho;

reparação

veículos

automóveis

de
e

motociclos
Transportes

e

armazenagem
Alojamento, restauração e
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Atividade

económica

(Divisão - CAE Rev. 3)

Vila Pouca de Aguiar
2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

similares
Atividades de informação
e de comunicação
Atividades imobiliárias

89915

106487

466141

438038

3059371

2988908

1795310

86311

79911

90739

76389

102727

120604

619681

594519

529301

599172

1280359

1179880

1857695

2109401

1947011

2152621

2111561

1830151

2128080

2794330

2990592

2024281

1528175

1479627

1504124

1856483

1856177

1971984

1787430

497585

397260

344823

421742

440202

340759

326402

307659

408684

412496

3411943

2956386

2948673

2777312

2410468

2120801

1955431

1794846

1404789

1216282

35587

62758

152697

104782

15973

40892

51761

75356

1342553

1153529

1075849

1002147

1117391

1384802

1104262

1009263

Atividades de consultoria,
científicas,

técnicas

e

similares
Atividades administrativas
e dos serviços de apoio
Educação
Atividades

de

saúde

humana e apoio social
Atividades artísticas, de
espetáculos,

desportivas

53037

e recreativas
Outras
serviços

atividades

de
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1045064

923369

A grande maioria da população empregada em 2019 estava no setor dos serviços, à semelhança do
registado para todo o período temporal analisado. O setor primário é o que regista menor população
empregada, com tendência de decréscimo no período temporal em estudo.
Tabela 39 - População empregada (Série 2011 - N.º) por Local de residência (NUTS - 2013), sexo,
Sector de actividade económica (CAE Rev. 3) e Antiguidade no emprego; Anual (2011 - 2019).
(Fonte: INE, 18 de agosto de 2020).

Sector de
actividade
económica (CAE
Rev. 3)

NUT II Norte
2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

(milhar
es)

(milhares (milhares (milhares (milhares (milhares (milhares (milhares (milhares
)

)

)

)

)

)

)

)

Total

1716

1699,9

1654

1594,2

1573,3

1562,2

1543,9

1611,5

1673,2

Agricultura,

93,4

95,1

99,9

111,2

117,8

137,4

169,9

193,2

188,7

581,6

579,5

564,3

543,4

538,5

513,3

501,7

553,1

594,4

1040,9

1025,2

989,8

939,6

917

911,6

872,2

865,2

890,1

produção animal,
caça, floresta e
pesca
Indústria,
construção,
energia e água
Serviços

4.1.4.2 Setor Primário
Verificou-se uma diminuição da superfície agrícola utilizada entre 1999 e 2009 nas zonas geográficas

EIA PROJETO REEQUIPAMENTO DO PARQU

consideradas afetas a produtores singulares, com exceção da freguesia de Parada de Monteiros, e o
aumento da superfície agrícola afeta a sociedades ao nível da região NUTIII (2002).
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Tabela 40 – Superfície agrícola utilizada (ha) por localização geográfica (NUTS-2002) e natureza
jurídica; decenal (Fonte: INE, 18 de agosto de 2020).
NUTII

Natureza jurídica

Ano

NUTIII

Ribeira

Tâmega

de Pena

Santa

Alto

Marin

Trás-

ha

osMontes

Vila
Pouca

Parada de

de

Monteiros

Pensalvos

Aguiar

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

2009

40509

2608

161

252691

8145

113

339

1999

49478

3093

198

298170

10465

92

554

2009

2644

43

-

5493

129

-

79

1999

1919

122

-

3699

120

-

-

2009

14984

3965

-

48494

3264

-

1999

4909

-

15699

597

-

-

2009

1004

-

1025

-

-

1999

256

-

1216

-

-

Produtor singular

Sociedades

211

Baldios

Outras formas da

718

natureza jurídica do
produtor (cooperativas,
associações,
fundações, mosteiros,

-

-

conventos, seminários,
escolas privadas)

O efetivo animal das explorações agrícolas no que respeita aos bovinos e suínos apresentou uma
tendência de descida generalizada em todas as zonas geográficas de 1999 para 2009. Verifica-se um
incremento do efetivo animal nas freguesias de Santa Marinha e de Pensalvos para espécies de
pág. 84/ setembro 2020 / EIA PROJETO REEEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA BULGUEIRA
ovinos,
caprinos,equídeos e coelhos.

Nas freguesias consideradas, em 2009, a espécie de animal mais abundante nas explorações
agrícolas eram as aves (freguesia de Santa Marinha e freguesia de Parada de Monteiros) e caprinos
(freguesia de Pensalvos).
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Tabela 41 – Efetivo animal (N.º) da exploração agrícola por localização geográfica (NUTS – 2002) e
Espécie animal; decenal (Fonte: INE, 18 de agosto de 2020).

Espécie
animal

Bovinos

Suínos

Ovinos

Caprinos

Equídeos

Aves

Coelhos

Colmeias e
cortiços
povoados

Ano

NUTIII

Vila

NUTIII

Ribeira

Santa

Alto

Pouca

Parada de

Tâmega

de Pena

Marinha

Trás-os-

de

Monteiros

Montes

Aguiar

Pensalvos

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

2009

28820

3055

43

55263

5229

62

438

1999

44896

3259

112

65947

6337

46

268

2009

13037

303

8

18843

443

1999

44016

865

49

43135

1575

7

706

2009

40633

779

161

212558

6854

17

252

1999

45355

940

85

250909

6677

-

131

2009

21710

6463

142

44601

4478

-

824

1999

25672

6415

128

52989

3876

-

498

2009

1330

98

14

11908

854

3

58

1999

1412

51

9

22034

922

-

50

2009

371832

10722

829

312652

17958

169

460

1999

503525

11172

1119

360287

19671

190

433

2009

71868

4286

398

196184

15846

20

335

1999

73356

3072

240

170836

16729

42

124

2009

5958

644

210

30589

1476

1999

-

-

29

52
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6843

599

-

30754

1402

-

As culturas temporárias mais abundantes nas explorações agrícolas em 2009 na NUT III do Tâmega
eram os cereais para grão, seguidas das culturas forrageiras. Em 1999 os cereais para grão também
dominavam, seguidos da batata e culturas forrageiras. Na NUTIII Alto Trás-os-Montes a cultura
temporária mais abundante em 2009 eram os cereais para grão, seguidos da batata, e em 1999 a
batata dominou as culturas praticadas, sendo seguida dos cereais para grão.
Na generalidade registou-se uma diminuição do número de explorações com culturas temporárias
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entre 1999 e 2009 nas freguesias consideradas. Na freguesia de Santa Marinha e na freguesia de
Parada de Monteiros as culturas temporárias mais importantes em 2009 eram os cereais para grão
e as culturas forrageiras. Na freguesia de Pensalvos para além dos cereais para grão e culturas
forrageiras junta-se a batata como cultura temporária relevante.
As explorações agrícolas com culturas permanentes não foram exceção e apresentaram também
uma tendência de decréscimo entre 1999 e 2009 em todas as zonas geográficas e para a maioria
das culturas. Nas freguesias em estudo (Santa Marinha, Parada de Monteiros e Pensalvos), a principal
cultura permanente em 2009 era a vinha.
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Tabela 42 – Explorações agrícolas com culturas temporárias (N.º) por localização geográfica e tipo (Fonte: INE, 18 de agosto de 2020).

NUTIII Tâmega

Ribeira de Pena

Santa Marinha

NUTIII Alto

Vila Pouca de

Parada de

Trás-os-Montes

Aguiar

Monteiros

Pensalvos

2009

1999

2009

1999

2009

1999

2009

1999

2009

1999

2009

1999

2009

1999

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

Total

12453

18757

535

774

37

61

21671

30150

1396

1814

13

13

56

67

Cereais para grão

10872

15778

468

695

34

49

15486

22275

1169

1518

11

13

48

62

3491

10447

116

135

5

11

1495

5227

188

331

2

4

4

4

Prados temporários

1174

1972

85

49

1

7

550

1008

149

398

1

-

17

4

Culturas forrageiras

8896

15307

426

685

20

43

12125

20470

1042

1283

13

8

47

56

Batata

2497

15502

17

454

-

41

12366

23249

1049

1495

8

13

46

50

Leguminosas secas para
grão

Beterraba sacarina

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Culturas industriais

5

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

481

3340

1

12

1

3

68

119

-

-

-

59

4670

1

Culturas hortícolas
Flores e plantas
ornamentais
Outras culturas
temporárias

17

185

654

879

68

17

3

-

3

-

-

64

108

5

12

-

-

-

-

-

27

50

1

1

-

-

-

-
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Tabela 43 – Explorações agrícolas com culturas permanentes (N.º) por localização geográfica (NUTIII – 2002) e tipo (Fonte: INE, 18 de agosto de 2020).

NUTIII Tâmega

Total

Ribeira de Pena

Santa Marinha

NUTIII Alto

Vila Pouca de

Parada de

Trás-os-Montes

Aguiar

Monteiros

Pensalvos

2009

1999

2009

1999

2009

1999

2009

1999

2009

1999

2009

1999

2009

1999

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

13878

19485

509

743

39

64

31219

33093

978

981

13

5

32

35

1119

1435

2

5

1

2

6169

8497

80

57

1

-

4

8

Citrinos

340

968

1

-

-

97

188

-

2

-

-

-

-

Frutos sub-tropicais

203

219

1

1

-

-

28

5

-

-

-

-

-

-

Frutos de casca rija

517

533

22

14

2

6

16846

16993

615

576

6

2

26

25

Olival

1196

3376

61

240

2

12

20606

20158

193

172

5

4

4

6

Vinha

13446

19376

499

735

38

64

18779

24404

520

591

13

11

15

19

32

-

-

96

92

19

3

-

-

Frutos frescos (excepto
citrinos)

Outras culturas
permanentes

-

-
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-

-

4.2

Saúde humana

Neste ponto serão apresentados os aspetos considerados relevantes no domínio da saúde humana,
salvo melhor entendimento, no âmbito da avaliação de impacte ambiental do presente projeto. São
abordadas questões relacionadas com a qualidade da água, qualidade do ar, alterações climáticas e
ruído.
No que respeita a estatística da área da saúde, existiam na região NUTII Norte ou NUT III Alto
Tâmega (INE, 2020), consoante a disponibilidade de informação, no ano de 2018:
▪

Um total de 292 médicos inscritos na Ordem dos Médicos, NUTIII;

▪

um total de 25 518 enfermeiros inscritos e ativos na Ordem dos Enfermeiros, NUTII;

▪

um total de 31 farmácias e 1 posto farmacêutico, NUTIII.

No âmbito da saúde ocupacional/segurança no trabalho, verificaram-se em 2017 (à data do presente
trabalho é o ano para o qual estão disponíveis dados mais recentes), 1 003 acidentes de trabalho na
região NUTIII Alto do Tâmega (associados a 34 038 dias de ausência), representando
aproximadamente 0,48% do total de acidentes de trabalho a nível do universo de trabalhadores
inscritos em Portugal (209 390) e de aproximadamente 1,21% relativamente aos acidentes de
trabalho registados na região NUTII Norte.
Na tabela abaixo é apresentado o número total de acidentes de trabalho ocorridos na série temporal
(2002-2017) na região NUTII Norte, e nos anos de 2016 e 2017 na região NUT III Alto do Tâmega.
Tabela 44 – Número de acidentes de trabalho e dias de ausência ao trabalho na região NUTII Norte
(2002 – 2017) e NUTIII Alto Tâmega (2016 – 2017), (GEE, 2015); (GEP, 2016); (GEP, 2017); (GEP,
2018); (GEP, 2019)
Acidentes de trabalho (Nr)
Ano

Dias de ausência (Nr)

NUTIII Alto

NUTII

Portugal e

NUTIII Alto

NUTII

Tâmega

Norte

Estrangeiro

Tâmega

Norte

2002

-

105 589

248 097

-

3 285 556

2003

-

103 719

237 222

-

2 814 609

2004

-

97 615

234 109

-

2 893 569

2005

-

93 107

228 884

-

2 853 975
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Acidentes de trabalho (Nr)
Ano

Dias de ausência (Nr)

NUTIII Alto

NUTII

Portugal e

NUTIII Alto

NUTII

Tâmega

Norte

Estrangeiro

Tâmega

Norte

2006

-

96 715

237 392

-

2 884 555

2007

-

95 087

237 409

-

2 831 243

2008

-

93 597

240 018

-

2 811 729

2009

-

87 499

217 393

-

2 626 021

2010

-

91 728

215 632

-

2 527 636

2011

-

84 926

209 183

-

2 187 113

2012

-

76 570

193 611

-

1 978 819

2013

-

76 082

195 578

-

1 884 716

2014

-

81 439

203 548

-

2 013 456

2015

-

83 987

208 457

-

2 131 571

2016

943

78 954

207 567

29 125

1 870 747

2017

1 003

82 783

209 390

34 038

2 124 735

4.2.1

Qualidade da água para consumo humano

A água é essencial para a vida, sendo relevante a manutenção da sua qualidade e quantidade em
temos de abastecimento urbano, especialmente no que respeita a grupos de risco como crianças,
pessoas debilitadas e idosos. A contaminação da mesma por bactérias, vírus e parasitas (com os
protozoários a apresentarem elevada resistência ao tratamento por cloro) são o principal risco para
a saúde humana, podendo provocar doenças como a febre tifóide, cólera, hepatite (A, E), outras
relacionadas com infeção por Shigella spp, e E, coli O157 e diarreia (WHO, 2011).
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Contacto

Inalação e aspiração

Ingestão

(aerossóis)

Via de
infeção

Bacterias

Gastrointestinal

Vírus

Protozoários
e helmintos

Respiratório

Pele, membranas
mucosas, feridas,
olhos

Adenovirus

Acanthamoeba spp.

Enterovirus

Burkholderia
pseudomallei

Legionella
pneumophila

Leptospira spp.

Micobacteria (não
tuberculosa)

Micobacteria (não
tuberculosa)

Naegleria fowleri

Schistosoma
mansoni

Figura 10 – Vias de transmissão e exemplos de patogénico relacionado com água, Adaptado de
WHO, 2011.

Fatores como o desenvolvimento humano (na perspectiva da sustentabilidade fraca), crescimento
demográfico e alterações climáticas são indicados pela Organização Mundial de Saúde como fatores
de pressão na qualidade e quantidade dos recursos hídricos (WHO, 2011).
O Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, estabelece normas, critérios e objetivos de qualidade com
a finalidade de proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das águas em função dos seus
principais usos, incluindo o consumo humano e suporte da vida aquícola.
O diploma acima mencionado indica no Artigo 3,º que a fiscalização compreende um “… conjunto de
acções realizadas com carácter sistemático pela entidade que intervém no processo de licenciamento
das utilizações da águas, com o objetivo de averiguar o cumprimento das disposições legais e
especificações técnicas, defender a saúde pública e proteger o ambiente”.
De acordo com a alínea s) do ponto 2 do Artigo 8,º da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, na sua
redação atual, é atribuição da Agência Portuguesa do Ambiente “ decidir sobre a emissão e emitir os
títulos de utilização dos recursos hídricos e fiscalizar essa utilização”, incluindo no que respeita à
qualidade da água para consumo humano.
De acordo com a informação disponibilizada pela Entidade Reguladora dos Serviços de águas e
Resíduos (ERSAR)7, a origem da água para consumo humano nos concelhos de Ribeira de Pena e de
Vila Pouca de Aguia é subterrânea e captada nos próprios concelhos. No ano de 2019 a água
classificada como segura para consumo humano foi, em função das análises realizadas, de 95,74%
no concelho de Ribeira de Pena e de 97,61 no concelho de Vila Pouca de Aguiar.

7 http://www.ersar.pt/pt/consumidor/qualidade-da-agua
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Segundo a caracterização realizada no âmbito do presente estudo (ver fator ambiental água),
encontram-se cartografadas na área de estudo algumas linhas de água que não apresentam
expressão significativa, já que a sua presença se deve às águas de escoamento superficial na época
pluviosa e à sua posição acima do nível freático. Este escoamento é maximizado devido à natureza
dos solos xistentos. Como as zonas preferenciais de escorrência se situam a mais de 200 m de
distância da zona de projeto, não se preveem impactes nos recursos hídricos superficiais, incluindo
a sua qualidade.
Por outro lado e como consta da descrição apresentada no âmbito do fator ambiental aos recursos
hídricos, as águas subterrâneas do sistemas aquífero Veiga de Chaves, onde se insere o projeto,
estão conformes com os valores limite para consumo humano.
No âmbito da análise de impactes realizado no fator ambiental água (recursos hídricos) os impactes
do projeto em estudo serão nulos a negativos com pouca significância, não influenciando quaisquer
captações, superficiais ou subterrâneas, que existam na proximidade da área de estudo.

4.2.2

Qualidade do ar

A qualidade do ar traduz o grau de poluição na troposfera e que se manifesta, entre outros, na
degradação da saúde humana, sendo proporcional à quantidade e tipo de poluentes diretamente
emitidos ou que se formam após reação química na troposfera.
Os poluentes primários, poderão ter origem antrópica ou natural, sendo que a importância das
emissões resultantes da atividade humana tem aumentado, nas suas diferentes vertentes,
contribuindo para a saturação dos processos atmosféricos de remoção destes poluentes.
Tabela 45 – Efeitos de poluentes atmosféricos na saúde humana. APA, 2015
Poluente

Principais efeitos na saúde Humana

NO2

Dióxido de azoto

Aumento da suscetibilidade a doenças respiratórias

SO2

Dióxido de enxofre

Doenças respiratórias (bronquite crónica e asma);
Doenças cardiovasculares;
Acidificação de águas e vegetação e formação de
smog,

PM10

Pb

Partículas em suspensão, diâmetro
aerodinâmico de 10 µm

Doenças respiratórias e cardiovasculares;

Chumbo

Envenenamento enzimático;

Degradação do coberto vegetal e diminuição da
visibilidade,

Alteração do sistema nervoso central, tecido cerebral,
provocando anemia,
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Poluente
C6H6

Principais efeitos na saúde Humana
Benzeno

Afeta o fígado, placenta e medula óssea;
Provoca leucemia, melanoma e cancro do pulmão,

CO

Monóxido de carbono

Afeta o sistema cardiovascular e nervoso

O3

Ozono

Elemento oxidante, degradando a vegetação dos
ecossistemas e o trato respiratório;
Associado a doenças cardiovasculares (smog
fotoquímico)

Em Portugal o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro e o Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de
abril, constituem o enquadramento da política de gestão do. Um dos objetivos definidos nos mesmos
é o “… evitar, prevenir ou reduzir os efeitos nocivos para a saúde humana e para o ambiente” (alínea
a, ponto 2 do Artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro).
Segundo o Artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro:
“4 — Compete às comissões de coordenação e desenvolvimento regional (CCDR), na área da
respectiva competência territorial:
a) Efectuar a gestão e avaliação da qualidade do ar ambiente, garantindo a sua
qualidade;
b) Garantir a exactidão das medições de poluentes;
c) Assegurar a disponibilização da informação relativa à qualidade do ar ambiente;
d) Garantir a comunicação das excedências aos limiares de informação e alerta às
autarquias locais, às autoridades de saúde e ao público, designadamente, através
dos órgãos de comunicação social nacionais, regionais e locais;
e) Elaborar, promover a aplicação e acompanhar a execução dos planos de qualidade
do ar, os quais estabelecem medidas destinadas a atingir os valores limite ou valores
alvo, e respectivos programas de execução;
f) Emitir parecer relativo às redes de medição privadas no âmbito do procedimento
de licenciamento de instalações que lhes esteja associada,”
De acordo com a análise realizada no âmbito do fator ambiental ar e clima do presente EIA para o
período de 2014 a 2018:
▪

Em 2018, as concentrações médias amostrais de PM10 e SO2, foram inferiores ao valor limite
em conjunto com a margem de tolerância (VL+MT) (para o restante período temporal não
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existem dados disponíveis). Não se verificaram concentrações das médias amostrais de O3 e
PM10 superiores ao VA ou VL+MT para o ano de 2018 (dada a disponibilidade dos dados);
O resultado obtido para o índice diário na área geográfica onde se localiza o projecto, no

▪

período compreendido entre 2014 e 2018, foi na generalidade dos dias “médio” a “bom” (em
média cerca de 98% por ano para o período considerado, excluindo 2016 para o qual não
existem dados).

4.2.3

Alterações climáticas e saúde humana

No âmbito do ponto alterações climáticas, considerou-se como referência o caso de estudo do distrito
de Porto apresentado na publicação “Alterações climáticas em Portugal: cenários, impactos e
medidas de adaptação – projeto SIAM II”, por se localizar na região NUTII Norte onde se insere o
projeto.
No âmbito do estudo referido, os potenciais impactos das alterações climáticas na saúde são
apresentados na Tabela seguinte.
Tabela 46 – Potenciais impactos das alterações climáticas na saúde no distrito do Porto, Adaptado
de Santos F.D. & Miranda P, (2006)
Âmbito
Conforto

Potenciais impactos
térmico

e

Aumento significativo na frequência de ondas de calor e duração de cada episódio,

mortalidade associada ao

com efeito no aumento do desconforto térmico e aumento de doenças associadas

calor

ao calor (‘golpes de calor’ e exaustão).

Doenças transmitidas por

Condições climáticas mais favoráveis à sobrevivência de mosquitos causadores de

mosquitos

doenças;
O risco potencial de contrair malária poderá aumentar, passando metade do ano
a

apresentar

condições

favoráveis,

com

os

dias

mais

favoráveis

ao

desenvolvimento durante os meses de maio e novembro.
Aumento potencial da capacidade vetorial e risco de transmissão humana de vírus
do Nilo Ocidental em concordância com o aumento do risco de contrair malária.
Leishmaniose

Aumento do risco de transmissão de Leishmaniose entre outubro e maio.

Febre escaro-nodular

O aumento da temperatura para os meses de novembro a março, de acordo com
os cenários, poderá favorecer a actividade do vetor de doença (carraça) e o
aumento do número de gerações por ano.
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Âmbito

Potenciais impactos

Leptospirose

Aumento do risco de transmissão dos agentes da leptospirose em função do
incremento do número de dias com precipitação intensa.

O aumento da temperatura média ao nível da superfície terrestre, frequência e duração dos episódios
de ondas de calor potencia igualmente a ocorrência de incêndios florestais. Os mesmos afetam
diretamente a saúde humana devido a doenças do foro respiratório e cardiovascular, através da
emissão de poluentes atmosféricos presentes nos gases de combustão, como sejam o dióxido de
azoto (NO2), monóxido de carbono (CO), dióxido de enxofre (SO2) e ozono (O3) (ARSLVT, 2012).

4.2.4

Ruído

O ruído é considerado como um som desagradável ou indesejável para o ser humano (IA, 2004). De
acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o ruído ambiente contribui para a degradação
da saúde humana ao potenciar os seguintes efeitos (WHO, 1999):
•

perda de audição;

•

interferência com a comunicação oral;

•

distúrbios de sono;

•

problemas cardiovasculares e fisiológicos;

•

problemas psicológicos;

•

diminuição do rendimento no trabalho;

•

e incomodidade geral.

Em Portugal, o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, estalece o regime de prevenção e controlo
da poluição sonora, visando a salvaguarda da saúde humana e o bem-estar das populações
(enquanto tarefa fundamental do Estado nos termos da Constituição da República Portuguesa),
Segundo o Artigo 4.º desse diploma:
“1—Compete ao Estado, às Regiões Autónomas, às autarquias locais e às demais entidades
públicas, no quadro das suas atribuições e das competências dos respectivos órgãos,
promover as medidas de carácter administrativo e técnico adequadas à prevenção e controlo
da poluição sonora, nos limites da lei e no respeito do interesse público e dos direitos dos
cidadãos,
2—Compete ao Estado definir uma estratégia nacional de redução da poluição sonora e
definir um modelo de integração da política de controlo de ruído nas políticas de
desenvolvimento económico e social e nas demais políticas sectoriais com incidência
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ambiental, no ordenamento do território e na saúde,
3—Compete ao Estado e às demais entidades públicas, em especial às autarquias locais,
tomar todas as medidas adequadas para o controlo e minimização dos incómodos causados
pelo ruído resultante de quaisquer actividades, incluindo as que ocorram sob a sua
responsabilidade ou orientação,”
A avaliação acústica considerada no presente estudo (ver fator ambiental ambiente sonoro e estudo
acústico, em anexo), foi baseada em medições de ruído junto aos recetores sensíveis mais próximos
da área de implantação do projeto, verificou o cumprimento do regulamento geral do ruído (situação
sem projeto).

4.3

Biodiversidade

Ao longo de todo o capítulo do fator ambiental biodiversidade entende-se por área de estudo um
buffer de 50m em redor dos acessos, 200m em redor das infraestruturas de projeto e do parque
eólico existente (área de estudo do parque eólico) e 250m em redor da linha elétrica (corredor da
linha elétrica).
Embora na caracterização da situação de referência seja realizado um enquadramento do corredor
da linha elétrica, esta estrutura não será avaliada pois já se encontra instalada e não pertence ao
promotor, sendo propriedade da EDP Distribuição.

4.3.1

Áreas sensíveis

A área de estudo não se sobrepõe com qualquer área incluída 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.
Importa referir a presença na envolvente da área de estudo (considerada num raio de 20 km) de
áreas classificadas e sensíveis, nomeadamente:
▪

Sítio de Interesse Comunitário (SIC) Alvão/Marão (PTCON0003) e Área Importante para as
Aves (IBA) Serras do Alvão e Marão (PT049). Estas áreas localizam-se a cerca de 500m a
oeste do corredor da linha elétrica e a cerca de 2km a sul da áreas de estudo do parque
eólico; e

▪

Parque Natural do Alvão, localizado a cerca de 14km a sul da área de estudo (Figura 11).
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A área de estudo não está englobada em nenhum corredor ecológico. Não existe, dentro da área de
estudo, qualquer arvoredo de interesse público.

Figura 11 – Áreas classificadas e sensíveis presentes na área de estudo e sua envolvente.
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4.3.2

Fauna

4.3.2.1 Metodologia
Tendo em conta a natureza do projeto e da área de estudo, a situação de referência da fauna focarse-á apenas nos vertebrados terrestres, a saber anfíbios, répteis, aves e mamíferos.
A caracterização da fauna 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 1, 2 e 3 de julho 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
e que se encontra descrito em seguida.
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 foi
considerada a quadrícula UTM 10x10km PF09. As principais fontes bibliográficas utilizadas para obter
o elenco faunístico da área de estudo encontram-se listadas na Tabela 47.
Tabela 47 – Principais fontes bibliográficas utilizadas para obtenção de um elenco faunístico.
Grupo

Fonte

Herpetofauna

Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal (Loureiro et al., 2010)

Avifauna

Altas das Aves Nidificantes em Portugal (Equipa Atlas, 2008)
Altas das Aves Invernantes e Migradoras de Portugal (Equipa Atlas,
2018)
1º Relatório sobre a distribuição das aves noturnas em Portugal
(GTAN-SPEA, 2018)
Relatório Nacional do Artigo 12º da Diretiva Aves (2008-2012)
(ICNF, 2014a)
Aves Exóticas que nidificam em Portugal Continental (Matias,
2002)
Ebird (Sullivan et al., 2009)
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Grupo

Fonte
Relatório Final de Monitorização de Tartaranhão-caçador (Circus
pygargus) no Parque Eólico de Negrelo e Guilhado (Noctula, 2016)
Parque eólico de Gevancas II - monitorização da avifauna. fase II–
fase de exploração (ano 3) (TPF, 2016a)
Relatório de monitorização da avifauna (PM11) – Ano 1-2
(Setembro 2015 – Fevereiro 2017) (Biosfera, 2017a)

Aves e morcegos

Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de
linhas aéreas de distribuição e transporte de energia elétrica e à
informação geográfica associada (ICNB,2010)
Monitorização do parque eólico da Serra do Alvão e linha de
transporte de energia fase de exploração - relatório final
(Ecosativa, 2013)
Estudo de impacte ambiental do sobreequipamento do parque
eólico de Alto do Marco (MFA, 2019)
Parque éolico Meroicinha II - monitorização ecológica. fase de
exploração. 2º relatório anual (Ecosativa, 2015)

Mamíferos

Atlas de Mamíferos de Portugal (Becantel et al., 2017)
Atlas dos Morcegos de Portugal Continental (Rainho et al., 2013)
Situação Populacional do Lobo em Portugal, resultados do Censo
Nacional 2002/2003 (Pimenta et al., 2006)
Monitorização do parque eólico da Serra do Alvão e linha de
transporte de energia - relatório final de monitorização de Lobo
Ibérico (Ecosativa, 2014)
Parque eólico de Falperra-Rechãzinha - monitorização de
quirópteros. Fase de exploração (fase II) – 3.º ano (TPF, 2016b)
Parque eólico de Gevancas II - monitorização de quirópteros. Nota
técnica (TPF, 2016c)
Plano de monitorização do lobo parque eólico de Gevancas II – ano
5. 4º ano da fase de exploração (Grupo Lobo, 2017)
Relatório de monitorização de quirópteros (PM12) – Ano 1-2
(Setembro 2015 - Fevereiro 2017) (Biosfera & Biota, 2017)
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Grupo

Fonte
Relatório de monitorização de lobo (PM02) – Ano 1-2 (Julho –
Setembro 2016) (Biosfera, 2017b)

Todos os grupos

3º Relatório Nacional de Aplicação da Diretiva Habitats (20072012) (ICNF, 2013)

A fonte da terminologia e nomenclatura utilizadas para cada grupo faunístico varia, tal como listados
abaixo:
▪

Anfíbios e répteis: Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal (Loureiro et al., 2010);

▪

Aves: Handbook of the Birds of the World (HBW & BirdLife International, 2017);

▪

Quirópteros: Nomes comuns dos morcegos Europeus segundo a EUROBATS (Lina,
2016); e

▪

Restantes mamíferos: Atlas de Mamíferos de Portugal (Becantel et al., 2017).

Aves
No caso das aves a amostragem foi efetuada por meio de pontos de escuta e observação com as
seguintes características:
▪

Pontos de escuta e observação para deteção de aves em geral num raio de 100m em
redor do ponto, com duração de cinco minutos, nos biótopos mais representativos da
área de estudo, nomeadamente matos, prados, pinhal e linha de água (Bibby et al.,
1992);

▪

Ponto de observação para deteção de aves de rapina e outras aves planadoras, com
duração de uma hora, localizado em local elevado de onde foi possível avistar toda a
área de estudo e envolvente próxima (Hardey et al., 2006).

Foram realizados cinco pontos de amostragem de aves em geral e um ponto de amostragem de aves
de rapina e outras aves planadoras (Figura 12). A análise dos dados recolhidos permitiu o cálculo da
abundância (número de indivíduos/contactos) e riqueza específica (número de espécies) relativas
por ponto e por biótopo.
Mamíferos
Quirópteros
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
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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). Para tal, foram definidos
cinco pontos de amostragem na área de estudo (Figura 12). As amostragens acústicas consistiram
no registo das emissões sonoras dos quirópteros que surgiram na área de deteção de um microfone,
durante um período de 10 minutos. Foi utilizado um detetor de ultrassons modelo D240X da
Pettersson Elektronik AB, em modo de gravação manual com gravações de 1,7 segundos, acoplado
a um gravador portátil.
As amostragens foram efetuadas por gravação contínua de 5 minutos. Posteriormente, estas
gravações foram analisadas, tendo numa primeira fase sido selecionadas as sequências com
quirópteros (considerou-se como sequência, a presença de pelo menos dois pulsos com um intervalo
máximo de dois segundos entre pulsos consecutivos). De seguida, as sequências foram divididas em
porções de três segundos, tendo sido selecionadas para análise e identificação da(s) espécie(s)
presente(s).
A análise e identificação dos registos sonoros dos quirópteros detetados foi efetuada de forma
semiautomática através da utilização de um programa desenvolvido pela Plecotus – Estudos
Ambientais Unip. Lda (Silva et al., 2014) e, sempre que necessário, de forma manual/tradicional com
recurso ao programa de análise de sons Batsound Pro – Sound Analysis, da Pettersson Elektronik
AB, programa também utilizado na seleção inicial das sequências com quirópteros e na sua
subdivisão em porções de 3 segundos.
No programa de análise semiautomática foram retirados 19 parâmetros caracterizadores dos pulsos
(16 parâmetros espectrais, 3 parâmetros temporais). Posteriormente foi efetuada uma comparação
probabilística (Redes Neuronais Artificiais) entre esses parâmetros e uma base de dados de
referência, de acordo com o modelo proposto por Silva et al. (2013). As Redes Neuronais Artificiais
atribuem aos pulsos uma espécie ou grupo de espécies, com uma probabilidade de certeza associada.
Os resultados do modelo de classificação apresentam uma sensibilidade média de 95% e um erro
médio de 4%. Só são consideradas como corretas as classificações do modelo com uma probabilidade
superior a 70%.
A base de dados de referência de vocalizações de quirópteros inclui mais de 16000 pulsos individuais
referentes a cerca de 1400 indivíduos dos géneros Rhinolophus, Myotis, Pipistrellus, Nyctalus,
Eptesicus, Barbastella, Plecotus, Miniopterus e Tadarida, capturados em Portugal continental. As
capturas foram efetuadas à saída de abrigos ou no exterior, tendo as gravações ocorrido após a
identificação morfológica e libertação dos indivíduos capturados.
Todas as identificações produzidas pelo programa semiautomático foram revistas, utilizando-se como
referência os trabalhos de Barlow & Jones (1997a; 1997b), Pfalzer & Kusch (2003), Rainho et al.
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(2013), Russ (2012), Russo & Jones (1999) e Zingg (1990).
As gravações que o modelo não conseguiu analisar, com identificações consideradas erradas pelo
revisor

ou

com

uma

probabilidade

inferior

a

70%,

foram

analisadas

por

métodos

manuais/tradicionais. Nestes casos, na identificação das espécies teve-se em conta as seguintes
variáveis sonoras:
▪

tipo de frequência: frequência modulada (FM – pulsos de curta duração em que há uma
rápida variação de frequência ao longo do tempo), frequência quase constante (QCF –
pulsos que mantêm a frequência quase constante ao longo do tempo) ou combinações
das duas (FM-CF ou CF-FM – pulsos que apresentam porções com variação brusca de
frequência, seguidos ou antecedidos de poções de frequência quase constante ao longo
do tempo);

▪

frequência de máxima energia (FmaxE, kHz): frequência emitida com maior
intensidade;

▪

gama de frequências (BW, kHz); diferença entre a frequência máxima (Fmax) e a
frequência mínima (Fmin);

▪

duração do pulso (Δtp, ms): intervalo de tempo entre o início e o fim de um pulso;

▪

intervalo entre pulsos (INT, ms): intervalo de tempo entre o início de um pulso e o
início do pulso seguinte;

▪

taxa de repetição (TR, Hz): taxa com que são emitidos os pulsos (TR=1/INT).

Tendo em conta as atuais recomendações do ICNF relativas a monitorização ou avaliação da presença
de morcegos em abrigos, que visam minimizar os impactes do Covid-19 sobre este grupo faunístico,
não foi realizada prospeção de abrigos na área de estudo e envolvente.
Outros mamíferos
Para a amostragem de mamíferos não voadores foram procurados indícios de presença (dejetos,
pegadas, esgravatos,…) ao longo de caminhos não alcatroados.
Anfíbíos e répteis
Os anfíbios foram amostrados por prospeção visual nas linhas de água que atravessam a área de
estudo. Para a amostragem de répteis foram também prospetadas as linhas de água, assim como
áreas secas com rochas expostas e árvores maturas com buracos nos troncos. Os répteis de hábitos
terrestres foram amostrados nos mesmos transectos que os mamíferos não voadores.
Foram ainda registados todos os encontros com fauna efetuados quer durante as prospeções de
campo, quer durante deslocações entre pontos.
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Figura 12 – Locais de amostragem de fauna.

4.3.2.2 Resultados
Aves
O elenco avifaunístico para a área de estudo engloba 108 espécies, pertencentes a 37 famílias (Ver
anexos). As famílias de aves mais bem representadas são: Muscicapidae e Accipitridae, ambas com
11 espécies, e Fringillidae com oito espécies (Figura 13). A maioria das espécies é residente (61%)
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ou migradora reprodutora (34%) e está associada a biótopos florestais (35%), indiferenciados (21%)
e agrícolas (20%).

Figura 13 - Famílias avifaunísticas mais representadas na área de estudo.

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 4,5km a sudeste da área de estudo;

▪

uma área muito crítica para aves de rapina a cerca de 8km a sul da área de estudo;

▪

uma área muito crítica para aves de rapina a cerca de 8,5km a sudeste da área de
estudo;

▪

uma área muito crítica para aves de rapina a cerca de 9km a sudoeste da área de estudo;

▪

uma área muito crítica para aves de rapina a cerca de 10km a sudeste da área de estudo;

▪

uma área crítica para outras aves a cerca de 13km a noroeste da área de estudo;

▪

uma área muito crítica para aves de rapina a cerca de 14km a sul da área de estudo
(Figura 14).
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Figura 14 – Áreas sensíveis para as aves na envolvente da área de estudo.

Os trabalhos de campo realizados permitiram confirmar a presença de 21 espécies de aves, no total
dos pontos de escuta e ponto de observação. De entre as espécies observadas em campo destacase o tartaranhão-caçador (Circus pygargus), classificado como “Em perigo” e o torcicolo (Jynx
torquilla), classificado como “Informação insuficiente” de acordo com Cabral et al. (2006). Verificase que o tentilhão (Fringilla coelebs) é a espécie mais abundante (3,4 contatos/ponto), seguindo-se
o pintarroxo (Carduelis cannabina) (2 contatos/ponto) e a laverca (Alauda arvensis) (1
contato/ponto) (Tabela 48).
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Tabela 48 – Abundância média por espécie detetada nos pontos de escuta.
Abundância

Nome científico

Nome comum

Alauda arvensis

Laverca

1

Carduelis cannabina

Pintarroxo

2

Certhia brachydactyla

Trepadeira

0,2

Columba palumbus

Pombo-torcaz

0,2

Corvus corone

Gralha-preta

0,4

Cuculus canorus

Cuco

0,2

Cyanistes caeruleus

Charneco

0,6

Fringilla coelebs

Tentilhão

3,4

Galerida theklae

Cotovia-escura

0,4

Jynx torquilla

Torcicolo

0,2

Parus major

Chapim-real

0,8

Periparus ater

Chapim-carvoeiro

0,4

Saxicola torquatus

Cartaxo-comum

0,4

Serinus serinus

Milheirinha

0,6

Sturnus unicolor

Estorninho

0,4

Sylvia atricapilla

Toutinegra-de-barrete

0,2

Sylvia cantillans

Toutinegra-de-bigodes

0,2

Sylvia undata

Toutinegra-do-mato

0,8

Troglodytes troglodytes

Carriça

0,8

Turdus merula

Melro

0,2

média

Total

13,4

O maior número de contatos foi registado nos pontos PPBUL03 e PPBUL05, ambos com 21 contatos.
No que diz respeito à riqueza especifica, os valores mais elevados também se registaram nos pontos
PPBUL03 e PPBUL05 com 10 e nove espécies, respetivamente (Figura 15). Quanto aos biótopos o
pinhal destaca-se como aquele com maior número médio de contatos, com 21 contatos/ponto,
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seguindo-se a linha de água, com 17 contatos/ponto. Também no caso da riqueza especifica foram
estes os biótopos que se destacaram, respetivamente com 10 espécies/ponto no pinhal e sete
espécies/ponto na linha de água (Figura 16).

Figura 15 – Número total de contatos e espécies por ponto de amostragem.

Figura 16 – Número médio de contatos e espécies por biótopo amostrado.

No que diz respeito às aves de rapina e outras planadoras foram observadas apenas três espécies:
a águia-d’asa-redonda (Buteo buteo), o tartaranhão-caçador e o peneireiro (Falco tinnunculus), num
total de sete contatos. As rotas das aves observadas em campo estão representadas na Figura 17.
Os movimentos observados registaram-se na encosta a oeste da área de estudo do parque eólico e
a norte do corredor da linha (Figura 17).

EIA PROJETO REEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA BULGUEIRA / Fevereiro 2021/ Pág. 107

Figura 17 – Movimentos de aves de rapina observados em campo.

Estão elencadas para a área de estudo 14 espécies ameaçadas (Tabela 49):
▪

Tartaranhão-cinzento

(Circus

cyaneus),

cuja

população

residente

se

encontra

“Criticamente em perigo” e a população invernante classificada como “Vulnerável”

pág. 108/ Fevereiro 2021/ EIA PROJETO REEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA BULGUEIRA

(Cabral et al., 2006). A espécie foi observada no parque eólico (PE) de Gevancas II, a
cerca de 14km a sul, entre abril e maio. Foi ainda observada no PE de Meroicinha II, a
cerca de 15km a sul (Ecosativa, 2015), assim como no âmbito das monitorizações
associadas ao aproveitamento hidroelétrico do Alto Tâmega (Biosfera, 2017a);
▪

Tartaranhão-caçador (Circus pygargus) classificado como “Em perigo” (Cabral et al.,
2006). A espécie foi observada em campo na zona de matos a norte do corredor da linha
elétrica. Foi também observada no PE de Negrelo-Guilhado, a cerca de 8,5km a sudeste,
num total de 28 contatos, incluindo duas observações de juvenis, contudo não foram
detetadas evidências de nidificação (Noctula, 2016). Esta espécie foi também observada
no PE da Serra do Alvão (9 contatos), a cerca de 8km a sul, sendo que neste PE foram
registados dois episódios de mortalidade da espécie (Ecosativa, 2013). Também no PE
de Gevancas II, a cerca de 14km a sul, a espécie foi observada entre abril e maio (TPF,
2016a). A espécie foi ainda observada no PE de Meroicinha II, a cerca de 15km a sul
(Ecosativa,

2015),

assim

como

no

âmbito

das

monitorizações

associadas

ao

aproveitamento hidroelétrico do Alto Tâmega (Biosfera, 2017a);
▪

Melro-das-rochas (Monticola saxtilis) classificado como “Em perigo” (Cabral et al., 2006).
Esta espécie foi observada no âmbito das monitorizações associadas ao aproveitamento
hidroelétrico do Alto Tâmega (Biosfera, 2017a);

▪

Bútio-vespeiro (Pernis apivorus) classificado como “Vulnerável” (Cabral et al., 2006).
Esta espécie foi observada no âmbito das monitorizações associadas ao aproveitamento
hidroelétrico do Alto Tâmega (Biosfera, 2017a);

▪

Açor (Accipiter gentilis) classificado como “Vulnerável” (Cabral et al., 2006). Esta espécie
foi observada no âmbito das monitorizações associadas ao aproveitamento hidroelétrico
do Alto Tâmega (Biosfera, 2017a);

▪

Milhafre-real (Milvus milvus) cuja população residente se encontra classificada como
“Criticamente em perigo” e a população invernante como “Vulnerável” (Cabral et al.,
2006). Esta espécie foi observada no PE da Serra do Alvão (1 contato), a cerca de 8km
a sul (Ecosativa, 2013), assim como no âmbito das monitorizações associadas ao
aproveitamento hidroelétrico do Alto Tâmega (Biosfera, 2017a);

▪

Esmerilhão (Falco columbarius), espécie invernante classificada como “Vulnerável”
(Cabral et al., 2006);

▪

Falcão-peregrino (Falco peregrinus) classificado como “Vulnerável” (Cabral et al., 2006).
A espécie foi observada no PE de Meroicinha II, a cerca de 15km a sul (Ecosativa, 2015),
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assim como no âmbito das monitorizações associadas ao aproveitamento hidroelétrico
do Alto Tâmega (Biosfera, 2017a);
▪

Noitibó-cinzento (Caprimulgus europaeus) classificado como “Vulnerável” (Cabral et al.,
2006). Esta espécie foi observada no âmbito das monitorizações associadas ao
aproveitamento hidroelétrico do Alto Tâmega (Biosfera, 2017a);

▪

Cartaxo-nortenho (Saxicola rubetra) classificado como “Vulnerável” (Cabral et al., 2006).
A espécie foi observada no PE de Meroicinha II, a cerca de 15km a sul (Ecosativa, 2015),
assim como no âmbito das monitorizações associadas ao aproveitamento hidroelétrico
do Alto Tâmega (Biosfera, 2017a);

▪

Chasco-ruivo (Oenanthe hispanica) classificado como “Vulnerável” (Cabral et al., 2006).
Esta espécie foi observada no PE da Serra do Alvão (11 contatos), a cerca de 8km a sul
(Ecosativa, 2013);

▪

Petinha-ribeirinha (Anthus spinoletta) cuja população migradora reprodutora se encontra
classificada como “Em perigo” (Cabral et al., 2006). Esta espécie foi observada no âmbito
das monitorizações associadas ao aproveitamento hidroelétrico do Alto Tâmega
(Biosfera, 2017a);

▪

Cruza-bico (Loxia curvirostra) cuja população residente se encontra classificada como
“Vulnerável” (Cabral et al., 2006). Esta espécie foi observada no âmbito das
monitorizações associadas ao aproveitamento hidroelétrico do Alto Tâmega (Biosfera,
2017a);

▪

Escrevedeira-amarela (Emberiza citrinella) classificada como “Vulnerável” (Cabral et al.,
2006). Esta espécie foi observada no PE da Serra do Alvão (2 contatos), a cerca de 8km
a sul (Ecosativa, 2013), assim como no âmbito das monitorizações associadas ao
aproveitamento hidroelétrico do Alto Tâmega (Biosfera, 2017a).
Tabela 49 – Espécies de aves ameaçadas elencadas para a área de estudo.

Nome científico

Nome vulgar

Ocorrência Estatuto de Conservação

Caprimulgus europaeus

Noitibó-cinzento

X

VU

Pernis apivorus

Bútio-vespeiro

X

VU

Circus cyaneus

Tartaranhão-cinzento

X

CR/VU

Circus pygargus

Tartaranhão-caçador

C

EN
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Nome científico

Nome vulgar

Ocorrência Estatuto de Conservação

Accipiter gentilis

Açor

X

VU

Milvus milvus

Milhafre-real

X

CR/VU

Falco columbarius

Esmerilhão

X

VU

Falco peregrinus

Falcão-peregrino

X

VU

Monticola saxatilis

Melro-das-rochas

X

EN

Saxicola rubetra

Cartaxo-nortenho

X

VU

Oenanthe hispanica

Chasco-ruivo

X

VU

Anthus spinoletta

Petinha-ribeirinha

X

EN/LC

Loxia curvirostra

Cruza-bico

X

VU/DD

Emberiza citrinella

Escrevedeira-amarela

X

VU

Importa ainda referir que 60 das espécies elencadas para a área de estudo se encontram listadas no
Anexo II da Convenção de Berna; e outras 43 espécies no Anexo III da mesma Convenção. Um total
de 51 espécies elencadas na área de estudo estão listadas no Anexo II da Convenção de Bona,
transposta pelo Decreto-Lei n.º 103/80, de 11 de outubro. Importa ainda referir que 17 das espécies
de aves estão listadas no Anexo A-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo DecretoLei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro. Uma das espécies (falcão-peregrino) encontra-se listada nos
Anexo A-I e A-II da Convenção CITES e outras sete espécies listadas no Anexo A-II da mesma
Convenção.
Mamíferos
O elenco faunístico da área de estudo engloba um total de 22 espécies de mamíferos, distribuídas
por 14 famílias (Ver anexos). A família de mamíferos mais bem representada na área de estudo é a
Vesperlilionidae com sete espécies (Figura 18). Durante os trabalhos de campo realizados foi possível
confirmar apenas a presença de duas espécies de mamíferos: raposa (Vulpes vulpes) e coelho-bravo
(Oryctolagus cuniculus).
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Figura 18 - Famílias de mamíferos representadas na área de estudo.

A maioria das espécies elencadas estão classificadas como “Pouco preocupantes” de acordo com o
Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal. Contudo, existem quatro espécies elencadas para a
área de estudo com estatuto de conservação desfavorável: uma espécie classificada como “Em
perigo”, o lobo (Canis lupus); e três espécies classificadas como “Vulneráveis”: o morcego-deferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum), o gato-bravo (Felis sylvestris) e a toupeira-de-água
(Galemys pyrenaicus) (Cabral et al., 2006).
Importa ainda referir a presença de 13 espécies elencadas para a área de estudo no Anexo II da
Convenção de Berna; e de outras quatro espécies no Anexo III da mesma Convenção. O total das
nove espécies de morcegos elencadas para a área de estudo estão listadas no Anexo II da Convenção
de Bona, transposta pelo Decreto-Lei n.º 103/80, de 11 de outubro. Quatro das espécies de
mamíferos elencadas para a área de estudo estão listadas nos Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º
140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro; outras nove
espécies estão listadas no Anexo B-IV; e duas espécies estão listadas no Anexo B-V do mesmo
Decreto-Lei. A lontra (Lutra lutra) encontra-se ainda listada no Anexo A-I da Convenção CITES, o
lobo e o gato-bravo no Anexo A-II e a raposa no Anexo D da mesma Convenção.
A área de estudo encontra-se dentro da área de distribuição do lobo, mais especificamente do
território da alcateia do Minhéu (Pimenta et al., 2006) (Figura 19). Estudos posteriores referem que
a alcateia de Minhéu é considerada como desaparecida (Guerra et al., 2008a; Guerra et al., 2008b;
Guerra et al., 2008c). Contudo, de acordo com Biosfera, 2017b foram encontrados vestígios que
permitem confirmar a presença de lobo no território da alcateia do Minhéu, não tendo sido confirmada
a reprodução da alcateia (Biosfera, 2017b).
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Estão ainda presentes na envolvente da área de estudo (num raio de 20km) outras alcateias de lobo,
nomeadamente:
▪

alcateia de Falperra, que se localiza a cerca de 7,6km a sul da área de estudo;

▪

alcateia da Sombra, que se localiza a cerca de 8km a sul da área de estudo;

▪

alcateia do Alvão, que se localiza a cerca de 10,5km a sudoeste da área de estudo;

▪

alcateia de Padrela, que se localiza a cerca de 12,5km a este da área de estudo;

▪

alcateia de Nariz do Mundo, que se localiza a cerca de 13km a oeste da área de estudo;

▪

alcateia do Tinhela, que se localiza a cerca de 14,5km a sudeste da área de estudo
(Figura 19).

Figura 19 – Alcateias de lobo na área de estudo e envolvente.
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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, existem na envolvente da área de estudo (num raio de 20 km) vários abrigos conhecidos
de morcegos, nomeadamente abrigos monitorizados em estudos de monitorização de projetos em
redor (Figura 20) (Tabela 50).
Tabela 50 – Abrigos de morcegos conhecidos em redor da área de estudo.
Distância
Abrigo

à área
de

Tipo

Espécie

Nº
indivíduos

Fonte

estudo
PM12B_54

5km (O)

PM12B_51

5km (SO)

Espigueiro P. pipistrellus

2

Biosfera & Biota, 2017

3

Biosfera & Biota, 2017

R. ferrumequinum

1

Biosfera & Biota, 2017

R. ferrumequinum

1

Biosfera & Biota, 2017

3

Ecosativa, 2015

46

Ecosativa, 2015

2

Ecosativa, 2015

2

Biosfera & Biota, 2017

2

Biosfera & Biota, 2017

16

Ecosativa, 2015

5

Biosfera & Biota, 2017

M. daubentonii
Ponte
R. ferrumequinum
Mina de

PM12B_20

5,5km (S)

PM12B_21

5,5km (S)

PQAME43

5,5km (S)

-

Myotis pequenos

PQAME09

7km (S)

-

M. mystacinus/M. daubentonii

PQAME60

7km (S)

-

P. pispistrellus/P. pygmeus

PM12B_36

7km (NO)

Edifício

água
Mina de
água

R. hipposideros
R. ferrumequinum

PM12B_25

PQAME08

7km (N)

7,5km (S)

Mina de
água
-

R. hipposideros
R. ferrumequinum
M. mystacinus
E. serotinus

PM12B_32

8km (NO)

Mina

M. daubentonii/M. emarginatus
R. hipposideros
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Distância
Abrigo

à área
de

Tipo

Espécie

Nº
indivíduos

Fonte

estudo
M. schreibersii
R. ferrumequinum
PM12B_27

8km (O)

Edifício

M. daubentonii/M. emarginatus

3

Biosfera & Biota, 2017

4

Biosfera & Biota, 2017

2

Biosfera & Biota, 2017

Pipistrellus sp.

1

Biosfera & Biota, 2017

R. ferrumequinum

1

Biosfera & Biota, 2017

3

Biosfera & Biota, 2017

2

Biosfera & Biota, 2017

1

Biosfera & Biota, 2017

108

TPF, 2016b

2

Biosfera & Biota, 2017

R. hipposideros
R. ferrumequinum
PM12B_28

8km (O)

Mina de
água

R. hipposideros
R. mehelyi

PM12B_31

PM12B_30

PM12B_24

8,5km
(SO)
8,5km
(SO)
8,5km (E)

Pipistrellus sp.
Ponte
Plecotus sp.
Ponte
Mina de
água

R. ferrumequinum
PM12B_17

8,5km (E)

Mina

R. hipposideros
M. myotis

PM12B_16

PM12B_03

8,5km (E)

Mina de
água

8,5km

Mina de

(N)

água

R. ferrumequinum
R. hipposideros
R. ferrumequinum
R. ferrumequinum
R. hipposideros

Tresminas

9km (E)

Mina
R. euryale/R. mehelyi
M. myotis/M. blythii

PM12B_42

9km (N)

Mina

R. ferrumequinum
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Distância
Abrigo

à área
de

Tipo

Espécie

Nº
indivíduos

Fonte

estudo
R. hipposideros
PM12B_45

9km (N)

Mina

R. ferrumequinum

2

Biosfera & Biota, 2017

3

Biosfera & Biota, 2017

4

Biosfera & Biota, 2017

2

Biosfera & Biota, 2017

2

Biosfera & Biota, 2017

2

Biosfera & Biota, 2017

P. pispistrellus/P. pygmeus

2

Ecosativa, 2015

várias

-

MFA, 2019

7

Ecosativa, 2015

R. ferrumequinum
PM12B_46

9km (N)

Mina

R. hipposideros
M. blythii
R. ferrumequinum
R. hipposideros

PM12B_47

9km (N)

Mina
M. myotis
M. daubentonii/M. emarginatus

PM12B_02

PM12B_04

PM12B_01

PQAME13

9,5km
(NO)

R. ferrumequinum
Mina
R. hipposideros
M. blythii

10,5km

Mina de

(SO)

água

R. ferrumequinum

10,5km

Mina de

R. ferrumequinum

(O)

água

10,5km
(S)

Cerva

13,5km

(importância nacional)

(O)

-

Mina

R. hipposideros

Myotis pequenos

PQAME40

17,5km
(S)

Barbastella barbastellus
Hypsugo savii
Plecotus auritus

PQAME01

18km (S)

-

M. mystacinus

1

Ecosativa, 2015

PQAME27

18km (S)

-

P. pispistrellus/P. pygmeus

1

Ecosativa, 2015
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Distância
Abrigo

à área
de

Tipo

Espécie

Nº
indivíduos

Fonte

estudo

PQAME05

18,5km
(S)

M. mystacinus
-

5

Ecosativa, 2015

11

Ecosativa, 2015

26

Ecosativa, 2015

-

MFA, 2019

13

Biosfera & Biota, 2017

M. daubentonii
M. daubentonii/M. mystacinus

PQAME12

18,5km
(S)

-

M. daubentonii
Plecotus sp.

PQAME30

18,5km
(S)

Ponte da Lomba

19,5km

(importância nacional)

(S)

PM12B_52

-

P. pispistrellus/P. pygmeus

Ponte

Myotis pequenos

20km

R. ferrumequinum

(NE)

M. myotis
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Figura 20 – Abrigos conhecidos na envolvente da área de estudo.

De referir que aquando do trabalho de campo efetuado não foram detetados morcegos durante os
pontos de escuta realizados.
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Anfíbios e répteis
Foram elencadas para a área de estudo 11 espécies de anfíbios, distribuídas por cinco famílias, sendo
Salamandridae a mais representativa com quatro espécies cada (ver Anexos). Aquando do trabalho
de campo não foi possível confirmar a presença nenhuma espécie de anfíbio.
De entre as espécies de anfíbios elencadas contam-se quatro endemismos ibéricos potencialmente
presentes na área de estudo (pois de acordo com a bibliografia encontram-se referenciadas para a
quadrícula UTM em que se insere a área de estudo): a rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus
galganoi), a rã-ibérica (Rana iberica), o tritão-de-ventre-laranja (Lissotriton boscai) e a salamandralusitanica (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 com “Quase ameaçada” e a salamandralusitanica que está classificada como “Vulnerável” (Cabral et al., 2006).
É ainda de referir que seis das espécies de anfíbios elencadas estão incluídas no Anexo II da
Convenção de Berna, retificada pelo Decreto-Lei n.º 95/81, de 23 de julho e regulamentada pelo
Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de setembro, e outras cinco estão incluídas no Anexo III da mesma
convenção. Duas das espécies elencadas para a área de estudo encontram-se listadas nos Anexos
B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24
de fevereiro (rã-de-focinho-pontiagudo e salamandra-lusitanica); cinco estão listadas apenas no
Anexo B-IV do mesmo decreto-lei; e uma está listada no Anexo B-V (rã-verde [Pelophylax perezi])
do mesmo decreto-lei.
Foram ainda elencadas 10 espécies de répteis, distribuídas por cinco famílias, sendo Lacertidae a
mais representativa com cinco espécies (ver Anexos). Aquando do trabalho de campo foi possível
confirmar a presença da lagartixa-ibérica (Podarcis hispanica).
Do elenco de répteis da área de estudo contam-se dois endemismo ibéricos: lagarto-de-água
(Lacerta schreiberi) e lagartixa-de Bocage (Podarcis bocagei). Todas as espécies elencadas
apresentam estatuto “Pouco preocupante” de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de
Portugal (Cabral et al., 2006).
É ainda de referir que duas das espécies de répteis estão incluídas no Anexo II da Convenção de
Berna, retificada pelo Decreto-Lei n.º 95/81, de 23 de julho e regulamentada pelo Decreto-Lei n.º
316/89, de 22 de setembro (lagarto-de-água e sardão [Timon lepidus]), e outras oito estão incluídas
no Anexo III da mesma convenção. Uma das espécies elencadas para a área de estudo encontra-se
listada nos Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 49/2005, de 24 de fevereiro (lagarto-de-água); e outra está listada apenas no Anexo B-IV do
mesmo decreto-lei (lagartixa-ibérica).
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4.3.3

Flora, vegetação e habitats

4.3.3.1 Enquadramento biofísico e fitossociológico
A distribuição dos elementos florísticos e vegetação é influenciada pelas características edáficas e
climáticas da região, sendo possível enquadrar a vegetação com base na biogeografia (Costa et al.,
1998). A biogeografia permite a compreensão da distribuição das espécies florísticas e em conjunto
com a fitossociologia possibilitam a caracterização das comunidades vegetais presentes numa dada
região.
Em termos bioclimácicos, a região em que se engloba a área de estudo encontra-se nos andares
termotemperado e mesotemperado inferior de ombroclima húmido a híper-húmido (Costa et al.
1998). De acordo com Costa et al. 1998, o esquema sintaxonómico da região em que se engloba a
área de estudo é o seguinte:
Reino Holártico
Região Eurosiberiana
Sub-região Atlântica-medioeuropeia
Superprovíncia Atlântica
Província Cantabro-atlântica
Sector Galaico-português
Subsector Miniense
Superdistrito Miniense Litoral
O Subsector Miniense Litoral tem como endemismos exclusivos ou quase exclusivos Armeria
pubigera, Rhynchosinapis jonhnstonii, Jasione lusitana, Narcissus cyclamineus, Narcissus portensis,
Scilla merinoi, Silene marizii e Ulex micranthus. Têm ainda neste subsector a sua máxima expressão
os seguintes taxa: Carex pilulifera, Centaurea limbata subsp. limbata, Ophioglossum lusitanicum,
Salix arenaria, Sesamoides canescens subsp. suffruticosa, Trichomanes speciosum, Ulex europaeus
subsp. latebracteatus e Veronica montana. A vegetação climácica do subsector é composta por
carvalhais mesotemperados e termotemperados do Rusco aculeati-Quercetum roboris quercetosum
suberis. São ainda característicos os giestais do Ulici latebracteati-Cytisetum striati e os tojais
endémicos do Ulicetum latebracteati-minoris, Erico umbellatae-Ulicetum latebracteati e Erico
umbellatae-Ulicetum micranthi. Estão ainda presentes os tojais de Ulici europaei-Ericetum cinereae,
os urzais-tojais do Ulici minoris-Ericetum ciliaris e, em solos com hidromorfismo, o urzal higrófilo
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Cirsio filipenduli-Ericetum ciliaris. Em mosaico com os com os urzais mesófilos é frequente o
arrelvado anual do Airo praecocis-Sedetum arenarii. Nas áreas mais secas, em solos graníticos
profundos, ocorrem orlas arbustivas espinhosas com Pyrus cordata (Frangulo alni-Pyretum
cordatae). O amial mais comum é o Scrophulario-Alnetum glutinosae (Costa et al. 1998).
Na zona inferior do Superdistrito Miniense Litoral, à exceção dos vales mais encaixados, os tojos Ulex
europaeus subsp. latebracteatus e Ulex micranthus são substituídos por Ulex europaeus subsp.
europaeus integrado em duas associações de grande área de ocupação: o Ulici europaei-Ericetum
cinereae e o Ulici europaei-Cytisetum striati (Costa et al., 1998).

4.3.3.2 Metodologia
A caracterização da flora e vegetação na área de estudo foi realizada com recurso a consulta
bibliográfica e prospeção em campo. A visita de campo à área de estudo foi realizada a 1 de julho
de 2020.
A visita de campo permitiu identificar, caracterizar e cartografar as unidades de vegetação e habitats
presentes na área de estudo, inserindo posteriormente os elementos recolhidos em campo num
ambiente SIG. Durante a visita de campo foram inventariadas as espécies florísticas presentes, para
o que foram efetuados 15 levantamentos florísticos nos habitats e usos do solo mais representativas
da área de estudo (Figura 21). A presença de espécies foi também efetuada nos percursos entre os
levantamentos, por forma a apurar, tanto quanto possível, a diversidade vegetal da área e aumentar
a probabilidade de registar espécies com estatutos biogeográficos (endemismos lusitânicos e
ibéricos) e/ou que se encontram abrangidas por legislação nacional.
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Figura 21 – Locais dos levantamentos sistemáticos de flora.

É de ressalvar que a época do ano em que foi realizada a visita de campo limitou a confirmação de
espécies em campo cuja época de floração tivesse terminado. Este facto torna de grande importância
o recurso a pesquisa bibliográfica de forma a obter uma caracterização da área de estudo o mais
completa possível.
Para a pesquisa bibliográfica foi tida em conta a localização da área de estudo, sendo considerada a
quadrícula UTM 10x10km PF09. O elenco florístico determinado engloba as espécies dadas para essa
quadrícula tendo em consideração os habitats presentes na área de estudo. As principais fontes
bibliográficas utilizadas para obter o elenco florístico da área de estudo foram:
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▪

Flora-on (Flora-On: Flora de Portugal Interactiva, 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).

A nomenclatura utilizada no elenco florístico é preferencialmente a proposta por Castroviejo et al.
(1986-1996) na Flora Ibérica, recorrendo-se para os restantes taxa à Flora de Portugal (Franco,
1971-1998).

4.3.3.3 Resultados
Elenco florístico
O elenco florístico para a área de estudo engloba 275 espécies de flora, 263 espécies na área de
estudo do parque eólico e 272 espécies no corredor da linha elétrica, distribuídas por 72 famílias (Ver
Anexos). As famílias mais bem representadas na área de estudo são as seguintes: Asteraceae com
33 espécies, Poaceae com 19 espécies e Fabaceae com 16 espécies (Figura 22). Durante a vista de
campo foi possível confirmar a presença de um total de 73 espécies, 44 na área do parque eólico e
70 no corredor da linha.
35
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Apiaceae
Asparagaceae
Aspleniaceae
Asteraceae
Betulaceae
Boraginaceae
Brassicaceae
Campanulaceae
Caryophyllaceae
Cistaceae
Crassulaceae
Cyperaceae
Ericaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Fagaceae
Geraniaceae
Hypericaceae
Lamiaceae
Lythraceae
Orobanchaceae
Pinaceae
Plantaginaceae
Poaceae
Polygonaceae
Polypodiaceae
Primulaceae
Ranunculaceae
Rosaceae
Rubiaceae
Salicaceae
Saxifragaceae

Nº de espécies

25

Figura 22 – Famílias florísticas mais bem representadas na área de estudo.
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Espécies RELAPE
De entre as espécies elencadas para a área de estudo destacam-se 26 espécies RELAPE (Raras,
Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de Extinção) potencialmente presentes ,
distribuídas por 16 famílias e correspondendo a cerca de 9% do elenco florístico (Tabela 51). De
entre as espécies RELAPE contam-se 22 endemismos ibéricos. Duas das espécies RELAPE elencadas
(verónica-de-faces-rosadas [Veronica micrantha] e festuca-das-rochas [Festuca summilusitana])
estão listadas nos Anexos II e IV do Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de abril, alterado pelo DecretoLei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro; e outras duas espécies (gilbardeira [Ruscus aculeatus] e
campainhas-amarelas [Narcissus bulbocodium subsp. bulbocodium]) encontram-se listadas no
Anexo V do mesmo Decreto-Lei. Uma das espécies RELAPE (sobreiro [Quercus suber]) consta do
Decreto-Lei nº 169/2001 de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho. É
ainda de referir que uma das espécies elencadas para a área de estudo se encontra ameaçada de
acordo com a Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental: o pinheiro-da-casquinha
(Pinus sylvestris) que está classificado como “Em perigo” (SPB & PHYTOS, 2018).
Aquando da visita de campo apenas foi possível confirmar a presença de uma espécie RELAPE na
área de estudo: a giesta-branca (Cytisus multiflorus), observada no corredor da linha elétrica.
Nenhuma outra espécies RELAPE foi observada na área de estudo.
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Tabela 51 – Espécies RELAPE elencadas para a área de estudo (Ocorrência X – potencial; C – confirmada).
Ocorrência
Família

Amaryllidaceae

Nome científico

Narcissus bulbocodium subsp.
bulbocodium

Nome comum

Campainhas-amarelas

Endemismo
PE

Linha

X

X

Legislação

Estatuto de
conservação

Habitat

DL 140/99 de

Prados húmidos, margens de

24 de abril

linhas de água, charnecas,

(Anexo V)

clareiras de matos, pinhais

Época de
floração

Jan-Mai

Prados húmidos, lameiros e
Asparagaceae

Paradisea lusitanica

-

X

X

Ibérico

orlas de bosques caducifólios

Mai-Jul

ou ripícolas
DL 140/99 de
Asparagaceae

Ruscus aculeatus

Gilbardeira

X

X

24 de abril
(Anexo V)

Asteraceae

Asteraceae

Asteraceae

Centaurea nigra subsp.
rivularis
Leucanthemum ircutianum
subsp. pseudosylvaticum
Picris hieracioides subsp.
longifolia

Sob coberto de bosques e em
matagais esclerófilos

Nov-Jun

Várzeas húmidas, margens de
-

X

X

Ibérico

linhas de água e bosques

Mai-Out

caducifólios
-

X

X

Ibérico

Raspa-saias-do-norte

X

X

Ibérico

Sob coberto de carvalhais e
bosques

Abr-Ago

Mai-Dez

Orla de pinhais, bosques e
Boraginaceae

Echium rosulatum subsp.
rosulatum

matagais higrófilos, em
Cardo-das-víboras

X

X

Ibérico

comunidades nitrófilas na
margem de cursos e outros
sítios húmidos
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Abr-Out

Ocorrência
Família

Nome científico

Nome comum

Endemismo
PE

Legislação

Linha

Estatuto de
conservação

Habitat

Época de
floração

Prados nas margens de cursos
Boraginaceae

Omphalodes nitida

Miosótis-dos-bosques

X

X

de água, orlas de bosques

Ibérico

ripícolas e taludes húmidos e

Mar-Set

sombrios
Cyperaceae

Carex elata subsp. reuteriana

Carriço-dos-rios

X

X

Margens e leitos de cursos de

Ibérico

água permanentes

Mar-Jul

Giestais, acompanhante em
Fabaceae

Cytisus multiflorus

Giesta-branca

X

C

Ibérico

outros tipos de matagais ou

Fev-Jun

orlas de matas
Matos e matagais na orla de
Fabaceae

Genista falcata

Tojo-gatunho

X

X

Ibérico

bosques e povoamentos

Fev-Jul

florestais abertos
Fabaceae

Ulex europaeus subsp.
latebracteatus

Tojo-arnal

X

X

Fagaceae

Quercus suber

Sobreiro

X

X

Iridaceae

Crocus carpetanus

-

X

X

Pinaceae

Pinus sylvestris

Pinheiro-da-casquinha

X

X

Plantaginaceae

Linaria triornithophora

Esporas-bravas

X

X

Ibérico

Plantaginaceae

Veronica micrantha

X

X

Ibérico

Verónica-de-facesrosadas
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Charnecas e orlas de bosques e

Ibérico

pinhais
DL 169/2001

Sobreirais e montados de

de 25 de maio

sobro

Ibérico

Prados de montanha
EN

Pinhais e povoamentos
florestais
Orla de matagais, bosques
caducifólios (carvalhais), sebes

DL 140/99 de

Clareiras e orlas de bosques

24 de abril

caducifólios

Out-Mai

Fev-Mai
Jan-Abr
-

Abr-Set

Mai-Ago

Ocorrência
Família

Nome científico

Nome comum

Endemismo
PE

Legislação

Linha

Estatuto de
conservação

Habitat

Época de
floração

(Anexo II e
IV)
Plumbaginaceae Armeria humilis subsp. odorata

-

X

X

Ibérico

Prados ralos

Mai-Jul

DL 140/99 de
Poaceae

Festuca summilusitana

Festuca-das-rochas

X

X

Ibérico

24 de abril

Arrelvados perenes pioneiros

(Anexo II e

em zonas de montanha

Mai-Jul

IV)
Prados e orlas de matagais ou

Jan-Abr

Ranunculaceae

Anemone trifolia subsp. albida

Anémona-dos-bosques

X

X

Ibérico

Ranunculaceae

Clematis campaniflora

-

X

X

Ibérico

Orlas de bosques e pinhais

Mai-Ago

Ranunculaceae

Ranunculus nigrescens

-

X

X

Ibérico

Clareiras de urzais e pinhais

Abr-Jul

bosques de carvalhos

Comunidades herbáceas
Rubiaceae

Galium belizianum

Erva-coalheira-do-gerês

X

X

Ibérico

instaladas em linhas de
escorrência e outros locais algo

Mai-Ago

húmidos
Rubiaceae

Salicaceae

Saxifragaceae

Galium broterianum
Salix salviifolia subsp.
salviifolia
Saxifraga lepismigena

-

X

X

Ibérico

Borrazeira-branca

X

X

Ibérico

-

X

X

Ibérico

Comunidades herbáceas sob
coberto de bosques ripícolas
Linha-de-água
Comunidades herbáceas em
taludes e rochas ressumantes
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Mai-Set

Fev-Jun

Abr-Set

Espécies exóticas e invasoras
É de referir que se encontram elencadas para a área de estudo 12 espécies exóticas, incluindo 10
espécies para a área de estudo do parque eólico e 12 espécies para o corredor da linha, que
correspondem a cerca de 4% das espécies elencadas para a área de estudo. A presença de três
dessas espécies foi confirmada em campo: pinheiro-de Monterey (Pinus radiata), milho (Zea mays)
e mimosa (Acacia dealbata) (Tabela 52).
De entre as espécies exóticas elencadas para a área de estudo contam-se quatro espécies com
caracter invasor (Plantas invasoras em Portugal, 2019). Dessas quatro espécies apenas se confirmou
a presença da uma espécie exótica de caráter invasor em ambas as áreas estudadas: a mimosa.
Foram encontrados dois indivíduos jovens da espécie junto ao caminho de acesso à subestação,
numa zona comum à área de estudo do parque eólico e corredor da linha.

Figura 23 - Dois indivíduos jovens de mimosa na área de estudo.

Tabela 52 – Espécies exóticas elencadas para a área de estudo. (Ocorrência: X – potencial; C –
confirmada).
Ocorrência
Família

Nome científico

Nome comum

Exótica
PE

Linha

Apocynaceae

Vinca major subsp. major

Pervinca

X

X

X

Asteraceae

Bidens frondosa

Erva-rapa

X

X

I

Asteraceae

Erigeron karvinskianus

Vitadínia-das-floristas

X

X

I

Asteraceae

Galinsoga parviflora

Erva-da-moda

X

X

I
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Ocorrência
Família

Nome científico

Nome comum

Exótica
PE

Linha

Cyperaceae

Cyperus eragrostis

Junção

X

X

X

Fabaceae

Acacia dealbata

Mimosa

C

C

I

Myrtaceae

Eucalyptus globulus

Eucalipto

X

X

X

Pinaceae

Pinus radiata

C

X

Poaceae

Digitaria sanguinalis

-

X

X

Poaceae

Zea mays

Milho

C

X

Salicaceae

Populus nigra

Choupo-negro

X

X

X

Salicaceae

Salix fragilis

-

X

X

X

Pinheiro-de-Monterey
X

Cartografia de habitats e usos do solo
A área de estudo localiza-se numa zona interior montanhosa dominada por áreas naturais. Foram
identificadas na a área de estudo 13 classes de habitats naturais, incluídos no Anexo B-I do DecretoLei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de fevereiro, e de outras
formações vegetais não correspondentes a habitats classificados de acordo com o referido DecretoLei, incluindo áreas sem vegetação.
No caso das classes compostas por mais de uma comunidade vegetal, a primeira comunidade vegetal
referida é a comunidade dominante.
No que se refere aos habitats naturais estão presentes os seguintes, individualmente ou em mosaico:
▪

Charnecas húmidas (4020pt2*);

▪

Charnecas secas (4030pt3);

▪

Charnecas secas (4030pt3) + Afloramentos rochosos (8230pt3);

▪

Pinhal + Charnecas secas (4030pt3);

▪

Galeria ripícola (91E0pt2*);

▪

Prados altos (6220pt4*).

Quanto às restantes comunidades vegetais estão presentes as seguintes classes:
▪

Pinhal;

▪

Matos;

▪

Prados;

EIA PROJETO REEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA BULGUEIRA / Fevereiro 2021/ Pág. 129

▪

Linha de água;

▪

Áreas agrícolas;

▪

Áreas artificializadas.

A área de estudo do parque eólico é dominada por habitats naturais, tal como o corredor da linha.
No corredor da linha destacam-se os extremos este e oeste como as áreas onde se concentram a
maioria dos habitats naturais.
Representatividade de Habitats e restantes classes
Na Tabela 53 são apresentadas as áreas ocupadas por cada um dos habitats naturais e outras
comunidades vegetais identificadas por área, respetivamente, área de estudo do parque eólico e
corredor da linha.
Na área de estudo do parque eólico estão presentes apenas três habitats naturais: Charnecas secas
(4030pt3), Charnecas secas (4030pt3) + Afloramentos rochosos (8230pt3) e Prados altos
(6220pt4*), sendo o primeiro o mais representativo (6,4 ha). No corredor da linha todos os habitats
naturais identificados, sendo também Charnecas secas (4030pt3) o mais representativo (24,63ha)
(Tabela 53).
Tabela 53 – Habitats naturais e outras comunidades vegetais identificadas na área de estudo e
respetivas áreas ocupadas (ha).
Habitats/Comunidades vegetais

PE

Linha

1,48

1,21

Áreas artificializadas

-

1,45

Charnecas húmidas (4020pt2*)

-

0,05

Charnecas secas (4030pt3)

6,40

24,63

Charnecas secas (4030pt3) + Afloramentos rochosos (8230pt3)

1,85

0,23

Galeria ripícola (91E0pt2*)

-

0,80

Linha de água

-

0,23

Matos

-

3,15

Pinhal

1,79

5,86

-

0,65

1,05

8,55

Áreas agrícolas

Pinhal + Charnecas secas (4030pt3)
Prados
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Habitats/Comunidades vegetais
Prados altos (6220pt4*)
Total

PE

Linha

0,93

3,06

13,51 49,86

Na Figura 24 é apresentada a representatividade de habitats e outras comunidades vegetais na área
de estudo do parque eólico. É clara a dominância das Charnecas secas (4030pt3), que representam
47% da área, seguindo-se o mosaico Charnecas secas (4030pt3) + Afloramentos rochosos
(8230pt3), com uma representatividade de 14% (Figura 24). No total verifica-se que os habitats
naturais correspondem a 68% da área, ocupando as outras comunidades vegetais apenas 32% da
área de estudo do parque eólico.

Figura 24 – Representatividade de habitats naturais e outras comunidades vegetais na área de
estudo do parque eólico.

Na Figura 25 é apresentada a representatividade de habitats e outras comunidades vegetais no
corredor da linha. Também aqui dominam as Charnecas secas (4030pt3), representando 49% da
área, seguindo-se os Prados, que correspondem a 17%, e o Pinhal, que representa 12% da área
(Figura 25). Pouco mais de metade do corredor da linha enconta-se ocupado por habitats naturais
(59%), sendo que os restantes 41% do corredor da linha se encontram ocupados com outras
comunidades vegetais.
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Figura 25 – Representatividade de habitats naturais e outras comunidades vegetais no corredor da
linha.

Descrição de Habitats e restantes classes
São descritos em seguida os habitats naturais.
Charnecas húmidas (4020pt2*)
Este habitat caracteriza-se pela dominância de lameirinha (Erica ciliaris), estando também presente
tojo-molar (Ulex minor) e pontualmente urze-branca (Erica arborea). Esta é uma comunidade vegetal
que corresponde ao habitat 4020* - Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e
Erica tetralix * sob a forma do subtipo pt2 – Urzais tojais termófilos. Este habitat encontra-se
presente apenas no corredor da linha, estando representado por manchas de pequena dimensão.
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Figura 26 - Pequena mancha de charnecas húmidas dominadas por lameirinha no corredor do linha
elétrica.

Charnecas secas (4030pt3)
Este habitat é dominado por carqueja (Pterospartum tridentatum), sendo também comum a presença
de queiró (Erica umbellata) e Halimium lasianthum subsp. alyssoides. Pontualmente estão presentes
gramíneas, nomeadamente Agrostis curtisii. Esta comunidade vegetal corresponde ao habitat 4030
– Charnecas secas europeias, sob a forma do subtipo pt3 – Urzais, urzais-tojais e urzais-estevais
mediterrânicos não litorais.

Figura 27 - Área de charnecas secas no corredor da linha elétrica.

Charnecas secas (4030pt3) + Afloramentos rochosos (8230pt3)
Esta classe corresponde à comunidade vegetal acima descrita, Charnecas secas (4030pt3), em
manchas em que esta é pontuada por afloramentos rochosos de natureza quartzítico colonizados por
comunidades rupícolas dominadas por arroz-dos-telhados (Sedum album). Estas comunidades
rupícolas correspondem ao habitat 8230 - Rochas siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-

EIA PROJETO REEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA BULGUEIRA / Fevereiro 2021/ Pág. 133

Scleranthion ou da Sedo albi-Veronicion dillenii na forma do seu subtipo pt3 – Comunidades
derivadas de Sedum sediforme ou de Sedum album.

Figura 28 - Charnecas secas pontuadas por afloramentos rochosos na área de estudo do parque
eólico.

Pinhal + Charnecas secas (4030pt3)
Esta classe corresponde a uma mancha de pinhal bravo no corredor da linha elétrica que se encontra
no sob coberto ocupada por matos que correspondem à classe Charnecas secas (4030pt3) acima
descrita.

Galeria ripícola (91E0pt2*)
Esta classe corresponde à galeria ripícola dominada por bétulas (Betula celtiberica) presente em
parte da linha de água que atravessa o corredor da linha. Pontualmente estão também presentes
borrazeiras-pretas (Salix atrocinerea) ao longo da galeria. Esta classe corresponde ao habitat
prioritário 91E0 - Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)* sob a forma do subtipo pt2 – Bidoais ripícolas.

Figura 29 - Galeria ripícola dominada por bidoeiros no corredor da linha elétrica.
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Prados altos (6220pt4*)
Esta classe diz respeito a prados dominados por gramíneas altas, sendo estas representadas por
Arrhenatherum elatius quase exclusivamente. Pontualmente estão também presentes Deschampsia
flexuosa e panasco (Dactylis glomerata).
A classe descrita corresponde ao habitat prioritário 6220 - Subestepes de gramíneas e anuais da
Thero-Brachypodietea* sob a forma do subtipo pt4 – Arrelvados vivazes silicícolas de gramíneas
altas.

Figura 30 - Prados altos de gramíneas na área de estudo do parque eólico.

Em seguida são igualmente descritas as restantes comunidades vegetais identificadas.
Pinhal
Estão presentes na área de estudo áreas de pinhal bravo compostas por indivíduos adultos, assim
como área de pinhal jovem. Estão ainda presentes áreas mistas de pinheiro-bravo (Pinus pinaster)
e pinheiro-de Monterey (Pinus radiata). O sob coberto destas manchas florestais alternam entre
zonas limpas de vegetação e áreas de matos ocupadas por queiró e urze-branca.

Figura 31 - Pinhal bravo no corredor da linha elétrica.
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Matos
No corredor da linha elétrica existe uma mancha de matos dominada por urze-branca que
corresponde a esta classe de vegetação.
Prados
Para além dos acima referidos prados altos de gramínea, existem na área de estudo áreas de prados
dominadas por Agrostis curtisii e com presença de Agrostis truncatula. Este prados apresentam
frequentemente reduzido grau de cobertura.
Linha de água
A linha de água que atravessa o corredor da linha elétrica apresenta em parte uma galeria ripícola
consolidada, acima referida. Contudo, a restante linha de água apresenta vegetação pontual,
surguindo no estrato arbóreo de forma pontual borrazeira-preta.
Áreas agrícolas
Estão presentes no corredor da linha elétrica algumas áreas agrícolas de pequena dimensão ocupadas
por culturas anuais, nomeadamente milho (Zea mays).

Figura 32 - Campo de milho no corredor da linha elétrica.

Áreas artificializadas
As áreas artificializadas na área de estudo englobam caminhos, aerogeradores, plataformas e a
subestação do parque eólico. Nestas zonas a vegetação é praticamente ausente ou muito escassa.
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Figura 33 - Subestação do Parque Eólico da Bulgueira.

4.4

Território

4.4.1

Ordenamento do Território e Condicionantes

O objetivo do presente capítulo é efetuar uma caracterização da situação atual da área em que o
projeto se inscreve, na perspetiva do Ordenamento do Território e Condicionantes, a qual,
conjuntamente com a perspetiva da sua evolução futura na ausência do projeto, constituirá a
referência para posterior identificação e avaliação dos potenciais impactes decorrentes da
concretização do projeto. Para tal, serão aqui considerados os instrumentos de gestão territorial e
de política de solos aplicáveis à zona em estudo, assim como os efeitos das servidões administrativas
e restrições de interesse público instituídas que constituem condicionantes ao desenvolvimento deste
projeto.

4.4.1.1 Metodologia
Para a concretização do objetivo deste capítulo, procedeu-se ao levantamento e à análise dos
diversos instrumentos de gestão territorial e de política de solos com incidência sobre o território em
estudo e do conjunto de servidões administrativas e de restrições de uso que definem as
condicionantes de implantação da infraestrutura em estudo, de modo a avaliar a interferência do
projeto com estes aspetos.
Nesta análise considerou-se, ainda, a legislação em vigor relativamente a estudos de impacte
ambiental, bem como a aplicável ao projeto de estudo.
A presente avaliação tem como objeto específico o projeto com os seus diversos componentes. A
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área a considerar para o estudo será a envolvente das localizações previstas para o aerogerador a
instalar, aproximadamente até à distância de 50 m de raio a partir dos elementos do projeto.
A cartografia do ordenamento do território e condicionantes é apresentada em anexo ao presente
EIA.

4.4.1.2 Instrumentos de gestão territorial e de política de solos

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNOT)
O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNOT) é um instrumento orientador
das estratégias com incidência territorial, que define objetivos e opções estratégicas de
desenvolvimento territorial e estabelece o modelo de organização do território nacional.
O PNPOT foi aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro, retificada pelas Declarações de
Retificação n.º 80-A/2007, de 7 de setembro, e n.º 103-A/2007, de 23 de novembro, revisto pela
Lei n.º 99/2019, de 5 de setembro. O PNOT tem como objetivo ser um instrumento competente para
a definição de uma visão prospetiva, completa e integrada da organização e desenvolvimento do
território e promoção da coordenação e articulação de políticas públicas numa base territorializada.

Um dos princípios territoriais assumido pelo PNPOT é “Promover a Sustentabilidade da Utilização dos
Recursos nos diversos Territórios, assumindo a pressão da escassez e do desperdício dos recursos e
delapidação do património natural, paisagístico e cultural, e a importância do fomento de uma
economia mais verde e circular, de uma energia mais limpa e eficiente, da descarbonização da
sociedade e da contenção e reversão das perdas de património natural, paisagístico e cultural;”

No PNPOT são identificados 5 grandes Desafios Territoriais (subdivididos em 15 opções estratégicas
de base territorial) a que a política de ordenamento do território deverá dar resposta nas próximas
décadas:
•

D1 Gerir os recursos naturais de forma sustentável
1.1. Valorizar o capital natural
1.2. Promover a eficiência do metabolismo regional e urbano
1.3. Aumentar a resiliência socioecológica

•

D2 Promover um sistema urbano policêntrico
2.1.

Afirmar

as

metrópoles

e

as

principais

cidades

como

motores

de

internacionalização e de competitividade externa
2.2. Reforçar a cooperação interurbana e rural-urbana como fator de coesão interna
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2.3. Promover a qualidade urbana
•

D3 Promover a inclusão e valorizar a diversidade territorial
3.1. Aumentar a atratividade populacional, a inclusão social, e reforçar o acesso aos
serviços de interesse geral
3.2. Dinamizar os potenciais locais e regionais e o desenvolvimento rural face à
dinâmica de globalização
3.3. Promover o desenvolvimento transfronteiriço

•

D4 Reforçar a conetividade interna e externa
4.1. Otimizar as infraestruturas ambientais e a conetividade ecológica
4.2. Reforçar e integrar redes de acessibilidades e de mobilidade
4.3. Dinamizar as redes digitais

•

D5 Promover a governança territorial
5.1. Reforçar a descentralização de competências e a cooperação intersectorial e
multinível
5.2. Promover redes colaborativas de base territorial
5.3. Aumentar a Cultura Territorial

O projeto do Reequipamento da Bulgueira irá contribuir para a produção de energia a partir de uma
fonte renovável, contribuindo para a descarbonização. O projeto constituirá ainda com uma fonte de
rendimento para as comunidades locais, através do pagamento de uma renda ao Município de Ribeira
de Pena e do arrendamento dos terrenos baldios onde se insere o projeto.
O projeto enquadra-se no desafio “D1 - Gerir os recursos naturais de forma sustentável
concretamente nos pontos “1.1 Valorizar o capital natural “ e no ponto “1.2 Promover a eficiência do
metabolismo regional e urbano“. Tendo em conta que o que o vento é um recurso natural, o ponto
1.1 refere: ”(…) os diferentes territórios têm aptidões específicas para a produção de serviços
fundamentais, criam-se as condições necessárias para que sejam atribuídas utilizações adequadas
aos recursos disponíveis, valorizando o capital natural, beneficiando os territórios onde este está
presente e as populações que o promovem, e aumentando o valor global de cada território. Assumir
estes valores implica diferenciar os territórios em função das suas capacidades de produção e de
consumo de recursos naturais e equilibrar as dinâmicas que se geram entre eles”.
O ponto 1.2, “Promover a eficiência do metabolismo regional e urbano” refere: “A eficiência da
utilização dos recursos é central no conceito de sustentabilidade e é um dos pressupostos da coesão
territorial (..) e que “Na prossecução deste objetivo, o ordenamento do território deve ter um papel
ativo a várias escalas de intervenção, contribuindo para o conhecimento dos fluxos de matérias, bens
e produtos, para a promoção de economias de aglomeração e de simbioses industriais e para a
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promoção de estratégias, organizações territoriais que potenciem produções e consumos de
proximidade, nomeadamente, viabilizando a produção alimentar em modalidades alternativas,
fomentando bacias alimentares e mercados locais, aproximando as funções de residência, trabalho,
logística e comércio, potenciando a produção e o consumo descentralizados de energia renovável,
uma maior eficiência na captação, armazenamento e consumo de água e na reutilização de efluentes,
e promovendo a redução do desperdício alimentar através das dimensões de ação da prevenção à
distribuição caritativa, assim como a reutilização de produtos e materiais e a valorização de resíduos
através da promoção de espaços de retoma e recolha”.

O projeto poderá enquadrar-se também no ponto “3.2 Dinamizar os potenciais locais e regionais e o
desenvolvimento rural face à dinâmica de globalização” do Desafio “D3 - Promover a inclusão e
valorizar a diversidade territorial”. Este ponto refere:
“As comunidades, as cidades e as regiões têm de conceber estratégias de desenvolvimento baseadas
nas características territoriais e na potenciação dos seus recursos, de modo a promover dinâmicas
económicas mais equilibradas e policêntricas, valorizando as complementaridades e encarando a
diversidade territorial como um ativo. Os clusters económicos e os polos de competitividade e
tecnologia (saúde, têxtil, vestuário, calçado, mar, agroindustrial, habitat, automóvel, mobiliário,
entre outros), as artes e os ofícios locais (singulares de cada território), os sistemas agroalimentares
(vinha, olival, leite e derivados, frutícolas, hortícolas e leguminosas) e agroflorestais (pinhal,
montado, eucaliptal), a produção de energia (fotovoltaica, eólica, hídrica, biomassa, petroquímica),
os recursos minerais (acautelando devidamente as questões ambientais) e o turismo, moldado e
suportado por um património natural, cultural e simbólico diferenciado, constroem mosaicos
económicos com funcionalidades diversificadas que precisam ser potenciadas. Importa desenvolver
a cooperação entre os diferentes clusters, atividades e atores, de forma a aprofundar as estratégias
de especialização inteligente (…).“; “Nas regiões menos desenvolvidas, as interfaces e infraestruturas
empresariais e tecnológicas ligadas à agricultura, à floresta, ao turismo, às energias renováveis, aos
recursos natural, arquitetónico, cultural artístico (incluindo as artes e os ofícios tradicionais) e
paisagístico precisam de estar conectadas com os principais centros de decisão e inovação, de forma
a dinamizarem

um desenvolvimento

económico mais diversificado

através de

vantagens

comparativas. (…)”.

E por último, o projeto poderá contribuir para o Desafio “D4-Reforçar a conetividade interna e
externa” nomeadamente no ponto “4.1. Otimizar as infraestruturas ambientais e a conetividade
ecológica”. Este ponto do PNPOT refere “A transição energética permitirá a descentralização da
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produção e a centralização dos fluxos de energia, pois as redes elétricas serão a interface entre a
produção e os consumidores, tornando possível integrar novas fontes de energias e melhorar a
eficiência energética. Isto exige a adaptação e o desenvolvimento das redes elétricas. Por um lado,
para permitir acolher novos meios de produção local de eletricidade e, por outro, para desenvolver
capacidades de interconexão com as regiões e os países vizinhos. Assim, criam-se condições para
alargar a geografia da produção e do consumo de energia, conectando diferentes regiões e
permitindo diluir desigualdades territoriais. O desenvolvimento das capacidades de interconexão
alarga o perímetro geográfico de difusão das energias renováveis entre os países europeus e permite
mitigar a intermitência da produção. Isto representa uma abertura dos mercados e cria novas
oportunidades para o desenvolvimento dos vários territórios”.

Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte
Os Programas Regionais de Ordenamento do Território, PROT, de acordo com o ponto 1 do Artigo
52.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio (regime jurídico de instrumentos de gestão
territorial), definem a estratégia regional de desenvolvimento territorial, integrando as opções
estabelecidas a nível nacional e considerando as estratégias sub-regionais e municipais de
desenvolvimento local, constituindo o quadro de referência para a elaboração dos programas e planos
intermunicipais e dos planos municipais.
Os objetivos do programa regional são (Artigo 53. º do Decreto-Lei n.º 80/2015):
“a) Desenvolver, no âmbito regional, as opções constantes do programa nacional da política
de ordenamento do território, dos programas setoriais e dos programas especiais;
b) Traduzir, em termos espaciais, os grandes objetivos de desenvolvimento económico e
social sustentável à escala regional;
c) Equacionar as medidas tendentes à atenuação das assimetrias de desenvolvimento
intrarregionais;
d) Servir de base à formulação da estratégia nacional de ordenamento territorial e de quadro
de referência para a elaboração dos programas e dos planos intermunicipais e dos planos
municipais;
e) Estabelecer, a nível regional, as grandes opções de investimento público, com impacte
territorial significativo, as suas prioridades e a respetiva programação, em articulação com
as estratégias definidas para a aplicação dos fundos comunitários e nacionais.”
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A área de intervenção do projeto é abrangida pelo Plano Regional de Ordenamento do Território do
Norte, PROT-N, que aguarda a aprovação pelo governo português.

Planos Regionais de Ordenamento Florestal (Entre Douro e Minho; Trás-os-Montes e Alto
Douro)
O Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) é um instrumento de política sectorial à escala
de região, elaborado pelo ICNF I.P., que determina normas específicas de intervenção, utilização e
exploração dos espaços florestais com o objetivo de garantir a produção sustentada de bens e
serviços a eles associados, de acordo com a Estratégia Nacional para as Florestas.
O PROF de Entre Douro e Minho (PROF-EDM) abrange o concelho de Ribeira de Pena, tendo sido
publicado pela Portaria n.º 58/2019, de 11 de fevereiro. O PROF de Trás-os-Montes e Alto Douro
(PROF-TMAD) abrange o concelho de Vila Pouca de Aguiar e foi publicado pela Portaria n.º 57/2019,
de 11 de fevereiro.
De acordo com o artigo 4.º do Anexo A de ambos os diplomas referidos (PROF-EDM e PROF-TMAD),
o PROF prossegue os seguintes objetivos estratégicos: a) Minimização dos riscos de incêndios e
agentes bióticos; b) Especialização do território; c) Melhoria da gestão florestal e da produtividade
dos povoamentos; d) Internacionalização e aumento do valor dos produtos; e) Melhoria geral da
eficiência e competitividade do setor; e f) Racionalização e simplificação dos instrumentos de política.
Ambos os PROF referidos apresentam os mesmos objetivos, comuns a todas as sub-regiões
homogéneas (Artigo 10.º do Anexo A), nomeadamente:
▪

Reduzir o número médio de ignições e de área ardida anual;

▪

Reduzir a vulnerabilidade dos espaços florestais aos agentes bióticos nocivos;

▪

Recuperar e reabilitar ecossistemas florestais afetados;

▪

Garantir que as zonas com maior suscetibilidade à desertificação e à erosão apresentam uma
gestão de acordo com as corretas normas técnicas;

▪

Assegurar a conservação dos habitats e das espécies da fauna e flora protegidas;

▪

Aumentar o contributo das Florestas para a mitigação das Alterações Climáticas;

▪

Promover a gestão florestal ativa e profissional;

▪

Desenvolver e promover novos produtos e mercados;

▪

Modernizar e capacitar as empresas florestais;
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▪

Controlar e sempre que possível erradicar as espécies invasoras lenhosas;

▪

Promover a resiliência da floresta;

▪

Adequar as espécies às características da estação;

▪

Promover a valorização paisagística e as atividades de recreio nos espaços florestais;

▪

Desenvolver o uso múltiplo dos espaços florestais, nomeadamente ao nível da caça, pesca,
produção de mel e cogumelos;

▪

Assegurar e melhorar a produção económica dos povoamentos;

▪

Diversificar as atividades e os produtos nas explorações florestais e agroflorestais;

▪

Modernização da silvopastorícia;

▪

Responder às exigências de mercado no sentido de

▪

fornecimento de produtos certificados;

▪

Incentivar a gestão agrupada;

▪

Desenvolver a inovação e a investigação florestal;

▪

Qualificar os agentes do setor.

No caso do PROF-TMAD, um objetivo comum indicado é o de “Reduzir o potencial de introdução e
instalação de novos agentes bióticos nocivos”.
A área de implantação do projeto situa-se na sub-região homogénea Tâmega integrante do PROFEDM e na sub-região homogénea Alvão integrante do PROF-TMAD. Os objetivos específicos para a
sub-região homogéna Tâmega resultam do objetivo geral de implementação e desenvolvimento da
função geral de produção; função geral de recreio e valorização da paisagem; função geral
silvopastorícia, caça e pesca nas águas interiores (Artigo 39.º do Anexo A da Portaria n.º 58/2019).
No caso do PROF-TMAD, os objetivos específicos para a sub-região homogéna Alvão resultam do
objetivo geral de implementação e desenvolvimento da função geral de conservação de habitats, de
espécies da fauna e da flora e de geomonumentos; função geral de produção; função geral de
silvopastorícia, caça e pesca nas águas interiores (Artigo 17.º do Anexo A da Portaria n.º 57/2019).
No anexo III de cada um dos diplomas que publicam o PROF respetivo são apresentadas as medidas
de intervenção específicas da sub-região homogénea (srh) e comuns todas as SRH.
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Planos Directores Municipais
O local onde se prevê a implantação do projeto (novo aerogerador, plataforma e vala de cabos) faz
parte do concelho de Ribeira de Pena, cujo Plano Director Municipal (PDM) foi publicado através do
Regulamento n.º 376/2009, de 1 de setembro, e alterado pelo Aviso n.º 1489/2017, de 7 de
fevereiro.
O acesso ao local ao projeto, já existente, foi considerado no presente estudo, sendo provável a sua
beneficiação pontual de acordo com a informação do promotor (não foi disponibilizada informação
espacial e descrição do tipo de beneficiação). Parte desse acesso localiza-se no concelho de Vila
Pouca de Aguiar, cujo PDM foi publicado pelo Aviso n.º 12613/2012, de 20 de setembro, tendo sido
posteriormente alterado pelo Aviso n.º 8810/2019, de 21 de maio e Declaração de Rectificação n.º
15/2019, de 12 de abril.
Os PDMs classificam espacialmente o solo dos concelhos abrangidos e regulamentam o seu uso,
traduzindo as opções de desenvolvimento aí aprovadas, consagrando as limitações decorrentes das
suas características naturais e de disposições legais com incidência neste território.
Pela análise da Carta de Ordenamento do PDM de Ribeira de Pena conclui-se que a área de estudo
considerada abrange Solo rural, categoria de Espaço Florestal (subcategorias área florestal e
silvopastoril de produção e área florestal de produção condicionada) e área condicionada ao uso de
solo (área potencial de indústria extrativa).
No concelho de Vila Pouca de Aguiar são abrangidos pela área de estudo, neste caso associada ao
acesso existente, Solo rural, categoria de espaços agrícolas ou florestais, subcategoria espaços
florestais de produção e áreas integrantes da Estrutura Ecológica Municipal.
A implantação do projeto, incluindo plataforma, aerogerador e vala de cabos, afetará unicamente
áreas classificadas no PDM de Ribeira de Pena, nomeadamente solo rural, categoria de espaço
florestal e subcategoria de área florestal e silvopastoril de produção.
Na Tabela seguinte identificam-se as classes e categorias de espaço existentes na área de estudo,
de acordo com a classificação apresentada no regulamento do PDM, indicando para cada uma delas
os artigos que as regulamentam, com a respetiva redação nos aspetos que possam condicionar o
desenvolvimento do projeto.
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Tabela 54 - Classes de espaço existentes na área de estudo considerada, de acordo com a Planta de
Ordenamento do PDM do concelho de Ribeira de Pena e o articulado do respetivo Regulamento.
Classes
de
Espaço
Solo rural

Categorias/Subcategoria
de Espaço

Articulado Aplicável

Espaço florestal

Artigo 23.º

área florestal e silvopastoril

1 — As Áreas Florestais e Silvopastoris de Produção englobam

de produção

os espaços florestais ocupados com povoamentos e as áreas de
matos ou incultos integradas na SRH do Tâmega que não
apresentam condicionantes ao desenvolvimento do potencial
produtivo, nas vertentes de aproveitamento de material
lenhoso, de suporte ao regime silvopastoril ou outras vertentes
de aproveitamento multifuncional.
(…)
4 — Podem ser inseridos nesta subcategoria de Espaço
Florestais, desde que assegurado o devido enquadramento
paisagístico e ambiental nos termos definidos no presente
regulamento:
a) As formas complementares de aproveitamento dos Recursos
Florestais numa perspectiva de uso múltiplo;
b) As actividades supletivas desportivas, recreativas e turísticas,
incluindo a construção de edifícios de apoio e as infra estruturas respectivas, desde que não comprometam o potencial
produtivo e a função de protecção dos solos e da rede
hidrográfica assegurada pelo revestimento vegetal;
c) As unidades de aproveitamento energético da biomassa
florestal, desde que abastecidas exclusivamente do produto das
operações de silvicultura preventiva e outras, dependentes da
inserção estratégica nos espaços florestais por razões de
aproveitamento funcional dos recursos em presença;
d) As unidades de material pirotécnico e explosivo, desde sejam
garantidas todas as condições de segurança em relação à
envolvente, nomeadamente a adopção das competentes faixas
de gestão de combustível.
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Classes
de
Espaço

Categorias/Subcategoria
de Espaço

Articulado Aplicável

5 — Todas as construções e estruturas mencionadas no ponto
anterior obedecem à instalação e manutenção das Medidas de
Defesa Contra Incêndio Florestal, nos termos da lei geral
aplicável e do presente regulamento.
Espaço florestal

Artigo 24.º

área florestal de produção

1 — As Áreas Florestais de Produção Condicionada constituem

condicionada

áreas de uso ou vocação florestal sensíveis devido à ocorrência
de factores de risco de erosão ou por exercerem funções de
protecção prioritária da rede hidrográfica, correspondendo aos
espaços florestais coincidentes com os respectivos subsistemas
da REN.
(…)
5 — São proibidas as acções e formas de ocupação que
diminuam ou destruam a aptidão florestal dos solos e as acções
e práticas culturais que aumentem o risco estrutural de incêndio
florestal, bem como as mobilizações de solo, alterações do perfil
dos terrenos, técnicas de instalação e modelos de exploração
susceptíveis de aumentar o risco de degradação dos solos.

No que respeita à área condicionada ao uso de solo (área potencial de indústria extrativa),
identificada na planta de ordenamento do PDM de Ribeira de Pena, no articulado do mesmo relativo
a definições é indicado:
“f) Área Potencial em Espaço de Indústria Extractiva — área de reconhecido potencial
geológico, em que o aprofundar do seu conhecimento a torna passível de dar origem a
eventuais “Áreas de Exploração”. (D.L. n.º 90/90 artigo 12.º n.º 1)”
Tabela 55 - Classes de espaço existentes na área de estudo considerada, de acordo com a Planta de
Ordenamento do PDM do concelho de Vila Pouca de Aguiar e o articulado do respetivo Regulamento.
Classes
de
Espaço
Solo rural

Categorias/Subcategoria
de Espaço
Espaços agrícolas ou florestais

Articulado Aplicável

Ponto 1, Artigo 37.º
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Classes
de
Espaço

Categorias/Subcategoria
de Espaço

Articulado Aplicável

Subcategoria Espaços

c) Espaços florestais de produção: áreas de aptidão florestal

florestais de produção

que inclui as manchas florestais localizadas em terrenos de
adequado aproveitamento e exploração económica,
nomeadamente áreas integradas em perímetros florestais;

Artigo 38.º
1 — Consideram -se compatíveis com o uso dominante as
instalações, obras, usos e atividades seguintes:
a) Instalações de apoio às atividades agrícola, pecuária e
florestal, com ou sem componente habitacional;
b) Reabilitação, ampliação e edificação de novas edificações
habitacionais;
c) Equipamentos que visem usos de interesse público e
infraestruturas;
d) Empreendimentos turísticos, de recreio e lazer;
e) Instalações especiais, nomeadamente as afetas à
exploração de recursos geológicos, parques eólicos,
aproveitamentos hidroelétricos ou hidroagrícolas, aterros de
resíduos inertes e estações de serviço e de abastecimento de
combustível localizadas em zona adjacente aos canais
rodoviários.

4.4.1.3 Condicionantes
Procedeu-se igualmente ao levantamento de áreas regulamentares, classificadas e condicionadas na
área de estudo, com vista à identificação de servidões administrativas, restrições de utilidade pública
e outras condicionantes que possam constituir fatores limitativos à prossecução do projeto.
Entendem-se por áreas regulamentares, classificadas ou condicionadas as áreas sujeitas a servidões
administrativas particulares, onde uma alteração ao uso do solo implica a audição de entidades com
competências específicas, ou a sujeição a condicionantes regulamentares em diplomas próprios.
Estas situações encontram-se representadas no mapa de Condicionantes em anexo ao presente EIA.
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Nos pontos seguintes são apresentadas as Condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública
abrangidas/existentes na área proposta para implantação do projeto.

Reserva Ecológica Nacional
A Reserva Ecológica Nacional (REN) é uma restrição de utilidade pública, cuja função é proteger,
conservar a biodiversidade e os recursos naturais indispensáveis ao suporte biofísico do país e
essenciais para uma boa gestão do território. Estabelece condicionamentos à ocupação, uso e
transformação do solo nas áreas integradas na REN.
A REN foi criada pelo Decreto-Lei n.º 321/83, de 5 de Julho, e ao longo dos anos alguns aspetos do
seu regime jurídico foram sendo reformulados. A declaração de retificação n.º63-B/2008, de 21 de
outubro, retifica o Decreto-Lei n.º166/2008, de 22 de agosto, que aprova o Regime Jurídico da REN
e revoga o Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março, na sua atual redação pelo Decreto-Lei n.º
124/2019, de 28 de agosto.
A Portaria 419/2012, de 20 de dezembro, procede à definição das condições e requisitos a que ficam
sujeitos os usos e ações referidos nos n.ºs 2 e 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22
de agosto, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto. São
também definidas as situações de usos ou ações considerados compatíveis com os objetivos de
proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em
REN, que carecem de parecer obrigatório e vinculativo da APA, referido no n.º 5 do artigo 22.º do
Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º
124/2019, de 28 de agosto.
A Portaria n.º 69/2012, de , de 22 de março, aprova a delimitação da Reserva Ecológica Nacional do
município de Ribeira de Pena. A Portaria n. º 176/2013, de 9 de maio aprova a delimitação da Reserva
Ecológica do município de Vila Pouca de Aguiar. Observam-se áreas de REN na área de estudo do
projeto, nomeadamente a categoria de áreas com risco de erosão e cabeceiras de linha de água (ver
mapa da REN em anexo ao presente EIA).
No Decreto-Lei n.º166/2008, de 22 de agosto, é estabelecida a correspondência das áreas definidas
no Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março, com as novas categorias de áreas integradas na REN.
As áreas de cabeceiras de linha de água correspondem à nova categoria de área integrada na REN
de Áreas Estratégicas de Proteção e Recarga de Aquíferos. Nestas áreas só podem ser realizados
usos e ações que não coloquem em causa, cumulativamente as seguintes funções: “ Garantir a
manutenção dos recursos hídricos renováveis disponíveis e o aproveitamento sustentável dos
recursos hídricos subterrâneos”; “Contribuir para a proteção da qualidade da água”; “Assegurar a
sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos e da biodiversidade dependente de água subterrânea,
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com particular incidência na época de estio”; ”Prevenir e reduzir os efeitos de riscos de cheias e
inundações, de seca extrema e de contaminação e sobreexploração dos aquíferos”.
As áreas com risco de erosão correspondem à nova categoria de Áreas de elevado risco de erosão
hídrico do solo. Nestas áreas só podem ser realizados usos e ações que não coloquem em causa,
cumulativamente as seguintes funções:” i) Conservação do recurso solo; ii) Manutenção do equilíbrio
dos processos morfogenéticos e pedogenéticos; iii) Regulação do ciclo hidrológico através da
promoção da infiltração em detrimento do escoamento superficial; iv) Redução da perda de solo,
diminuindo a colmatação dos solos a jusante e o assoreamento das massas de água.”
Os elementos do projeto não abrangem áreas integradas na Reserva Ecológica Nacional. Uma parte
do acesso existente a melhorar pontualmente está localizado em áreas integradas na REN.

Reserva Agrícola Nacional
A RAN é uma restrição de utilidade pública que tem como objetivo salvaguardar os solos com maior
aptidão agrícola e contribuir para o desenvolvimento sustentável da atividade.
O Regime da RAN foi criado em 1982 (Decreto-Lei n.º451/82, de 16 de Novembro) e revogado em
1989 (Decreto-Lei n.º196/89, de 14 de Junho). O Decreto anterior foi revogado pelo Decreto-Lei n.º
73/2009, de 31 de março que aprova o regime jurídico da RAN. O Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16
de setembro procedeu à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 79/2009, de 31 de março.
De acordo com o Artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, alterado pelo Decreto-Lei n.º 199/2015,
constituem objetivos da RAN:
“a) Proteger o recurso solo, elemento fundamental das terras, como suporte do
desenvolvimento da atividade agrícola;
b) Contribuir para o desenvolvimento sustentável da atividade agrícola;
c) Promover a competitividade dos territórios rurais e contribuir para o ordenamento do
território;
d) Contribuir para a preservação dos recursos naturais;
e) Assegurar que a atual geração respeite os valores a preservar, permitindo uma diversidade
e uma sustentabilidade de recursos às gerações seguintes pelo menos análogos aos herdados
das gerações anteriores;
f) Contribuir para a conectividade e a coerência ecológica da Rede Fundamental de
Conservação da Natureza;
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g) Adotar medidas cautelares de gestão que tenham em devida conta a necessidade de
prevenir situações que se revelem inaceitáveis para a perenidade do recurso «solo».”
De acordo com Artigo 21.º do Decreto-Lei n.º73/2009 são interditas todas as ações que destruam,
diminuam, as potencialidades para o desempenho da atividade agrícola das terras e solos da RAN.
As utilizações com finalidade não agrícola, de acordo com o Artigo 22.º do regime jurídico da RAN,
podem ser implantadas quando cumulativamente, não causem graves prejuízos para os objetivos a
que se refere o artigo 4.º e não exista alternativa viável fora das terras ou solos da RAN, no que
respeita às componentes técnica, económica, ambiental e cultural. Fazem parte destas utilizações
instalações ou equipamentos para produção de energia a partir de fontes de energia renováveis.
A área de estudo e os elementos do projeto não abrangem áreas integradas na Reserva Agrícola
Nacional, de acordo com as plantas de condicionantes dos PDM consultados.

Rede Natura 2000
A Rede Natura é um instrumento da Política de Conservação da Natureza da União Europeia e tem
por base a Diretiva, 79/409/CEE, de 2 abril, conhecida por Diretiva Aves e a Diretiva 92/43/CEE, de
21 maio, conhecida por Diretiva Habitats. Estas diretivas visam a proteção e conservação de aves
selvagens, habitats naturais e fauna e flora selvagens da Europa.
A rede ecológica é constituída por dois tipos de zonas, as Zonas Especiais de Conservação, ZEC, são
Sítios de Importância comunitária (SIC) no território nacional que se destinam à conservação de
habitats, animais e plantas, presentes na Diretiva Habitats e as Zonas de Proteção Especial, ZPE que
têm como objetivo conservar espécies de aves que integram a Diretiva Aves.
A Diretiva Habitats e Diretiva Aves foram transpostas para direito interno português pelo DecretoLei n.º 140/99, de 24 de abril, na redação atual pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro.
A resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, de 21 de julho, aprova o Plano Sectorial da
Rede Natura 2000 relativo ao território continental. O Plano Sectorial da Rede Natura 2000
(PSRN2000) é um instrumento de concretização da política nacional de conservação da
biodiversidade, cujo objetivo é proteger e valorizar os Sítios e as ZPE.
A área de implantação do projeto localiza-se na envolvente de zona sensível que pelas suas
características particulares integra a Rede Natura 2000, classificado como Sítio de Interesse
Comunitário (SIC) Rede Natura 2000 - PTCON0003 Alvão/Marão.
O PSRN2000 indica os parques eólicos, entre vários outros, como um dos fatores de ameaça ao sítio
PTCON0003 Alvão/Marão.
As orientações de gestão apresentadas no PSRN2000, de acordo com o disposto no mesmo, que
enquadram as várias medidas apresentadas para o SIC PTCON0003 Alvão/Marão são:
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▪

Promoção e acompanhamento de um modelo de gestão de uso múltiplo, com o objectivo de
promover uma agricultura e pastorícia extensivas, em mosaico com manchas florestais
autóctones. Igualmente para áreas de matos é necessário desenvolver uma gestão adaptada
à realidade local, envolvendo a pastorícia, a apicultura, os fogos controlados e a utilização
para lenhas.

▪

Implementação de medidas de conservação dos carvalhais e de manchas florestais naturais
mais desenvolvidas, as quais desempenham ainda um papel importante como locais de
abrigo e reprodução para o lobo.

▪

Protecção estrita de algumas formações com enorme valor natural como as turfeiras, as
florestas de vidoeiros, as matas de loureiros e alguns prados naturais.

▪

Preservação das linhas de água e vegetação ribeirinha (freixiais, amiais, salgueirais), habitats
fundamentais para a conservação de espécies da fauna associadas a este meio. Deverá ser
dada uma particular atenção à zona da foz do Rio Corgo, por se tratar do único local
conhecido de ocorrência de Marsilea quadrifolia.”

O Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na redação atual pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de
fevereiro, indica no seu artigo 10 º que as “… acções, planos ou projectos não directamente
relacionados com a gestão de um sítio da lista nacional de sítios, de um sítio de interesse comunitário,
de uma ZEC ou de uma ZPE e não necessários para essa gestão, mas susceptíveis de afectar essa
zona de forma significativa, individualmente ou em conjugação com outras acções, planos ou
projectos, devem ser objecto de avaliação de incidências ambientais no que se refere aos objectivos
de conservação da referida zona.”
Como referido anteriormente, os elementos do projeto e área de estudo considerada não são
abrangidos pela Rede Natura 2000.

Estrutura Ecológica Municipal
De acordo com o Regulamento do PDM de Vila Pouca de Aguiar, a estrutura ecológica municipal
(EEM) engloba as áreas que desempenham um papel determinante na proteção e valorização
ambiental e na garantia da salvaguarda dos ecossistemas e da intensificação dos processos biofísicos,
subdividindo -se em estrutura ecológica em solo rural e estrutura ecológica em solo urbano,
consoante esteja localizada, respetivamente, em solo rural ou em solo urbano, estando a última
totalmente integrada na categoria de solo espaços verdes (Artigo 22.º).
O regulamento do PDM de Ribeira de Pena classifica igualmente o solo em duas categorias de
estrutura ecológica Municipal, nomeadamente em solo rural (Artigos 44.º e 45.º) e em solo urbano
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(Artigos 67.º a 69.º).
A área de estudo e a área de acesso do projeto estão propostas para integrar a estrutura ecológica
municipal em solo rural do concelho de Vila Pouca de Aguiar. O regime aplicável é indicado no Artigo
23.º do regulamento do PDM.
A tabela seguinte descrimina as categorias de espaço da EEM do concelho de Vila Pouca de Aguiar.
Tabela 56 - Descriminação das categorias da Estrutura Ecológica Municipal de Vila Pouca de Aguiar.
Artigo 22.º do Aviso n.º 12613/2012, de 20 de setembro
Categoria EEM

Áreas abrangidas

Estrutura ecológica

▪

Cursos de água e respetivas margens;

▪

Áreas afetas à RAN;

▪

Áreas afetas à REN;

▪

Áreas afetas à Rede Natura 2000;

▪

Espaços naturais;

▪

Espaços florestais de conservação.

municipal em solo
rural

Estrutura ecológica

Espaços verdes urbanos que têm por função principal contribuir para o equilíbrio

urbana

ecológico e proteção dos aglomerados urbanos bem como da continuidade dos
sistemas biofísicos no seu interior.

Regime florestal
Entende-se por regime florestal o conjunto de disposições legais que regulamentam a exploração e
conservação de terrenos florestais e a preservação do solo e das águas.
As áreas sujeitas a regime florestal encontram-se definidas pela Direção Geral de Florestas ao abrigo
do Decreto de 24 de dezembro de 1901 (publicado no Diário do Governo n.º 296, de 31 de
Dezembro). A Lei n.º 36/2009, de 20 de julho, autoriza o governo a aprovar o código florestal e
simplificou e compilou a legislação florestal, publicada desde 1901.
Na área de influência/implantação do projeto existem áreas sujeitas a regime florestal,
nomeadamente o perímetro florestal de Ribeira de Pena e o perímetro florestal do Alvão, ambos sob
gestão direta do ICNF, I.P. (Deliberação do ICNF, n.º 717/2017, de 29 de julho de 2017).
A Lei n.º 33/96, de 17 de agosto, define a Lei de Bases da Política Florestal e o Decreto-Lei n.º
16/2009, de 14 de janeiro, na sua redação atual (Decreto-Lei n.º 65/2017, de 12 de junho e DecretoLei n.º 11/2019, de 21 de janeiro), aprova o regime jurídico dos planos de ordenamento, de gestão
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e de intervenção de âmbito florestal, revogando os Decretos-lei n.º 204/99 e 205/99, ambos de 9
de unho.

Perigosidade de Incêndio Florestal
De acordo com o Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na última redção pelo Decreto-Lei n.º
14/2019, de 21 de janeiro, que estrutura o sistema de defesa da floresta contra incêndios (SDFCI),
o Artigo 16.º, relativo a condicionalismos à edificação, refere o seguinte:
“2 — Fora das áreas edificadas consolidadas, não é permitida a construção de novos edifícios
nas áreas classificadas na cartografia de perigosidade de incêndio rural definida no PMDFCI
como de alta e muito alta perigosidade, sem prejuízo do disposto no número seguinte.
3 — No âmbito dos planos municipais ou intermunicipais de ordenamento do território,
podem ser previstas novas áreas para as finalidades identificadas nos n.os 10 e 13 do artigo
anterior, bem como a ampliação de áreasjá existentes com esses fins.
4 - A construção de novos edifícios ou a ampliação de edifícios existentes apenas são
permitidas fora das áreas edificadas consolidadas8, nas áreas classificadas na cartografia de
perigosidade de incêndio rural definida em PMDFCI como de média, baixa e muito baixa
perigosidade, desde que se cumpram, cumulativamente, os seguintes condicionalismos:
a) Garantir, na sua implantação no terreno, a distância à estrema da propriedade de
uma faixa de proteção nunca inferior a 50 m, quando confinantes com terrenos
ocupados com floresta, matos ou pastagens naturais, ou a dimensão definida no
PMDFCI respetivo, quando inseridas ou confinantes com outras ocupações, de acordo
com os critérios estabelecidos no anexo ao presente decreto-lei;
b) Adotar medidas relativas à contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios
no edifício e nos respetivos acessos;
c) Existência de parecer favorável da CMDF.”.
De acordo com o regulamento do SDFCI, Artigo 13.º, as faixas de gestão de combustível constituem
redes primárias, secundárias e terciárias, tendo em consideração as funções que podem
desempenhar, designadamente:

8 “as áreas de concentração de edificações, classificadas nos planos municipais e intermunicipais de ordenamento
do território como solo urbano ou como aglomerado rural;.” – alínea b) do ponto 1, do Artigo 3.º
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a) Função de diminuição da superfície percorrida por grandes incêndios, permitindo e
facilitando uma intervenção directa de combate ao fogo;
b) Função de redução dos efeitos da passagem de incêndios, protegendo de forma passiva
vias de comunicação, infra -estruturas e equipamentos sociais, zonas edificadas e
povoamentos florestais de valor especial; e
c) Função de isolamento de potenciais focos de ignição de incêndios.
O mesmo articulado indica que as redes primárias de faixas de gestão de combustível, de interesse
distrital, cumprem todas as funções referidas no número anterior e desenvolvem-se nos espaços
rurais.
De acordo com a legislação em vigor, os Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios
(PMDFCI), são planos plurianuais que definem os objetivos gerais de prevenção, pré-supressão,
supressão e recuperação num enquadramento sistémico e transversal da defesa da floresta contra
incêndios. Nestes planos estão preconizadas a política e as medidas para a defesa da floresta contra
incêndios, englobando planos de prevenção, sensibilização, vigilância, deteção, combate, supressão,
recuperação de áreas ardidas, investigação e desenvolvimento, coordenação e formação dos meios
e agentes envolvidos, bem como uma definição clara de objetivos e metas a atingir, calendarização
das medidas e ações, orçamento, plano financeiro e indicadores de execução.
Os PMDFCI em vigor para os concelhos de Ribeira de Pena e Vila Pouca de Aguiar, que apresentam
as versões atualizadas dos mapas de perigosidade e risco de incêndio podem ser consultados no sítio
do ICNF9, apresentando-se na Figura 34 a carta da perigosidade de incêndio florestal na área de
projeto. Embora parte dos elementos do projeto se insiram na classe de perigosidade alta, o projeto
não prevê a construção de nenhum novo edifício, já que o edifício de comando e controlo já existe e
será mantido.

9 em https://fogos.icnf.pt/infoPMDFCI/PMDFCI_PUBLICOlist.asp
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Figura 34 – Enquadramento do projeto de reequipamento e parque eólico existente no que respeita
perigosidade de incêndio. Fonte: Plano Municipal de Defesa da Floresta contra incêndio de Ribeira
de Pena (CMDFCI, 2017); Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndio de Vila Pouca de
Aguiar (GTF, 2015). Carta topográfica georreferenciada 1:25 000 (fonte: Centro de informação
geoespacial do Exército; 3ª edição).
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Domínio Público Hídrico
As servidões administrativas e restrições de utilidade pública respeitantes ao Domínio Público Hídrico
seguem o regime previsto na Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, na Lei n.º58/2005, de 29 de
dezembro, na sua redação atual, e no Decreto-Lei n.º226-A/2007, de 31 de Maio, na sua redação
atual.
Os recursos hídricos dizem respeito a águas subterrâneas ou superficiais, respetivos leitos e
margens, zonas de infiltração máxima, zonas adjacentes e zonas protegidas, conforme Artigo 1.º da
Lei n.º 54/2005, e Artigos 1.º e 2.º da Lei n.º58/2005.
De acordo com a consulta aos elementos disponíveis do PDM de Ribeira de Pena e do PDM de Vila
Pouca de Aguiar, a área de estudo abrange marginalmente leitos e margens dos cursos de água.
Esta afetação corresponde à interseção do raio de 50 metros de estudo a partir do eixo do acesso
existente, estimando-se que o limite do acesso existente diste mais de 30 metros do início das linhas
de água representadas nas plantas de condicionantes dos PDM referidos.
Não se verifica, no entanto, qualquer implantação de elementos do projeto sobre os mesmos (de
acordo com a Planta de Condicionantes dos respetivos PDM’s; escala 1:25 000; disponível à presente
data).

Marcos Geodésicos
Os marcos geodésicos destinam-se a assinalar pontos fundamentais para apoio à cartografia e
levantamento topográficos, devendo ser protegidos por forma a garantir a sua visibilidade. Os
condicionantes a respeitar relativamente à proteção aos marcos geodésicos constam no Decreto-Lei
n.º 143/82, de 26 de abril, designadamente:
▪

Os marcos geodésicos de triangulação cadastral têm zonas de proteção que abrangem uma
área em redor do sinal, com o raio mínimo de 15 m;

▪

Os usufrutuários dos terrenos situados dentro da zona de proteção não podem efetuar obras
ou trabalhos que impeçam a visibilidade das direções constantes das minutas de
triangulação;

▪

Os projetos de obras na proximidade dos marcos geodésicos não podem ser licenciados sem
prévia autorização do anterior Instituto Geográfico e Cadastral, agora integrado na Direção
Geral do Território.
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De acordo com a carta militar, informação disponibilizada pela Direção-Geral do Território e PDM de
Ribeira de Pena, verifica-se a existência na área de influência do projeto do marco geodésico da
Bulgueira, a cerca de 700 m noroeste do local proposto para a implantação do novo aerogerador de
reequipamento.

Estradas e Caminhos Municipais
Na área de influência do projeto existem estradas secundárias.
A Lei n.º 2110, de 19 de agosto de 1961, estabelece o regulamento geral das estradas e caminhos
municipais. De acordo com o:
▪

Artigo 48.º “Não é permitido a menos de 50 m e 30 m da zona, respetivamente, das estradas
e caminhos municipais estabelecer fornos, forjas, fábricas, ou outras instalações que possam
causar danos, estorvo ou perigo, quer a essas vias, quer no trânsito.”;

▪

Artigo 55.º “O estabelecimento subterrâneo de canalizações ou cabos de energia ao longo
ou através das vias municipais só poderá ser autorizado sob as seguintes condições:
o

a) ao longo das vias municipais o assentamento poderá apenas efetuar-se nos
taludes, banquetas, valetas, bermas ou passeios…”;

▪

Artigo 58.º Não é permitido efetuar qualquer construção nos terrenos à margem das vias
municipais: 1.ºdentro das zonas de servidão non aedificandi, limitadas de cada lado da
estrada por uma linha que dista do seu eixo 6 m e 4,5 m, respetivamente para as estradas
e caminhos municipais.”;

▪

Artigo 79.º”Para efeito de concessão de licenças nos termos do presente regulamento, as
faixas do terreno ao longo das vias municipais denominam-se “faixas de respeito”. A largura
destas faixas será a seguinte:
o

a) Para a construção ou reconstrução ou reparação de edifícios e vedações ou
execução de trabalhos de qualquer natureza, a faixa estende-se até à distância de 8
m e 6 m, respetivamente para as estradas e caminhos municipais, além da linha
limite da zona de via municipal; …”
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4.4.2

Ocupação e uso do solo

Ao longo de todo o capítulo do fator ocupação do solo entende-se por área de estudo um buffer de
50m em redor dos acessos, 200m em redor das infraestruturas de projeto (área de estudo do parque
eólico) e 250m em redor da linha elétrica de interligação existente (corredor da linha elétrica).
Na caracterização da situação de referência é realizado um enquadramento da ocupação e uso do
solo no corredor da linha elétrica. No entanto, esta estrutura não será avaliada pois já se encontra
instalada e não pertence ao promotor.

Metodologia
A caracterização da ocupação atual do solo foi realizada com base nos levantamentos de campo
efetuados para a componente Flora e Vegetação e respetiva cartografia. A cartografia, realizada com
recurso a fotointerpretação e aos dados recolhidos no terreno, possibilitou a identificação das
diferentes classes de Uso do Solo presentes na área de estudo.

Resultados
Na área de estudo foram identificadas seis classes de Uso do Solo, a saber:
▪

Pinhal;

▪

Matos;

▪

Prados;

▪

Linha de água;

▪

Áreas agrícolas;

▪

Áreas artificializadas.

Os usos do solo identificados encontram-se representados na cartografia em anexo associada ao
presente fator ambiental.
As classes de usos do solo identificadas encontram-se descritas em seguida.

Pinhal
Estão presentes na área de estudo áreas de pinhal bravo compostas por indivíduos adultos, assim
como área de pinhal jovem. Estão ainda presentes áreas mistas de pinheiro-bravo (Pinus pinaster)
e pinheiro-de Monterey (Pinus radiata). O sob coberto destas manchas florestais alternam entre
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zonas limpas de vegetação e áreas de matos ocupadas por queiró e urze-branca (Erica arborea) (ver
Figura 31).

Matos
Na área de estudo existem áreas de matos diversas, incluindo áreas dominada por urze-branca,
assim como áreas dominadas por carqueja (Pterospartum tridentatum), sendo que por vezes estas
se encontram pontuadas por afloramentos rochososo de natureza quartzítica. Estão ainda presentes
pequenas áreas de matos dominados por lameirinha (Erica ciliaris) em zona com maior humidade
(ver Figura 27).

Prados
Estão presentes áreas de prados altos dominados pela gramínea Arrhenatherum elatius, assim como
áreas de prados baixos e pouco densos dominadas pela gramínea Agrostis curtisii e com presença
de Agrostis truncatula (ver Figura 30).

Linha de água
A linha de água que atravessa o corredor da linha elétrica apresenta em parte uma galeria ripícola
consolidada dominada por bétulas (Betula celtiberica), sendo que a restante linha de água apresenta
vegetação pontual, surgindo no estrato arbóreo de forma pontual borrazeira-preta (Salix atrocinerea)
(ver Figura 29).

Áreas agrícolas
Estão presentes no corredor da linha elétrica algumas áreas agrícolas de pequena dimensão ocupadas
por culturas anuais, nomeadamente milho (Zea mays) (ver Figura 32).

Áreas artificializadas
As áreas artificializadas na área de estudo englobam caminhos, aerogeradores, plataformas e a
subestação do parque eólico. Nestas zonas a vegetação é praticamente ausente ou muito escassa
(ver Figura 33).
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Na Tabela 53 são apresentadas as áreas de ocupação de cada uma das classes de usos do solo
identificadas.
Tabela 57 – Classes de usos do solo identificadas na área de estudo e respetivas áreas ocupadas
(ha).
Classe

PE

Linha elétrica de interligação existente (EDP distribuição)

Pinhal

1,79

6,51

Matos

8,25

28,06

Prados

1,98

11,61

Linha de água

-

1,03

Áreas agrícolas

1,48

1,21

-

1,45

13,51

49,86

Áreas artificializadas
Total

4.4.3

Caracterização do Solo

De acordo com a Carta dos Solos do Nordeste de Portugal, (Agroconsultores e Coba, 1991), a unidade
de solo existente na área de implantação do projeto e infraestruturas associadas é do tipo Leptossolos
úmbricos de xistos e rochas afins (lux;Figura 35). Os Leptossolos Úmbricos são pouco desenvolvidos
e pobres, caracterizam-se por não apresentarem aptidão para uso agrícola e uma aptidão marginal
para exploração florestal. Apresentam uma média-alta erodibilidade e uma suscetibilidade moderada
aos processos desestabilizadores que possam favorecer agentes erosivos.
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Figura 35 - Distribuição das unidades pedológicas existentes na área de estudo do Reequipamento
do Parque da Bulgueira (assinalado a vermelho a área de implantação; Fonte: Extrato da Carta de
Solos do Nordeste de Portugal).

4.4.4

Capacidade de Uso do Solo

De acordo com a Carta de Capacidade de Uso do Solo, a área de implantação do projeto e
infraestruturas associadas (representado a vermelho no mapa; Figura 36) e envolvente encontra-se
classificada como classe F (utilização não agrícola, com aptidão razoável de uso florestal).
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Figura 36 – Extrato da Carta de Capacidade de uso do solo na área de estudo do Reequipamento do
Parque da Bulgueira (assinalado a vermelho a área de implantação; Fonte: APA, Adaptado da Carta
de Uso do Solos).

4.5

Geologia e Geomorfologia

4.5.1

Geologia

4.5.1.1 Geologia Regional
A área em estudo localiza-se na Zona de Galiza Trás-os-Montes (ZGTM), que compreende unidades
estruturais

alóctones

metassedimentares

e

e

parautóctones

(Figura

vulcano-sedimentares

do

37).

Estas

Paleozóico

últimas

consistem

inferior,

com

em

rochas

características

litoestratigráficas similares às unidades autóctones, embora com maior espessura (Sant’Ovaia, H. et
al., 2011).
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A caracterização estratigráfica, geoquímica e estrutural da região, conduziu à individualização de
dois domínios estruturais principais, separados por um carreamento: Domínio Estrutural de Três
Minas (DETM), na base, e Domínio Estrutural de Carrazedo (DEC), no topo (Sant’Ovaia, H. et al.,
2011).
Para estes autores, O DETM, compreende duas unidades litoestratigráficas com algum contraste
entre si, sendo a Unidade das Fragas Negras (SFN), com idade provável do Silúrico inferior a Silúrico
superior, a unidade que constitui a base e que se encontra na área em estudo (Figura 38). Esta
Unidade litológica aflora em estreitas faixas alternadas como resultado

de uma repetição por

dobramento apertado com orientação N120E, com plano axial subvertical e eixo sub-horizontal, com
vergências variáveis.
A Unidade da Fragas Negras é constituída por quartzofilitos e filitos cinzentos a negros, com
intercalação de liditos, que passam por vezes, lateralmente, a quartzitos cinzentos. Ocorrem algumas
intercalações de rochas calcossilicatadas e rochas carbonatadas negras. A abundante presença de
matéria orgânica em litologias argilosas, siliciosas e carbonatadas representa a característica
litológica mais notável (Sant’Ovaia, H. et al., 2011).
Segundo estes autores, no sector a Oeste da Falha Verin-Chaves-Régua-Penacova (FVCRP), onde se
localiza a área em estudo, a Unidade das Fragas Negras apresenta maior predominância de filitos.
Ocorrem ainda na região manchas isoladas de liditos e de rochas calcossilicatadas, nomeadamente
a EES de Trandeiras, a NW e NE da localidade de Castanheira e a S da Aldeia do Ouro.
Para Sant’Ovaia, H. et al. (2011), a Unidade das Fragas Negras é circundada, do mais antigo para o
mais recente, por Rochas Granitóides Hercínicas e por Metassedimentos do Paleozóico pertencentes
ao DEC, nomeadamente ao seu sub-domínio inferior, e que se passam a descrever sucintamente.
O Granito do Minhéu, Lagoa e Serapicos (granito de grão médio de tendência porfiróide, ’m),
pertencente aos “Granitos de duas micas sintectónicos”, ocorre a S e SSW e a E do local em estudo.
É um granito de duas micas, de grão médio e de tendência porfiróide, evidenciada pela presença de
alguns cristais de maiores dimensões de feldspato potássico, sendo ainda visíveis nódulos micáceos
de dimensões centimétricas.
O Granito de Gouvães da Serra e Barbadães (granito de grão grosseiro porfiróide, g) pertence aos
Granitos biotíticos com plagioclase cálcica, pós-tectónicos, apresenta uma matriz grosseira de onde
se destacam os megacristias de feldspato potássico com contornos mal definidose a ocorrência de
quartzo globular. Esta unidade contacta com a Unidade das Fragas Negras a SSE e encontra-se
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separada do Granito de Vila Pouca de Aguiar, através de falha com orientação NNE-SSW, ao longo
da qual ocorrem alguns filões.

Figura 37 – Esquema Tectono-Estratigráfico de Portugal (SGP, 1982)
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Figura 38 – Geologia Regional (extrato da Carta Geológica, Folha 6-D, Vila Pouca de Aguiar, na
escala de 1/50 000 e respetiva legenda).

O Granito de Vila Pouca de Aguiar (granito de grão médio a grosseiro porfiróide, mg) também
pertence aos Granitos biotíticos com plagioclase cálcica, pós-tectónicos e apenas contacta com a
Unidade das Fragas Negras na localidade de Trandeiras. Representa a fácies mais representativa do
maciço de Vila Pouca de Aguiar, com cerca de 135 km2, é caracterizada pela presença de raros
encraves arredondados a elípticos e os filões de quartzo, com direcção NNE-SSW, são os mais
comuns.
A Unidade de Vale de Égua, Metassedimento do Paleozóico do DEC, ocorre a N da Unidade das Fragas
Negras, sendo o contacto mais a W efectuado através de um possível carreamento e mais a E através
de uma falha de orientação E-W, a falha de Parada de Monteiros, com vários quilómetros de extensão
e com ocorrência de filão de quartzo em quase toda a sua extensão.
Esta Unidade individualiza-se em duas sub-unidades, sendo que a Sub-unidade de Rancho (SRa), no
topo da Unidade, é constituída por uma predominância de litologias negras, nomeadamente, filitos
cinzentos, xistos negros e raros liditos, que passam lateralmente a quartzitos cinzentos. Ocorrem
agumas intercalações de rochas calcossilicatadas e alguns níveis de listrados quartzofeldspáticos.
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Ocorrem ainda inúmeros filões de natureza aplito e/ou pegmatítica com orientações bastante
diversificadas.
De referir ainda a existência de filões de natureza diversa, com orientações diversificadas, desde
NNW-SSE a NNE-SSW, NE-SW, NW-SE, ENE-SSW e ainda alguns com orientação praticamente N-S.
Estes filões formam alinhamentos por vezes muito extensos e correspondem, geralmente, a
alinhamentos de fracturas regionais, como por exemplo o filão de orientação E-W que acompanha
uma estrutura frágil, já na Unidade do Granito do Minhéu, Lagoa e Serapicos (Sant’Ovaia, H. et al.,
2011).
Os filões de quartzo (q) são os mais abundantes na região, no entanto, ocorre ainda um filão pórfiro
granítico (µ), a N de Castanheira, e que acompanha uma falha de orientação NW-SE. Imediatamente
a N de Castanheira, e antes do filão

pórfiro granítico, encontra-se cartografada uma pequena

ocorrência de um filão de natureza básica (). A N do vértice geodésico da Bulgueira ocorrem alguns
filões com orientações praticamente N-S, de natureza aplito e/ou pegmatítica (ap) (Sant’Ovaia, H.
et al., 2011).

4.5.1.2 Geologia Local
A visita ao local de implantação do Projeto comprovou o descrito na literatura da especialidade,
nomeadamente a presença de filitos, quartzitos e, mais distante do local do Projeto, dos granitos
(Figura 39).
Os filitos são por vezes entrecortados por massas quartzosas de cor branca, por vezes leitosa. Foram
identificados filitos aflorantes (Figura 40) e, quando não aflorantes, o solo de cobertura apresenta
pouca espessura (Figura 41). Os filitos, rochas metassedimentares muito finas, têm coloração de
tons castanhos (Figura 42), devida à alteração, já que tendem a apresentar cores mais escuras,
entre os cinzentos e negros, devido também à presença de matéria orgânica.
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Figura 39 – Geologia Local (extrato da Carta Geológica, Folha 6-D, Vila Pouca de Aguiar, na escala
de 1/50 000 e respetiva legenda).

Figura 40 - Afloramentos de filitos (à esquerda um afloramento com rochas mais alterada e à direita
um afloramento com rocha medianamente alterada).
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Figura 41 - Solos de cobertura em diferentes localizações da zona em estudo.

Figura 42 - Amostras de filitos.

Localmente foi recorrente a observação de quartzo relacionado com segregações produzidas durante
o processo metamórfico e relacionado com preenchimento de fraturas (Figura 43). A cartografia
geológica consultada também aponta para a ocorrência de filões de quartzo associados a falhas, no
entanto, não foi observada nenhuma falha no local, apenas se observando os referidos
preenchimentos de fraturas.
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Figura 43 – Pormenores de ocorrências de quartzo observadas.

Os clastos de quartzo observados à superfície são de dimensão variada, desde os de dimensão
centimétrica (Figura 44) aos de dimensão decimétrica (Figura 45).

Figura 44 - Amostras de clastos de quartzo.

Figura 45 - Bloco de quartzo.
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4.5.2

Geomorfologia

4.5.2.1 Geomorfologia Regional
O local em estudo insere-se em domínios da Serra do Alvão, localizada a NW de Vila Real e a W de
Vila Pouca de Aguiar, a qual faz parte da cadeia montanhosa que se estende desde a Galiza até ao
Douro.
Esta serra apresenta um maior desenvolvimento segundo um eixo aproximado de NNE-SSW, sendo
um prolongamento para norte da Serra do Marão. Apresenta no geral, vertentes declivosas que
ajudam a delimitar uma zona aplanada de topo. O seu ponto mais alto corresponde ao Alto das
Caravelas, a 1 283 m de altitude.
A sudeste, a serra é delimitada pela depressão tectónica de Vila Pouca de Aguiar, na qual se encaixa
o rio Corgo (para sul daquela povoação) e o rio Avelames, afluente do rio Tâmega, cujo
desenvolvimento ajuda a delimitar a serra a SE e a norte, quando vira em direção ao rio Tâmega.
(Figura 46).
Este relevo é maioritariamente constituído por granitos e xistos, muitas vezes separados por
afloramentos de quartzitos. As fragas e os penhascos são elementos morfológicos que aqui marcam
presença de forma notória). Na fotografia da esquerda assinalam-se fragas rochosas, enquanto que
na fotografia da direita, a presença de bancadas mais resistentes no seio do substrato xistento
conduz à quebra de relevo no andamento das vertentes.
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Figura 46 - Mapa hipsométrico evidenciando a morfologia regional.

Figura 47 - Exemplos de relevos de dureza localizados nas imediações do local em estudo.

4.5.2.2 Geomorfologia Local
No que respeita à geomorfologia local, encontramo-nos num domínio de xistos com ocorrência de
quartzitos, que contacta a algumas centenas de metros para norte e para este, com o domínio de
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rochas graníticas. Consoante a dureza, grau de fracturação e características constituintes, estes
materiais desenvolvem formas de relevo distintas. Nos xistos mais duros (competentes) e nos
quartzitos, podem originar-se relevos de dureza.
O local em estudo localiza-se poucas centenas de metros para SE do marco geodésico de Bulgueira,
à cota próxima de 1 050 m, insere-se na faixa de terrenos que serve de topo à vertente NW da serra
do Alvão, que se desenvolve de forma expressiva e com um andamento próximo de NE-SW.
Contrastando com o modelado mais a norte, em domínios graníticos, assiste-se nesta zona a um
conjunto de vertentes declivosas, vincadas por uma rede de drenagem algo difuso, na qual
sobressaem as principais linhas de água, que tendem a desenvolver-se em vales do tipo V bem
encaixados (Figura 48).
No caso do local em estudo, este localiza-se na vertente norte do vale em que corre a ribeira de Ouro
e que se desenvolve para dentro da serra do Alvão, cortando a vertente NW da mesma. Este vale,
de alinhamento geral próximo do retilíneo faz suspeitar também uma dependência estrutural.
Os solos de alteração residual dos granitos são essencialmente arenosos enquanto que os dos xistos
se assumem mais siltosos e com alguma componente argilosa. Os primeiros tendem a desenvolver
perfis de alteração mais irregulares, por vezes com espessura métrica de solo de alteração residual,
enquanto que nos segundos, usualmente desenvolvem o horizonte superficial mais discreto (de
ordem centimétrica).
No que respeita às águas de circulação em terrenos de substrato granítico, mais próximo da
superfície existe uma tendência a desenvolver-se uma circulação em pequeno, típica dos meios
porosos, essencialmente condicionada pela fracturação do maciço e características intrínsecas desta
(densidade, espaçamento, preenchimento, comunicabilidade). Em profundidade, a circulação pode
ser em grande (típico de meios fissurados) e está condicionada por falhas, fraturas e eventuais filões.
Nos xistos, a circulação processa-se preferencialmente ao longo de falhas e fraturas e está assim
dependente do grau de fracturação, espaçamento e preenchimento destas. É mais passível de
acontecer ao longo das falhas mais extensas.
Estando o local em estudo localizado em domínios de rochas xistentas e atendendo a que na
observação local não se descortinaram estruturas tectónicas que permitissem ou potenciassem uma
situação de infiltração das águas de escorrência, está-se perante um cenário em que a infiltração
assume um valor reduzido, processando-se mais sobre a forma de escorrência superficial.
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Figura 48 - Mapa hipsométrico evidenciando a morfologia regional.

4.5.3

Ocorrências e Recursos Minerais

O Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), possui um sistema de informação de
ocorrências e recursos minerais portugueses (SIORMINP), onde se encontra compilada toda a
informação sobre as ocorrências, recursos minerais e reservas minerais existentes em Portugal.
O local em estudo encontra-se no concelho de Vila Pouca de Aguiar, distrito de Vila Real, onde se
encontram identificadas 23 ocorrências minerais (Tabela 58), constituídas por substâncias

e/ou

metais, de entre o lítio (Li), o quartzo (SiO2), o feldspato e o tungsténio (W), ao Ouro (Au), Prata
(Ag), Estanho (Sn) e Chumbo (Pb).
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Tabela 58 – Ocorrência Minerais no Concelho de Vila Pouca de Aguiar (Fonte:
http://geoportal.lneg.pt/geoportal/egeo/bds/siorminp/; consultado em junho 2020).
Ocorrência Mineral

Substâncias e/ou metais

Categoria
Recurso mineral

Concessões

Adagói

Lítio (Li)

Alto da Pardieira e Chousas

Quartzo (SiO2)

Mineral

Alto do Semuro

Quartzo (SiO2)

Mineral

Bezerral e Lameira do Fragão

Quartzo (SiO2)

Mineral

Borvilha

Quartzo (SiO2), Feldspato

Mineral

1196p

Boucinha do Sargaço

Tungsténio (W)

Mineral

796

Cabanelas

Quartzo (SiO2)

Mineral

1124p

Campo Mineiro de Jales
(Campo e Desvio)

Ouro (Au), Prata (Ag)

indicado

Recurso mineral
medido

--1098p, 1099p
...
1092p
1125p, 1129p
...

1728, 1729...

Costa do Soutelinho

Tungsténio (W)

Mineral

1296

Encosta do Penedo do Raio

Estanho (Sn)

Mineral

3206

Fraga do Estanho

Estanho (Sn)

Mineral

819

Fragas Negras

Quartzo (SiO2), Feldspato

Mineral

1091p

Gralheira (1)

Ouro (Au), Prata (Ag)

Lagoa (1)

Quartzo (SiO2), Feldspato

Mineral

1093p

Lagoa (2)

Quartzo (SiO2)

Mineral

1139p

Mineral

1858, 2340...

Mineral

2711, 2712...

Revel

Salgueiros

Seixinhos e Vale Ramilha

Sevivas I

Ouro (Au), Prata (Ag), Chumbo
(Pb)
Estanho (Sn), Ouro (Au), Prata
(Ag)
Quartzo (SiO2)
Chumbo (Pb), Ouro (Au),
Tungsténio (W)
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Recurso mineral préviável

Mineral

Mineral

1883, 1884...

1100p, 1101p
...
---

Ocorrência Mineral

Substâncias e/ou metais
Chumbo (Pb), Ouro (Au),

Sevivas II

Tungsténio (W)

Sódria e Guilhados
Três Minas (Lagos da
Ribeirinha)
Vale da Roda

Estanho (Sn)
Ouro (Au), Prata (Ag)
Quartzo (SiO2)

Categoria

Concessões

Mineral

---

Mineral

2470, 2471...

Recurso mineral
inferido
Mineral

1941, 1942 ...
1121p

Os recursos minerais, são extraídos quer de minas quer de pedreiras, sendo a existência de ambas
compilada pela mesma entidade (LNEG).
Tendo em conta a localização do projeto, e dados de 2015, no concelho de Vila Pouca de Aguiar
encontram-se registadas 60 pedreiras, no entanto, apenas 27 se encontram ativas, extraindo granito
(as restantes têm a licença caducada, estão inativas, abandonadas, suspensas ou em abandono).
Destas, nenhuma se situa na freguesia de Afonsim, onde pertence a localidade de Trandeiras e onde
se encontra o local em estudo. Na Tabela 59 encontram-se listadas apenas as pedreiras ativas.
Tabela 59 – Pedreiras ativas no Concelho de Vila Pouca de Aguiar (Fonte: http://www.dgeg.gov.pt;
consultado em junho 2020).
N.º
Pedreira
6559

Denominação

Entidade Registada

Substância

Freguesia

Alto das Bouças

Os Vilarinhos

Granito

Vreia de Jales

ornamental
4688

Aradeira

Central de Britagem Adifer

Granito

Lixa do Alvão

6716

Cabeço da Relva

Joé Carlos da Silva

Granito

Telões

Pedranossa

Granito

Telões

Extracção de Granitos da

Granito

Falperra

ornamental

Granicon

Granito

Rodrigues
6668

Cimo das Lameiras do
Rio

6729

Falperra

5133

Felgueira do Moço

Telões
Bragado

ornamental
6454

Fernão Paz

Irmãos Queirós

Granito

Bornes de Aguiar

ornamental
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N.º

Denominação

Entidade Registada

Substância

Freguesia

5087

Fojo nº 10

Britanteros

Granito

Bornes de Aguiar

5114

Fojo nº 12

Fernando Almeida & Filhos

Granito

Bragado

Pedreira

ornamental
5682

Fojo nº 15

Rodrigranitos

Granito

Sabroso de Aguiar

ornamental
3531

Fojo nº 4

Oliveira Rodrigues –

Granito para

Granitos de Pedras

calçada

Vreia de Bornes

Salgadas, Lda. (fundida)
4745

Fojos nº 2

Irmãos Queirós

Granito

Bragado

ornamental
5115

Fojos nº 4

Oliveira Rodrigues –

Granito para

Granitos de Pedras

calçada

Vreia de Bornes

Salgadas, Lda.
6476

Fojos nº 6

Oliveira Rodrigues –

Granito para

Granitos de Pedras

calçada

Bornes de Aguiar

Salgadas, Lda.
6545

Fraga do Bombo

Transgranitos

Granito

Vreia de Jales

6624

Fraga do Carvalhoto

Granitos do Corgo

Granito

Telões

ornamental
5775

5777

Freselha

Gato Mouro

José Manuel Oliveira

Granito

Rodrigues

ornamental

Granitos de Aguiar da Pena

Granito

Telões

Telões

ornamental
5783

Giesteira nº 3

António Carlos Oliveira

Granito rústico

Telões

Granito

Vila Pouca de

Rodrigues
6764

Gouvães

Iberdrola Generacion, SAU

Aguiar
6667

Pena Caibral

Fenta Granitos Unipessoal

Granito

Telões

6759

Regato dos Medronhos

Ambiobjecto - Granitos,

Granito

Vreia de Jales

Estudos e Projectos,

ornamental
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N.º
Pedreira
5181

5776

Denominação

Entidade Registada

Substância

Freguesia

Souto Sabroso nº 3

Pedranossa – Granitos

Granito

Bornes de Aguiar

Naturais

ornamental

Manuel Arlindo Sousa

Granito rústico

Telões

Graniaguiar – Granitos de

Granito

Bragado

Aguiar

ornamental

RG Rogranit Grantax -

Granito para

Granitos

calçada

Granvir – Granitos de Vila

Granito

Real

ornamental

Teixogueiro

Portelinha
5160

3445

6441

Tojo nº 14

Torre do Monte

Vale do Coelho

Vreia de Bornes

Bornes de Aguiar

No distrito de Vila Real existe uma área de reserva cativa, a Serra da Falperra (Granitos
ornamentais), com uma área de cerca de 1 775 ha, que abrange os concelhos de Vila Pouca de
Aguiar, Sabrosa e Vila Real (Dec. Reg. N.º 6/2009, D.R. n.º 65, Série I de 02/04/2009), e uma área
cativa, Pedras Salgadas (Granito), com uma área de cerca de 1 254 ha, que abrange os concelhos
de Vila Pouca de Aguiar e Chaves (Portaria n.º 766/94, D.R. n.º 194, Série I-B de 23/08/1994)
(Figura 49, à esquerda).
Após consulta do site da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), não se tem conhecimento de
trabalhos de prospeção e pesquisa de recursos minerais, concessões mineiras e áreas com período
de exploração experimental em atividade na área em estudo.
Segundo a Empresa de Desenvolvimento Mineiro (EDM), existem atualmente 199 antigas áreas
mineiras abandonadas, estando 19 localizadas no distrito de Vila Real (Figura 49, à direita), a saber:
Adória (1), Alto do Sião (10), Bessa (28), Borralha (31), Carris (39), Costas do Marão (51), Jales
(82), Ordes (111), Poço das Freitas (122), Santa Leucádia (142), Santo António de Penedono (151),
Tarouca (155), Três Minas (160), Vale das Gatas (168), Várzea de Trevões (172), Vieiros (173),
Vieiros de Penedono (174), Alto Figueira (200) e Ramalhosa (211).
Embora distantes, entre 13 a 27 km em linha reta, destacam-se 6 destas antigas áreas mineiras que
circundam o local em estudo:
▪

Borralha (31), freguesia de Salto, concelho de Montalegre, a 26 km de Bulgueira no sentido
NW;

▪

Poço das Freitas (122), freguesia de Ardãos e Bobadela, concelho de Boticas e que faz
fronteira com o concelho de Chaves, a 25 kmde Bulgueira, no sentido NNE;
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▪

Bessa (28), freguesia de Beça, concelho de Boticas, a N do concelho de Vila Pouca de
Aguiar e a cerca de 18,5 km de Bulgueira, no sentido N;

▪

Três Minas (160), freguesia de Três Minas, concelho de Vila Pouca de Aguiar, a cerca de
17,7 km de Bulgueira, no sentido EES;

▪

Adória (1), freguesia de Cerva e Limões, concelho de Ribeira de Pena, a 14,5 km de
Bulgueira, no sentido SW;

▪

Jales (82), freguesia de Jales, a 13 km de Bulgueira, no sentido SE.

Figura 49 - Áreas de reserva e cativas de Portugal Continental, em 2010, à esquerda (Fonte:
http://www.dgeg.gov.pt/, consultado em junho de 2020), e antigas áreas mineiras abandonadas, à
direita (Fonte: https://edm.pt/area-ambiental/inventariacao-de-areas-mineiras/, consultado em
junho de 2020 http://www.dgeg.gov.pt/).
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De acordo com o trabalho desenvolvido pelo LNEG em 2010 (Filipe, A. et al.), são várias as
ocorrências de recursos minerais no Distrito de Vila Real, desde pequenas a grandes dimensões,
desde metálicos e não metálicos a energéticos (Tabela 60).
Da Figura 48 à Figura 60, encontram-se ilustradas as ocorrências dos minerais identificados na
Tabela 60, em toda a abrangência do Distrito de Vila Real.
Tabela 60 – Ocorrência de Minerais Metálicos em todo o Distrito de Vila Real (Fonte: Filipe, A. et al.,
2010).
Mineral Energético

Mineral Metálico

Mineral Não Metálico

Urânio (U)

Ouro (Au)

Quartzo

Antimónio (Sb)

Feldspato

Titânio (Ti)

Lítio

Ferro (Fe)

Granitos e Rochas Similares

Manganês (Mn)

Xistos

Cobre (Cu)
Chumbo (Pb)
Zinco (Zn)
Estanho (Sn)
Nióbio (Nb)
Tântalo (Ta)

Figura 50 – Recursos de Minerais Energético: Urânio (sem escala associada) (adaptado de Filipe, A.
et al., 2010). Ocorrência de pequena dimensão no extremo NE do Distrito de Vila Real.
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Figura 51 – Recursos de Minerais Metálicos: Ouro e Antimónio (sem escala associada) (adaptado de
Filipe, A. et al., 2010). Ocorrências 1 (Três Minas), 5 (Campo Mineiro de Jales) e 6 (Gralheira) no
Distrito de Vila Real.

Figura 52 – Recursos de Minerais Metálicos: Titânio (sem escala associada) (adaptado de Filipe, A.
et al., 2010). Ocorrência de pequena dimensão no Distrito de Vila Real.
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Figura 53 – Recursos de Minerais Metálicos: Ferro e Manganês (sem escala associada) (adaptado de
Filipe, A. et al., 2010). Ocorrência 2 (Campo Mineiro de Vila Cova do Marão) no Distrito de Vila Real.

Figura 54 – Recursos de Minerais Metálicos: Cobre, Chumbo e Zinco (sem escala associada)
(adaptado de Filipe, A. et al., 2010). Ocorrências de pequena dimensão no Distrito de Vila Real.
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Figura 55 – Recursos de Minerais Metálicos: Estanho (sem escala associada) (adaptado de Filipe, A.
et al., 2010). Ocorrências de pequena dimensão no Distrito de Vila Real.

Figura 56 – Recursos de Minerais Metálicos: Tungsténio (Volfrâmio) (sem escala associada)
(adaptado de Filipe, A. et al., 2010). Ocorrências 2 (Borralha) e 3 (Vale das Gatas), nas localidades
de Montalegte e Sabrosa pertencentes ao Distrito de Vila Real.
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Figura 57 – Recursos de Minerais Metálicos: Nióbio e Tântalo (sem escala associada) (adaptado de
Filipe, A. et al., 2010). Ocorrências de pequena dimensão no Distrito de Vila Real.

Figura 58 – Recursos de Minerais Metálicos: Berílio (sem escala associada) (adaptado de Filipe, A. et
al., 2010). Ocorrência 1 (Monte da Alvorada) e ocorrência de pequena dimensão no Distrito de Vila
Real.
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Figura 59 – Recursos de Minerais Não Metálicos: Quartzo, Feldspato e Lítio (sem escala associada)
(adaptado de Filipe, A. et al., 2010). Ocorrências 2 e 3 (C) (Alto Barroso) no Distrito de Vila Real.

Figura 60 – Recursos de Minerais Não Metálicos: Granitos e Rochas Similares e Xistos (sem escala
associada) (adaptado de Filipe, A. et al., 2010). Não ocorrem xistos no Distrito de Vila Real, mas
ocorrem granitos: ocorrências G2 (Vila Pouca de Aguiar) e G3 (Sabrosa e Vila Pouca de Aguiar).
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4.5.4

Contratos de Prospeção e Pesquisa de Recursos Minerais, Concessões
Mineiras e Áreas com Período de Exploração Experimental

No “Guião de Pedreiras”, elaborado pela DGEG, temos que a exploração dos recursos minerais
(pedreiras) em Portugal tem grande impacto na economia, quer regional, criando-se postos de
trabalho por exemplo, quer nacional, devido às exportações.
As massas minerais são consideradas rochas e ocorrências minerais não qualificadas legalmente
como depósito mineral. Na Figura 61, encontra-se a localização das principais ocorrências de massas
minerais em Portugal Continental, já referidas anteriormente.

Figura 61 – Localização da Principais ocorrências de massas minerais (sem escala associada)
(Fonte: DGEG).
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Em termos de contratos de prospeção e pesquisa de depósitos de minerais metálicos e outros, como
se pode observar através da Figura 62, existem 5 ocorrências a registar no Distrito de Vila Real
(Tabela 61).

Figura 62 – Contratos de prospeção e pesquisa de depósitos minerais metálicos e outros (sem
escala associada) (Fonte: Ferreira, A., 2000).
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Tabela 61 – Contratos de prospeção e pesquisa de depósitos minerais metálicos e outros no Distrito
de Vila Real (Fonte: Ferreira, A., 2000).
N.º

Concessionário

Data

3

Minas Romanas – Sociedade Mineira, Lda.

23/07/1997

Au, Ag, As, Cu, Pb, Zn

22

Vidago, Melgaço & Pedras Salgadas

10/08/1999

Águas Minerais Naturais

27

Target Europe

-

Au, Ag, Cu, Pb, Zn

31

Águas de Carvalhelhos, S. A.

-

Águas Minerais Naturais

4.5.5

Recursos

Património Geológico

São várias as ocorrências naturais de elementos de geodiversidade, geossítios, que apresentam valor
científico excecional, constituindo assim um património geológico, bastante abrangente e com grande
significado um pouco por todos o País.
Os geossítios são locais onde os minerais, rochas, fósseis, solos ou geoformas, possuem
características próprias, de tal modo que permitem conhecer a história geológica do planeta. Além
do valor e interesse científico, podem também desenvolver um papel educativo e turístico de modo
sustentável para ser preservado, mas ao mesmo tempo, ser partilhado com a sociedade.

4.5.5.1 Locais de interesse Geológico
A nível regional, e tendo em conta a área em estudo, alargada ao concelho de Vila Pouca de Aguiar,
não existem, geomonumentos, locais com interesse geológico (progeo.pt, consultado em junho de
2020).

4.5.5.2 Geossítios
Os geossítios, locais com valor científico excecional, dividem-se em variadas categorias, desde
vulcanismo, sistemas cársicos e pegadas de dinossáurios, a bacias terciárias, granitóides prémesozóicos e neotectónica (geossitios.progeo.pt).
Existem 4 geossítios (Tabela 62) no concelho de Vila Pouca de Aguiar, a saber, Cortas Romanas de
Três-Minas (Galeria Cardoso Pinto – Corta da Ribeirinha) e Alto das Aguladeiras, na freguesia de
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Tresminas, Alvão (v. g. Milhéu), na freguesia de Parada de Monteiros/Pensalvos e Pedreira do Granito
de Telões, na freguesia de Telões.
Tabela 62 – Geossítios no concelho de Vila Pouca de Aguiar (geossitios.progeo.pt, consultado em
junho de 2020).

Designação

Categoria
Temática

Área

Coord.

Justificação do

geográficas

Valor Científico

41.494021

Mineralizações

Cortas

Mineraliza

4240

Romanas de

ções

m2

Três-Minas

auríferas

(Galeria

do norte

metassedimentos

Cardoso Pinto

de

silicificados (Dória

– Corta da

Portugal

1999). Trabalhos

-7.516926

Ribeirinha)

auríferas
associadas a

mineiros e
estruturas

(freguesia de

mineralizadas a

Tresminas)

teto das galerias
longitudinais

Alvão (v.g.

Relevo e

7815

Minhéu)

drenagem

m2

(freguesia de
Parada de
Monteiros,
Pensalvos)

fluvial no

41.549255
-7.688794

Este local
panorâmico da
Serra do Alvão, um

maciço

bloco soerguido do

ibérico

tipo push-up, é

português

dominante sobre a
escarpa de falha de
Chaves, permite
uma excelente
observação do
escalonamento das
superfícies quer no
bordo da Serra do
Alvão quer no
bordo PadrelaFalperra, permite
observar o percurso
do rio Tâmega após
o abandono a
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Fotografia

Designação

Categoria
Temática

Área

Coord.

Justificação do

geográficas

Valor Científico

Fotografia

depressão de
Chaves e o seu
encaixe.
Alto das

Mineraliza

750

Aguçadeiras

ções

m2

(freguesia de
Tresminas)

auríferas

41.515183
-7.555111

Dobra deitada em
liditos no Alto das
Aguçadeiras.

do norte

Estrutura geológica

de

em unidades

Portugal

metassedimentares
associadas a
mineralização
aurífera (M.A.
Ribeiro, 1998)

Pedreira do

Transvers

Granito de

al à zona

Telões

de

(freguesia de
Telões)

0 m2

41.454054
-7.699694

A compreensão da
génese dos granitos
é um elemento

cizalhame

fundamental para a

nto

compreensão dos

varisco em

últimos estádios da

Portugal

evolução
geodinâmica do
Varisco Ibérico.
Esta pedreira

-

permite ainda
abordar o conceito
da formação de
cristais, devido aos
excelentes
exemplos de
cristais de quartzo
de grandes
dimensões.
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4.5.6

Tectónica e Sismicidade

No quadro global da tectónica de placas, Portugal Continental encontra-se inserido na placa
Eurasiática, relativamente próxima da fratura Açores-Gibraltar que constitui fronteira entre aquela
placa e a placa Africana. Neste contexto, Portugal pertence à subplaca ibérica separada da restante
área continental europeia pela cadeia pirenaica. Ao localizar-se numa posição de transição entre a
fronteira de placas África-Ibérica e as regiões interiores continentais mais estáveis do noroeste da
Europa, o território português é afetado por duas grandes zonas de atividade sísmica, designadas
por ação sísmica do tipo 1 e ação sísmica do tipo 2. A primeira refere-se a sismos locais, de magnitude
moderada e pequena distância focal, resultante da acumulação de tensões e do desenvolvimento de
deformações tectónicas atuais, no interior da placa Eurasiática onde o território de Portugal
Continental se insere. A sismicidade interplaca, do tipo 2, refere-se a sismos distantes, com epicentro
no mar e no geral de grande magnitude, com origem na zona de junção das placas Eurasiática e
Africana, sendo os sismos gerados na «Zona de fratura Açores – Gibraltar».
Pode observar-se na Figura seguinte, a intensa fraturação presente entre Chaves e Vila Real,
salientando-se os acidentes mais importantes na envolvente regional ao local em estudo.

Figura 63 – Extrato da Carta Neotectónica de Portugal (à escala 1/1.000.000) e respetiva legenda
(Fonte: IGM, 1988), sobreposta à Carta Geológica de Portugal (à escala 1/500.000) (Fonte: SGP,
1992) (sem escala associada).

A Carta Geológica 6D é caracterizada pela intensa fracturação presente. Os acontecimentos frágeis
dominam a região e apresentam direções N-S, NW-SE, NE-SW, NNW-SSE, NNE-SW, e ainda, embora
raramente, praticamente W-E.
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De todos estes acidentes tectónicos, destaca-se o grande acidente datado do Hercínico, a falha Verín
(Espanha) – Chaves – Régua – Penacova (FVCRP), nucleada na fase de deformação D3 e reativada
depois, como falha de desligamento (Baptista, 1998 em Sant’Ovaia, H. et al., 2011). A fase D3 atuou
a nível regional, gerando dobramentos de eixo sub-horizontal e plano axial N100º a N120º
subvertical, e afetando ainda os granitóides sintectónicos. A FVCRP é um exemplo do sistema de
falhas de orientação NNE-SSW, e controlou a instalação do maciço granítico pós-tectónico de Vila
Pouca de Aguiar. A área afetada é marcada por um vale que é limitado a E pela Serra da Padrela e
para W pela serra do Alvão. Este vale é controlado estruturalmente pela FVCRP, o que implicou a
presença de depressões e origem tectónica (Vidago, Pedras Salgadas e Telões), alinhadas ao longo
do traçado da falha e que podem ser consideradas como bacias de desligamento, associadas a uma
componente horizontal de movimentação da falha (Cabral, 1995 em Sant’Ovaia, H. et al., 2011).
Esta falha apresenta vários sectores: troço Peso da Régua – Vila Pouca de Aguiar, depressão de
Chaves e troço Mortágua – Barreiro de Besteiros. O troço que se encontra mais próximo da área em
estudo respeita a Peso da Régua - Vila pouca de Aguiar, inclui as depressões de Vila Real e Telões e
corresponde a uma estrutura ativa, por reativação de uma zona de cisalhamento tardivarisca em
desligamento esquerdo, com uma faixa de deformação de 4 a 5 km de largura onde se identifica
uma “superfície de deslizamento principal” (Cabral, J., 1995).
Do ponto de vista sísmico, a Carta de Intensidades Sísmicas Máximas observadas em Portugal
Continental entre 1901 e 1972, que tem por base o traçado de isossistas para as principais ações
sísmicas registadas no nosso país, com epicentro na falha “Açores-Gibraltar” ou na “Falha do Baixo
Tejo”, indica que a intensidade sísmica máxima registada, na área em estudo, foi de grau VI na
escala de Mercalli Modificada (1956) (Figura 64).
De acordo com a correspondência da Escala de Mercalli Modificada com a Escala Macrossísmica
Europeia (EMS98) recomendada pela Comissão Sismológica Europeia (ESC) na definição de uma
intensidade VI, os efeitos produzidos são ligeiramente desastrosos: muitas pessoas assustam-se e
correm para fora de casa, alguns objetos caem e muitas habitações sofrem danos ligeiros não
estruturais como pequenas fendas nas paredes e queda de pedaços de estuque (Baptista, M. A. et
al., 2005).
A delimitação das zonas sísmicas do território continental na qual está indicada a área de
implementação do projeto, revela que a mesma recai na zona sísmica D (Figura 64), a de menor
perigosidade sísmica. Para esta zona, o valor do coeficiente de sismicidade, α = 0,3.
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A natureza dos terrenos foi sistematizada através do RSAEEP (Decreto-Lei n.º 235/83 de 31 de Maio),
em três grandes tipos (I, II e III). No local em estudo e tendo em conta o substrato em presença, o
terreno pode ser considerado do Tipo I, rochas e solos coerentes rijos.
Para um período de retorno de 1000 anos, com base em estudo experimental, determinaram-se os
seguintes valores:
▪

Aceleração > 75 e < 100 cm/s2;

▪

Velocidade > 6 e < 10 cm/s;

▪

Deslocamentos > 3 e < 4 cm.

Figura 64 – Delimitação das zonas sísmicas de Portugal Continental (à esquerda) e Intensidades
sísmicas registadas em território nacional continental (à direita) (sem escala associada).

4.6

Água (Recursos Hídricos)

4.6.1

Recursos Hídricos Superficiais

A área em estudo enquadra-se na região hidrográfica do Douro (RH3), uma região hidrográfica
internacional com uma área de 19.218 km2 em Portugal, e que inclui as bacias hidrográficas do rio
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Douro e das ribeiras de costa, incluindo as respetivas águas subterrâneas e águas costeiras
adjacentes (APA, 2019) (Figura 65).

Figura 65 – Delimitação geográfica da região hidrográfica do Douro (APA, 2019).

Segundo a APA (2019), a região hidrográfica do Douro (RH3) é a região hidrográfica internacional
mais extensa, em termos de área, da Península Ibérica, sendo a secção oeste pertencente ao
território português, onde se inclui também parte da bacia hidrográfica do rio Douro Internacional
(Figura 66).
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Figura 66 – Delimitação geográfica da bacia hidrográfica do rio Douro Internacional (APA, 2019).

As massas de água da RH3, distribuídas pelas suas diferentes categorias, constam da Tabela 56
(APA, 2019).
Tabela 63 – Massas de água superficiais por categoria na RH3 (APA, 2019).
Categoria

Naturais

Fortemente modificadas

Artificiais

Total

Rios

356

9

2

367

Albufeiras

-

20

-

20

Águas de transição

1

2

-

3

Águas costeiras

2

-

-

2

Descrevem-se sucintamente as principais linhas de água existentes a nível regional.
O rio Douro é o terceiro maior rio da Península Ibérica em termos de comprimento, depois do Tejo e
do Ebro. Nasce na serra de Urbion, na Cordilheira Ibérica, a cerca de 1700 m de altitude e tem um
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curso com uma extensão de 927 km (APA, 2019). No que concerne ao distrito de Vila Real, o rio
Douro efetua a fronteira entre aquele e o distrito de Viseu.
A área de estudo encontra-se inserida na bacia hidrográfica do Tâmega. Este rio atravessa o sector
superior esquerdo da Folha Geológica 6-D e os seus principais afluentes da margem esquerda são
os rios Avelames e Louredo, com nascentes na serra do Alvão, e a ribeira de Oura que nasce na
vertente ocidental da serra da Padrela.. O forte controlo tectónico da rede hidrográfica do Douro,
nomeadamente o exercido pela zona de Falha Penacova-Régua-Verin, evidencia-se pelos traçados
retilíneos das principais linhas de água de orientação NNE-SSW, ENE-WSW e WNW-ESE, pelas
mudanças bruscas de direção do rio Avelames e da ribeira de Oura, assim como pelas diversas
ocorrências hidrominerais nas margens e leitos do rio Avelames, ribeira de Oura e ribeira de Reigaz
(Sant’Ovaia, H., 2011).
Na área influência do Projeto encontram-se cartografadas algumas linhas de água (Figura 48), com
orientação preferencial NNE e NNW, no entanto não apresentam expressão significativa, já que a sua
presença se deve às águas de escoamento superficial na época pluviosa e à sua posição acima do
nível freático. Este escoamento é maximizado devido à natureza dos solos xistentos. A infiltração
torna-se predominante em relação ao escoamento, quando existe alteração da litologia e as linhas
de água percorrem terrenos de natureza granítica, já fora da área de influência do Projeto.

4.6.2

Recursos Hídricos Subterrâneos

Em termos hidrogeológicos, a área em estudo situa-se na unidade hidrogeológica do Maciço Antigo
(Maciço Ibérico ou Maciço Hespérico), que se encontra representado desde o norte de Portugal ao
sul no Baixo Alentejo. Na zona norte do País, apenas se tem conhecimento de um sistema aquífero,
o sistema de Veiga de Chaves (A1), que pertence à Bacia Hidrográfica do Douro e ocorre no concelho
de Chaves numa área de 16 km2 (ver Figura abaixoFigura 67).
As formações aquíferas dominantes são as aluviões e os depósitos de terraços do Plio-Plistocénico,
cujas litologias principais são as cascalheiras, areias finas a grosseiras com calhaus e argilas (Figura
68). É um sistema aquífero multicamada, que na parte superior se apresenta livre a confinado, e na
parte inferior, apenas confinado.
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Figura 67 – Unidades Hidrogeológicas de Portugal Continental (Fonte:
https://snirh.apambiente.pt/index.php?idMain=4&idItem=3&idISubtem=link4a).
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Figura 68 – Enquadramento litoestratigráfico do sistema aquífero Veiga de Chaves (Fonte: Almeida,
C., 2000).

É um aquífero poroso e apresenta uma produtividade de 1,5 l/s (mediana) e uma transmissividade
de 42 m2/dia (mediana). O aquífero profundo recebe recarga por drenância do aquífero superficial,
sendo observável um atraso de cerca de 3 meses na resposta dos níveis ao início da recarga
(Almeida, C., 2000).
Segundo estes autores, as águas têm características cloretadas-bicabornatadas sódicas e sódicocálcicas (Figura 69). Os cloretos excedem em quase 75% o VMR (valor máximo recomendável),
definido no Anexo VI do Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de agosto, mas não excedem o VMA referido
no Anexo I do mesmo diploma, considerando-se assim, águas conformes para abastecimento público.
As análises demonstraram que 68% das águas pertencem à classe C1 e as restantes às classes C2 e
C3, ou seja, risco baixo a alto de salinização dos solos. Considera-se assim, que a maior parte das
águas se encontra conforme para ser utilizada na agricultura, dependendo do tipo de solo onde será
utilizada:
▪

C1, água de baixa salinidade, que pode ser utilizada para irrigação na maioria do tipo de
culturas, em quase todos os tipos de solos;

▪

C2, água de média salinidade, que pode ser utilizada sempre quando houver uma
lixiviação moderada de sais;
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▪

C3, água de elevada salinidade, que pode ser utilizada em solos com drenagem
deficiente.

▪
Figura 69 – Diagrama de classificação das águas para uso agrícola (Fonte: Silva, I. N., et al., 2011).

O sistema aquífero de Veiga de Chaves, apresenta um risco médio a alto em termos de
vulnerabilidade à poluição (classe V4 a V3), dada a sua constituição litológica, ou seja, sedimentos
não consolidados que podem ou não apresentar ligação hidráulica com a água superficial.
Não foram identificadas na área de afetação do projeto captações ou nascentes de água subterrânea.

4.7

Ar e clima

4.7.1

Clima

Portugal Continental encontra-se compreendido entre as latitudes 37º e 42º N, situado nas regiões
de transição da zona dos anticiclones subtropicais para a zona das depressões subpolares.
A zona dos anticiclones subtropicais, associada a altas pressões (divergência à superfície e
subsidência do ar), corresponde à zona desértica do hemisfério Norte e corresponde ao Anticiclone
dos Açores no Oceano Atlântico. Este anticiclone apresenta geralmente, uma maior intensidade para
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Norte e Oeste no Verão e para Sul e Leste no Inverno. Na zona de transição dos anticiclones
subtropicais para a zona das depressões subpolares (frente polar do Atlântico, na linha média a 60º
de latitude), os ventos dominantes são de Oeste associada a uma componente meridional na direção
do polo. A zona de transição sofre uma migração para o polo no Verão e uma migração para o
equador no Inverno (atingindo nesta última o território de Portugal Continental).
Durante o Inverno, o território de Portugal Continental, especialmente a região Norte, está sob
influência das depressões subpolares e ainda sob a eventual influência do Anticiclone dos Açores
(com ar tropical marítimo transformado em polar continental quente e seco, ou com ar quente e seco
de origem superior). Durante o Verão, o território continental está, principalmente, sob a influência
da depressão de origem térmica, que se estabelece sobre a Península Ibérica de Abril a Setembro
(ar quente e seco de origem continental ou tropical marítimo continentalizado.
Devido ao Anticiclone dos Açores, o vento é geralmente de quadrante Norte, dependendo a direção
e intensidade da existência de baixas pressões a Leste da costa ocidental. Resultante, geralmente,
da depressão de origem térmica que se forma nos meses quentes, a parte ocidental do território está
sujeita a vento muito fresco do quadrante Norte (nortada). A zona Sul está sujeita a vento de Leste
(levante), moderado a forte, com origem num anticiclone sobre a Europa Ocidental e uma depressão
sobre o litoral da África do Norte.
Adicionalmente, o clima em Portugal Continental é influenciado por um dos ramos terminais da
Corrente do Golfo, que passa entre a costa ocidental da Península Ibérica e os Açores. Localmente,
a orografia, a influência do Oceano Atlântico e a continentalidade podem ser responsáveis por
variações significativas da temperatura do ar e precipitação, por exemplo. Com exceção da Serra da
Estrela, a altitude em Portugal Continental, varia entre os 1000 m e os 1500 m, estando as regiões
mais afastadas do Oceano Atlântico a cerca de 220 km.
De acordo com o Atlas do Ambiente, a precipitação total no local do projeto varia entre 1200 e 1400
mm anuais, sendo que a temperatura média compreende-se entre os 10,0 ºC e os 12,5 ºC.
A rede meteorológica compreende um conjunto de estações que, de acordo com o tipo de medição,
se classificam como:
▪

climatológicas, onde se monitoriza as variáveis precipitação, velocidade e direção do vento,
evaporação, radiação solar, temperatura e humidade relativa do ar;

▪

udográficas, que são uma simplificação das anteriores, por nelas se monitorizar apenas a
precipitação e a velocidade, direção e velocidade do vento.

As estações meteorológicas de Santa Marta da Montanha (04K/02G; udográfica) e Minas de Jales
(05L/02C; climatológica), do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), são as
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mais próximas da área de estudo.
Tabela 64 - Dados da variável climatológica precipitação recolhida na estação de Santa Marta da
Montanha. (SNIRH, 2017). Valores médios entre janeiro de 1945 e maio de 2020.
Variável

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Precipitação (mm) 237,7 195,5 189,5 146,4 128,9 68,2 27,1 35,7 82,5 166,5 197,9 227,5

Tabela 65 - Dados de temperatura média na estação da Barragem de Minas de Jales (SNIRH, 2020).
Valores médios entre janeiro de 1969 e março de 2020.
Variável

Jan Fev Mar Abr Mai

Temperatura (º C)

4,6

5,6

7,7

9,1

Jun

Jul

Ago Set

Out

12,3 16,8 20,1 19,9 17,4 12,3

Nov Dez
7,9

5,3

A partir da observação das Tabelas anteriores podemos dizer que o clima da área de estudo
apresenta:
▪

Elevada concentração da precipitação na estação fria e uma quase ausência nos meses mais
quentes, em que o período de maior pluviosidade é o que vai de novembro a janeiro e o de
menor o de Julho a Agosto;

▪

Temperaturas mais elevadas são observadas no período de Junho a Setembro e as
temperaturas mais baixas observadas no período que vai de dezembro a fevereiro.

4.7.2

Alterações climáticas

O aquecimento global do planeta constitui uma das grandes preocupações da humanidade, pelas
suas consequências negativas e significativas em vários domínios da dinâmica da biosfera. As
alterações climáticas verificadas atualmente, provocadas sobretudo pelas emissões dos gases com
efeito de estufa decorrente das atividades humanas, originaram já o esforço concertado de
estratégias para a sua redução, envolvendo a generalidade dos países do globo.
Em 2015 foi publicada a RCM n.º 56/2015, de 30 de julho, que aprova o Quadro Estratégico para a
Política Climática (QEPiC), o Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC 2020/2030), a
Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020) e cria a Comissão
Interministerial do Ar e das Alterações Climáticas (CIAAC).
Os objetivos, âmbito apresentados na RCM n.º 56/2015 são:
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▪

QEPiC:
o

Promover a transição para uma economia de baixo carbono, gerando mais riqueza e
emprego, contribuindo para o crescimento verde;

▪

o

Assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões de GEE;

o

Reforçar a resiliência e as capacidades nacionais de adaptação.

PNAC 2020/2030:
o

assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões nacionais de gases
com efeito de estufa, de forma a alcançar uma meta de redução de emissões de 18% a -23%, em 2020, e de -30% a -40%, em 2030 relativamente a 2005.

▪

ENAAC 2020:
o

estabelece os objetivos, as atividades e o modelo de organização e funcionamento
da estratégia até 2020, tendo em vista um país adaptado aos efeitos das alterações
climáticas,

através

da

contínua

implementação

de

soluções

baseadas

no

conhecimento técnico-científico e em boas práticas.
O PNAC2030 foi revogado, com efeito a partir de 1 de janeiro de 2021, pela RCM n.º 53/2020 que
aprova o Plano Nacional de Energia e Clima 2030 (PNEC2030). O mesmo diploma prorroga a ENAAC
até 31 de dezembro de 2025. As metas de redução de emissões de gases com efeito de estufa
apresentadas no PNEC2030 contemplam -45 % a -55 % em 2030, -65 % a -75 % em 2040 e -85 %
a -90 % em 2050, relativamente aos níveis de 2005 em linha com o Roteiro para a Neutralidade
Carbónica 2050 aprovado pela RCM n.º 107/2019.
O último inventário nacional (1990 – 2018) estimou o total de emissões de GEE em 2016 (incluindo
emissões indirectas de CO2 e excluindo emissões resultantes de uso do solo, alterações do uso do
solo e floresta) em aproximadamente 67,4 Gg CO2eq10, representando um aumento de 15,0%
comparado com 1990 (APA, 2020).
De acordo com o inventário apresentado, o setor da energia representou, em 2018, cerca de 72%
do total de emissões, sendo que a produção de eletricidade e calor representou 23% do total das
emissões, refletindo a dependência dos combustíveis fósseis e o aumento do consumo de energia
(APA, 2020).

10 Dióxido de carbono equivalente.
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4.7.3

Qualidade do Ar

Enquadramento
A qualidade do ar, conceito que traduz o grau de poluição na troposfera e que se manifesta na
degradação da saúde humana (com os efeitos já anteriormente apresentados na Tabela 45),
degradação de ecossistemas, chuvas ácidas e alterações climáticas, é diretamente proporcional à
quantidade e tipo de poluentes diretamente emitidos (tais como o CO, CO 2, NO, NO2, SO2, PM2.5 e
PM10) ou que se formam após reação química na troposfera (de que são exemplo o O3, H2O2, HNO3,
SO3, H2SO4 e PAN) (Crutzen, 1994) (Tabela 32). Os poluentes primários poderão ter origem antrópica
ou natural, sendo que a importância desta última fonte tem decrescido, quando comparada com o
conjunto das emissões resultantes da atividade humana, nas suas diferentes vertentes, contribuindo
para a saturação dos processos atmosféricos de remoção destes poluentes. Torna-se, desta forma,
necessário promover uma adequada gestão da qualidade do ar, intervindo na prevenção e controlo
de emissões antrópicas.
Em Portugal, o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro e o Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de
abril, constituem o enquadramento da política de gestão do ar em Portugal. No âmbito da qualidade
do ar, o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, cuja última alteração foi pelo Decreto-Lei n.º
47/2017, de 10 de maio, enumera os poluentes atmosféricos que devem ser considerados no âmbito
do regime de avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente, nomeadamente o SO2, NO2, NOx,
partículas em suspensão (PM10 e PM2,5), Pb, O3, C6H6, CO, PAH, Cd, As, Ni e Hg.
A Tabela 66 indica o enquadramento legislativo dos valores limites (VL) dos poluentes atmosféricos,
para protecção da saúde humana, objecto de medição no âmbito da gestão da qualidade do ar no
regime legal português no período de estudo considerado, assim como os seus valores absolutos.
Tabela 66 - VL de poluentes atmosféricos para protecção da saúde humana. Decreto-Lei n.º
102/2010, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2017.
Poluente

Data de

Período considerado

Valor limite /valor Alvo (μg/m3)11

Uma hora

200 (não exceder mais de 18 vezes em cada

cumprimento
NO2



2010

ano civil)

11 À temperatura de 293 K e à pressão de 101,3 kPa.
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Poluente

Data de

Período considerado

Valor limite /valor Alvo (μg/m3)11

Uma hora

350 (não exceder mais de 24 vezes em cada

cumprimento
SO2



2005

ano civil)
PM10



Vinte e quatro horas

2005

50 (não exceder mais de 35 vezes em cada ano
civil)

Pb



2005

Ano civil

0,5

C6H6



2010

Ano civil

5

CO



2002

Máximo diário das

10 000

médias octo-horárias
O3



2010

Máximo diário das

120 (não exceder em mais de 25 dias por ano

médias octo-horárias

civil, calculados em média em relação a 3
anos)

No presente estudo serão consideradas as margens de tolerância (MT) dos poluentes abrangidos, de
acordo com a Tabela 66. Adicionalmente, será analisada a monitorização do ar ambiente,
relativamente ao O3, de acordo com o valor alvo (VA) definido a partir de 2010 estabelecido na
legislação.
Tabela 67 – Valores limite e margem de tolerância para os poluentes atmosféricos. Decreto-Lei n.º
102/2010, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2017.
Valor Limite + Margem de Tolerância (μg/m3)
Ano

2014 - 2018

SO2

NO2

PM10

Pb

CO

C6H6

350

200

50

0,5

10 000

5

Metodologia
Para caracterização da situação de referência, será estudado o período de tempo compreendido entre
2014 e 2018, por corresponder ao último período de 5 anos para o qual existem, à data do presente
estudo, dados da estação de monitorização da qualidade do ar disponível para utilização.
A qualidade do ar será estudada para cada ano, utilizando os dados amostrais provenientes das
estações de medição da rede de monitorização da qualidade do ar, nomeadamente a concentração
dos principais poluentes monitorizados, cuja eficiência de monitorização (EM) seja superior ou igual
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a 90% (de acordo com a legislação em vigor – Anexo II, Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de
setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2017, de 10 de maio). Assim, será realizada mediante a
consulta da Base de Dados Online sobre a Qualidade do Ar (APA, 2012) a:
▪

Análise dos valores obtidos nas das estações de medição aplicáveis e comparação com o
VL+MT e VA (O3) respeitante à protecção da saúde humana (Tabela 66), nomeadamente
número de excedências;

▪

Análise do índice diário de qualidade do ar, segundo a metodologia da Agência Portuguesa
do Ambiente (APA, 2012);

Análise da qualidade do ar (estações de monitorização)
Adoptando como referência o valor limite e margem de tolerância aplicável, serão contabilizados o
número de registos (horários, diários, valor máximo diário, consoante o poluente em estudo) acima
do VL+MT correspondente (RVL+MT). A eficiência de monitorização anual (EM) e o cálculo da % anual
de registos cuja concentração é superior ao VL+MT (RVL+MT) é dado por:
▪

 tm 
EM =    100 , em que tm, tempo de monitorização com aquisição de dados
 tt 

(horas) e

tt, tempo total (horas);

▪

R
RVL+ MT =  VL+ MT
 Rtotal


  100

, em que R>VL+MT, número de registos superiores ao VL+MT

correspondente e Rtotal, número total de registos existentes.
Análise índice diário de qualidade do ar
Será verificada e analisada a informação estatística disponibilizada para a zona de monitorização da
qualidade do ar onde se localiza a área de estudo.

4.7.4

Análise Situação de Referência

De acordo com os dados disponíveis na plataforma “The European Pollutant Release and Transfer
Register”12 não existem registos de fontes estacionárias relevantes de emissões de poluentes
atmosféricos na área envolvente à localização prevista para o projeto.

12 https://prtr.eea.europa.eu/#/home
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As principais fontes móveis existentes na zona envolvente ao projeto são as resultantes do tráfego
rodoviário local nas vias rodoviárias que servem as localidades na envolvente e do troço da A7
Autoestrada do Douro, a sul. O tráfego rodoviário contribui principalmente para a emissão de PM 10
nos motores diesel (formado nas regiões de uma chama onde a mistura local é rica, caracterizadas
por elevadas temperaturas, injeção excessiva de combustível e baixas concentrações de oxigénio)
(Martins, 2006), NOx (através do mecanismo térmico/Zeldovich e mecanismo de Fenimore) e CO
(combustão de misturas ricas e devido à dissociação do CO2) (Coelho et al, 2007).

Estações de monitorização
Foram utilizados os dados das medições efetuadas pela estação rural regional de fundo 13 de Douro
Norte (município de Vila Real) (atividade iniciada em fevereiro de 2004), por se localizar na zona
norte interior onde se localiza a área de estudo, numa zona com características semelhantes às da
área de implantação do projeto, ou seja, sem influência direta do tráfego. Esta realiza a medição de
NO, NO2,NOx, PM10, O3 e SO2.
Não foram analisados todos os dados da estação de medição selecionada, por não apresentarem
uma EM superior ou igual a 90%. Desta forma foram analisados os seguintes dados:
•

Ano 2014: a EM foi sempre superior a 90% para todos os poluentes considerados;

•

Ano 2015: a EM foi sempre inferior a 90% para todos os poluentes;

•

Ano 2016: a EM foi sempre inferior a 90% para todos os poluentes considerados;

•

Ano 2017: a EM foi sempre inferior a 90% para todos os poluentes considerados;

•

Ano 2018: PM10 e SO2 e O3.

As Figuras seguintes apresentam a concentração média amostral dos poluentes em estudo para o
período anteriormente definido, registada na estação de medição seleccionada.

13 Não localizada numa zona construída contínua ou em parte construída, não influenciada pelo tráfego
automóvel nem pela indústria, sendo o nível de poluição influenciado pela contribuição integrada de todas as
zonas fontes numa zona rural (Comissão, 2001).
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Figura 70 - Concentração média amostral das partículas < 10 μm.

Figura 71 - Concentração média amostral de

Figura 72 - Concentração média amostral de

dióxido de enxofre.

ozono.

Em 2018, as concentrações médias amostrais de PM10 e SO2 foram inferiores ao VL+MT (para o
restante período temporal não existem dados disponíveis). De acordo com a Figura seguinte não se
verificaram concentrações das médias amostrais de O3 e PM10 superiores ao VA ou VL+MT para o
período considerado, neste caso para o ano de 2018 (dada a disponibilidade dos dados).

pág. 206/ Fevereiro 2021 / EIA PROJETO REEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA BULGUEIRA

Figura 73 - N.º excedências de O3 e PM10 (APA, 2020).

Índice diário da qualidade do ar
Na Figura 74 são apresentados os resultados do cálculo do índice diário da qualidade do ar para a
zona do Norte Interior, na qual o projecto se insere.

Figura 74 – Resultados obtidos para o índice diário da qualidade do ar, entre 2014 e 2018 (INE,
2020). Para o ano de 2016 não existem dados disponíveis.
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Verifica-se que na maioria do período temporal de estudo considerado predomina uma qualidade do
ar classificada como “bom”. A qualidade do ar, segundo o resultado obtido para o índice diário na
área geográfica onde se localiza o projecto, no período compreendido entre 2014 e 2018, foi na
generalidade dos dias “médio” a “bom” (em média cerca de 98% por ano para o período considerado,
excluindo 2016 para o qual não existem dados).

4.8

Património

Considerando as caraterísticas do projecto, este trabalho tem um caráter geográfico pontual,
incidente no local de implantação dos 3 aerogeradores já construídos e a substituir por uma nova
unidade, e da subestação, mas também tem uma natureza linear, devido à construção de um
pequeno troço de vala de cabos, que vai ligar o novo aerogerador à subestação, e à beneficiação do
acesso existente.
A estratégia aplicada neste estudo dividiu-se em três etapas:
▪

Planeamento e levantamento bibliográfico de toda a informação disponível.

▪

Realização de prospeções arqueológicas, na área de implantação dos aerogeradores (AG 1
a AG 3) e da subestação, bem como, no traçado do caminho a beneficiar.

▪

Elaboração de um relatório final.

4.8.1

Metodologia

Os trabalhos arqueológicos foram executados segundo o Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos
(Decreto-Lei n.º 164/2014 de 4 de novembro de 2014), o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de
outubro, (Regulamentação dos Procedimentos de AIA), os Decretos-lei n.º 114/2012 e n.º 115/2012,
de 25 de maio de 2012 (Lei orgânica das Direções Regionais de Cultura e da Direção-Geral do
Património Cultural, respetivamente) e pretendem cumprir os termos de referência para o descritor
património arqueológico em estudos de Impacte Ambiental (Circular do Instituto Português de
Arqueologia, de 10 de setembro de 2004).
O pedido de autorização de trabalhos arqueológicos (P.A.T.A.) foi enviado à Direção Geral de
Património Cultural no dia 24 de junho de 2020, com a direção científica de João Albergaria.
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Os trabalhos realizados não se sobrepõem com outros trabalhos aprovados pelas Direções Regionais
de Cultura e pela Direção Geral de Património Cultural. A equipa técnica teve uma afetação de 100%
a este projeto.

4.8.1.1 Levantamento de informação

Escala de análise espacial
A situação actual do factor Património circunscreve uma pequena área de estudo, com a finalidade
de se elaborar o enquadramento histórico do território abrangido por este projeto e de integrar os
elementos patrimoniais registados nas prospeções arqueológicas.
A área de projeto corresponde à zona de implantação dos 3 aerogeradores (círculo com 200 m de
diâmetro), da subestação e ao corredor que acompanha o acesso viário a beneficiar (faixa com 20m
de largura) e um pequeno troço da vala de cabos (40m).
Na área do parque eólico, considera-se como área de impacte directo a zona de implantação
efetiva dos equipamentos (plataforma de instalação do aerogerador, bem como, a escavação da vala
de cabos ou dos acessos a beneficiar. A área de impacte indirecto equivale à restante zona
abrangida pela área de projeto prospetada.
Devido à especificidade deste projeto (área já intervencionada aquando da construção dos 3
aerogeradores, subestação e acessos viários), optou-se por não desenvolver o subcapítulo de
enquadramento histórico.

Recolha bibliográfica
O levantamento da informação de cariz patrimonial e arqueológico incidiu sobre os seguintes
recursos:
▪

Portal do Arqueólogo: Sítios (Base de Dados Nacional de Sítios Arqueológicos, doravante
designada Endovélico)14 da responsabilidade da Direcção Geral do Património Cultural
(DGPC);

14 http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios. O Código Nacional de Sítio (CNS) dá acesso á
ficha com a descrição do mesmo no Endovélico
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▪

Ulysses, sistema de informação do património classificado/DGPC

15

da responsabilidade da

Direcção Geral do Património Cultural (DGPC);
▪

SIPA, Sistema de Informação para o Património Arquitetónico16 da responsabilidade da
Direcção Geral do Património Cultural (DGPC) ;

▪

Património Geológico de Portugal: Inventário de geossítios de relevância nacional da
responsabilidade da Universidade do Minho17;

▪

Vias Romanas em Portugal: Itinerários18 da autoria de Pedro Soutinho;

▪

Googlemaps19;

▪

Revisão do Plano Director Municipal de Ribeira de Pena, publicado pelo Regulamento n.º
376/2009, Diário da República, 2.ª série, n.º 169 de 01/09/2009, 35515 – 35540, alterado
pelo Aviso n.º 1489/2017, Diário da República, 2.ª série, n.º 27 de 07/02/2017 e
parcialmente suspenso pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 86/2019, Diário da
República, 1.ª série, n.º 106 de 03/06/2019;

▪

Revisão do Plano Diretor Municipal de Vila Pouca de Aguiar publicada pelo Aviso n.º
12613/2012, Diário da República, 2.ª série, n.º 183 de 20/09/2012, 31979 – 32000,
corrigida pelo Aviso n.º 8810/2019, Diário da República, 2.ª série, n.º 97 de 21/05/2019 e
parcialmente suspensa pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 86/2019, Diário da
República, 1.ª série, n.º 106 de 03/06/2019;

▪

Câmara

Municipal

de

Ribeira

de

Pena:

Concelho:

Património

(http://www.cm-

rpena.pt/concelho/?id=6, 01/07/2020) ;
▪

Câmara Municipal de Ribeira de Pena: Ecomuseu: Património Cultural, 01/07/2020) ;

▪

Câmara

Municipal

de

Ribeira

de

Pena:

Município:

Urbanismo

(http://www.cm-

rpena.pt/municipio/?id=2008, 01/07/2020) ;
▪

Município de Vila Pouca de Aguiar: Município: Urbanismo: PDM – Plano Diretor Municipal
(https://cm-vpaguiar.pt/municipio/urbanismo/pdm-plano-diretor-municipal/, 02/07/2020);

▪

Município

de

Vila

Pouca

de

Aguiar:

Visitar:

O

que

Visitar/Fazer

(https://cm-

vpaguiar.pt/visitar/o-que-visitarfazer/, 02/07/2020) ;

15http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificadoou-em-vias-de-classificacao/geral/

16 http://www.monumentos.gov.pt/site/app_pagesuser/Default.aspx
17 http://geossitios.progeo.pt/index.php
18 http://viasromanas.pt/
19 https://maps.google.pt/
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▪

Bibliografia publicada sobre a região.

4.8.1.2 Análise toponímica
A análise dos topónimos recenseados na CMP 1:25 000 verificou a ausência de topónimos com
potencial significado arqueológico na área de projecto do empreendimento em estudo.

4.8.1.3 Prospeção arqueológica
As prospeções arqueológicas realizaram-se no dia 19 de julho de 2020, de forma sistemática, ao
longo de toda a área de projeto.
Os meios usados no trabalho foram: indumentária tradicional para prospeções arqueológicas (que
incluiu chapéu e casaco com sinalização), máquina fotográfica digital (a partir da qual se obtiveram
as imagens constantes no relatório) e cartografia impressa (implantação do parque nas respetivas
Cartas Militares de Portugal, no levantamento topográfico à escala de projeto de execução e na
imagem aérea).
Conforme consta no Formulário que acompanha o Pedido de Autorização de Trabalhos Arqueológicos,
o técnico responsável foi devidamente autorizado pelo promotor do Estudo de Impacte Ambiental
para realizar prospeções arqueológicas nos terrenos e responsabiliza-se por eventuais danos
causados pela atividade arqueológica. A sinalização e segurança foi efetuada conforme a legislação
prevista para este tipo de trabalhos de campo.
A documentação recolhida nos trabalhos de campo foi integralmente transposta para o atual
relatório. Como não foram recolhidos materiais arqueológicos no decorrer das prospeções
arqueológicas, não há necessidade de fazer qualquer depósito de materiais arqueológicos. Nesta fase
de avaliação ambiental não estão previstas ações de divulgação pública dos resultados obtidos nas
prospeções.

Visibilidade do terreno
O descritor de visibilidade do terreno encontra-se organizado em duas categorias subordinadas: a
primeira consiste numa análise geral da visibilidade do terreno, que permite distinguir as grandes
unidades de observação; a segunda distingue-se pela necessidade de pormenorizar o grau de
visibilidade boa do terreno.
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Tabela 68 - Graus de visibilidade do terreno.
Visibilidade má do terreno

1

Intransponível ao percurso pedestre.

Visibilidade mista do

2

Arvoredo denso, mas com o mato medianamente limpo.

terreno
Visibilidade média do

Facilita o percurso pedestre e a observação geral do terreno.
3

terreno
Visibilidade boa do

Arvoredo pouco denso e com vegetação acima do joelho.
Facilita o percurso pedestre e a observação de construções.

4

terreno

Arvoredo pouco denso e com vegetação abaixo do joelho.
Facilita o percurso pedestre, a observação de construções e de materiais
arqueológicos.

Solo urbano

5

Sem arvoredo, com vegetação abaixo do joelho, grande quantidade de
entulho e de lixo recente.
Observação de construções, mas superfície de solo original sem qualidade
de observação.

Aterros e escavações

6

Sem arvoredo, sem vegetação e com o terreno completamente revolvido.
Superfície do solo original sem qualidade de observação.

Área vedada

7

Intransponível ao percurso pedestre.

Terreno de forte

8

Percurso pedestre dificultado por questões de segurança.

9

Arvoredo pouco denso e vegetação rasteira

inclinação
Áreas de fogo e de
desmatação

Facilita o percurso pedestre, a observação de construções e de materiais
arqueológicos.

Tabela 69 - Grau de diferenciação do descritor 4.
Visibilidade mínima da

4.1

superfície do solo

Vegetação rasteira a cobrir a quase totalidade do solo.
Observação facilitada de construções, mas com identificação
difícil de materiais arqueológicos.

Visibilidade intermédia da
superfície do solo

4.2

Vegetação rasteira a cobrir parcialmente o solo.
Observação facilitada de construções e identificação razoável de
materiais arqueológicos.
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Visibilidade elevada da

4.3

superfície do solo

Solo limpo por trabalhos agrícolas recentes.
Observação facilitada de construções e de materiais
arqueológicos.

Ficha de sítio
O registo dos sítios com valor patrimonial identificados no decorrer dos trabalhos de campo é feito
numa ficha criada para este efeito.
A Ficha de Sítio encontra-se organizada em cinco grupos de descritores relacionados com os
seguintes objectivos:
▪

Identificação;

▪

Localização administrativa e geográfica;

▪

Descrição da Paisagem;

▪

Caraterização do material arqueológico;

▪

Caraterização das estruturas;

▪

Avaliação e classificação do valor patrimonial;

▪

Avaliação e classificação do valor de impacte patrimonial.
Tabela 70 - Grupo de descritores relacionado com a identificação de sítio.

Número

Numeração sequencial dos sítios identificados.

Designação

Nome do lugar identificado ou do topónimo mais próximo situado na mesma
freguesia.

CNS

Classificação Numérica de Sítios, atribuída na Base de Dados Endovélico
(DGPC).

Tipo de sítio

Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (DGPC).

Período

Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (DGPC).

Tipo de trabalhos

Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (DGPC).

realizados
Classificação oficial

Tipo de Classificação Oficial.

Legislação

Decreto-Lei que define a Classificação Oficial.

ZEP

Zona Especial de Protecção, com o Decreto-Lei que a define.
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Tabela 71 - Grupo de descritores relacionado com a localização de sítio.
Topónimo

Topónimo na CMP 1:25000 mais próximo situado na mesma freguesia.

Lugar

Nome do lugar situado mais próximo, considerando sempre as fontes orais.

Freguesia

Freguesia onde está localizado.

Concelho

Concelho onde está localizado.

Sistemas de Coordenadas

Datum Lisboa

C.M.P.

Número da folha da Carta Militar de Portugal esc. 1:25000

Tabela 72 - Grupo de descritores relacionado com a descrição da paisagem envolvente.
Acessibilidade

Tipo de Acessos e respectiva inventariação.

Âmbito geológico

Caracterização geológica sumária do local de implantação do sítio.

Relevo

Descrição sumária do relevo onde o sítio se encontra implantado.

Coberto vegetal

Descrição sumária da vegetação que cobre e circunda o sítio.

Uso do solo

Descrição do uso do solo no local implantação do sítio.

Controlo Visual da Paisagem

Descreve a amplitude da paisagem observável a partir do sítio.

Tipo de vestígios identificados

Caracterização dos vestígios que permitiram a identificação do sítio.

Tabela 73 - Grupo de descritores relacionado com a caraterização do material arqueológico.
Área de dispersão

Caracterização da área de dispersão do material arqueológico.

Tipo de dispersão

Caracterização da forma como o material arqueológico se distribui pela
área do sítio.

Tipo de material presente

Recenseamento dos tipos de material arqueológico observados no sítio.

Características do material

Descrição mais pormenorizada do material arqueológico observado.

identificado
Cronologia do material

Caracterização cronológica do material arqueológico observado.

identificado
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Tabela 74 - Grupo de descritores relacionado com a caraterização das estruturas.
Estado de conservação

Caracterização do estado de conservação das estruturas.

Descrição da planta e relação

Descrição da forma como as estruturas identificadas se organizam

espacial das estruturas

espacialmente.

Modo de construção

Descrição do modo de construção de cada estrutura.

Materiais de construção

Descrição dos materiais usados na construção de cada estrutura.

Descrição das estruturas

Descrições das características de cada estrutura que não tenham
sido assinaladas nos campos anteriores.

Interpretação funcional das

Proposta da função de cada estrutura.

estruturas
Elementos datantes da estrutura

Registo de eventuais elementos datantes intrínsecos a cada
estrutura.

Registo fotográfico
O registo fotográfico realizado teve como objectivos a obtenção de imagens dos sítios com valor
patrimonial, do relevo e da vegetação que cobria o terreno, na área que será afectada por este
projecto.

Registo cartográfico
Os equipamentos do Parque Eólico da Bulgueira, os limites da área de projeto e do enquadramento
histórico foram assinalados na Carta Militar de Portugal (ver Anexo ao EIA).
Na cartografia do projeto (com a Carta Militar de Portugal a servir de base gráfica), foram
implantados todos os equipamentos. No mesmo suporte cartográfico foram implantados os graus de
visibilidade do terreno (ver Anexo 10.12.6 Património).
Tabela 75 - Localização das ocorrências patrimoniais na área de enquadramento histórico.
N.º Designação
1

2

Concelho

Freguesia

Via Parada de Monteiros -

Vila Pouca de

Alvão: UF de Pensalvos e Parada

Alfarela de Jales

Aguiar

dos Monteiros

Vila Pouca de

UF de Pensalvos e Parada dos

Aguiar

Monteiros

Alto das Hortinhas

M

P

235358 507593

235794 507485
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Informação oral
No decorrer das prospeções arqueológicas sistemáticas não se obteve informação oral relevante para
este estudo.

4.8.1.4 Valor patrimonial
A avaliação do Valor Patrimonial é obtida a partir dos descritores considerados mais importantes para
calcular o valor patrimonial de cada sítio. O valor patrimonial é calculado usando as categorias
apresentadas na Tabela seguinte, às quais é atribuída uma valoração quantitativa.
Tabela 76 - Factores usados na avaliação patrimonial e respectiva ponderação.
Valor da Inserção Paisagística

2

Valor da Conservação

3

Valor da Monumentalidade

2

Valor da raridade (regional)

4

Valor científico

7

Valor histórico

5

Valor Simbólico

5

Por Valor da Inserção Paisagística entende-se a forma como o sítio se relaciona com o espaço
envolvente, se esta relação acrescenta ou não valor ao sítio, assim como a avaliação da qualidade
desse espaço. Se, por exemplo, a paisagem onde o sítio se encontra se apresentar semelhante à
paisagem original, entenda-se a paisagem contemporânea da construção e utilização do sítio, a sua
inserção paisagística será considerada “com interesse”.
Nos casos em que não foi possível determinar este valor, o mesmo não contribuiu para o cálculo do
Valor Patrimonial.
Tabela 77 - Descritores do Valor da Inserção Paisagística e respectivo valor numérico.
Com Interesse

5

Com pouco interesse

2

Sem Interesse

1

Indeterminável

Nulo
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O Valor da Conservação avalia o estado de conservação da incidência patrimonial em questão. Do
valor deste item pode depender uma decisão de conservação e/ou restauro de um sítio, já que é
mais profícuo, se todas as outras variáveis forem iguais, investir na conservação de um sítio em bom
estado do que num sítio em mau estado.
O nível de conservação de um sítio soterrado é desconhecido, portanto este critério não foi tido em
conta na determinação do Valor Patrimonial.
Tabela 78 - Descritores do Valor da Conservação e respectivo valor numérico.
Bom

5

Regular

2

Mau

1

Desconhecido

Nulo

O Valor da Monumentalidade considera o impacto visual da incidência patrimonial no meio
envolvente, dadas as suas características arquitectónicas e artísticas. Avalia simultaneamente o
impacto que resulta de uma intenção evidente dos construtores do sítio em questão e o impacto que
é actualmente observável, que decorre da evolução do sítio e da paisagem onde se insere, assim
como da evolução das categorias culturais que reconhecem, ou não, a monumentalidade de um sítio.
É claro que a atribuição deste valor deve ser avaliada regionalmente. A valorização das suas
características arquitectónicas e artísticas foi feita tendo em consideração a sua relevância a nível
regional.
Também neste caso não foi possível determinar o Valor da Monumentalidade de um sítio totalmente
enterrado e, nesse caso, este critério não foi tido em conta na determinação do Valor Patrimonial.
Tabela 79 - Descritores do Valor da Monumentalidade e respectivo valor numérico.
Elevado

5

Médio

2

Reduzido

1

Indeterminável

Nulo

O Valor da Raridade é determinado pela quantidade de incidências patrimoniais com as mesmas
características daquela que se encontra em avaliação na região em estudo. Houve situações, por
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incapacidade de caracterizar convenientemente o objecto em estudo, em que se desconhecerá a
raridade do mesmo. Nesse caso este critério não foi tido em conta na determinação do Valor
Patrimonial.
Tabela 80 - Descritores do Valor da Raridade e respectivo valor numérico.
Único

5

Raro

4

Regular

2

Frequente

1

Desconhecido

Nulo

O Valor Científico é o resultado do potencial que se atribui, ao sítio em avaliação, para o
conhecimento das sociedades que o construíram e utilizaram. Este valor é independente da
antiguidade atribuída à incidência patrimonial em questão.
Mais uma vez, quando este valor foi indeterminável, não foi tido em conta na determinação do Valor
Patrimonial.
Tabela 81 - Descritores do Valor Científico e respectivo valor numérico.
Elevado

5

Médio

2

Reduzido

1

Indeterminável

Nulo

No Valor Histórico valoriza-se a importância que a incidência patrimonial tem como objecto
representativo de um determinado período histórico na região em questão. Neste caso a antiguidade
do objecto já foi considerada, visto que, em geral, conservam-se menos vestígios dos períodos
históricos mais recuados, o que aumenta a importância de cada vestígio singular.
Também foi considerado na atribuição deste valor que, para o conhecimento das sociedades préhistóricas, assim como para o conhecimento de muitos aspectos das sociedades históricas e mesmo
contemporâneas, os vestígios materiais são a única fonte de informação disponível.
Também neste caso, se não foi possível determinar este valor, não foi usado no cálculo do valor
patrimonial.
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Tabela 82 - Descritores do Valor Histórico e respectivo valor numérico.
Elevado

5

Médio

2

Reduzido

1

Indeterminável

Nulo

Com o Valor Simbólico pretende-se avaliar a importância que a incidência patrimonial tem para as
comunidades que usufruem dela actualmente. A atribuição deste valor depende da percepção do
sítio na identidade comunitária, da relação afectiva que as populações mantêm com ele, e da
importância na sua vivência social e religiosa. Se não for possível determinar este valor, o mesmo
não será usado para calcular o Valor Patrimonial.
Tabela 83 - Descritores do Valor Simbólico e respectivo valor numérico.
Elevado

5

Médio

2

Reduzido

1

Indeterminável

Nulo

O Valor Patrimonial resulta, pois, da avaliação dos sete factores anteriormente descritos. Esta
avaliação decorre da observação do sítio e análise da informação existente sobre o mesmo. Classificase

cada

sítio

segundo

um

determinado

“valor”

(Inserção

Paisagística,

Conservação,

Monumentalidade, etc.), através de uma valoração qualitativa (Elevado, Médio, Reduzido, por
exemplo) à qual é atribuído um valor numérico conforme as Tabelas anteriores.
Como se considera que os ditos factores não devem pesar da mesma forma no Valor Patrimonial,
são ponderados de forma diferenciada, conforme os valores apresentados anteriormente.
Assim, o Valor Patrimonial é um índice que resulta da soma dos produtos dos vários critérios
apresentados com o valor de ponderação, dividida pelo número total de categorias consideradas, ou
seja:
(Valor da Inserção Paisagística*2) + (Valor da Conservação*3) + (Valor da Monumentalidade*2) +
(Valor da Raridade*4) + (Valor Cientifico*7) + (Valor Histórico*5) + (Valor Simbólico*5) / 7.
Se todos os factores forem considerados, o Valor Patrimonial mais baixo atribuível será igual a 4,
enquanto o valor mais alto será igual a 20. Só será obtido um valor patrimonial inferior a 4, o que
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corresponde à Classe E de Valor Patrimonial, se os únicos factores considerados no cálculo do Valor
Patrimonial forem aqueles cujo grau de ponderação é o mais baixo, a saber, o Valor da Inserção
Paisagística, o Valor da Conservação e o Valor da Monumentalidade. Num caso destes, o Valor
Patrimonial obtido reflecte sobretudo o desconhecimento acerca da incidência patrimonial em
questão e portanto deve ser manuseado com muita cautela.
Conforme o Valor Patrimonial cada incidência patrimonial é atribuível a uma Classe de Valor
Patrimonial, correspondendo a Classe A às incidências patrimoniais de valor mais elevado e a classe
E às incidências patrimoniais com menor valor.
Tabela 84 - Relação entre as Classes de Valor Patrimonial e o Valor Patrimonial.

4.8.2

Significado

Classe de Valor Patrimonial

Valor Patrimonial

Muito elevado

A

≥16 ≤20

Elevado

B

≥12 <16

Médio

C

≥8 <12

Reduzido

D

≥4 <8

Muito reduzido

E

<4

Localização geográfica e administrativa

O projeto localiza-se no Distrito de Vila Real, concelho de Ribeira de Pena (freguesia de Santa
Marinha) e concelho de Vila Pouca de Aguiar (União de Pensalvos e Parada de Monteiros; Alvão).
Tabela 85 - Ocorrências patrimoniais localizadas na área de enquadramento histórico.
N.º Designação Tipo de Sítio CNS

Classificação Legislação

Cronologia

Via Parada
de
1

Monteiros -

Romano?/Idade
Via

---

---

---

Alfarela de

Média
?/Moderno ?

Jales

2

Alto das
Hortinhas

Património
Habitat

17869 cultural
imóvel

PDM de Vila
Pouca de
Aguiar, art.
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Idade Média ou
Moderno

Bibliografia
Batata et alli,
2008, 39 e 4242 (Mapa Vias
Antigas, n.º 4a
Batata et alli,
2008, 54-55, n.º
14

N.º Designação Tipo de Sítio CNS

Classificação Legislação

Cronologia

Bibliografia

25º e Anexo
IV, n.º P24

4.8.3

Factor Património

4.8.3.1 Caraterização da paisagem e do terreno
Os trabalhos arqueológicos revelaram uma paisagem formada por linhas de cumeada de pequena
dimensão, integradas no topo da Serra do Alvão, algumas das quais com um campo de visão muito
alargado.
Os terrenos agora baldios não revelaram qualquer obstáculo à progressão terrestre e registou-se em
toda a área de projeto visibilidade média do terreno (acesso e parque eólico).

Figura 75 – Vista geral do terreno no acesso a beneficiar: visibilidade média.

Figura 76 – Vista geral do terreno no acesso a beneficiar: visibilidade média.
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Figura 77 – Vista geral do terreno na área de implantação do Aerogerador 1: visibilidade média.

Figura 78 – Vista geral do terreno na área de implantação do Aerogerador 3: visibilidade média.

Figura 79 - Vista geral do terreno no local de implantação da Subestação e do Aerogerador 2:
visibilidade média.
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Figura 80 - Vista geral do terreno no local de implantação do Aerogerador 2: visibilidade média.

4.8.3.2 Ocorrências patrimoniais
Na área de projeto do Parque Eólico foi inventariada 1 ocorrência patrimonial: Via Parada de
Monteiros – Alfarela de Jales (n.º 1).
Tabela 86 - Valor patrimonial das ocorrências patrimoniais localizadas na área de incidência do
parque eólico.
N.
º

Designação

Tipo de
Sítio

CNS Cronologia

Via Parada de
1

Monteiros Alfarela de

Valor

Classe de Valor

Patrimonial

Patrimonial

---

---

Romano ?; Idade
Via

Jales

---

Média ?; Moderno
?

O antigo caminho (n.º 1) não foi identificado durante os trabalhos de campo, nem existem vestígios
da sua existência, porque provavelmente está mal georeferenciado na bibliografia consultada.
A via Parada de Monteiros/Alfarela de Jales não tem classificação oficial (Monumento Nacional,
Imóvel de Interess Público, Imóvel de Interesse Concelhio, ou está em Vias de Classificação), nem
se encontra inventariado nos respetivos Planos Diretores Municipais (neste caso, Ribeira de Pena e
Vila Pouca de Aguiar).
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4.9

Paisagem

4.9.1

Considerações gerais e Estrutura da Paisagem

A caracterização da área em estudo baseia-se em conceitos periciais comummente utilizados para a
paisagem: Tipo de paisagem, Valor cénico, Capacidade de absorção visual /sensibilidade visual e
Acessibilidade visual. Para o desenvolvimento dessa caraterização foram utiizados elementos de
trabalho de naturezas muito distintas: levantamento fotográfico, fotografia aérea, cartografia à
escala 1/25 0000, trabalho de campo, carta de ocupação do solo (COS 2018) uma carta hipsométrica
e uma carta de declives, produzidas para este trabalho e bibliografia vária.
Ao reconhecimento da paisagem seguiu-se a sua caraterização segundo parâmetros como: valor
cénico/qualidade visual, capacidade de absorção visual, sensibilidade visual e acessibilidade visual.
O equipamento inscreve-se na Unidade de Paisagem nº 14 – Terras de Basto20, integrada no Grupo
B - Montes entre Larouco e Marão - das Unidades de Paisagem em Portugal Continental sendo que
o Buffer encontra sobreposição também com as Unidade de Paisagem nº 15a – Serra do Alvão (Grupo
B - Montes ente Larouco e Marão) e Unidade de Paisagem nº 17 - Vale do Corgo (Grupo C - Trás-osMontes) (Figura 81).
Acresce que a área onde se localiza o Parque Eólico da Bulgueira (PEB), se situa a cerca de 1 km
para sudeste do Marco Geodésico da Bulgueira, em zona de cumeada, em território afeto à freguesia
de Santa Marinha, concelho de Ribeira de Pena, um dos 14 municípios do distrito de Vila Real, região
Norte e sub-região do Alto Trás-os-Montes.

20 Cancela d’Abreu A., Pinto Correia T., & Oliveira R. (2004). Contributos para a identificação e caracterização
da paisagem em Portugal Continental. Lisboa: Direção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento
Urbano (DGOTDU); Volume II, pp. 101 a 103.

pág. 224/ Fevereiro 2021 / EIA PROJETO REEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA BULGUEIRA

Figura 81 - Área em estudo | Equipamento sobre o Grupo B - Montes ente Larouco e Marão e
Unidade de Paisagem - 14 - Terras de Basto da cartografia das Unidades de Paisagem de Portugal
Continental e Buffer com sovbreposição nas Unidades Unidade de Paisagem nº 15a - Serra do Alvão
(Grupo B - Montes ente Larouco e Marão) e Unidade de Paisagem nº 17 - Vale do Corgo (Grupo C Trás-os-Montes). Fonte: Cancela d’Abreu et al. (2004) Contributos para a Identificação e
Caracterização da Paisagem em Portugal Continental. Volume V. Lisboa: Direção Geral do
Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano.

Neste capítulo identificam-se quais os impactes previsíveis sobre a paisagem que possam decorrer
com a implementação do projeto de reequipamento do PEB, em exploração desde março 2003, onde
se equaciona a substituição dos 3AG’s que atualmente constituem o parque por 1AG, de igual
potência.
Numa primeira fase, e ao nível visual, considera-se que serão semelhantes aos impactes esperados
(com a substituição dos 3AG’s por 1AG).
A identificação dos impactes potencialmente sentidos em cada uma das fases de desenvolvimento
do projeto (construção, exploração e desativação) decorre da interpretação conjunta das
caracteristicas da paisagem (componentes básicos da paisagem de referência) em que se inscreve o
equipamento que reequipará o PEB e do tipo de intervenção que o projeto compreende.
Aquela paisagem, claramente serrana, de altitude predominantemente acima dos mil metros,
organiza-se em complexos montanhosos de cumes arredondados (planaltos) e vales que os recortam
criando encostas pedregosas, de declives variáveis, cobertas por matos (giestas e urze) e matas,
que desafiam o rigor do clima. A área onde se situa o Parque da Bulgueira, e a sua envolvente mais
imediata, é uma paisagem dura, inóspita, sem habitações, recortada por muros de pedra seca que
resultam da despedrega dos solos e permitem semear cereais ou prados e pastagens para ovelhas,
cabras e bovinos de raça. Os aglomerados existentes na envolvente mais próxima da área abrangida
pelo projeto são de carácter rural, humildes, predominantemente localizados no sopé das encostas,
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afastados da cumeada e junto de vias de comunicação: Trandeiras, Afonsim, Lixa do Alvão, Santa
Marta da Montanha, Santa Marinha, Para de Monteiros e Pensalvos. Estes povoalmentos possuem,
em regra, na área que os circunscreve, uma padrão visual rico, formado por pequenas parcelas
compartimentadas por muros, muros em socalco ou sebes vivas onde a riqueza de texturas, cores,
volumes advém da diversidade heterogeneidade da policultura ali praticada.
O clima reforça o carácter da paisagem onde a neve é frequente no inverno, estação que se apresenta
fria e longa. O coberto vegetal alterna áreas florestadas, onde domina o carvalho negral, com
manchas de vidoeiros e as áreas monoespecíficas com predomínio do pinheiro bravo.

Figura 82 – Padrão da Paisagem. Fonte:
https://www.google.com/maps/place/Ribeira+de+Pena/@41.525758,7.7380671,9408m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1sbulgueira,+ribeira+de+pena!3m4!1s0xd24d2c
52f4332e5:0xdbd04c30f5bee01b!8m2!3d41.5199011!4d-7.793851

A transição entre as unidades 14, 15 a e 17 é perceptível na variação de usos que a carta do COS
2018 retrata. A morfologia vigorosa é um elemento que mais condiciona todas aquelas unidades,
sendo que as unidades 14 e 15 a se orientam predominantemente a NO enquanto a 17 a NE e essas
exposições determinam diferentes usos do solo. Reconhece-se uma ocupação do solo, constituída
essecialmente por matos, rasteiros, onde predominam giestas, tojo, urze, carqueja e algumas
cistáceas. Nas zonas mais frescas é comum encontrar o vidoeiro. Não existem cartografados, no sitio
de implantação do projeto, valores botânicos cuja raridade ou originalidade impossibilite a realização
do projeto de reequipamento.
Na influência do Alvão domina o carvalho roble em associação com o castanheiro, azevinho, algum
carvalho negral, o pinheiro silvestre e a bétula. No Vale do Corgo, as vertentes de exposição
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predominantemente a sul revestem-se de eucalipto e pinhal em encostas onde são frequentes os
afloramentos rochosos. Nesse vale verifica-se a dispersão da edificação, reduzindo-se ao
estritamente necessário à pratica das atividades agrícolas.

Figura 83 – COS 2018. Fonte: Sítio e Lugar, Lda.

Há ainda a assinalar a existência da zona especial de conservação Alvão/Marão (ZEC) como sítio de
importância comunitária (SIC) do território de Portugal Continental e a necessidade de salvaguardar
e assegurar a conservação das espécies e habitats naturais por ela protegidos, nomeadamente as
florestas de Betulas, matagais de loureiro, habitats naturais para espécies como lobo, toupeira-daágua, lontra e várias espécies de morcegos (Figura 84 e carta 5.1).
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Figura 84 – PTCON0003 | Zona especial de conservação Alvão/Marão (ZEC)
Fonte: Decreto Regulamentar n.º 1/2020 de 16 de março.

A rede viária apresenta hierarquias bem distintas, sendo bastante evidente o atravessamento a sul
da área, por um troço da A7/IC5, com orientação poente-nascente (Figura 85).

Figura 85 – Trajeto da A7/IC5 sobre a área em estudo. Fonte: Sítio e Lugar, Lda.
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É ainda de referir o atravessamento de algumas linhas elétricas, um pouco por toda a área em estudo
(ver carta 5.1).
A Barragem do Alto Tâmega, a NW do PEB - ainda em construção na cartografia de referência
utilizada para este estudo - acarreta um impacte negativo para a paisagem e foi contabilizado no
parâmetro territórios artificalizados e classificado como de baixa capacidade de absorçao visual.
Considera-se porém que será menor mas de igual forma expressivo o impacto do plano de água
quando este for visivel na paisagem.
A paisagem carateriza-se por uma amplitude e profundidade visual variável, onde o ritmo do relevo
determina o maior ou menor alcance visual. Nas zonas de cumeada, planálticas, predominam os
matos rasteiros e algum uso florestal. A sazonalidade é evidenciada pela variação cromática do matos
e é de referir o seu valor ecológico e papel na gestão e sustentabilidade da paisagem. Por outro lado,
o relevo participa como suporte determinante da qualidade visual da paisagem, sendo de evidenciar
a qualidade visual que surge associada aos vales e zonas mais acidentadas (ver Figura 87 e carta
5.5 em anexo).

Figura 86 - Parque eólico da Bulgeira (3 aerogeradores centrais na fotografia) e parque eólico de
Trandeiras, na envolvente.

Figura 87 – Qualidade visual (ver carta 5.5). Fonte: Sítio e Lugar, Lda.

EIA PROJETO REEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA BULGUEIRA / Fevereiro 2021/ Pág. 229

Tabela 87 - Quantificação da Área de Qualidade Visual.

Bacia Visual

Muito

Baixa

Média

Elevada

2958,00ha

2567ha

2413ha

900ha

8830ha

33,46%

29,04%

27,3%

10,18%

100%

elevada

Total

Situação de Referência

Esta área de estudo é muito representativa de como a capacidade de absorção visual está
diretamente associada à morfologia da paisagem. Leia-se na carta hipsométrica que carateriza a
área de estudo como as áreas de declives acentuados e encostas encaixadas condicionam a
amplitude, em oposição a zona de planalto (Figura 88).

Figura 88 – Carta Hipsométrica. Fonte: Sítio e Lugar, Lda.

Se considerarmos diferentes pontos de observação - como sejam os aglomerados urbanos e rurais,
ou qualquer outro local com potencial turístico – e se a partir deles estudarmos as diferentes bacias
visuais à altura média de um observador (com 1,65m) – verifica-se que a paisagem em estudo
apresenta capacidade de absorção visual distinta para as situação de relevo mais dobrado, as
situações de encosta, comparativamente à absorção visual que carateriza a zona planáltica (Figura
89, ver carta 5.6).
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Figura 89 – Absorção visual da paisagem (ver carta 5.6). Fonte: Sítio e Lugar, Lda.

É ainda fundamental descrever quais os parâmetros utilizados para o calculo da Capacidade de
Absorção visual:
Tabela 88 – Matriz com parâmetro e ponderações para calculo da Capacidade de Absorção Visual da
Paisagem.
Valor de Capacidade de Absorção Visual
Parâmetro analisado

Relevo

Baixo

Médio

Elevado

(1)

(2)

(3)

Plano (0-5%)

elevado
(4)

X

Ondulado a muito ondulado (5-25%)
Muito inclinado (>25%)
Uso do Solo

Muito

X
X

Vegetação arbórea densa

X

(Povoamentos florestais e Florestas)
Vegetação arbórea mais dispersa

X

(Sistemas agro-florestais e parte da classe de
agricultura – olivais, pomares e vinhas)
Áreas com Matriz de terrenos agrícolas

X

envolvente povoamentos
Sem vegetação arbórea (agrícolas de

X

sequeiro e regadio, Matos, Pastagens e
sistemas húmidos)
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Valor de Capacidade de Absorção Visual
Parâmetro analisado

Baixo

Médio

Elevado

(1)

(2)

(3)

Territórios artificializados (Barragem do

Muito
elevado
(4)

X

Tâmega, IC5/A7)
Visualização

< 500m (elevada visibilidade)

X

500-2000m (média visibilidade)

X

>2000m (média a baixa visibilidade)

X

Não visíveis

X

E a quantificação que a sua aplicação apresenta para a área em estudo:
Tabela 89 –Quantificação da Área de Capacidade de Absorção Visual.
Capacidade Absorção Visual

Baixa

Média

Elevada

Muito Elevada

Total

2487ha

3048ha

2573ha

730ha

8 838ha

28,13%

34,48%

29,11%

8,26%

100%

Situação de Referência

Para a elaboração da carta de sensibilidade visual da paisagem - parâmetro que indica o grau de
afetação de uma paisagem pela alteração/introdução de determinada ação externa, varia na razão
inversa da capacidade de absorção visual da paisagem, isto significa que, à partida, quanto menor
for a capacidade de absorção de uma determinada paisagem maior será a sua sensibilidade –
procede-se o cruzamento da informação constante nas cartas de capacidade de absorção visual e
qualidade visual da paisagem, tendo sido obtida a seguinte quantificação:
Tabela 90 –Quantificação da Área de Sensibilidade.
Muito
Sensibilidade da Paisagem

Baixa

Média

Elevada

Total
Elevada

3052 ha

2100 ha

2204 ha

1482 ha

8838ha

34,53%

23,76%

24,93%

16,76%

100%

Situação de Referência
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Figura 90 – Sensibilidade da Paisagem (ver carta 5.7)

Percebe-se com clareza que a localização do observador e a morfologia permite minimizar a leitura
do(s) equipamento(s). É francamente notória a maior sensibilidade da paisagem na área mais
planáltica, área a que se associa a imagem de uma paisagem com pouco volume, e pouca diversidade
de formas e cores dos seus elementos constituintes. Trata-se do contraste entre áreas secas,
inóspitas, uniformes e repetitivas que provoca sensação de isolamento, exposição e monotonia face
à capacidade de absorção visual que a diversidade e os volumes e texturas oferecidos nas zonas
de vale ou nas zonas mais declivosas e/ou menos secas.
Para a elaboração da Carta de Absorção Visual foi considerado o MDT, subtraída qualquer referência
a vegetação ou artificializações, e marcado um conjunto de pontos de observação, que se
consideraram representativos da presença humana naquela paisagem tanto para observadores
permanentes como para observadores temporários. Para gerar as bacias visuais em cada ponto de
observação, à altura média de um observador comum e para um raio de 5 km, foram considerados
ângulos a 360º no plano horizontal e +90º e -90º no plano vertical do observador.
Para ambos observadores (temporários e permanentes) foi atribuída a mesma ponderação, tendo
sido considerado um afastamento de 2km’s na marcação dos pontos de observação temporários ao
longo do itinerário da A7/IC5 que atravessa o buffer em análise. Foram também marcados como
pontos de observação permanente os marcos geodésicos e os aglomerados urbanos. Porque a rede
viária secundária interliga os diferentes aglomerados – onde já haviam sido colocados pontos de
observação - considerou-se que esses mesmos pontos, comuns às duas tipologias de observadores,
a referência para construção da cartografia (Figura 91).
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Figura 91 – Localização dos Pontos de Observação (temporários e permanentes)
Fonte: Sítio e Lugar, Lda.

4.9.2

O projeto de Reequipamento do Parque Eólico da Bulgueira (RPEB) na
Paisagem

No que respeita ao projeto de RPEB, e tendo como suporte a informação fornecida pelo promotor,
considere-se a substituição de um conjunto de 3AG’s, cada um com 800kW de potência e uma altura
ao centro do rotor de 55 m e diâmetro do rotor da turbina de 50m, e que se encontram implantados
nas seguintes coordenadas:
Tabela 91 – Coordenadas dos elementos do PEB (situação de referência).
Coordenadas [PT-TM06/ETRS89] (Long/Lat)
Aerogerador

AG1

X

Y

34 432.70

206 776.15

pág. 234/ Fevereiro 2021 / EIA PROJETO REEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA BULGUEIRA

Coordenadas [PT-TM06/ETRS89] (Long/Lat)
Aerogerador
X

Y

AG2

34 509.14

206 694.15

AG3

34 597.71

206 594.92

Edifício de comando

34 557.96

206 663.84

Subestação

34 570.77

206 651.56

Figura 92 - Vista geral sobre o Parque eólico da Bulgueira existente (situação de referência) com
destaque para a localização do AG2 (implantação semelhante para AG proposto na situação
alternativa corresponden à solução base do projeto descrita no EIA).

Para a avaliação dos impactes do projeto de RPEB sobre a paisagem suportámo-nos do trabalho de
campo efetuado, no Modelo Digital do Terreno (MDT) gerado para o buffer de análise e da
observação/visualização a partir dos pontos de interesse envolventes e no desenho da bacia visual
considerando os 3 (três) AG’s e para um buffer de 5km’s de raio. A área em estudo compreende
cerca de 8838ha, embora a área fisicamente afetada (área de projeto) corresponda a uma
percentagem muito reduzida dessa área total.
O povoamento disperso e de pequena dimensão, bem como a rede viária, infraestruturas e
equipamentos, e as linhas de transporte de energia, constituem intrusões visuais que diminuem o
valor visual da paisagem.
O projeto de reequipamento prevê utilizar a subestação elevadora 10/60 kV que integra o pórtico de
saída do ramal de ligação com a rede - com o comprimento de cerca de 930 m - que permite
continuar a injetar a energia produzida na rede eléctrica nacional através da linha a 60 kV Covas do
Barroso/PC de Soutelo de Aguiar sem acrescentar impactos significativos para a paisagem.
A localização do Ag a implantar será muito próxima do Ag2 da situação de referência (Figura 92):
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Tabela 92 - Posição prevista para o aerogerador a instalar.
Coordenadas [PT-TM06/ETRS89] (Long/Lat)
Aerogerador

P1

X

Y

34490.30

206707.02

Manter-se-á o acesso ao parque eólico através do estradão com origem a norte da povoação de
Trandeiras e que se dirige para a zona da Bulgueira passando a cerca de 500 m do local da
implantação do parque. Este acesso é de utilização permanente, permite a passagem de veículos
com peso bruto até 400 kN e é, a partir dele, que se desenvolve o ramal de acesso ao PE. A
implentação do projeto de reequipamento, e ainda no que respeita a acessibilidades, prevê que à
exceção de 80m de acesso a desativar, todos os acessos existentes serão mantidos.
Para a identificação dos potenciais impactes do projeto na Qualidade Visual da Paisagem (QVP) e na
Sensibilidade Visual da Paisagem (SVP), considerámos a avaliação detalhada das consequências que
decorrem da instalação de cada uma das tipologias de elementos do projeto, ponderando o grau de
significância dos impactes gerados de acordo com os critérios, caraterização e valoração adiante
explicados. Porque é insignificante a intervenção ao nível de outros elementos, estes serão
considerados sem expressão (Carta 5.4.1 e Carta 5.4.2 em anexo).
O quadro seguinte classifica os impactes esperados para os diferentes elementos do projeto nas QVP
e SVP:
Tabela 93 –Impactes na QVP e SVP por tipologia de elementos do projeto. Fonte: Sítio e Lugar, Lda.
Elementos do projeto

QVP

SVP

AG1 (área de varrimento das pás, plataforma e fundação)

Média / elevada

Média/ elevada

Construção de caminhos

sem expressão

sem expressão

Valas de Cabos

sem expressão

sem expressão

No que respeita à sensibilidade da paisagem verifica-se que nenhum dos aerogeradores se destaca
dos restantes, fato que decorre das carateristicas da implantação do projeto em situação de
cumeada.
Porque a maior ou menor visibilidade dos equipamentos se prende com as características
morfológicas da paisagem, os resultados obtidos decorrem exclusivamente do estudo dessa
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qualidade, não tendo sido considerados fatores que, naturalmente atenuam os resultados, como
pode ser exemplo o uso do solo.
Com base nas bacias visuais simuladas para a situação de referência, com uma área total de 8838ha,
e para a situação alternativa (RPEB, com uma área total de 8 600ha), considerem-se os seguintes
valores para o impacte visual:
Tabela 94 –Quantificação em hectares da área de Qualidade Visual da Paisagem interceptada pela
bacia visual situação de referência vs situação alternativa (RPEB).
Visibilidade
Bacia visual

Total da área
Média e Elevada

Situação de Referência (3 Ag’s)

1007 ha

11,39%

8838 ha

Situação Alternativa (1 Ag)

1382 ha

16,06%

8600 ha

Na Carta 5.8 apresenta-se a sobreposição da BV referente ao aerogerador a instalar (situação
alternativa) sobre a ZEC Alvão/Marão, contabilizando-se 201ha e na carta 5.9 destacam-se as áreas
das classes de Qualidade Visual mais elevadas (elevado e muito elevado) às quais a bacia visual do
aerogerador a instalar (situação alternativa) se sobrepõe ou intercepta, contabilizando uma valor de
1382ha (Figura 93 e Figura 94).

Figura 93 – Bacia Visual da situação alternativa sobre ZEC Alvão/Marão (ver carta 5.8). Fonte: Sítio
e Lugar, Lda.
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Figura 94 – Classes de qualidade Visual mais elevadas afetas pela BV da situação alternativa (ver
carta 5.9). Fonte: Sítio e Lugar, Lda.

Considerando que o clima (com frequentes nevoeiros no Inverno e a tonalidade cinza das nuvens em
largos periodos do ano, com frequência, dificultará a visibilidade sobre a paisage, e que lhe acresce
o uso florestal e a topografia (sobretudo nas áreas de relevo mais dobrado e onde a vegetação de
maior volumetria pode ainda interceptar essa leitura) como elementos que certamente irão contribuir
para atenuar a visibilidade dos elementos externos (AG’s), admitimos que as bacias visuais aqui
geradas, tanto para a situação de referência, quanto para a situação alternativa (RPEB), apresentam
uma dimensão que será ligeiramente superior à realidade.

4.10 Ambiente sonoro

4.10.1 Enquadramento
O presente Estudo de Impacte Ambiental incide na desativação dos 3 aerogeradores constituintes do
Parque Eólico da Bulgueira, localizado no concelho de Ribeira de Pena, distrito de Vila Real e
instalação de 1 aerogerador novo. Com esta substituição o Parque Eólico manterá a mesma potência
instalada.
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4.10.2 Metodologia utilizada
Foram realizadas medições para o presente trabalho correspondentes a níveis sonoros do ruído
residual (para efeito de calibração da estrutura modelar utilizada), obtidos de acordo com a
normalização portuguesa aplicável:
▪

NP ISO 1996-1:2011
Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente
Parte 1: Grandezas fundamentais e métodos de avaliação;

▪

NP ISO 1996-2:2011
Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente
Parte 2: Determinação dos níveis de pressão sonora do ruído ambiente;

▪

Diretrizes da Agência Portuguesa do Ambiente “Procedimentos Específicos de Medição do
Ruído Ambiente”.

4.10.3 Equipamentos de Medição e Software Utilizado
Os equipamentos utilizados nas medições constaram de:
▪

Sonómetros integradores de classe de exatidão 1, da marca RION modelo NA 27, aprovado
pelo despacho nº 245.70.00.3.23 do presidente do Instituto Português da Qualidade,
publicado na III Série do Diário da República nº 182 (03/08/08), calibrado pelo Laboratório
de Metrologia do Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ);

▪

Anemómetro de marca AIRFLOW, modelo LCA 301, calibrado pelo Laboratoire d’Etalonnage
Accrédité – Aerometrologie;

▪

Termohigrómetro da marca Rotronic AG, modelo HYGROPALM, calibrado pelo Laboratório
de Metrologia do Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ).

A Tabela seguinte apresenta os equipamentos utilizados nas medições, bem como informações sobre
a sua rastreabilidade.
Tabela 95 – Identificação de Equipamentos.
Equipamento

Marca/Modelo

Data

RION NA 27 (SN: 1191104)
Sonómetro/Calibrador

2018/10/23
RION NC - 74 (SN: 34351609)

Termohigrómetro

Dostmann Elect. H560

2017/03/23
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Equipamento

Marca/Modelo

Data

(SN: DE68422510)
Kestrel 1000
Anemómetro

2019/04/18
(SN: 0202143)

Os certificados de Calibração dos equipamentos são apresentados em anexo ao presente Relatório.
No que respeita ao software, foi utilizado na transferência e visualização de dados dos sonómetros
para PC, o programa ACOUTOOLS, desenvolvido pelo laboratório e que apresenta graficamente a
análise do sinal em terços de oitava, identificando eventuais componentes tonais ou impulsivas.

4.10.4 Procedimentos de Medição e Tratamento de Dados
Para avaliar o impacte, na componente acústica do ambiente, dos aerogeradores que constituem o
Parque Eólico da Bulgueira, foi caracterizado o ruido residual, para várias velocidades de vento, em
Campanhas de Medição.
Para efeito da análise realizada neste relatório, selecionaram-se dois pontos de análise e medição de
ruído residual, o que permitiu a avaliação do cumprimento dos Critérios Legais aplicáveis.

4.10.5 Locais de avaliação acústica
Apresenta-se, em cartografia em anexo, a localização dos aerogeradores que constituem o parque
eólico existente e o projeto de reequipamento, assim como a localização dos pontos de medição e
de análise:
▪

Ponto PH01-P01, ponto representativo de recetor sensível situado nas coordenadas
41º 31’ 22,80’’ N, 7º 43’ 40,01’’ O, à cota de, aproximadamente, 679 m;

▪

Ponto PH02-P02, ponto representativo de recetor sensível situado nas coordenadas
41º 31’ 18,20’’ N, 7º 43’ 15,91’’ O, à cota de, aproximadamente, 769 m.

4.10.6 Níveis sonoros característicos da Situação de Referência
As medições decorreram nos dias 18 e 19 de junho de 2020, para caracterização do ruído residual,
nos recetores sensíveis em causa, na envolvente do Parque Eólico.
Dada a impossibilidade de, no período de desenvolvimento do presente Estudo, realizar medições de
Ruído Residual com os aerogeradores do Parque Eólico desligados para todos os regimes de vento
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considerados com interesse, modelou-se a relação do nível sonoro do ruído residual com a velocidade
do vento a cerca de 1,5 m acima do solo, com base nas medições realizadas de ruído residual no
Parque Eólico da Bulgueira. Esta análise conduziu a regressão linear que se assume válida para o
Parque Eólico da Bulgueira.
Apresenta-se, na Figura seguinte, o resultado da modelação realizada.

Figura 95 - Relação estabelecida entre o nível sonoro do ruído residual e a velocidade de vento a
cerca de 1,5 m acima do solo.

Seguidamente, apresenta-se a análise do ruído residual:
Tabela 96 - Níveis sonoros avaliados de ruído residual junto dos recetores sensíveis [dB(A)].
Pontos de avaliação junto a recetores sensíveis
PH01-P01

PH02-P02

44,0

43,8

42,6

42,3

41,0

40,0

Ruído Residual medido – período diurno
[LAeq dB(A)]
Ruído Residual medido – período de entardecer
[LAeq dB(A)]
Ruído Residual medido – período noturno
[LAeq dB(A)]

EIA PROJETO REEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA BULGUEIRA / Fevereiro 2021/ Pág. 241

4.10.7 Análise dos resultados - Verificação dos Critérios Regulamentares
A tabela seguinte apresenta a verificação do Cumprimento do Critério de Exposição Máxima (Artigo
11º do Regulamento Geral do Ruído), considerando os Valores Limite definidos para Zonas Mistas
(Lden ≤ 65 dB(A) , Ln ≤ 55 dB (A)).
Tabela 97 - Avaliação de Conformidade do Critério de Exposição Máxima para a Situação de
Referência.
Ruído
Pontos de avaliação junto a recetores
sensíveis

PH01-P01

residual

Valores limite de Zonas
Mistas

[LAeq [dB(A)]
Lden

Ln

48,0

41,0

com o RGR
Lden

47,2

Ln
Conforme

 65 dB(A)
PH02-P02

Conformidade

 55 dB(A)

40,0

Conforme

Lden- Indicador de ruído diurno – entardecer – noturno
Ln – Indicador de ruído noturno

No local caracterizado no âmbito do presente relatório aplicam-se os limites máximos admissíveis
para Zonas Mistas, de acordo com o definido no n.º 1 e n.º 2, do Artigo 11º do R.G.R., aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de janeiro.
Verifica-se que os níveis sonoros que caracterizam o ruído ambiente são inferiores aos limites
máximos estabelecidos, confirmando-se o cumprimento do Critério de Exposição Máxima.

4.10.8 Evolução da Situação de Referência na Ausência do Projeto
Considera-se que, na ausência de implementação do presente Projeto, ou do funcionamento dos
equipamentos existentes na Situação Atual, os níveis característicos da Situação de Referência se
mantenham estáveis, não considerando a implantação de infraestruturas, de caráter industrial, que
podem alterar o ruído ambiente verificado na sua área de implantação, embora de forma mais
localizada do que a correspondente à implementação do presente Projeto.
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Figura 96 – Ponto de medição P01.

Figura 97 – Ponto de medição P02.
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5

ANÁLISE DE IMPACTES

Metodologia
A metodologia de avaliação de impactes e sua caracterização desenvolve-se nos aspetos relativos à
alternativa considerada para a construção do projeto (Solução Base), relativamente aos efeitos que
as estruturas propostas terão em conjunção com outras estruturas semelhantes, existentes ou
previsivelmente existentes, na imediação da localização proposta (Impactes cumulativos) e ao
cenário de tendência atual evolutiva do fator ambiental considerado, para a alternativa de não
construção do projeto proposto (Alternativa nula).
Considerando a reformulação do projeto, nomeadamente no que respeita ao número de posições de
aerogeradores (passando de 3 para 1 posição), será discriminado em cada fator ambiental a
diferença no que respeita aos impactes ambientais previstos entre o parque eólico existente (3
aerogeradores) e o projeto de reequipamento (1 aerogerador proposto), sempre que a mesma exista.
De acordo com o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, com as alterações pelo Decreto-Lei
n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, entende-se por impacte ambiental o conjunto das alterações,
favoráveis e desfavoráveis, produzidas no ambiente sobre determinados factores, num determinado
período de tempo e numa determinada área, resultantes da realização de um projeto, comparadas
com a situação que ocorreria, nesse período de tempo e nessa área, se esse projecto não viesse a
ter lugar (o conceito está representado na figura seguinte).

Figura 98 - Conceito de impacte ambiental

A Alternativa nula permite a confrontação metodológica dos impactes previstos com uma solução de
base assente na inexistência desses impactes.
A importância da identificação e caracterização dos impactes, positivos e negativos, resultantes do
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projeto reside no facto do conhecimento atempado de possíveis alterações possibilitar o
estabelecimento, em tempo útil, de um programa de medidas de prevenção e minimização adequado.
Deste modo, torna-se possível prevenir, eliminar ou reduzir impactes negativos e maximizar os
impactes positivos resultantes do projeto.
A identificação de impactes é diferenciada por fator ambiental, de acordo com a sequência
considerada na situação de referência, e por fase de ocorrência, contemplando designadamente a
fase de construção, fase de exploração e fase de desativação do projecto. Estas fases refletem
impactes de características distintas e, sobretudo, de estrutura temporal diferente.
De um modo geral, à fase de construção estão associados impactes maioritariamente negativos,
diretos, mas de carácter marcadamente temporário; por sua vez, à fase de exploração estão, regra
geral, associados impactes de carácter permanente, diretos e indiretos, e de natureza diversa
(negativos e positivos).
A metodologia adotada no presente EIA permitiu selecionar os fatores ambientais afetados e,
consequentemente, identificar e caracterizar os principais impactes associados ao projeto. A análise
dos impactes será feita atendendo às diversas ações associadas às fases de projeto consideradas,
que se descreveram no Capítulo “3 Enquadramento e descrição do projeto”.
Por último, esses impactes são sistematizados numa matriz síntese de impactes.

Identificação e Avaliação de Impactes Ambientais
Os impactes são caracterizados de acordo com os seguintes critérios, quando aplicável, que foram
definidos com base em diferentes autores:
•

Sentido valorativo (Importância): negativos, nulos ou positivos consoante os impactes
provoquem uma degradação, não afetem ou valorizem o ambiente;

•

Tipo de incidência: diretos ou indiretos, consoante sejam determinados diretamente pelo
projeto, ou sejam induzidos pelas atividades com ele relacionados;

•

Significância: pouco significativos, significativos ou muito significativos, consoante a
importância atribuída a uma alteração no estado do ambiente, atendendo ao contexto em
que se insere;

•

Probabilidade

de

ocorrência:

certos,

prováveis,

improváveis

ou

de

probabilidade

desconhecida;
•

Magnitude: reduzida, média ou elevada de acordo com o grau de alteração dos parâmetros
ambientais, sendo medida através das diferenças, qualitativas ou quantitativas, dos fatores
ambientais com e sem a ação proposta;
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•

Dimensão temporal: imediato, de curto, de médio ou de longo prazo, consoante o período
de tempo em que os impactes se manifestem;

•

Duração: temporários ou permanentes consoante se verifiquem apenas durante um
determinado período, ou se forem continuados no tempo;

•

Dimensão espacial: locais, regionais ou nacionais e transfronteiriço consoante a extensão de
território afectado;

•

Reversibilidade: reversíveis ou irreversíveis, caso os impactes permaneçam no tempo ou se
anulem a médio ou longo prazo;

•

Interação de impactes: cumulativos, que sendo resultantes do projeto, se irão adicionar a
perturbações já existentes sobre qualquer dos fatores ambientais considerados, ou
sinergéticos, referente a impactes cuja ação conjunta origina um impacte total superior à
soma dos respetivos impactes parciais.

Tabela 98 - Resumo dos critérios de classificação de impactes.

5.1

Critério de classificação

Tipos de impacte

Importância

Positivo, negativo ou nulo

Incidência

Direto ou indireto

Significância

Pouco significativos, significativos ou muito significativos

Probabilidade

Certo, provável, improvável ou de probabilidade desconhecida

Magnitude

Elevada, média ou reduzida

Dimensão temporal

Imediato, curto prazo, médio ou longo prazo

Duração

Permanente ou temporário

Dimensão espacial

Locais, regionais ou nacionais

Reversibilidade

Reversível ou irreversível

Interação de impactes

Cumulativos ou sinergéticos

População e bens materiais (Socioeconomia)

Os impactes esperados pelo projeto, neste fator ambiental, resultam essencialmente num conjunto
de impactes positivos associados à fase de exploração. Os impactes esperados pelo projeto, neste
fator ambiental, são essencialmente positivos.
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5.1.1

Fase de construção

A construção do novo PE da Bulgueira permitirá o desenvolvimento da atividade económica da região,
traduzindo-se num impacte positivo.
Na fase de construção, o aumento temporário de população presente na freguesia, afeta às obras,
irá beneficiar o pequeno comércio.
De igual modo, os materiais de construção a utilizar poderão beneficiar a região, pois os empreiteiros
podem recorrer a matérias-primas e a subempreiteiros locais, assim como mão-de-obra, pelo que é
provável a criação de alguns postos de trabalho temporários. Estima-se que seja um impacte
positivo, de pouca significância.

Não é previsto o aumento de tráfego de veículos pesados nos acessos às obras e nas vias de
comunicação que perturbem de modo significativo povoações, pois o parque situa-se em local
afastado de casas de habitação. Acresce que as obras ocorrerão em horário diurno num local afastado
de recetores sensíveis.
Nesta fase é de esperar um aumento do nível de ruído ambiente no local da obra e envolvente,
resultante da movimentação de terras, circulação de veículos pesados, utilização de maquinaria e
operação de estaleiros, sendo de referir que os níveis de ruído mais elevados serão produzidos
durante um curto espaço de tempo, no início da obra, e correspondem às obras de movimentação
de terras e de infraestruturação.

De acordo com a avaliação realizada no presente EIA, para os fatores ambientais água, ar e clima,
e ambiente sonoro, não estão previstos impactes significativos para a fase de construção.

Pelo disposto anteriormente considera-se, de uma forma geral, como positivo o impacte nesta fase.

Na fase de desativação os impactes são semelhantes à fase de construção, associados sobretudo ao
incómodo causado pela circulação de veiculos afetos à obra e consequentemnte degradação das
estradas e acessos. A fase de desativação também caracteriza-se por impactes negativos associados
à cessação da produção de energia a partir de uma fonte renovável, e na cessação dos pagamentos
municipais e arrendamentos.
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5.1.2

Fase de exploração

Na fase de exploração, não está prevista a criação de novos postos de trabalho.
A instalação do projeto vai dar cumprimento aos objetivos comunitários no que diz respeito à
diversificação de fontes energéticas não poluentes e contribuindo para os abastecimentos energéticos
locais, contribuindo para um incremento da produção elétrica nacional, enquadrando-se nos objetivos
do Plano Nacional de Energia e Clima 2030 e a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações
Climáticas. A energia elétrica será vendida à EDP, responsável pela distribuição e comercialização
junto de consumidores privados.
De acordo com a legislação em vigor, o município de Ribeira de Pena, onde se localiza o aerogerador
proposto, receberá do promotor 2,5% do valor da remuneração mensal pela energia produzida.
Pelo disposto anteriormente considera-se este impacte como positivo nesta fase.
De acordo com informação do promotor está prevista a implementação de um plano de manutenção
das máquinas e equipamentos durante a fase de exploração, pelo que se considera que a degradação
da qualidade do ambiente (ar, água e ruído) resultante de avaria/mau funcionamento dos mesmos
não será significativa.
Pelo disposto anteriormente considera-se, de uma forma geral, como positivo o impacte nesta fase.

Na fase de desativação os impactes são semelhantes à fase de construção, associados sobretudo ao
incómodo causado pela circulação de veiculos afetos à obra e consequentemnte degradação das
estradas e acessos. A fase de desativação também caracteriza-se por impactes negativos associados
à cessação da produção de energia a partir de uma fonte renovável, e na cessação dos pagamentos
municipais e arrendamentos.

5.1.3

Impactes cumulativos

Em conjunto com os parques eólicos existentes na envolvente e na região, e pelo disposto
anteriromente, considera-se que os impactes cumulativos terão, na sua maioria, um sentido positivo
no que respeita aos efeitos resultantes da fase de exploração.

5.1.4

Alternativa nula

Não são previstas quaisquer evoluções com significado local ou regional, num cenário previsto a
curto e médio prazo, caso os elementos do projeto não sejam implementados.
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5.1.5

Classificação

Considera-se que a implantação do projeto induzirá, no âmbito do fator ambiental Socioeconomia,
um impacte classificado globalmente como positivo, direto, significativo, provável, de magnitude
média, médio prazo, temporário, regional/nacional.

5.1.6

Medidas de mitigação, minimização e compensação

As medidas de mitigação encontram-se enumeradas num capítulo próprio do presente EIA.

5.1

Saúde humana

Os impactes esperados pelo projeto, neste fator ambiental, resultam essencialmente num conjunto
de impactes positivos associados à fase de exploração.

5.1.1

Fase de construção

Não é previsto o aumento de tráfego de veículos pesados nos acessos às obras e nas vias de
comunicação que perturbe de modo significativo povoações, pois a implantação do projeto situa-se
em local afastado de casas de habitação. Acresce que as obras ocorrerão em horário diurno num
local afastado de recetores sensíveis.
Nesta fase é de esperar um aumento do nível de ruído ambiente no local da obra e envolvente,
resultante da movimentação de terras, circulação de veículos pesados, utilização de maquinaria e
operação de estaleiros, sendo de referir que os níveis de ruído mais elevados serão produzidos
durante um curto espaço de tempo, no início da obra, e correspondem às obras de movimentação
de terras e de infraestruturação.
É igualmente espectável uma diminuição da qualidade do ar na envolvente imediata da frente de
obra, principalmente pelo aumento das partículas em suspensão, com maior magnitude se a obra
decorrer durante a época seca e sem que sejam adotadas medidas de mitigação, nomeadamente de
minimização.
Durante a fase de construção poderão ocorrer acidentes de trabalho, resultante dos trabalhos
envolvidos na mesma (exemplo: movimentação de terras, transporte de cargas, trabalho em altura,
trabalho em instalações elétricas, trabalho com máquinas e equipamentos). Tal deverá ser objeto de
avaliação de risco em sede própria (plano de segurança e saúde).
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A implementação do plano de acompanhamento ambiental de obra permitirá acompanhar a
implementação das medidas de minimização propostas no âmbito da avaliação de impacte ambiental
do presente projeto, evitando e/ou reduzindo os potenciais impactes no âmbito da qualidade do ar,
qualidade da água e emissão de ruído.
Está prevista a implementação de um plano de segurança e saúde no trabalho, de acordo com
informação do proponente e de acordo com a legislação em vigor, que contribuirá para evitar/reduzir
a ocorrência de acidentes de trabalho na fase de construção e permitirá reduzir a probabilidade dos
mesmos.

5.1.2

Fase de exploração

A instalação do projeto vai contribuir para uma melhoria da qualidade do ar ambiente e estratégia
de mitigação e adaptação às alterações climáticas através da diversificação de fontes energéticas
não poluentes, contribuindo para um incremento da produção elétrica nacional, enquadrando-se nos
objetivos e metas do Plano Nacional de Energia e Clima 2030 (PNEC2030) e da Estratégia Nacional
de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020).
O contributo para a produção de energia renovável, permitirá igualmente reduzir o consumo de
matérias primas fósseis para produção de energia e assim reduzir a emissão direta de gases com
efeito de estufa; Dessa forma contribuirá para reduzir a pressão relacionada com o aumento de
doenças ligadas ao aumento da temperatura à superfície terrestre.
De acordo com informação do promotor está prevista a implementação de um plano de manutenção
das máquinas e equipamentos durante a fase de exploração, pelo que se considera que a degradação
da qualidade do ambiente (ar, água e ruído) resultante de avaria/mau funcionamento dos mesmos
não será significativa.
De acordo com a avaliação realizada no presente EIA, para os fatores ambientais água, ar e clima,
e ambiente sonoro, não estão previstos impactes significativos para a fase de construção.
Está prevista a implementação de um plano de segurança e saúde no trabalho, de acordo com
informação pelo proponente e de acordo com a legislação em vigor, que contribuirá para
evitar/reduzir a ocorrência de acidentes de trabalho na fase de exploração e permitirá reduzir a
probabilidade dos mesmos.
Pelo disposto anteriormente considera-se, de uma forma geral, como positivo o impacte nesta fase.

5.1.3

Impactes cumulativos

Em conjunto com os parques eólicos existentes na envolvente e na região, e pelo disposto
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anteriromente, considera-se que os impactes cumulativos terão, na sua maioria, um sentido positivo
no que respeita aos efeitos resultantes da fase de exploração.

5.1.4

Alternativa nula

Não são previstas quaisquer evoluções com significado local ou regional, num cenário previsto a
curto e médio prazo, caso os elementos do projeto não sejam implementados.

5.1.5

Classificação

Considera-se que a implantação do projeto induzirá, no âmbito do fator ambiental saúde humana,
um impacte classificado globalmente como negativo, direto, pouco significativo, provável,
temporário, e local.

5.1.6

Medidas de mitigação, minimização e compensação

As medidas de mitigação encontram-se enumeradas num capítulo próprio do presente EIA.

5.2

Biodiversidade

É de referir que embora na caracterização da situação de referência tenha sido feito um
enquadramento do corredor da linha elétrica, esta estrutura não será avaliada pois já se encontra
instalada e não pertence ao promotor do projeto de reequipamento do parque eólico da Bulgueira.

5.2.1

Fase de construção

5.2.1.1 Flora, vegetação e habitats
As ações de desmatação, desarborização, escavação e terraplenagens previstas para a área de
implantação da plataforma e fundação, vala de cabos e beneficiação de acessos, irão conduzir à
destruição da vegetação presente nessas áreas. Para a instalação do aerogerador e abertura de vala
de cabos prevê-se a afetação maioritariamente de áreas artificializadas, assim como de uma pequena
área de Charnecas secas (4030pt3) (122 m2; ver Tabela abaixo). A beneficiação de acessos não está
ainda definida, prevendo-se que as intervenções sejam pontuais, embora estas possam afetar áreas
diminutas de Charnecas secas (4030pt3), Pinhal, Charnecas secas (4030pt3) + Afloramentos
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rochosos (8230pt3) e Prados altos (6220pt4*).
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 são de reduzida
dimensão e será, maioritariamente, um impacte pouco significativo, sempre que não sejam afetados
habitats de interesse comunitários prioritários. Contudo caso haja afetação de Prados altos
(6220pt4*) este será um impacte significativo, uma vez que esta unidade de vegetação corresponde
a um habitat prioritário para a conservação, contudo, esta afetação será improvável dado que as
áreas de habitat devem ser balizadas, minimizando-se a afetação.
A instalação do estaleiro de desmontagem e montagem do novo aerogerador resultará também em
destruição de vegetação. Contudo este é um impacte temporário e minimizável pela instalação do
mesmo em áreas artificializadas já intervencionadas pela construção e manutenção do parque eólico
existente (ver Tabela abaixo).
A desativação dos três aerogeradores existentes levará também à destruição da vegetação de áreas
reduzidas, nomeadamente para a colocação das pás desmontadas, prevendo-se a possível afetação
de Charnecas secas (4030pt3), Pinhal e Charnecas secas (4030pt3) + Afloramentos rochosos
(8230pt3) contíguas ao local onde se encontram atualmente os aerogeradores. Este é um impacte
de destruição de vegetação e caracteriza-se como sendo negativo, temporário, pois após a
desativação as áreas serão renaturalizadas, direto, certo, local e reversível. A magnitude do impacte
é reduzida pois as áreas a afetar são de reduzida dimensão e será um impacte pouco significativo.
Tendo em conta que não se prevê a alteração das localizações da subestação e edificio de comando,
não se preveêm impactes de destruição da vegetação associados a essas infraestruturas.
Tabela 99 – Áreas (m2) de afetação da vegetação por cada estrutura do projeto.

Elemento do projeto

Áreas

Charnecas secas

artificializadas

(4030pt3)

Estaleiro desmontagem 1

100,55

-

Estaleiro desmontagem 3

100,19

-

aerogerador

301,11

-

Plataforma e fundação

497,64

Estaleiro desmontagem 2 e de montagem do novo
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121,90

Elemento do projeto
Vala de cabos21

Áreas

Charnecas secas

artificializadas

(4030pt3)

3,23

-

As ações de desmatação, desarborização, escavação, terraplenagem e desmontagem previstas para
as áreas de instalação do novo aerogerador e remoção dos aerogeradores existentes, irão conduzir
também à destruição de espécimenes de flora. A maioria dos espécimenes cuja destruição está
prevista correspondem a espécies de baixo valor ecológico, uma vez que não foram identificadas
espécies RELAPE na área de estudo do parque eólico. O impacte de destruição de espécimenes de
flora caracteriza-se como sendo negativo, permanente, direto, provável, 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.
Também a circulação de maquinaria e veículos pesados durante a construção e desativação
associadas ao projeto poderá resultar eventualmente no dano ou morte de espécies arbóreas na
vegetação circundante por descuido na manipulação de máquinas. A presença de habitats de
interesse comunitário na área envolvente da área de implantação do projeto leva a supor que possam
vir a existir danos sobre estes núcleoss. No entanto, contempla-se nas medidas de minimização a
sua identificação, devendo estes ficar devidamente sinalizados e protegidos até concretizadas todas
as operações de construção/desativação. Este impacte considera-se negativo, temporário, direto,
improvável, local, reversível, de magnitude reduzida, pouco significativo e minimizável.
As ações de terraplanagem, escavação, movimentação de máquinas e outros veículos, irão ser
responsáveis pela suspensão de poeiras, produção de gases de combustão e de outras substâncias
poluentes. As ações acima referidas poderão ainda contribuir para a deterioração da qualidade do
solo e das águas, através do derramamento acidental de substâncias potencialmente poluentes ou
tóxicas.
A suspensão de poeiras levará consequentemente à acumulação das mesmas na superfície das folhas
das plantas presentes na envolvente da obra. Esta acumulação afeta as taxas de fotossíntese,
respiração e transpiração das plantas e favorece a entrada nas células das folhas de gases fitotóxicos,
que poderão conduzir a doenças ou morte das plantas (Farmer, 1993).
O aumento da presença de gases de combustão e outros poluentes no ar poderá provocar nas plantas
presentes na envolvente da obra necrose e alterações de coloração das folhas, diminuição das taxas
de crescimento e queda prematura da folha (Sikora, 2004).

21 Foi considerado apenas o troço da vala de cabos que não se sobrepõe com a plataforma do novo aerogerador
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O aumento da presença de poluentes e deterioração da qualidade do solo poderão resultar em efeitos
indiretos nas plantas presentes na envolvente do Projeto, nomeadamente alterações no pH, alteração
e/ou diminuição da comunidade de microrganismos, maior risco de erosão, diminuição das taxas de
crescimento e menor fertilidade (Mishra et al., 2016).
O impacte de degradação da vegetação na envolvente devido à emissão de poeiras, deterioração da
qualidade do solo e ar caracteriza-se como sendo negativo, indireto, local, provável, no caso da
suspensão de poeiras e deterioração da qualidade do ar, improvável, no caso deterioração da
qualidade do solo e água (uma vez que apenas poderá acontecer em caso de acidente), e de médio
prazo. A magnitude do impacte é reduzida assim como a sua significância.
Importa ainda referir que um outro fator de degradação da vegetação é o fogo, sendo que a presença
de maquinaria e o aumento movimentações na área do projeto poderá aumentar o risco de incêndio.
Contudo, considera-se que, sendo seguidas as boas práticas e medidas de segurança adequadas ao
funcionamento dos equipamentos, este é um impacte improvável, embora possa ter um âmbito local
(pouco significativo) a regional (significativo).
O aumento do número de veículos e movimentação de terras na zona de implantação do projeto
poderão funcionar como facilitadores da dispersão de espécies que anteriormente não existiam nas
áreas contiguas ao projeto ou de espécies de caráter invasor já presentes nas imediações (ICNB,
2008). A confirmação da presença de espécies de flora exóticas de caráter invasor na envolvente da
área de estudo potencia a ocorrência deste impacte.
O impacte de favorecimento de espécies invasoras caracteriza-se como sendo negativo, temporário,
indireto, provável, local, de longo prazo, reversível. A magnitude do impacte é reduzida pois as
movimentações de terras e veículos estarão restritas à área do projeto. Este é um impacte
significativo (caso afete habitats de interesse comunitário) a pouco significativo. Este é um impacte
minimizável pela adoção de boas práticas de maneio de terras e retirada do pequeno núcleo de
mimosa identificado.
A recuperação ambiental das áreas intervencionadas de forma temporária, assim como das áreas
onde se encontram atualmente aerogeradores e respetivas plataformas, tem um impacte positivo
sob a flora e vegetação, permitindo a reposição e recuperação da vegetação. Este é um impacte
positivo, permanente, local, certo, de longo prazo, direto, reversível, de magnitude reduzida e
significativo, devendo potenciar a expansão dos habitats naturais identificados na envolvente.

5.2.1.2 Fauna
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.
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Prevê-se a remoção de coberto vegetal na área onde se pretende colocar a fundação e plataforma
do aerogerador, vala de cabos e beneficiação de acessos. Como antes referido, para a instalação do
aerogerador e abertura de vala de cabos prevê-se a afetação de áreas de Charnecas secas (4030pt3).
A beneficiação de acessos não está ainda definida, prevendo-se que as intervenções sejam pontuais,
podendo afetar áreas diminutas de Charnecas secas (4030pt3), Pinhal, Charnecas secas (4030pt3)
+ Afloramentos rochosos (8230pt3) e Prados altos (6220pt4*). A perda destes biótopos irá conduzir
à perda de habitat para as espécies de herpetofauna, aves e mamíferos, contudo, estas encontrarão
em áreas contíguas habitat semelhante e as áreas afetadas são de diminuta dimensão. Como tal
considera-se que este é um impacte negativo, permanente, local, certo, imediato, direto, reversível,
de magnitude reduzida e pouco significativo.
A instalação do estaleiro levará à destruição temporária de biótopos de baixa relevância ecológica.
Este é um impacte negativo, temporário, local, certo, imediato, direto, reversível, de magnitude
reduzida considerando que a área a afetar é diminuta, e pouco significativo.
Tal como referido aquando da caracterização da situação de referência, o tartaranhão-caçador
(Circus pygargus) foi detetado na área de estudo, sendo também potencial a presença de outras
espécies ameaçadas. Embora não tenha sido confirmada na área de estudo a nidificação de qualquer
espécie ameaçada, esta apresenta características favoráveis, sobretudo, à nidificação de
tartaranhão-caçador, nomeadamente pela presença de extensas áreas de matos. No entanto, é
possível que aves comuns e sem estatuto de conservação desfavorável utilizem as áreas de matos
para construir os seus ninhos, como o cartaxo (Saxicola torquatus) e as toutinegras (Sylvia sp.).
As áreas de matos são utilizadas por diversas espécies de aves como área de alimentação,
nomeadamente as aves de rapina e outras planadoras, como a águia-d’asa-redonda (Buteo buteo),
que poderão ver as suas áreas de caça pontualmente reduzidas. A afetação poderá ser mais
significativa para as espécies com estatuto de conservação desfavorável potencialmente presentes
na área de estudo, mas não se espera que estas áreas constituam uma parte importante dos seus
territórios.
Contudo, a área de estudo oferece áreas de habitat favorável para estas espécies, como tal
considera-se que a eventual afetação de áreas de nidificação e de alimentação resultante da
destruição de coberto vegetal durante a fase de construção será negativa, provável, mas de
magnitude reduzida dado que a área a afectar é diminuta, temporária, local, minimizável e pouco
significativa, tendo em conta que existe disponibilidade de habitat semelhante na envolvente da área
de estudo.
Não foram detetados abrigos com quirópteros nas proximidades das áreas de intervenção, pelo que
não são esperados impactes relativos à destruição ou perturbação de abrigos na área de estudo e
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envolvente.
Caso os trabalhos se desenvolvam em período noturno, o ruído e as luzes poderão afetar a atividade
dos quirópteros, aves noturnas e lobo na área, e a movimentação de veículos automóveis e de
máquinas poderá originar algumas mortes por atropelamento de morcegos e aves noturnas.
A mortalidade de quirópteros por atropelamento atinge predominantemente espécies que
normalmente voam mais próximo do solo, como as dos géneros Rhinolophus sp. e Pipistrellus sp.,
mas também são detetadas espécies normalmente de voo alto, como as do género Nyctalus
(Fensome & Mathews, 2016; Medinas et al., 2013). Sendo que a mortalidade de aves noturnas atinge
sobretudo rapinas noturnas, nomeadamente noitibós (IP, 2015). É ainda de referir que existem
diversas ocorrências de atropelamento de lobo na envolvente da área de estudo, essencialmente em
estradas alcatroadas (Grupo Lobo, 2017). Este será um impacte negativo, direto, local, improvável,
temporário, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e pouco significativo. Este impacte poderá
ser eliminado pela limitação dos trabalhos ao período diurno.
Poderá ainda ocorrer o aumento do risco de atropelamento sobre espécies com menor mobilidade,
como os anfíbios, os répteis e os micromamíferos. Este impacte considera-se negativo, temporário,
local, provável, imediato, direto, irreversível, de magnitude reduzida, pouco significativo e
minimizável pelo estabelecimento de medidas relativas aos limites de velocidade.
A circulação de maquinaria e veículos pesados durante a fase de construção, assim como os trabalhos
de desmatação, conduzirão à perturbação, incluindo ruído e vibrações, resultando num efeito de
exclusão da fauna, sobretudo de aves e mamíferos, diminuindo a diversidade faunística. Este efeito
não se limitará à área intervencionada, prolongando-se pelas áreas contíguas. Este impacte
considera-se negativo, temporário, local, provável, imediato, indireto, reversível, de magnitude
reduzida e pouco significativo.
O aumento dos níveis de perturbação resultará também na degradação dos habitats presentes na
envolvente da área de intervenção do projeto. Este impacte considera-se negativo, temporário, local,
provável, imediato, indireto, reversível, de magnitude reduzida, pouco significativo e minimizável.
A recuperação ambiental das áreas intervencionadas temporariamente e das áreas onde se
encontram os aerogeradores a desativar tem um impacte positivo sob a fauna, permitindo o regresso
de algumas espécies de fauna a essas áreas que foram intervencionadas apenas de forma
temporária, minimizando o efeito de exclusão causado. Este é um impacte positivo, permanente,
local, certo, de longo prazo, indireto, reversível, de magnitude reduzida e pouco significativo.
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5.2.2

Fase de exploração

5.2.2.1 Flora, vegetação e habitats
Durante a fase de exploração esperam-se poucos impactes adicionais sobre a flora e vegetação.
As movimentações de veículos no parque poderão ser responsáveis pela suspensão de uma pequena
quantidade de poeiras, produção de gases de combustão e de outras substâncias poluentes. Este é
um impacte que foi identificado também na fase de construção e cujos efeitos esperados são
semelhantes aos descritos para essa fase. Contudo prevê-se uma magnitude ainda mais baixa, sendo
por isso este um impacte pouco significativo.
Tal como identificado na fase de construção, a presença de veículos na zona de implantação do
parque poderá funcionar como facilitador da dispersão de espécies de caráter invasor. Contudo, nesta
fase as movimentações de veículos serão menores e como tal este é um impacte muito pouco
significativo.
Ambos os impactes referidos já existem atualmente resultando da manutenção e movimentações
existentes na parque eólico atual.

5.2.2.2 Fauna
Durante a fase de exploração os impactes mais significativos são a mortalidade de aves e morcegos
e a perturbação (efeito de exclusão) de aves, morcegos e lobo, sendo de referir que estando
atualmente em funcionamento o parque eólico da Bulgueira estes impactes já estão presentes.
A mortalidade de aves num parque eólico é um dos principais impactes decorrentes deste tipo de
projeto. O risco de colisão de aves com aerogeradores está associado a interações complexas entre
diversos fatores, como as características das espécies (morfologia, perceção sensorial, fenologia,
comportamento e abundância), a localização dos aerogeradores (paisagem, padrões de voo,
disponibilidade de alimento e condições meteorológicas) e as características do parque eólico (tipo e
configuração dos aerogeradores, iluminação) (Marques et al., 2014).
Ferrer et al. (2011) refere que não existe uma relação linear entre a frequência de aves observadas
e a mortalidade encontrada em parques eólicos, mas existem algumas espécies cuja vulnerabilidade
é conhecida, como as aves de rapina que caçam à altura das pás (e.g. peneireiro, águia-d’asaredonda), as aves com pouca manobralidade (e.g. abutres), as aves migradoras que desconhecem
a localização dos aerogeradores e as espécies com voos rápidos e erráticos (e.g. andorinhas). A
localização dos aerogeradores é crucial como medida de minimização da mortalidade por colisão,
sendo que vários estudos demonstram que os aerogeradores localizados na proximidade de zonas
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declivosas aumentam o risco de colisão, pois é nessas zonas que se formam as correntes térmicas
utilizadas pelas aves de maior porte para se deslocarem e caçarem.
Tabela 100 - Espécies de aves com maiores taxas de mortalidade em Portugal Continental segundo
Marques et al. (2018) com ocorrência na área de estudo (X - potencial, C - confirmada) e estatuto
de conservação de acordo com Cabral et al. (2006) (EN – Em perigo, LC – Pouco preocupante).
Nome comum

Nome científico

Estatuto

Ocorrência

Andorinha-dos-beirais

Delichon urbicum

LC

X

Apus apus

LC

X

Laverca

Alauda arvensis

LC

C

Cotovia-dos-bosques

Lullula arborea

LC

X

Toutinegra-do-mato

Sylvia undata

LC

C

Perdiz

Alectoris rufa

LC

X

Águia-de-asa-redonda

Buteo buteo

LC

C

Falco tinnunculus

LC

C

Ficedula hypoleuca

-

X

LC

X

EN

C

Andorinhão-preto

Peneireiro
Papa-moscas
Felosinha +
Felosinha-ibérica
Tartaranhão-caçador

Phylloscopus collybita
+
Phylloscopus ibericus
Circus pygargus

Tal como apresentado na Tabela 100, parte das espécies com maior mortalidade por colisão com
aerogeradores em Portugal tem ocorrência confirmada para a área de estudo. Contudo apenas uma
das espécies apresentam estatuto de conservação desfavorável, o tartaranhão-caçador.
A presença de diversos parques eólicos na envolvente da área de estudo (num raio de 20km) permitiu
a recolha de informação relativa à mortalidade de aves na região que é apresentada na Tabela 101.
De entre os dados recolhidos para os parques em redor da área de estudo destaca-se a mortalidade
de dois indivíduos de tartaranhão-caçador (classificado como “Em perigo”) no parque eólico da Serra
do Alvão (Ecosativa, 2013).
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Tabela 101 - Mortalidade de aves em parques eólicos na envolvente da área de estudo (negrito –
espécies ameaçadas).
Mortalidade
Distância
Parque eólico

Nº

à área de
estudo

Espécie

Fonte

indivíduos
22

Serra do Alvão

Negrelo e Guilhado

8km (S)

8,5km
(SE)

Laverca

5

Andorinha-dos-beirais

1

Cia (Emberiza cia)

1

Tartaranhão-caçador

2

Peneireiro

1

-

0

Gevancas II

14km (S)

-

0

Meroicinha II

15km (S)

-

0

Ecosativa,
2013

Noctula,
2016
TPF,
2016a
Ecosativa,
2015

Como tal, considera-se que 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. Contudo, para as espécies mais
comuns, sem estatuto, mas onde se incluem espécies com maior vulnerabilidade à colisão, este
impacte é negativo, permanente, local, muito provável, imediato, direto, irreversível, de magnitude
reduzida e pouco significativo. Este é um impacte de carácter cumulativo dada a presença de vários
parques eólicos já instalado nas proximidades. Por outro lado, este impacte existe atualmente dada
a presença de três aerogeradores, sendo possível que a redução do número de aerogeradores para
um diminua a probabilidade do impacte, embora a dimensão do novo aerogerador seja superior à do
aerogerador existente, o que poderá amplificar o efeito.
A acessibilidade à área do parque para efeitos de manutenção poderá potenciar situações de

22

dados relativos um período de 3 anos de monitorização de mortalidade.
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mortalidade por atropelamentos de lobo, embora não se preveja que estas situações sejam comuns,
pois a circulação restringir-se-á aos veículos de manutenção. É, contudo, de referir que na envolvente
da área de estudo foram registados vários ocorrências de mortalidade de lobo por atropelamento,
nomeadamente de um macho juvenil, em 2015, na EN2, junto a Gralheira (a cerca de 13km da área
de estudo); uma fêmea juvenil, em 2012, na EN2 perto de Tourencinho (a cerca de 15km da área
de estudo); e um macho juvenil, em 2014, na EN2 perto de Zimão (a cerca de 12km) (Grupo Lobo,
2017).
Este impacte caracteriza-se como sendo de negativo, improvável, temporário, local, imediato,
irreversível, de magnitude reduzida, pouco significativo, dado que não existem evidências de
presença frequente de lobo.
No caso dos morcegos, a mortalidade nos parques eólicos é provocada pela colisão com os
aerogeradores ou devida a lesões internas provocadas pela descompressão súbita (barotrauma)
(Amorim, 2009; Amorim et al., 2012; Arnett et al., 2013a; Baerwald et al., 2008; Eurobats, 2013;
Jones et al., 2009; Rodrigues et al., 2015; Rydell et al., 2010a; Rydell et al., 2012).
Apesar de ainda não serem conhecidos com exatidão os fatores que aumentam o risco de mortalidade
dos quirópteros nos aerogeradores, são apontadas as seguintes hipóteses:
▪

A concentração de insetos junto aos aerogeradores, devido à criação de corredores lineares
em áreas florestais, à inversão térmica após tempestades, à presença de nuvens baixas e ao
efeito de atração provocado pela cor dos próprios aerogeradores (Ahlén, 2003; Long et al.,
2010b; Rydell et al., 2010b; Rydell et al., 2016);

▪

A confusão entre árvores altas e aerogeradores, levando a que estes sejam utilizados como
área de descanso, como abrigo ou mesmo como área de acasalamento (Ahlén, 2003; Cryan,
2008);

▪

A desorientação acústica, devido à deficiente qualidade dos ecos refletidos pelas pás dos
aerogeradores, ou aos sons emitidos por estes (Ahlén, 2003; Kunz et. al., 2007; Long et al.,
2009; Long et al., 2010a; Long et al., 2010b);

▪

A perturbação eletromagnética provocada pelos aerogeradores (Kunz et al., 2007);

▪

A possibilidade de indivíduos em migração reduzirem a taxa com que emitem os ultrassons,
pelo que podem não detetar as pás ou mesmo os aerogeradores (Ahlén, 2003);

▪

As altas velocidades atingidas na extremidade das pás, que dificultam ou mesmo
impossibilitam a sua deteção pelos quirópteros (Ahlén, 2003; Kunz et al., 2007; Rydell et
al., 2010a; Rydell et al., 2017).

As espécies mais afetadas pela mortalidade são migradoras e normalmente voam e alimentam-se a
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grande altura (em espaço aberto ou sobre a copa das árvores) (Tabela 102), parecendo haver uma
maior taxa de mortalidade entre meados de julho e finais de setembro (Alcade, 2002; Eurobats,
2013; Jameson & Willis, 2014; Jonhson, 2005; Johnson et al., 2000; Kunz et al., 2007; Lehnert et
al., 2014; Rydell et al., 2010a; Rydell et al., 2010b; Rydell et al., 2017). De acordo com os dados
mais recentes (Eurobats, 2017), em Portugal continental as espécies mais afetadas são as dos
géneros Pipistrellus (no conjunto representam pelo menos 51% dos cadáveres detetados) e Nyctalus
(no conjunto representam pelo menos 28% dos cadáveres detetados), com as espécies morcegoanão (Pipistrellus pipistrellus) e o morcego-arborícola-pequeno (Nyctalus leisleri) a serem claramente
as que apresentam maior mortalidade (representam respetivamente cerca de 28% e 25% de todos
os cadáveres detetados). O período de maior mortalidade surge nos meses de maio, agosto e
setembro (ICNB, 2010b).
Tabela 102 - Géneros de morcegos e respetivo risco de mortalidade (ICNB, 2010b).
Género

Risco de mortalidade em parques eólicos

Rhinolophus, Myotis, Plecotus, Barbastella

Baixo

Eptesicus

Médio

Pipistrellus, Hypsugo, Nyctalus, Miniopterus, Tadarida

Elevado

A presença de diversos parques eólicos na envolvente da área de estudo (num raio de 20km) permitiu
a recolha de informação relativa à mortalidade de morcegos na região que é apresentada na Tabela
103. Destaca-se o parque eólico de Serra do Alvão com 19 episódios de mortalidade (Ecosativa,
2013).
Tabela 103 - Mortalidade de morcegos em parques eólicos na envolvente da área de estudo.
Mortalidade
Distância
Parque eólico

Nº

à área de
estudo

Espécie

Fonte

indivíduos
23

Morcego-anão/ MorcegoAlvão

7km (SO)

pigmeu (Pipistrellus

3

pygmeus)

23

ICNB,
2010b

Referente a um período de 3 anos de monitorização de mortalidade.
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Mortalidade
Distância
Parque eólico

Nº

à área de
estudo

Espécie

Fonte

indivíduos
23

Morcego-anão

4

Pipistrellus sp.

8

Morcego-arborícolaSerra do Alvão

8km (S)

pequeno
Morcego-rabudo (Tadarida
teniotis)

Negrelo e Guilhado

8,5km
(SE)

Rechãzinha

Gevancas II

10,5km

1
3

-

0

savii)
Morcego-anão

Ecosativa,
2013

Morcego não identificado

Morcego-de Savi (Hypsugo

Falperra-

3

Noctula,
2016

1
3

(S)

TPF,
2016b

Morcego-rabudo

1

Morcego não identificado

1

Morcego-anão

6

TPF,

Morcego-pigmeu

1

2016c

14km (S)

Meroicinha II

15km (S)

-

0

Meroicinha I

17km (S)

-

0

Ecosativa,
2015

ICNB,
2010b

Considera-se que a mortalidade de morcegos no parque eólico será um impacte negativo, direto,
local, provável, permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida 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. Tal como no caso das aves, este impacte
existe atualmente dada a presença de três aerogeradores, sendo possível que a redução do número
de aerogeradores para um diminua a probabilidade do impacte, embora a dimensão do novo
aerogerador seja superior à do aerogerador existente, o que poderá amplificar o efeito.
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Outro dos impactes mais comuns dos parques eólicos na comunidade de aves, lobo e quirópteros é
a perturbação, associada não só ao funcionamento dos aerogeradores, mas também à circulação de
veículos e pessoas nestas áreas, que aumentam a presença humana e o ruído, e se pode manifestar
de diferentes formas, podendo resultar em alterações nos padrões de uso da área (nomeadamente
a adaptação ou o afastamento da área por efeito de exclusão), alterações de comportamento,
alterações na composição da comunidade, tanto ao nível da abundância como da riqueza, e
alterações nos padrões e sucesso da reprodução, particularmente para as aves e lobo (Drewitt &
Langston, 2006; Madders & Whitfield, 2006; Marques et al., 2018; Pearce-Higgins et al., 2009;
Rodrigues et al., 2015; Rydell et al., 2012).
A perturbação causada pelo funcionamento dos aerogeradores pode constituir uma barreira aos
movimentos naturais de aves e morcegos entre as zonas de alimentação, reprodução e repouso,
provocando a deslocação para biótopos menos adequados, o que pode reduzir a sua capacidade de
sobrevivência e reprodução. Por outro lado, se as espécies continuarem a utilizar a área mais
perturbada devido a uma possível habituação à presença da infraestrutura, o seu sucesso de caça
pode ser comprometido e o risco de colisão com as pás dos aerogeradores aumenta. Ambos os efeitos
são também uma forma indireta de perda de habitat (Madders & Whitfield, 2006). Em Portugal,
apesar de já terem sido efetuados vários trabalhos sobre a perturbação de espécies de fauna, com
eventual efeito de exclusão, as monitorizações tendem a não detetar este impacte ou a não conseguir
provar a sua ocorrência. No caso das aves mais vulneráveis à colisão com aerogeradores, o
afastamento e exclusão das áreas dos aerogeradores pode também ser considerado um impacte
positivo, uma vez que pode diminuir o risco de colisão.
Desta forma, considera-se que a perturbação da comunidade de aves, morcegos e lobo na área do
projeto será um impacte negativo, permanente, local a regional (dependendo da afetação de espécies
migradoras), reversível, provável, de magnitude reduzida e pouco significativo a significativo (no
caso de espécies ameaçadas). Este impacte existe atualmente dada a presença de três
aerogeradores, pelo que tendo em conta a alteração para um aerogerador considera-se que o efeito
de barreira deverá diminuir.

5.2.3

Impactes cumulativos

Na avaliação de impactes cumulativos teve-se 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 e diversas linhas de transporte de
energia, incluindo aquelas previstas no âmbito do aproveitamento hidroelétrico do Alto Tâmega.
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Os principais impactes cumulativos a ter em conta são a mortalidade em parques eólicos, linhas
elétricas e por atropelamento em estradas de aves, morcegos e lobo, sendo que os dados recolhidos
para os parques eólicos presentes na envolvente se encontram referidos no capítulo anterior,
nomeadamente nas Tabela 101 e Tabela 103. Para além dos impactes anteriormente referidos, é
ainda de referir que na linha elétrica associada ao parque eólico da Serra do Alvão, a cerca de 8km
a sul, foram refistados dois episódios de mortalidade, nomeadamente com picanço-real (Lanius
senator) e estorninho-preto (Sturnus unicolor) (Ecosativa, 2013).
Em conjunto com as outras estruturas existentes e pelo disposto anteriormente, considera-se que
os impactes cumulativos serão, na sua maioria, de natureza negativa, ocorrência provável,
magnitude moderada, irreversíveis, de duração permanente e incidência local ou regional (no caso
de serem afetadas espécies migradoras), podendo por isso ser classificados como pouco significativos
(para as espécies sem estatuto de ameaça) ou significativos (para as espécies ameaçadas).
Considera-se ainda que existem impactes cumulativos também sobre a flora e vegetação decorrentes
da presença outros parques eólicos, linhas elétricas, pedreiras e aproveitamentos hidroelétricos
(nomeadamente o do Alto Tâmega). Estes são impactes dizem respeito sobretudo à degradação e
perda de flora e habitats, tendo uma magnitude moderada e afetando em parte valores naturais de
elevado valor e como tal significativos.

5.2.4

Alternativa nula

Perante o cenário da não implementação do projeto em estudo prevê-se que, ainda assim, os
impactes referentes à fase de exploração se mantenham. Sendo que a sua significância deverá ser
semelhante à estimada pela implantação do projeto, embora a magnitude seja superior no caso da
alternativa nula, devido à presença de 3 aerogeradores.

5.2.5

Classificação

Os impactes sobre os elementos ecológicos resultante do projeto são maioritariamente negativos,
diretos, de magnitude reduzida, locais e pouco significativos. Contudo, destacam-se os impactes na
fase de exploração sobre a fauna como significativos no caso de afetação de espécies ameaçadas.
É ainda de referir a presença de impactes positivos, nomeadamente o de renaturalização das áreas
onde os aerogeradores serão retirados.
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5.2.6

Medidas de mitigação, minimização e compensação

As medidas de mitigação encontram-se enumeradas num capítulo próprio do presente relatório.

5.3

Território

5.3.1

Ordenamento do Território e Condicionantes

5.3.1.1 Compatibilização do projeto com os IGT e condicionantes
O local onde se prevê a implantação do projeto (novo aerogerador, plataforma e vala de cabos)
abrange os concelhos de:
▪

Ribeira de Pena, cujo Plano Director Municipal (PDM) foi publicado através do Regulamento
n.º 376/2009, de 1 de setembro, e alterado pelo Aviso n.º 1489/2017, de 7 de fevereiro;

▪

Vila Pouca de Aguiarpelo Aviso n.º 12613/2012, de 20 de setembro, tendo sido
posteriormente alterado pelo Aviso n.º 8810/2019, de 21 de maio e Declaração de
Rectificação n.º 15/2019, de 12 de abril.

A Portaria n.º 69/2012, de , de 22 de março, aprova a delimitação da Reserva Ecológica Nacional do
município de Ribeira de Pena. A Portaria n. º 176/2013, de 9 de maio aprova a delimitação da Reserva
Ecológica do município de Vila Pouca de Aguiar.
As classes de espaço e condicionantes onde se desenvolve o projeto de reequipamento do parque
eólico da Bulgueira são em grande parte solo rural, Espaço florestal e subcategoria de área florestal
e silvopastoril de produção, áreas classificadas como de perigosidade alta de incêndio florestal
(PMDFCI Ribeira de Pena) e estrutura municipal ecológica municipal em solo rural no concelho de
Ribeira de Pena.
Em menor extensão são também abrangidos espaços agrícolas ou florestais, na subcategoria Espaços
florestais de produção (PDM de Vila Pouca de Aguiar), o perímetro florestal de Ribeira de Pena, o
perímetro florestal do Alvão, a estrutura ecológica municipal em solo rural de Vila Pouca de Aguiar e
áreas classificadas como de perigosidade alta e muito alta de incêndio florestal (PMDFCI Vila Pouca
de Aguiar e PMDFCI Ribeira de Pena).
As Tabelas abaixo indicam as classes de espaço e as condicionantes em que os elementos do projeto
de reequipamento do parque eólico da Bulgueira se inserem.
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Tabela 104 – Classe de espaços e condicionantes abrangidos pelos elementos do projeto. Município
de Ribeira de Pena.

Elemento

Categoria / subcategoria
de espaço

Condicionantes

Aerogerador +

Espaço florestal e

Estrutura ecológica municipal em solo rural;

plataforma

subcategoria de área florestal

Perímetro

e silvopastoril de produção.

perigosidade alta de incêndio florestal.

Espaço florestal e

Perímetro florestal de Ribeira de Pena; estrutura

subcategoria de área florestal

ecológica municipal em solo rural; perigosidade

e silvopastoril de produção.

alta de incêndio florestal.

Acesso

Espaço florestal e

REN (Áreas de elevado risco de erosão hídrico do

existente a

subcategoria de área florestal

solo); Perímetro florestal de Ribeira de Pena;

melhorar

e silvopastoril de produção e

estrutura ecológica municipal em solo rural;

pontualmente

subcategoria de área florestal

perigosidade

de produção condicionada.

florestal.

Vala de cabos

florestal

alta

e

de

Ribeira

muito

alta

de

de

Pena;

incêndio

Tabela 105 - Classe de espaços e condicionantes abrangidos pelos elementos do projeto. Município
de Vila Pouca de Aguiar .
Categoria /
Elemento

subcategoria de

Condicionantes

espaço
Acesso existente a

Espaços agrícolas ou

REN (Áreas de elevado risco de erosão hídrico do solo; Áreas

melhorar

florestais

Estratégicas de Proteção e Recarga de Aquíferos); Perímetro

pontualmente

Subcategoria
Espaços florestais

florestal do Alvão; estrutura ecológica municipal em solo rural;
área de perigosidade de incêndio florestal muito alta.

de produção

A implantação do projeto pela plataforma, aerogerador e vala de cabos afetará unicamente áreas
classificadas no PDM de Ribeira de Pena, nomeadamente solo rural, categoria de espaço florestal e
subcategoria de área florestal e silvopastoril de produção.
A REN é afetada unicamente pela melhoria potencial do acesso exisente (de acordo com o promotor
a definir espacialmente em fase posterior), podendo afetar áreas de elevado risco de erosão hídrico
do solo e Áreas Estratégicas de Proteção e Recarga de Aquíferos (de acordo com a nova denominação
de ecossistemas da REN).
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Planos Directores Municipais
De acordo com a identificação realizada no ponto anterior, o projeto está proposto para área
classificada como solo rural, Espaço florestal e subcategoria de área florestal e silvopastoril de
produção no PDM de Ribeira de Pena.
O acesso principal a beneficiar pontualmente (em área a definir pelo promotor) está proposto para
área classificada como solo rural, subcategoria de área florestal e silvopastoril de produção e
subcategoria de área florestal de produção condicionada no PDM de Ribeira de Pena e classificados
no PDM de Vila Pouca de Aguiar como Espaços agrícolas ou florestais Subcategoria Espaços florestais
de produção.
O PDM de Ribeira de Pena é omisso relativamente à instalação de centros electroprodutores de
energia elétrica a partir de fontes renováveis e em concreto de parques eólicos.
Não obstante, o projeto em avaliação contempla a diminuição da área instalada com infraestruturas
da

central

electroprodutora

existente

(plataformas,

fundações,

posto

de

transformação,

aerogeradores e acessos internos) numa área de vocação florestal, permitindo manter a produção
de energia existente.
A diminuição da extensão da central electroprodutora existente contempla igualmente a manutenção
de infraestruturas já existentes (edifício de comano, subestação e posto de corte), que em conjunto
com o novo aerogerador proposto, manter-se-ão na envolvente imediata do acesso existente
evitando a criação de espaços fragmentados em ambos os concelhos em estudo.
Adicionalmente, no que respeita ao concelho de Vila Pouca de Aguiar, a alínea e), do ponto 1 do
Artigo 38.º do regulamento do PDM em vigor considera os parques eólicos como compatíveis com os
Espaços agrícolas ou florestais Subcategoria Espaços florestais de produção, indicando
“1 — Consideram -se compatíveis com o uso dominante as instalações, obras, usos e atividades
seguintes:
(…)
e) Instalações especiais, nomeadamente as afetas à exploração de recursos geológicos, parques
eólicos, aproveitamentos hidroelétricos ou hidroagrícolas, aterros de resíduos inertes e estações de
serviço e de abastecimento de combustível localizadas em zona adjacente aos canais rodoviários.”
Considera-se que as medidas de mitigação propostas no estudo de impacte ambiental do projeto de
reequipamento do parque eólico da Bulgueira permitirão salvaguardar os impactes significativos
resultantes da instalação do projeto. A implementação das medidas indicadas associada aos aspetos
anteriormente indicados permitirá, salvo melhor entendimento, verificar da compatibilidade do
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projeto com o Plano Diretor Municipal de Ribeira de Pena e com o Plano Diretor Municipal de Vila
Pouca de Aguiar.

Estrutura Ecológica Municipal
A área de estudo e área de implantação dos elementos do projeto está proposta para áreas
integradas na estrutura ecológica municipal em solo rural.
No que respeita ao regime de utilização, de acordo com o ponto 4 do Artigo 44.º do regulamento do
PDM de Ribeira de Pena, na EEM observa-se cumulativamente às categorias de solo rural e às
servidões administrativas e restrições de utilidade pública sobre que recai, pelas seguintes regras:
“a) A construção para fins habitacionais só é admitida para a residência do agricultor da exploração
agrícola, empreendimentos de turismo em espaço rural e equipamentos de interesse municipal;
b) Não são admitidas alterações da topografia do terreno e ações de destruição do solo vivo e do
coberto vegetal, com exceção das necessárias às intervenções admitidas na alínea anterior e às
normais operações de cultura agrícola e florestal.”
De acordo com o ponto 1 do Artigo 23.º do regulamento do PDM de Vila Pouca de Aguiar, é
condicionado a prévia autorização das entidades competentes a “instalação de qualquer atividade
que comprometa a qualidade do ar, da água, do solo e da paisagem, nomeadamente depósitos de
resíduos sólidos, sucatas, de inertes e de materiais de qualquer natureza ou o lançamento de
efluentes sem tratamento prévio adequado de acordo com as normas em vigor”. Adicionalmente
aplica-se cumulativamente a legislação específica para cada área.
A compatibilização do projeto com a EEM dos concelhos de Ribeira de Pena e de Vila de Pouca de
Aguiar é conseguida mediante a compatibilização com categorias de espaços integrantes e as
servidões e restrições de utilidade pública existentes na área proposta para o projeto.

Reserva Ecológica Nacional
É previsível que os principais impactes diretamente relacionados com as áreas da REN ocorram
durante a fase de construção. São apresentadas medidas de minimização resultantes da elaboração
do EIA e do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra, que abrangem as potenciais causas de
degradação da qualidade da água (superficial e subterrânea) e os riscos de cheias e inundações.
Está prevista a realização de ações de recuperação Paisagística que contemplem a recuperação dos
taludes, valas, área do estaleiro e envolvente dos aerogeradores, nomeadamente a recuperação
parcial da área ocupada pelas plataformas de montagem.
De acordo com o n.º 3 do Artigo 20.º do RJREN (Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado
pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto), são compatíveis com os objetivos da REN os usos
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e ações que cumulativamente:
▪

não coloquem em causa as funções das respetivas áreas da REN;

▪

e constem da lista (Anexo II da RJREN) de compatibilidade com os objetivos de proteção
ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas na
REN como: a) isentos de qualquer tipo de procedimento; ou b) sujeitos à realização de uma
mera comunicação prévia.

Na alínea f) do ponto II do Anexo II do RJREN considera-se que as infraestruturas destinadas à
produção e distribuição de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis são compatíveis com
os objetivos de proteção ecológica, ambiental, de prevenção e redução de riscos naturais das
categorias da REN identificadas (áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos e áreas de
elevado risco de erosão hídrica do solo), estando sujeitas a comunicação prévia (à Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional competente).
Nos ecossistemas da REN identificados, são também utilizações compatíveis:
▪

alínea h) redes elétricas de baixa (isento de comunicação prévia);

▪

alínea i) alta e média tensão (sujeita a comunicação prévia);

▪

alínea m) redes subterrâneas elétricas (sujeito a comunicação prévia);

▪

alínea n) Pequenas beneficiações de vias e de caminhos municipais, sem novas
impermeabilizações (isento de comunicação prévia);

▪

alínea o) Alargamento de plataformas e de faixas de rodagem e pequenas correções de
traçado (isento de comunicação prévia);

▪

alínea q) subestações (sujeito a comunicação prévia).

De acordo com o n.º 7 do Artigo 24.º do RJREN (Decreto-Lei n.º 166/2008 com as alterações pelo
Decreto-Lei n.º 124/2019), quando o projeto está sujeito 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, compreende a emissão
de autorização”.
De acordo com o ponto 3 do Artigo 33.º -U do Decreto-Lei n.º 215-B/2012, nos casos de projetos a
localizar em áreas delimitadas como REN, a emissão de DIncA ou DIA favorável ou condicionalmente
favorável implica a dispensa de comunicação prévia previsto no artigo 22.º do Decreto -Lei n.º
166/2008, de 22 de agosto.
A Portaria n.º 1356/2008, que determina as condições para a viabilidade dos usos e ações em áreas
da REN, nomeadamente para a viabilização da tipologia do projeto em estudo. De acordo com a
alínea f), do capítulo II do Anexo I, o requisito apresentado é a de que nos leitos dos cursos de água
apenas são admitidos aproveitamentos hidroeléctricos, pelo que o projeto em estudo cumpre o
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mesmo, na medida em que se localiza em áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos.
A Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro, não requer requisitos específicos para o
desenvolvimento de usos e ações relacionadas com a “produção e distribuição de eletricidade a partir
de fontes de energias renováveis” (Anexo I da Portaria).
De acordo com o anexo II da mesma Portaria, considerando que o projeto prevê a implantação de
valas de cabos e melhoria de acessos existentes em áreas (REN) de elevado risco de erosão hídrica
do solo, o projeto carece de parecer obrigatório e vinculativo da Agência Portuguesa do Ambiente.
De acordo com o ponto 3 do Artigo 5.º da Portaria n.º 419/2012, considerando que o projeto está
sujeito a procedimento de avaliação de impacte ambiental, a emissão de parecer obrigatório e
vinculativo está compreendido no mesmo.
Em baixo são apresentados os argumentos que permitem prever a compatibilidade do projeto com
a REN, de acordo com o RJREN, resultante da não afetação significativa das funções das
categorias/ecossistemas da REN existentes na área de influência do projeto.

ÁREAS ESTRATÉGICAS DE PROTEÇÃO E RECARGA DE AQUÍFEROS
“i) Garantir a manutenção dos recursos hídricos renováveis disponíveis e o aproveitamento
sustentável dos recursos hídricos subterrâneos”
Devido à reduzida área de implantação das infraestruturas do projeto, não se prevê que a área a
impermeabilizar contribua significativamente para a diminuição da recarga das reservas de água
subterrânea.
No âmbito do fator ambiental água (recursos hídricos) do EIA não foram identificadas na área de
afetação do projeto captações ou nascentes de água subterrânea , não se prevendo que as escavações
a efetuar venham a intersectar zonas de circulação preferencial de água.
Não é previsível que a implantação das fundações e das valas de cabos (cuja profundidade máxima
pode alcançar 2,0 m e 0,9 m, respetivamente) alterem o padrão de circulação das águas
subterrâneas ou contribuam para um rebaixamento do nível freático na área em apreço.

“ii) Contribuir para a protecção da qualidade da água”
No EIA são apresentadas medidas de minimização e de gestão, respetivamente, que abrangem a
proteção da qualidade da água subterrânea, nomeadamente as relacionadas com a contaminação
resultante de derrames acidentais de óleos ou combustíveis e a descarga no solo de efluentes
domésticos ou outros. Adicionalmente, em contexto de obra e durante o seu acompanhamento
ambiental por um técnico de ambiente, será adotada a melhor prática de gestão do ambiente em
obra.
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Considera-se que devido à sua pequena dimensão e probabilidade de ocorrência, estes impactes
negativos são considerados pouco significativos.
A potencial degradação da qualidade das águas superficiais devido ao aumento da matéria em
suspensão (poeiras) resultante das atividades de construção estima-se praticamente nula, em função
das linhas de água de caráter temporário existentes (na área de estudo) de expressão pouco
significativa e do carácter temporário da fase de construção.

“iii) Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos e da biodiversidade dependentes da
água subterrânea, com particular incidência na época de estio”
Não se prevê que as ações decorrentes da implantação do projeto afetem diretamente esta função.
Não é provável que possam ocorrer impactes negativos sobre a qualidade da água subterrânea,
decorrentes das atividades de construção, que poderão afetar indiretamente esta função. Mesmo
ocorrendo, devido ao seu carácter pouco significativo não serão relevantes (tal como demonstrado
no ponto anterior).

“iv) Prevenir e reduzir os efeitos dos riscos de cheias e inundações, de seca extrema e de
contaminação e sobrexploração dos aquíferos”
No que se refere à escorrência superficial, não é expectável o incremento de caudais como
consequência da diminuição da capacidade de infiltração dos solos (área de impermeabilização muito
reduzida, circunscrita às fundações dos aerogeradores atrás referidos,) ou a ocorrência de
inundações por efeito barreira de infraestruturas relacionadas com o projeto.
Os acessos e valas de cabos previstos no âmbito do projeto não intersectamdiretamente leitos e
margens de cursos de água.
Não se prevê que venha a ocorrer um impacte negativo significativo relativamente à degradação da
qualidade da água subterrânea resultante da sua contaminação devido a ações do projeto, tal como
demonstrado anteriormente no âmbito da função ii) das áreas estratégicas de proteção e recarga de
aquíferos.
Em função do disposto nos parágrafos anteriores, considera-se que o projeto é compatível com os
objetivos da REN, e que o parecer favorável da CCDR competente no âmbito do procedimento em
curso concretizará a autorização necessária.

ÁREAS DE ELEVADO RISCO DE EROSÃO HÍDRICA DO SOLO
“i) Conservação do recurso solo.”
Devido à reduzida área de implantação das infraestruturas do projeto com influência nesta função,
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não se prevê que a área a betonizar, na fase de construção, com remoção da camada superficial do
solo e com caráter permanente, tenha um impacto significativo nesta função.
Todavia e no que respeita à fase de construção e à implantação das restantes infraestruturas do
projeto, estão definidas medidas de minimização e de gestão, respetivamente, que abrangem a
proteção do solo, nomeadamente as relacionadas com, movimentações de terras, as ações de
desmatação e decapagem de solos, a gestão de resíduos, a contaminação resultante de derrames
acidentais de óleos ou combustíveis, a descarga no solo de efluentes domésticos ou outros e a
recuperação paisagística. Adicionalmente, em contexto de obra e durante o seu acompanhamento
ambiental, será adotada a melhor prática de gestão do ambiente em obra.
Considera-se que devido à sua pequena dimensão e probabilidade de ocorrência, estes impactes
negativos são considerados pouco significativos.

ii) Manutenção do equilíbrio dos processos morfogenéticos e pedogenéticos;
Considerando a dimensão do projeto, a sua reduzida área de implantação e as características das
suas infraestruturas, cuja construção prevê para além de movimentações de terras controladas e na
quantidade estritamente necessária, a recolha da camada superficial do solo (terra vegetal) para
posterior reposição nos locais onde foi removida, privilegiando a manutenção futura do equilíbrio dos
processos morfogenéticos e pedogenéticos nas áreas intervencionadas. Daqui se infere da não
interferência significativa com esta função.

iii) Regulação do ciclo hidrológico através da promoção da infiltração em detrimento do escoamento
superficial;
Não se prevê que as ações decorrentes da implantação do projeto afetem diretamente esta função,
conforme já foi mencionado atrás nas funções inerentes às Áreas estratégicas de proteção e recarga
de aquíferos, nomeadamente a de “Prevenir e reduzir os efeitos dos riscos de cheias e inundações,
de seca extrema e de contaminação e sobrexploração dos aquíferos” e “Garantir a manutenção dos
recursos hídricos renováveis disponíveis e o aproveitamento sustentável dos recursos hídricos
subterrâneos”

iv) Redução da perda de solo, diminuindo a colmatação dos solos a jusante e o assoreamento das
massas de água.”
Não aplicável, uma vez que a área de implantação do projeto não interfere com esta função.
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Perigosidade e Risco de Incêndio Florestal
De acordo com o Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na última redação pelo Decreto-Lei n.º
14/2019, de 21 de janeiro, que estrutura o Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios (SDFCI),
no Artigo 16.º, relativo a condicionalismos à edificação, refere o seguinte:
“2 — Fora das áreas edificadas consolidadas, não é permitida a construção de novos edifícios
nas áreas classificadas na cartografia de perigosidade de incêndio rural definida no PMDFCI
como de alta e muito alta perigosidade, sem prejuízo do disposto no número seguinte.
3 — No âmbito dos planos municipais ou intermunicipais de ordenamento do território,
podem ser previstas novas áreas para as finalidades identificadas nos n.os 10 e 13 do artigo
anterior, bem como a ampliação de áreasjá existentes com esses fins.
4 - A construção de novos edifícios ou a ampliação de edifícios existentes apenas são
permitidas fora das áreas edificadas consolidadas24, nas áreas classificadas na cartografia de
perigosidade de incêndio rural definida em PMDFCI como de média, baixa e muito baixa
perigosidade, desde que se cumpram, cumulativamente, os seguintes condicionalismos:
a) Garantir, na sua implantação no terreno, a distância à estrema da propriedade de
uma faixa de proteção nunca inferior a 50 m, quando confinantes com terrenos
ocupados com floresta, matos ou pastagens naturais, ou a dimensão definida no
PMDFCI respetivo, quando inseridas ou confinantes com outras ocupações, de acordo
com os critérios estabelecidos no anexo ao presente decreto-lei;
b) Adotar medidas relativas à contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios
no edifício e nos respetivos acessos;
c) Existência de parecer favorável da CMDF.”.

O Artigo 3.º do SDFCI apresenta as seguintes definições de edificação e edifício:
“f) «Edificação», a atividade ou o resultado da construção, reconstrução, ampliação,
alteração ou conservação de um imóvel destinado a utilização humana, bem como de
qualquer outra construção que se incorpore no solo com carácter de permanência,
excecionando -se as obras de escassa relevância urbanística para efeitos de aplicação do
presente decreto -lei;

24 “as áreas de concentração de edificações, classificadas nos planos municipais e intermunicipais de
ordenamento do território como solo urbano ou como aglomerado rural;.” – alínea b) do ponto 1, do Artigo 3.º
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g) «Edifício», construção permanente dotada de acesso independente, coberta, limitada por
paredes exteriores ou paredes meeiras que vão das fundações à cobertura, destinada à
utilização humana ou a outros fins, com exceção dos edifícios que correspondam a obras de
escassa relevância urbanística;”

Verifica-se a compatibilidade com o ponto 2 do Artigo 16.º do regime de defesa da floresta contra
incêndios e com os PMDFCI analisados (Ribeira de Pena e Vila Pouca de Aguiar), salvo melhor
entendimento, na medida que as infraestruturas do projeto não correspondem a edificações e/ou
edifícios.
Para efeitos da injeção na rede pública da energia elétrica produzida serão utilizada estruturas já
existentes, como sejam o edifício de comando, subestação e posto de corte do parque eólico existente
e em exploração (Parque eólico da Bulgueira a reequipar), assim como a linha elétrica de interligação
associada (propriedade da EDP Distribuição).
A implementação do projeto de reequipamento poderá, integrado na gestão estratégica de
combustível e à semelhança do parque eólico existente e em funcionamento a reequipar, contribuir
para a manutenção da FCG existente na medida que serão realizadas ações de manutenção das
infraestruturas (incluindo envolvente imeditata) e acessos existentes.

Regime Florestal
No âmbito do procedimento de AIA, a entidade da tutela responsável pela gestão dos perímetros
florestais de Ribeira de Pena e do Alvão (o ICNF, I.P.) será parte integrante da Comissão de Avaliação.

5.3.1.2 Pareceres recebidos
Nos pontos seguintes são apresentados os pareceres recebidos no seguimento da consulta (envio de
localização do projeto e mapa de enquadramento local) realizada no âmbito da elaboração do EIA do
projeto de reequipamento do parque eólico da Bulgueira, relevantes para o fator ambiental
ordenamento do território e condicionantes.
Apesar da área de estudo abranger a linha elétrica de interligação a 60 kV existente, a implantação
dos elementos do projeto (plataforma, aerogerador e vala de cabos), assim como a desmontagem
das infraestruturas existentes (aerogeradores, postos de transformação), localizam-se a mais de 50
metros da mesma.

EDP Distribuição
O parecer recebido (referência Carta 4/20/D-DAPR-TAS; datado de 17 de julho de 2020) indica que
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a área de estudo interfere com a servidão associada às infraestruturas elétricas de Alta Tensão
integradas na Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) e concessionadas à EDP Distribuição existente,
nomeadamente os vão finais da linha aérea “LN60 1012 01 Covas do Barroso (PRE) Soutelo/Bulgueira (PRE)” (AP4 a AP6), onde se encontram estabelecidos os respetivos apoios.
A EDP Distribuição refere que todas as intervenções no âmbito da execução do EIA do Projeto, ficam
obrigadas a respeitar as servidões administrativas de limitação do uso do solo sob as infraestruturas
da RESP (sendo discriminadas no parecer), com observância das condições regulamentares
expressas no Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT) aprovado pelo
Decreto Regulamentar n.º 1/92 de 18 de fevereiro e no Regulamento de Segurança de Redes de
Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão (RSRDEEBT) aprovado pelo Decreto Regulamentar
n.º 90/84 de 26 de dezembro, bem como das normas e recomendações da DGEG e da EDP
Distribuição.

NAV Portugal, E.P.E.
O parecer recebido (referência 081/CA/2020; datado de 7 de julho de 200) indica, relativamente a
servidão radioelétrica, que “o local indicado não se encontra em zona restrita por qualquer servidão,
pelo que não inconveniente quanto ao pretendido.”

Guarda Nacional Republicana
O parecer recebido (datado de 29 de junho de 2020) indica que “… considerando o teor dos pontos
em análise e no que concerne à elaboração do EIA, a GNR, através da DSEPNA, de acordo com as
suas atribuições, não vislumbra, de momento, qualquer inconveniente à elaboração do projeto em
análise, desde que sejam tidos em conta as condicionantes e alertas anteriormente enunciados”.

Direção-Geral do Território
O parecer recebido (referência S-DGT/2020/2422; datado de 30 de junho de 2020) indica “…
verificou-se que a instalação desta infraestrutura não constitui impedimento para as actividades
geodésicas desenvolvidas pela Direção-Geral do Território, uma vez que respeita o estabelecido no
Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de abril”.

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte
O parecer recebido desta entidade (referência 8739/2020; datado de 23 de junho de 2020), indica
que a mesma nada tem a opor à execução do projeto de reequipamento do parque eólico da
Bulgueira.
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Câmara Municipal de Ribeira de Pena
No parecer recebido (processo 214/19; datado de 29 de junho), o município de Ribeira de Pena indica
nada ter a opor ao projeto de reequipamento do parque eólico da Bulgueira. Adicionalmente, refere
que as ações envolvidas estão sujeitas a licenciamento e pareceres externos, devendo o promotor
apresentar os projetos de especialidade antes da fase de construção.

Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar
No parecer recebido, via correio eletrónico datado de 23 de junho de 2020, o município de Vila Pouca
de Aguiar indica:
A necessidade de consultar a tutela em caso de alteração das características do traçado do acesso
existente;
O benefício paisagístico de substituir 3 aerogeradores um 1 único de igual potência, aproveitando as
infraestruturas existentes (subestação ,posto de corte e linha elétrica de interligação).

5.3.1.3 Fase de construção
É esperado que no decorrer desta fase se verifiquem maiores impactes nas áreas intervencionadas,
os quais resultarão da afetação de solos, provocada pelas ações de construção do projecto, com
incidência nas regulamentações específicas do uso do solo existentes. Contribui para reduzir a área
a intervencionar a utilização de infraestruturas existentes, como sejam a subestação, posto de
comando, posto de corte e parte da vala de cabos do parque existente, assim como a linha elétrica
de interligação (propriedade da EDP Distribuição).
A ação de construção e instalação do projeto afetará, na sua maioria, áreas atualmente classificadas
como solo rural, Espaço florestal e subcategoria de área florestal e silvopastoril de produção, áreas
classificadas como de perigosidade alta de incêndio florestal (PMDFCI Ribeira de Pena) e estrutura
municipal ecológica municipal em solo rural no concelho de Ribeira de Pena.
Em menor extensão são também abrangidos espaços agrícolas ou florestais, na subcategoria Espaços
florestais de produção (PDM de Vila Pouca de Aguiar), o perímetro florestal de Ribeira de Pena, o
perímetro florestal do Alvão, a estrutura ecológica municipal em solo rural de Vila Pouca de Aguiar e
áreas classificadas como de perigosidade alta e muito alta de incêndio florestal (PMDFCI Vila Pouca
de Aguiar e PMDFCI Ribeira de Pena).
Será nesta fase que se espera que os maiores impactes sobre a pequena área da REN que poderá
ser afetada pela beneficiação pontual do acesso existente e atual ocupação do solo ocorram, devido
às ações de preparação do terreno para a montagem do aerogeradore. A passagem de viaturas e
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equipamento pesado poderá alterar as características mecânicas e a permeabilidade dos solos nos
corredores de acesso aos aerogeradores, no entanto, os acessos são assegurados por caminhos de
terra batida, sendo o impacte no solo reduzido visto que não há impermeabilização do terreno.
Deste modo, considera-se que o impacte global relativo a estas potenciais alterações será negativo,
direto, pouco significativo, certo, de média magnitude, imediato, permanente, local, reversível e
cumulativo.
Está igualmente prevista a instalação de valas de cabos elétricos. Todavia, os impactes esperados
são reduzidos, tendo em conta a reduzida dimensão das áreas a utilizar.
A beneficiação do acesso principal existente constituirá um impacte direto positivo do projeto, uma
vez que facilitará o acesso a uma área de solo rural e facilitará também o acesso em caso de incêndio.
A desmontagem dos aerogeradores existente, com a posterior requalificação paisagística da área das
plataformas e dos acessos pontuais, diminuirá a área atualmente ocupada pelo parque eólico da
Bulgueira. Este será um impacte positivo.

5.3.1.4 Fase de exploração
Durante a fase de exploração do projeto, a qual tem um horizonte temporal previsto de 25 anos,
estima-se que ocorra uma ligeira diminuição na disponibilidade dos solos de ocupação florestal devido
à alteração do regime de escorrência e infiltração no solo das águas pluviais. Por outro lado, não
ocorrerá recuperação do fundo de fertilidade dos solos. No entanto, estas interferências serão pouco
relevantes, visto que as áreas de terrenos a ocupar serão exíguas, além de que a área de implantação
não será vedada no seu perímetro, mantendo assim as suas aptidões atuais.
Nesta fase, os impactes esperados derivam das novas condicionantes de usos criadas pelo
funcionamento e exploração do projeto de reequipamento.
De um modo geral, o impacte será negativo, direto, pouco significativo, certo, de magnitude
reduzida, imediato, permanente, local, reversível e cumulativo.

5.3.1.5 Fase de desativação
Na fase de desativação prevê-se que os impactes sobre o ordenamento do território sejam escassos
ou mesmo negligenciáveis, já que a desmontagem do projeto apenas poderá implicar a anulação de
eventuais servidões que a sua presença venha a instituir.
Contudo, nesta fase as áreas de solo rural, com aptidão florestal deverão ser retomadas, bem como
deverá ser reposto o regime de infiltração e escorrência de águas pluviais e a retoma da recuperação
do fundo de fertilidade do solo.
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Prevê-se que o impacte decorrente desta fase seja positivo, direto, pouco significativo, certo, de
média magnitude, imediato, permanente, local/regional, reversível e cumulativo.

5.3.1.6 Alternativa nula
Na alternativa de não construção, não haverá lugar a afetação de nova área de solo rural, zonas
florestais, nem será alterado o risco de erosão ou adiada a recuperação do fundo de fertilidade. Não
obstante, manter-se-á em exploração o parque eólico atualmente existente com o funcionamento de
três aerogeradores, plataformas, postos de transformação e acessos, representando um impacte
negativo mais extenso relativamente aos valores em presença.
Assim, considera-se que o impacte global é negativo, de maior significância, comparativamente ao
projeto de reequipamento em avaliação, por manter uma maior ocupação do território.

5.3.1.7 Classificação
De uma forma geral, podemos considerar o impacte no território da implantação do projeto de
reequipamento do parque eólico da Bulgueira, comparativamente à situação existente sem o projeto
atual em exploração, como negativo, direto, pouco significativo, certo, de magnitude reduzida,
imediato, permanente, local, reversível e cumulativo.
Devido à redução da extensão do projeto, o impacte no território da instalação do projeto de
reequipamento do parque eólico da Bulgueira comparativamente à situação existente com o projeto
atual em exploração será positivo, pouco significativo, certo de magnitude reduzida, permanente,
local, reversível e cumulativo.

5.3.1.8 Medidas de mitigação, minimização e compensação
As medidas de mitigação encontram-se enumeradas num capítulo próprio do presente EIA.

5.3.2

Ocupação e uso do solo

5.3.2.1 Fase de construção
As ações de desmatação, desarborização, escavação e terraplenagens previstas para a área de
implantação da plataforma e fundação, vala de cabos e beneficiação de acessos, irão conduzir à
afetação dos usos de solo aí presentes, sendo estes maioritariamente áreas artificializadas, assim
como uma pequena área de matos (122m2) (Tabela 106). Para a instalação do aerogerador e
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abertura de vala de cabos prevê-se a afetação de pequenas áreas de Matos. A beneficiação de
acessos não está ainda definida, prevendo-se que as intervenções sejam pontuais, podendo afetar
áreas diminutas de Matos, Pinhal, e Prados.
O impacte de afetação dos usos do solo caracteriza-se como sendo negativo, permanente, direto,
certo, local e reversível. A magnitude do impacte é reduzida pois as áreas a afetar são de reduzida
dimensão e este será um impacte pouco significativo.
A instalação da área do estaleiro de desmontagem e montagem do novo aerogerador resultará
também na afetação temporária do uso do solo, contudo, serão apenas afetadas áreas artificializadas
(Tabela 106). Este é um impacte temporário e pouco significativo.
A desativação dos três aerogeradores existentes levará também à afetação dos usos do solo em
áreas reduzidas, nomeadamente para colocação das pás desmontadas, prevendo-se a possível
afetação de Matos e Pinhal contíguos aos locais onde se encontram atualmente os aerogeradores.
Este é um impacte negativo, temporário, pois após a desativação as áreas irão recuperar, direto,
certo, local e reversível. A magnitude do impacte é reduzida pois as áreas a afetar são de reduzida
dimensão e será um impacte pouco significativo.
Tendo em conta que não se prevê a alteração das localizações da subestação e edificio de comando,
não se preveêm impactes de afetação dos usos do solo associados a essas infraestruturas.
Tabela 106 – Áreas (m2) de afetação dos usos do solo por cada estrutura do projeto.
Elemento do projeto

Áreas artificializadas Matos

Estaleiro desmontagem 1

100,55

Estaleiro desmontagem 3

100,19

Estaleiro desmontagem 2 e de montagem do novo aerogerador 301,11
Plataforma e fundação

497,64

Vala de cabos25

3,23

121,90

5.3.2.2 Fase de exploração
Durante a fase de exploração manter-se-ão as alterações ao uso do solo previstas para a fase de

25 Foi considerado apenas o troço da vala de cabos que não se sobrepõe com a plataforma do novo aerogerador
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construção do projeto que não tinham caráter temporário. Uma vez que a maioria da área do projeto
não terá impermeabilização do solo, prevê-se a instalação nas áreas intervencioandas de
comunidades herbáceas pioneiras. Este é um impacte negativo, direto, certo, imediato, permanente,
local, reversível, de magnitude reduzida e pouco significativo.

5.3.2.3 Impacte cumulativos
Considera-se que existem impactes cumulativos sobre os usos do solo decorrentes da presença de
outros parques eólicos, linhas elétricas, pedreiras e aproveitamentos hidroelétricos (nomeadamente
o do Alto Tâmega). Estes são impactes de magnitude moderada e significativos.

5.3.2.4 Alternativa nula
Perante o cenário da não implementação do projeto em estudo prevê-se que ainda assim os impactes
referentes à fase de exploração se mantenham, sendo a sua significância semelhante àquela
estimada para a implantação do projeto.

5.3.2.5 Classificação
Considera-se que na generalidade os impactes sobre os usos do solo resultantes do projeto são
negativos, diretos, de magnitude reduzida, locais e pouco significativos.

5.3.2.6 Medidas de mitigação, minimização e compensação
Não se prevê a necessidade de propor medidas específicas para a componente Ocupação e Usos do
Solo.

5.4

Solo (Geologia e Geomorfologia)

A área de influência do Projeto, localiza-se em terrenos rochosos de natureza xistenta, com solos de
cobertura com muito fraca expressão. Encontra-se numa zona relativamente aplanada por se tratar
de uma zona já afetada pelas estruturas existentes, embora a sua envolvente apresenta oscilações
topográficas, em alguns casos com declives acentuados.
Não foram detetados afloramentos que pudessem fornecer abrigo a espécies possivelmente
presentes na zona, nem que possam constituir estruturas geológicas que venham a ser identificadas
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como património geológico.
Não se conhecem, atualmente, ocorrências minerais nem estruturas classificadas como património
geológico no local de instalação do novo aerogerador ou na sua envolvente próxima.
Das 4 ocorrências identificadas no Concelho de Vila Pouca de Aguiar, relativamente a Geossítios, o
“Alvão – v.g. Minhéu”, encontra-se a cerca de 3 860 m de distância, no sentido NE, do local de
implantação do Projecto, não sendo por isso considerado para a análise de impactes (ver Tabela 62,
elaborada a partir do site geossitios.progeo.pt, consultado em junho de 2020).

5.4.1

Fase de Construção

Consideram-se impactes negativos significativos no fator ambiental “Solos”, quando ocorrem
interações importantes com as formas de relevo naturais pré-existentes, nomeadamente quando se
introduzem alterações no relevo original ou se destruam formas naturais, por exemplo, ou até
quando os Projetos se encontram na área de proteção de património geológico potencialmente
existente. Consideram-se impactes muito significativos, se os elementos pertencentes a este
descritor, apresentarem elevada importância tendo em conta o local do Projeto ou pela extensão das
áreas afetadas.
É expectável que a modelação do terreno não apresente impactes negativos, dado que já existem
infraestruturas implantadas no local e que, por si só, já representam uma alteração ao pré-existente.
Dada a constituição dos solos e topografia da zona de implantação do Projeto, não se anteveem
fenómenos de erosão decorrentes das operações de desativação das infraestruturas existentes nem
da instalação da nova infraestrutura, já que:
▪

Não se preveem movimentações de terras significativas;

▪

Não serão construídas novas vias de acesso, mas sim beneficiadas as vias existentes;

▪

Não será construída uma nova plataforma, mas alargada a plataforma existente do
aerogerador 2, cuja fundação não irá além dos 2,00 m de profundidade;

▪

O prolongamento da vala de cabos terá uma extensão de cerca de 30 m e uma profundidade
máxima de cerca de 1,00 m.

Perante estas ações, não se preconiza a existência de excedente de terras nem de alterações à
morfologia (a abertura das valas é temporária e sem expressão significativa para a sua envolvente).
A única exceção poderá ser a instalação do estaleiro pela necessidade da área a ocupar. No entanto,
não se deverão realizar terraplenagens significativas, dado que a desativação dos aerogeradores
também gerará espaço livre que poderá ser aproveitado nas fases seguintes.
A redução do risco de erosão também pode ser alcançada com a renaturalização das zonas de terreno
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que não serão necessárias à fase seguinte (exploração).
Relativamente a recursos minerais e património geológico, dado que não existem ocorrências na
zona estudada pelo Projeto, as ações de Projeto mencionadas acima não revelam a ocorrência de
qualquer tipo de impacte.
Assim, para o fator ambiental “Solos”, na fase de construção (que inclui o desmantelamento das
infra-estruturas existentes), os impactes esperados são nulos, de incidência indireta, pouco
significativos, improváveis e de magnitude reduzida. Serão impactes imediatos, mas temporários,
localizados e reversíveis. A interação dos impactes preconiza-se como cumulativos.

5.4.2

Fase de Exploração

Na fase de exploração do Projeto, existirá apenas um aerogerador em vez dos 3 existentes, pelo que
a exploração futura será em parte o prolongamento do que já existe atualmente.
As vias de acesso já se encontram construídas e serão beneficiadas na fase de construção. Nesta
fase, a renaturalização efetuada permitirá na fase
de exploração a regeneração da cobertura vegetal, minimizando a erosão que possa ocorrer.
A presenças das infraestruturas, aerogerador, respetiva plataforma (alargada e adaptada para o
novo aerogerador), edifício de comando (já existente) e subestação (já existente) não introduzirá
novos impactes aos já existentes atualmente, dado que as vias de acesso já existem e apenas se
realizará o alargamento e adaptação da plataforma do aerogerador 2, não implicando para isso a
presença de elementos/estruturas adicionais aos já existentes.
Deste modo, para o fator ambiental “Solos”, na fase de exploração, os impactes esperados são nulos,
de incidência indireta, pouco significativos, improváveis e de magnitude reduzida. Serão impactes
imediatos, mas temporários, localizados e reversíveis. A interação dos impactes preconiza-se como
cumulativos.

5.4.3

Impactes Cumulativos

Embora exista um parque eólico a norte da área de desenvolvimento do Projeto, com 14
aerogeradores em funcionamento, dos quais 7 aerogeradores se encontram implantados a menos de
2 km da zona alvo do Projeto, os impactes cumulativos não terão expressão para o presente
descritor.
A existência daquelas estruturas, pertencentes a projetos da mesma natureza que o Projeto em
avaliação, não acrescentam significado nem amplificam os impactes já definidos, já que estes são
espacialmente confinados à área de intervenção.
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Deste modo, a existência de impactes decorrentes de outros projetos semelhantes nas proximidades
não contribuem para os impactes do Projeto no que respeita ao fator ambiental “Solos”, logo os
impactes cumulativos não são analisáveis. Assume-se que o fator ambiental “Solos” não influencia
os restantes descritores ambientais do Projeto em análise, logo não existem impactes cumulativos
relativamente à interação dos diferentes descritores ambientais.

5.4.4

Alternativa Nula

Não estão previstas quaisquer evoluções com significado local ou regional, num cenário a curto e
médio prazo, se os elementos do Projeto não forem implementados e continuar a exploração dos
atuais 3 aerogeradores.

5.4.5

Classificação

Considera-se que a implantação do projeto terá um impacte potencial classificado globalmente como
nulo, direto, pouco significativo, provável, de magnitude reduzida, imediato, temporário, local, e
reversível.

5.4.6

Medidas de Mitigação, Minimização e Compensação

As medidas de mitigação encontram-se enumeradas num capítulo próprio do presente relatório.
As medidas de mitigação propostas quer para a fase de construção, quer para as fases de exploração
e desativação, para o fator ambiental “Solo”, permitem uma boa gestão ambiental do Projeto, não
existindo necessidade de implementar programas de monitorização.

5.4.7

Notas conclusivas

Tendo em conta o ambiente já alterado e afetado pelas estruturas existentes, relativamente ao fator
ambiental “Solo”, não são expetáveis impactes com significado para a área alvo do Projeto, bem
como para a sua envolvente, considerando que:
▪

Não ocorrerão alterações à morfologia do terreno e por conseguinte não existirão alterações
topográficas;

▪

Já existem acessos e vias de circulação, não se prevendo a destruição de afloramentos
rochosos que possam servir de abrigo a espécies que aí habitem;
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▪

Não serão afetadas áreas de pesquisa de recursos minerais nem áreas de prospeção e
pesquisa de depósitos minerais;

▪

Não existem licenças de exploração nem áreas de recuperação ambiental e áreas de
salvaguarda;

▪

5.5

Não existem locais de interesse geológico.

Água (Recursos Hídricos)

A área de influência do Projeto não apresenta nas suas imediações linhas de água de natureza perene
e não são conhecidos sistemas aquíferos. Deste modo, pode considerar-se que não existe
interconetividade entre as águas superficiais e as águas subterrâneas, nem na área de influência do
Projeto nem nas suas imediações.
Também não foram identificadas nascentes, poços ou captações de água.

5.5.1

Fase de Construção

Consideram-se impactes negativos significativos no descritor de “Recursos Hídricos” quando ocorrem
interações importantes com as linhas de água superficiais e subterrâneas, nomeadamente, desvio
de percurso, assoreamento e poluição. Consideram-se impactes muito significativos se os elementos
pertencentes a este fator ambiental, apresentarem elevada importância tendo em conta o local do
Projeto ou pela extensão das linhas de água afetadas, nomeadamente se existirem perímetros de
proteção de captações de água superficial.
No que respeita à qualidade, poderão ocorrer impactes significativos se os padrões legais de
qualidade forem ultrapassados e muito significativos se ocorrer um elevado desfasamento em relação
ao legalmente estabelecido, quando a extensão das linhas de água afetadas for elevada ou se essa
ilegalidade perdurar no tempo.
Dado que as escavações serão de reduzida profundidade, não se antevê a interseção de níveis
freáticos na fase de construção, pelo que as ações de projeto não introduzirão alterações aos
percursos de drenagem natural existentes, nem tão pouco serão causadoras de poluição das zonas
por onde circulam as águas superficiais (bem como das águas subterrâneas, nos locais onde ocorra
infiltração). Dadas as condições locais, não deverão ser intersetadas zonas de percolação quando se
proceder às operações de escavação de valas para a inserção de cabos ou para a escavação da
sapata do aerogerador.
Podem ocorrer derrames de matérias poluentes (combustíveis, lubrificantes, óleos, etc.),
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nomeadamente na zona de estaleiro e na zona onde se efetuam as operações de desmantelamento
dos aerogeradores existentes, que podem originar a contaminação de solos. No entanto não é
expetável que sejam atingidos os circuitos de circulação de água superficial, e menos provável ainda,
de água subterrânea, não ocorrendo assim a deterioração da qualidade dessas massas de água.
Deste modo, a questão da qualidade das águas superficiais é um fator a ter em conta, mas sem
significado já que a possível ocorrência de acidentes relacionados com condições deficientes de
transporte, contenção, armazenamento ou manuseamento de materiais considerados perigosos, não
afetará os locais preferenciais de escorrência.
A movimentação de veículos e máquinas pesadas na área de influência do Projeto é passível de
provocar a compactação dos terrenos com a consequente alteração das condições de infiltração
existentes. Todavia, os terrenos presentes são rochosos com pouco ou nenhum solo de cobertura,
pelo que esta acção terá um efeito negligenciável sobre este fator ambiental. No tipo de terrenos em
presença a escorrência predomina sobre a infiltração, pelo que as plataformas de trabalho, os acessos
e a própria sapata de fundação do aerogerador, não inserem alterações provenientes da compactação
que possam vir a diminuir a área de infiltração. Não é expetável, do mesmo modo, que a circulação
destes veículos origine levantamento e consequente deposição de poeiras, de tal modo que
constituam um impedimento à livre circulação das águas superficiais.
Como as zonas preferenciais de escorrência se situam a mais de 200 m de distância da zona de
Projeto, quer no sentido NW, quer nos sentidos SE e E, não se preveem impactes nos recursos
hídricos superficiais.
Embora a erosão produza sedimentos que se podem acumular nessas zonas de escorrência superficial
e influenciar o regime de escoamento, a presença de substrato rochoso xistento faz com que a água
percorra novos percursos e não se infiltre. Embora seja um impacte considerado negativo, não tem
influência direta na área de influência do Projeto.
Do mesmo modo, a redução da área de infiltração é um fator de menor importância, pelo já
apresentado. A descompactação das áreas intervencionadas após a conclusão das obras, facilitará a
ocorrência de infiltração em detrimento da escorrência, mas como será localizada e de muita curta
duração, e embora não se consiga minimizar, é um fator que pode ser desprezado pela pouca
importância que confere ao Projeto em si.
Assim, para o fator ambiental “Recursos Hídricos”, na fase de construção (que inclui o
desmantelamento das infra-estruturas existentes), os impactes esperados são nulos, de incidência
indireta, pouco significativos, improváveis e de magnitude reduzida. Serão impactes imediatos, mas
temporários, localizados e reversíveis.
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5.5.2

Fase de Exploração

Esta fase refere-se ao tempo de vida útil do projeto, que será de pelo menos 25 anos. O
funcionamento do projeto será totalmente automatizado, apenas sendo necessárias algumas
operações esporádicas de manutenção com visitas curtas ao local.
Assim, durante a exploração do empreendimento ocorrerão as seguintes ações:
▪

Funcionamento do aerogerador;

▪

Ligação à rede nacional de distribuição de energia elétrica;

▪

Produção de energia elétrica;

▪

Controlo da operacionalidade do sistema, supervisão e manutenção do parque eólico;

▪

Planos de monitorização.

Na fase de exploração os resíduos produzidos terão, fundamentalmente, origem na exploração do
Parque, nomeadamente no decurso das ações de manutenção, sendo constituídos por peças ou
partes de equipamento substituído e outros materiais sobrantes das manutenções, e até por
possíveis derrames de óleos e/ou combustíveis. A existência e cumprimento de um Plano de Gestão
de Resíduos para a fase de exploração minimiza os efeitos deste impacte, considerando-se que a
existência dos resíduos não agrava a qualidade das linhas de água que possam surgir em épocas
pluviosas.
Sendo que já existe área construída que permanecerá intata (edifício de comando e subestação), e
que a instalação do novo aerogerador será realizada num local já alterado/modificado pela presença
do atual aerogerador 2, não existirão novas áreas impermeabilizadas e que afetem negativamente o
sistema hidrogeológico da zona.
Assim, para o fator ambiental “Recursos Hídricos”, na fase de exploração, os impactes esperados são
nulos, de incidência indireta, pouco significativos, improváveis e de magnitude reduzida. Serão
impactes imediatos, mas temporários, localizados e reversíveis.

5.5.3

Impactes Cumulativos

Embora exista um parque eólico a norte da área de desenvolvimento do Projeto, com 7 aerogeradores
implantados a menos de 2 km da zona alvo do Projeto, os impactes cumulativos não terão expressão
para o presente descritor.
A existência daquelas estruturas, pertencentes a projetos da mesma natureza que o Projeto em
avaliação, não acrescentam significado nem amplificam os impactes já definidos, já que estes são
espacialmente confinados à área de intervenção.
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Deste modo, a existência de impactes decorrentes de outros projetos semelhantes nas proximidades
não contribui para os impactes do Projeto no que respeita ao fator ambiental “Recursos Hídricos”,
tornando os impactes cumulativos não são analisáveis. Assume-se ainda que o fator ambiental
“Recursos Hídricos” não influencia os restantes descritores ambientais do Projeto em análise, logo
não existem impactes cumulativos relativamente à interação dos diferentes descritores ambientais.

5.5.4

Alternativa Nula

Não estão previstas quaisquer evoluções com significado local ou regional, num cenário a curto e
médio prazo, se os elementos do Projeto não forem implementados e continuar a exploração dos
atuais 3 aerogeradores.

5.5.5

Classificação

Considera-se este impacte globalmente como nulo, direto, pouco significativo, provável, de
magnitude reduzida, imediato, temporário, local, e reversível.

5.5.6

Medidas de Mitigação, Minimização e Compensação

As medidas de mitigação encontram-se enumeradas num capítulo próprio do presente relatório.
As medidas de mitigação propostas para o fator ambiental “Recursos Hídricos” durante as fases de
construção,

exploração e desativação,

permitem uma boa gestão ambiental do Projeto, não

existindo necessidade de implementar programas de monitorização, nomeadamente de controlo da
qualidade da água. Além disso, não existem linhas de água superficiais nem recursos subterrâneos
na área de influência do Projeto, para que fosse possível a efetivação dessa mesma monitorização.

5.5.7

Notas conclusivas

No que respeita ao fator ambiental água (recursos hídricos) e dadas as condições existentes, não
são expetáveis impactes com significado para a área alvo do Projeto, bem como para a sua
envolvente, considerando que:
▪

Não existem linhas de água nem sistemas aquíferos;

▪

Não serão intersetados níveis freáticos;

▪

A possibilidade de derrames acidentais de substâncias poluentes não afeta o sistema
hidrogeológico;
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▪

A erosão produz sedimentos que podem, através das águas de escorrência, assorear alguns
percursos preferenciais de escorrência superficial, originando novos percursos, mas tal não
é provável que aconteça, e portanto, o sistema hidrogeológico não será afetado.

5.6

Ar e clima

Tendo em conta as características do projeto em análise, não se prevê que ocorram impactes
negativos significativos sobre o clima, quer a nível regional quer a nível local. Em contraste, prevêmse impactes positivos a nível global sobre o Ar e Clima (incluindo alterações climáticas).
Considerando a situação ao nível microclimático podem, no entanto, ocorrer algumas alterações.
Para este fator ambiental os principais impactes podem ser definidos da seguinte forma:
▪

Alteração e recuperação do regime local de ventos;

▪

Alteração da qualidade do ar;

▪

Economia de matérias-primas não renováveis e alteração da qualidade do ar e mitigação das
alterações climáticas (redução da emissão de gases com efeito de estufa), a nível nacional e
global respetivamente, através da contribuição para a redução do consumo de combustíveis
fósseis.

Este projeto representa a nível nacional uma contribuição para o cumprimento da meta de
incorporação de fontes renováveis no consumo final bruto de energia e de redução de emissões de
gases com efeito de estufa, apresentados no PNEC2030 (publicado na Resolução de Conselho de
Ministros n.º 53/2020).
Em seguida far-se-á a apresentação dos impactes em cada uma das fases do projeto.

5.6.1

Fase de construção

A construção do projeto implicará impactes a nível do microclima, mais especificamente
relativamente ao albedo local, que aumentará de forma muito pouco significativa como resultado do
corte de vegetação.
A movimentação de veículos em acessos não pavimentados, a instalação de estaleiros e o normal
decurso das obras, são passíveis de gerar poeiras ou partículas em suspensão. Este tipo de impacte
pode ocorrer de forma mais expressiva aquando da movimentação de materiais para o local de obra,
na preparação do terreno, na abertura de valas e construção de fundações, construção de edifícios
de apoio, montagem dos aerogeradores e movimento de terras. O impacte ambiental decorrente da
existência de poeiras ou partículas e do aumento do albedo local é classificado como negativo,
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indireto, pouco significativo, certo, de magnitude reduzida, imediato, temporário, local e reversível.
A utilização de veículos, máquinas e equipamentos de construção com motor de combustão interna
resultará igualmente na emissão de gases com efeito de estufa, com reduzida significância.

5.6.2

Fase de exploração

A um nível local, ocorrerá o impacte gerado pelo funcionamento dos aerogeradores durante a fase
de exploração no regime local de ventos. A localização física da torre e o movimento das pás poderão
criar um obstáculo à livre circulação de massas de ar e favorecer o aparecimento de fatores de
turbulência. O efeito deste impacte não deverá, contudo, ser sentido à superfície, dado que a
“memória” da perturbação no escoamento atmosférico provocado pelos aerogeradores é no máximo
de 8 a 10 diâmetros das pás e fazendo-se apenas sentir no sentido do escoamento em altitude. Este
impacte é classificado como negativo, direto, pouco significativo, certo, imediato, permanente, local
e reversível.
Nesta fase, apesar de se verificar um pequeno efeito negativo, negligenciável, na qualidade do ar,
resultante da movimentação esporádica de veículos em acessos não pavimentados, prevê-se um
impacto positivo na qualidade do ar, resultante da não emissão significativa de poluentes
atmosféricos provenientes do funcionamento dos aerogeradores.
Existirá um impacte positivo decorrente do não consumo de combustíveis fósseis e consequente
redução da emissão de gases com efeito estufa, contribuindo desta forma para uma diminuição do
forçamento radiativo global ao nível troposférico provocado pelas atividades humanas. A produção
prevista para a central (8,1 GWh/ano), comparativamente à produção com centros eletroprodutores
que recorrem a gás natural (0,37126 kgCO2eq/kWh) e carvão (0,920 kgCO2eq/kWh), permitirá evitar
a emissão direta de 3 005,10 tCO2eq/ano e 7 452,00 tCO2eq/ano, respetivamente.
O impacte ambiental é classificado como positivo, indireto, significativo, certo, de magnitude média,
imediato, permanente, nacional, reversível e cumulativo.
A produção de energia elétrica a partir de uma fonte renovável contribuirá ainda para o cumprimentos
dos objetivos definidos no âmbito das políticas de aproveitamento de recursos renováveis, diminuição
da emissão poluentes atmosféricos e de gases com efeito de estufa.

26 Fatores de emissão de CO2, para o ano FE 2018 e ano rotulagem 2019 (ERSE – informação de suporte,
carácter anual).
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5.6.3

Fase de desativação

Durante a fase de desativação não ocorrerão impactes relevantes, havendo a reposição das situações
de microclima e regimes de ventos existentes antes da implantação do projeto.

5.6.4

Impactes cumulativos

A um nível global, este projeto contribuirá, como outros do mesmo género, para um efeito
indiretamente positivo sobre o clima, mitigação das alterações climáticas e qualidade do ar ambiente,
reduzindo progressivamente a necessidade ao nível nacional de recorrer à queima de combustíveis
fósseis para a produção de eletricidade. Contribuirá igualmente para o cumprimento dos objetivos
delineados no Quadro Estratégico para a Política Climática (QEPiC) e a Estratégia Nacional de
Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020) (publicados pela Resolução de Conselho de
Ministros n.º 56/2015, de 30 de julho) e no PNEC2030 (Resolução de Conselho de Ministros n.º
53/2020).

5.6.5

Alternativa nula

A nível global continua a verificar-se uma tendência para o aumento das emissões de gases com
efeito de estufa e poluentes atmosféricos resultantes do aumento da intensidade energética, apesar
dos esforços de mitigação desenvolvidos pela comunidade internacional. Deste modo, a não
construção do projeto, comparativamente à manutenção da exploração do parque eólico existente,
menos eficiente e com maior custos de manutenção, constitui um impacte negativo, indireto, pouco
significativo, certo, de magnitude reduzida, permanente, nacional, reversível e cumulativo.

5.6.6

Classificação

Sobre este descritor a avaliação global do impacte considera-se positivo, sendo classificado como
positivo, indireto, significativo, certo, de magnitude reduzida, a médio prazo, permanente, reversível,
nacional e cumulativo.

5.6.7

Medidas de mitigação, minimização e compensação

As medidas de mitigação encontram-se enumeradas num capítulo próprio do presente EIA.
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5.7

Património

O processo de avaliação de impactes começa com a avaliação do Valor Patrimonial de cada sítio
localizado exclusivamente na área de projeto. Depois, é determinado o Valor de Impacte Patrimonial,
a partir da relação existente entre o Valor Patrimonial de cada sítio e a magnitude de impacte
(Intensidade de afetação e Área de impacte) previsto para cada ocorrência patrimonial.

5.7.1

Caraterização e avaliação de impactes

A caracterização e avaliação de impactes patrimoniais baseiam-se em dois descritores essenciais
(natureza e incidência de impacte) e em descritores cumulativos, como a duração do impacte e o
tipo de ocorrência.

Tabela 107 - Natureza de Impacte.
Negativo

Quando a ação provoca um efeito prejudicial na incidência patrimonial.

Positivo

Quando a ação provoca um efeito benéfico na incidência patrimonial.

Nulo

Quando a ação não provoca qualquer efeito.

Tabela 108 - Incidência de Impacte.
Direto

Quando o impacte se faz sentir diretamente sobre a incidência patrimonial (faixa de expropriação
do terreno).

Indireto

Quando o impacte produz um efeito indireto sobre a incidência patrimonial.

Nulo

Quando o impacte não provoca qualquer efeito.

Tabela 109 - Duração de Impacte.
Permanente

Quando o impacte é permanente.

Temporário

Quando o impacte é temporário.

Nulo

Quando não há impacte.

EIA PROJETO REEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA BULGUEIRA / Fevereiro 2021/ Pág. 291

Tabela 110 - Tipo de Ocorrência.
Certo

Quando existe a certeza do impacte direto na Incidência Patrimonial.

Provável

Quando é provável o impacte direto na Incidência Patrimonial.

Incerto

Quando é incerto o impacte direto na Incidência Patrimonial.

Nulo

Quando não há impacte.

Tabela 111 - Dimensão Espacial.
Local

Quando há impacte local.

Regional

Quando há impacte na regional.

Nacional ou supra-regional

Quando há impacte nacional ou supra-regional.

Nulo

Tabela 112 – Reversibilidade.
Reversível

Quando o impacte é reversível.

Irreversível

Quando o impacte é irreversível.

Nulo

A avaliação de impactes patrimoniais tem de ter em consideração os múltiplos agentes de impacte
associados a uma empreitada, mais concretamente a ação/tarefa que provoca o impacte negativo
direto na ocorrência patrimonial.
Tabela 113 - Agentes de impacte.
Escavação do solo
Abertura de valas
Desmatação do terreno
Terraplanagem da superfície do solo
Aterro da superfície do solo
Áreas de depósito sobre a superfície do solo
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Empréstimo de inertes
Abertura de pedreira
Abertura de acessos
Alargamento de acessos existentes
Circulação de maquinaria
Implantação de estaleiro

5.7.2

Valor de impacte patrimonial

O Valor de Impacte Patrimonial é o índice que relaciona o Valor Patrimonial com os impactes previstos
para cada sítio. Deste índice resultará a hierarquização dos sítios no âmbito da avaliação de impactes
patrimoniais e condicionará as medidas de minimização de impacte negativo propostas.
O Valor de Impacte Patrimonial relaciona o Valor Patrimonial com o Grau de Intensidade de Afetação
e o Grau da Área afetada. Aos dois últimos fatores é atribuído um valor numérico conforme as tabelas
abaixo apresentadas.

O Valor de Impacte Patrimonial é obtido através da seguinte fórmula:

(Valor Patrimonial/2) * [(Grau de Intensidade de Afetação*1,5 + Grau da Área Afetada) /2]

Nesta fórmula reduz-se a metade o Valor Patrimonial para que seja sobretudo o peso da afetação
prevista a determinar o Valor de Impacte Patrimonial. Pretende-se, assim, que a determinação das
medidas de minimização a implementar dependa sobretudo da afetação prevista para determinada
incidência patrimonial.
O Grau de Intensidade de Afetação é potenciado em um e meio (1,5) em relação ao Grau da Área
Afetada, de forma a lhe dar maior peso no Valor de Impacte Patrimonial, pois considera-se que é
sobretudo daquele que depende a conservação de determinada incidência patrimonial. No entanto,
ambos os valores são as duas faces da mesma moeda, e para que o seu peso não seja exagerado
neste índice, o resultado da sua soma é dividido por dois.
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Tabela 114 - Descritores do Grau de Magnitude de Impacte e respetivo valor numérico.
Máxima

5

Elevada

4

Média

3

Mínima

2

Residual

1

Inexistente

0

Se o Valor Patrimonial for obtido usando todos os fatores já definidos, o Valor de Impacto Patrimonial
mais baixo será igual a 2,5, enquanto o mais elevado será igual a 62,5. Só se obterá um valor inferior
a 2,5 se o Valor Patrimonial for inferior a 4. Estes valores, que correspondem à Classe E do Impacte
Patrimonial, têm as mesmas razões e levantam as mesmas reservas que os valores correspondentes
à Classe E de Valor Patrimonial.
Tabela 115 - Descritores do Grau de Área Afetada e respetivo valor numérico.
Total

100%

5

Maioritária

60% a 100%

4

Metade

40% a 60%

3

Minoritária

10% a 40%

2

Marginal

0 a 10%

1

Nenhuma

0

0

Conforme o Valor de Impacte Patrimonial cada ocorrência patrimonial é atribuível a uma Classe de
Impacte Patrimonial à qual são aplicáveis medidas específicas de minimização de impacto.
Tabela 116 - Relação entre as Classes e o Valor de Impacte Patrimonial.
Significado

Classe de Impacte Patrimonial

Valor de Impacte Patrimonial

Muito elevado

A

≥47,5 ≤62,5

Elevado

B

≥32,5 <47,5

Médio

C

≥17,5 <32,5

Reduzido

D

≥2,5 <17,5
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Significado

Classe de Impacte Patrimonial

Valor de Impacte Patrimonial

E

<2,5

Muito reduzido

5.7.3

Fase de construção

Na área de incidência do projeto de reequipamento do Parque Eólico da Bulgueira identificou-se uma
ocorrência patrimonial (n.º 1 – Via Parada de Monteiros/Alfarela de Jales). Considera-se que o projeto
não terá impacte negativo direto ou indireto sobre a ocorrência patrimonial, porque não foi
identificada durante os trabalhos de campo e duvida-se da sua existência no local mencionado na
bibliografia consultada.
Tabela 117 - Valor de impacte patrimonial.
N.º Designação

Tipo de Sítio Valor de Impacte Patrimonial Classe de Impacte Patrimonial

Via Parada de
1

Monteiros -

Via

---

---

Alfarela de Jales

Tabela 118 - Análise de impactes patrimoniais.
N.º

Designação

Impacte

Incidência

Duração

Ocorrência Dimensão

Reversibilidade

Via Parada de
1

Monteiros -

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Alfarela de Jales

5.7.4

Fase de exploração

Durante a fase de exploração não se preveem impactes patrimoniais negativos, sendo por isso
considerados nulos.

5.7.5

Medidas de mitigação, minimização e compensação

As medidas de mitigação encontram-se enumeradas num capítulo próprio do presente relatório.
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5.7.6

Notas conclusivas

Os trabalhos executados no âmbito do Descritor Património contribuíram para o inventário de uma
ocorrência patrimonial na área de incidência do Parque Eólico (n.º 1), não se prevendo que a
construção e exploração do reequipamento do PE da Bulgueira tenham impactes negativos, diretos
e/ou indiretos, sobre a mesma.
Consideranto os resultados obtidos, não existem motivos para inviabilizar este projeto, desde que
sejam cumpridas as medidas mitigadoras preconizadas, pelo que globalmente os impactes
conhecidos na fase de construção são minimizáveis e na fase de exploração serão nulos.
Assim, em termos patrimoniais pode considerar-se como viável o projeto em avaliação.

5.8

Paisagem

5.8.1

Metodologia

A construção do fator ambiental paisagem é aqui elaborada partindo do entendimento de que
paisagem, tal como é referido pela Convenção Europeia da Paisagem, “designa uma parte do
território, tal como é apreendida pelas populações, cujo caráter resulta da ação e da interação de
fatores naturais e ou humanos”27.
A metodologia de trabalho foi desenvolvida a dois níveis de abordagem - um primeiro que implica
uma leitura global da paisagem em que se insere a área de estudo, a que se seguiu um segundo de
reconhecimento das particularidades/especificidades do local - e compreendeu quatro fases distintas
mas complementares entre si:
a) levantamento e compilação de dados, reconhecimento de campo, análise sensorial, registo
fotográfico e bibliográfico;
b) análise, incluindo enquadramento e contextualização, análise das variáveis biofísica e
antrópica e das figuras de ordenamento do território e/ou conservação da natureza. A análise
foi elaborada com base nos relatórios e dados cartográficos fornecidos pelo promotor, no
levantamento topográfico da área em estudo, nas imagens de satélite e na análise e
caraterização decorrente da visita ao local e da pesquisa bibliográfica efetuada;
c)

caraterização da situação de referência e identificação das incidências na paisagem,
nomeadamente ao nível morfológico e de visibilidade a partir da paisagem envolvente, tendo

27 Artº 1º do Decreto nº 4/2005 de 14 de fevereiro – Convenção Europeia da Paisagem.
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por base o parque eólico da Bulgueira existente.
d) caraterização da situação alternativa (solução base do projeto descrita no EIA) e identificação
das incidências que se prevêm para a paisagem, nomeadamente ao nível morfológico e de
visibilidade a partir da paisagem envolvente, tendo por base o projeto de reequipamento do
parque eólico da Bulgueira (RPEB).
A cartografia foi trabalhada de igual forma para a situação de referência (parque existente) e para a
solução de reequipamento do parque eólico da Bulgueira (RPEB), considerada no âmbito do fator
ambiental paisagem como alternativa à manutenção do parque eólico existente.
A metodologia de desenvolvimento da avaliação de impactes e sua caracterização desenvolve-se
com base nos aspetos relativos à solução considerada para o reequipamento do parque eólico
existente, relativamente aos efeitos que as estruturas propostas terão em conjunto com outras
estruturas semelhantes, existentes em proximidade (Impactes cumulativos) e ao cenário de
tendência atual evolutiva do fator ambiental considerado, para a alternativa de não construção do
RPEB mantendo-se a situação de referência na paisagem, ou seja, o parque eólico da Bulgueira (PEB)
já existente.
A comparação das duas situações (referência e solução base) permite a confrontação metodológica
dos impactes previstos com uma solução de base assente nos impactes ambientais existentes e nos
impactes implícitos com implementação da situação alternativa (correspondente à solução base do
projeto descrita no EIA).
A importância da identificação, comparação e caracterização dos impactes, positivos e negativos,
resultantes do projeto de reequipamento reside no facto de que o conhecimento e identificação
atempada de possíveis alterações permite estabelecer, em tempo útil, um programa de medidas de
prevenção e mitigação adequado. Deste modo, torna-se possível prevenir, eliminar ou reduzir
impactes negativos e maximizar os impactes positivos resultantes do projeto.
Como referido anteriormente, a identificação de impactes é diferenciada de acordo com a sequência
considerada na situação de referência e por fase de ocorrência, contemplando as fases de construção,
exploração e de desativação do projecto reequipamento proposto. Estas fases refletem impactes de
características distintas com implicações temporais diferenciadas.
De um modo geral, à fase de construção estão associados impactes maioritariamente negativos,
diretos, mas de carácter marcadamente temporário. À fase de exploração, regra geral, associam-se
impactes de carácter permanente, diretos e indiretos, e de natureza diversa (negativos e positivos).
O projeto de reequipamento do PEB compreende a subtração dos 3 aerogeradores (AG’s) atualmente
a laborar, a colocação de um novo AG e a manutenção da linha elétrica de interligação (propriedade
da EDP Distribuição), dos acessos, do edifício de comando e da subestação.
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5.8.2

Fase de construção

O reequipamento compreende a substituição dos 3 AG’s que atualmente operam no PEB por um novo
equipamento, de maior potência, num procedimento que compreende em fase de construção acções
como:
▪

desmantelamento e remoção dos 3 AG’s e respetivos postos de transformação adjacentes e
cabos elétricos;

▪

demolição da parte superficial - cerca de 50 cm - das fundações de betão (de instalação dos
3 AG’s) e posterior enchimento com terra viva e eventual estabilização biológica por
hidrossementeira;

▪

remoção de parte da cablagem;

▪

desativação e recuperação de 80m de acessos com aproveitamento dos restantes acessos e
infraestruturas existentes;

▪

conservação do atual edifício do comando com pontuais adaptações do equipamento
instalado;

▪

implantação de 1 AG e respetiva plataforma (600m2).

Na fase de construção são esperados impactes diretos, pontuais, nomeadamente pela desmatação
de algum coberto vegetal local por desmatação que com o passar do tempo se apropriou da superficie
das 3 plataformas existentes e cujo desmonte está previsto. Acresce ainda a desmatação associada
aos movimentos de terras inerentes ao desmantelamento dos AG’s e remoção dos caminhos
desnecessários, representando, ainda que pouco significativos, impactos de alteração na topografia.
Os trabalhos de remoção dos 3 AG’s existentes e colocação do AG proposto têm necessariamente
implicação na preservação e proteção do solo pela necessária realização de ações como: desmatação,
compatação do solo, realização de movimentos de terras para remoção superficial das fundações das
plataformas e construção da plataforma para o novo AG.

Considera-se que todas as intervenções inerentes à fase de obra provocam desordem visual e
interferem no valor cénico de magnitude reduzida. Ocorre intrusão visual pela circulação de veículos
pesados e do decorrer de todos os procedimentos de subtração e instalação dos equipamentos, pela
presença do estaleiro e das áreas depósito de materiais.

No decorrer desta fase deverão ser acauteladas medidas como:
- restringir-se no tempo e no espaço ao estritamente necessário todas as acções a efectuar durante
a fase de construção;
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- desviar a instalação de estaleiros, armazéns, deposito de materiais, de aglomerados urbanos e/ou
habitações isoladas e seleccionar preferencialmente para a sua instalação se possivel, numa zona de
elevada capacidade de absorçao visual, baixo valor cénico;
- evitar o trânsito desordenado com a definição de trajetos para a circulação de maquinaria pesada.

5.8.3

Fase de exploração

Considera-se que a presença visual do novo elemento a implantar, próximo da localização do atual
AG2, comparativamente à situação de referência e para com o valor cénico da paisagem, não irá
acarretar alterações paisagísticas nas relações visuais existentes a partir da paisagem mais
longínqua. Considera-se que, apesar da sua dimensão ligeiramente maior do que os elementos
existentes, não acarreta maior impacte, mesmo na envolvente mais próxima.
Considera-se ainda que a subtração dos 3 AG’s existentes vem diminuir a expressão (em número)
do conjunto de elementos (cumulativamente com outros parques na proximidade) que povoam a
cumeada daquela serra.

5.8.4

Fase de desativação

Após o tempo de vida útil do parque eólico todas as áreas intervencionadas deverão ser alvo de
recuperação paisagística de modo a repor a situação próximo da referência actual. Dever-se-á
proceder à desmontagem e transporte cauteloso dos equipamentos, estaleiros, fundações e das
zonas concessionadas e à devolução dos terrenos aos usos adequados. Essa afetação deverá ser
estudada de forma a promover o desenvolvimento económico e sustentável da paisagem. De igual
forma ao que foi estudado para o desmantelamento dos 3 AG’s que laboram no PEB, a subtração do
aerogerador a instalar, em fase de desativação do presente projeto de reequipamento, deverá ser
avaliada e ponderada a possibilidade de retirar totalmente ou manter parte da fundação enterrada,
garantindo que à superfície è minimizada a sua presença.
A preparação do solo depois de retirados todos os elementos introduzidos (aerogerador, plataforma,
fundação e valas) deverá contemplar uma mobilização geral antes de receber plantações e, se
possível, deverá ser assegurado o melhorado do seu fundo de fertilidade.
Sugere-se a introdução de vegetação autoctone que fomente a estabilidade e a biodiversidade da
paisagem e cujo sucesso de adaptaçãoe cuja garantia de adaptação será seguramente maior.
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5.8.5

Impactes cumulativos

A presença de vários parque eólicos nas imediações do PEB e a qualidade visual da paisagem,
determinam que o maior impacte seja de ordem visual.
O PEB, apesar de atualmente ser constituído por apenas 3 AG’s, pela proximidade em relação aos
parques eólico existentes na sua proximidade, integra um núcleo relativamente vasto de
aerogeradores.
Veja-se na Tabela 119, o registo dos parque eólicos com que o PEB atualmente se relaciona na sua
envolvente imediata:
Tabela 119 – Parques eólicos existentes num raio de 10Km (com pelo menos 1AG).
Parques eólicos de
proximidade

Orientação geográfica vs Localização
e afastamento

nº
AG’s

Norte
Trandeiras

(7 dos aerogeradores a menos de 2 kms dos elementos do projeto

14

em estudo)
Sudoeste – sul
Alvão

(cerca 7,3 km, com metade dos aerogeradores localizados entre os

12

8,4 km e os 10,3 km de distância)
8Km
Serra do Alvão

(com a maioria dos aerogeradores entre os 10,5 km e os 13,9 km de

21

distância)
Sudeste
Chã do Guilhado

1
8,9Km
Sudeste

Negrelo e Guilhado

11
8,5Km
Este | Alto da Coutada

subparque Alto da Coutada

10km
(maioria dos AG’s entre os 11km e 19km de distância)
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Em conjunto com as estruturas existentes e considerando que o PEB é a situação de referência (3
AG’s de menor dimensão), considera-se que o impacto relativo ao reequipamento não é significativo
para a qualidade cénica da paisagem atual.
De referir que, ainda que localizado a cerca de 1,4Km do Sítio de Importância Comunitária AlvãoMarão (PTCON003)28, o projeto objeto de estudo não se sobrepõe a qualquer área sensível no
entanto o reequipamento acresce uma maior expressão sobre a qualidade visual.
Por último, é de referir que a elevada densidade de linhas elétricas que atravessam a área em estudo
naturalmente contribui para os impactes cumulativos sentidos na paisagem.
paisagem

5.8.6

Alternativa nula

Não são previstas quaisquer evoluções, com significado local ou regional, num cenário previsto a
curto e médio prazo, caso o RPEB não seja implementado e se mantenha o atual PEB.

5.8.7

Classificação

A avaliação realizada sugere que o maior constrangimento para a paisagem decorre dos trabalhos
necessários à subtração dos 3AG’s existentes e instalação do Ag proposto.
Consideramos que o projeto em avaliação induzirá um potencial impacte no fator Ambiental paisagem
classificado globalmente como certo, negativo, direto, de magnitude reduzida a elevada, pouco
significativo, temporário, imediato, local e irreversível.
Visualmente, a subtração dos 3 AG's constitui um impacte positivo, direto, significativo, certo e
imediato, de magnitude reduzida, permanente, de dimensão espacial local a regional.

5.8.8

Medidas de mitigação, minimização e compensação

As medidas de mitigação encontram-se enumeradas num capítulo próprio do presente relatório.

5.8.9

Notas conclusivas

Atualmente, , as povoações situadas na envolvente próxima já estão familiarizadas com a presença
dos 3 AG’s na cumeada onde se localiza o PEB e apresentam um afastamento que determina que os

28 Resolução do Conselho de Ministros nº 76/00 de 5 de julho.
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Ag’s, quando visíveis, não sejam o elemento dominante da paisagem. Por outro lado, a apreciação
estética dos AG’s na paisagem decorre de fatores subjetivos e da sensibilidade de cada pessoa face
a este tipo de estruturas e frequentemente é feita ancoragem à memória dos antigos moinhos de
ventos que laboravam nas cumeadas um pouco por toda a paisagem rural.
A substituição dos 3 AG’s por um de maior volumetria e dimensão não constitui uma intrusão que
acresça a ocorrência de impates cumulativos negativos diretos de ordem visual. Apesar do novo AG
ser significativamente maior do que qualquer um dos 3 AG’s existentes, constatamos que não é
significativamente mais expressiva a sua visibilidade a partir de maiores distâncias pelo que os efeitos
esperados são mais reduzidos do que inicialmente se poderia suspeitar e, no conjunto com os
parques eólicos existentes não será significativa a sua presença.
Biofisicamente a desmatação e a acções pontuais e localizadas no tempo, mas necessárias ao
desmantelamento das estruturas e elementos existentes e instalação do elemento propostos,
poderão criar, ainda que muito pontualmente, alguns riscos de conservação e gestão da paisagem
pelo que a implementação efetiva das medidas de minimização e de valorização propostas permitirá
atenuar, ou mesmo anular, os efeitos negativos identificados.
Os efeitos ambientais sobre o fator paisagem identificados assumem um carater temporário de ordem
local e, mais do que com a leitura visual, prendem-se sobretudo com a mobilização, permeabilidade
e destruição de solo e de vegetação e não se prevê que imprimam sequelas a estudar.

5.9

Ambiente sonoro

5.9.1

Metodologia

No que concerne o fator ambiental ambiente sonoro, os principais impactes para a tipologia de
projeto em avaliação estão associados à fase de exploração, estando diretamente dependente das
emissões sonoras dos aerogeradores, que constituem a fonte sonora modelada e estudada no
presente processo.
Em enunciação de síntese, pode referir-se que o ruído de funcionamento de um aerogerador tem, na
origem, duas causas:
▪

Aerodinâmica – Movimento das pás da turbina, dando lugar a perturbações de escoamento
do ar com conteúdo espectral no domínio do audível e que se propagam sob a forma de
ondas sonoras. Esta emissão de ruído tem origem na formação de vórtices junto às pontas
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das pás dos hélices (ver, por exemplo, Ambient Sound Level Monitoring & Wind Farm Noise
Assessment – Project Hayes – Central Otago, Final Report, July 2006);
▪

Mecânica – Ruído de funcionamento do equipamento de conversão de velocidades de rotação
e de geração elétrica, equipamento este integrado em envolvente que, ab initio, o atenuará
de modo significativo.

Face ao que se referiu, o ruído com maior influência em pontos que não estejam na proximidade
imediata dos aerogeradores, no que respeita a eventuais alterações determinadas nas características
do ruído ambiente residual, será o que tem origem no movimento das pás.
Com efeito, o maior diferencial de velocidade de movimento entre as pás e o ar ocorre em relação
às pontas das pás, dependendo da velocidade de rotação do rotor e do comprimento das pás, pelo
que têm sido estudados métodos de minimizar as intensidades das perturbações de escoamento
resultantes do facto.
A este propósito, aponta-se que, para a generalidade dos equipamentos em uso atualmente – e é a
situação do Parque Eólico em apreciação – o rotor se situa a montante da coluna, no que respeita ao
fluxo de ar, o que se traduz na atenuação da intensidade da emissão sonora (“impulsiva”)
correspondente à passagem das lâminas em zona a jusante da coluna.
O critério, fixado regulamentarmente, de avaliação de incomodidade com origem em ruídos
particulares, estabelece que o grau de severidade da incomodidade depende do valor da diferença
entre os níveis sonoros dos ruídos residual e ambiente.
As características do ruído ambiente correspondente ao funcionamento de dado aerogerador
dependem da velocidade do vento e das características do ruído residual na área onde se localiza o
recetor sensível analisado. Pode admitir-se que as características do ruído residual são determinadas
pela velocidade do vento no local, na medida em que se trata de ruído resultante, de modo
dominante, da interação do vento com o coberto vegetal.
Para avaliar o impacte, na componente acústica do ambiente, dos aerogeradores que constituem o
reequipamento do Parque Eólico, foi caracterizado o ruido residual, para várias velocidades de vento,
como já referido. Esta caracterização teve o objetivo de informar as estruturas modelares criadas,
de forma a possibilitar a avaliação dos critérios legais aplicáveis.
Na perspetiva de apreciação de situações de incomodidade, foram consideradas as situações mais
gravosas, isto é, as que são suscetíveis de darem lugar à ocorrência de incomodidade mais
acentuada, correspondendo, assim, à adoção do que pode referir-se como uma “posição de
segurança”, tendo-se procedido a análise prospetiva com recurso a modelo digital, estabelecido em
software adequado, conjuntamente com os dados colhidos nas medições realizadas, para estabelecer
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as relações necessárias entre emissões sonoras dos aerogeradores, velocidade do vento, nível sonoro
do ruído residual e nível sonoro do ruído ambiente nos pontos de análise em estudo.

Identificação e Avaliação de Impactes Ambientais
Os impactes são caracterizados de acordo com os seguintes critérios gerais identificados
anteriormente.
Quanto o à significância dos impactes ambientais, afigura-se legítimo considerar o estabelecido na
Tabela seguinte, e quanto à magnitude dos impactes, o estabelecido no anteriormente, onde LAeq(P)
corresponde ao nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, do ambiente sonoro prospectivado
para a Situação Futura.
LAeq(R) é o nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, da Situação de Referência que
corresponde aos níveis sonoros característicos da Situação Atual [LAeq (A)].
Tabela 120 - Significância dos impactes.

Classificação

Indicador Lden

Indicador Ln

Muito significativo Lden > 65 dB(A)

Ln > 55 dB(A)

Significativo

63 dB(A) < Lden  65 dB(A) 53 dB(A) < Ln  55 dB(A)

Sem significância

Lden  63

Ln  53

Tabela 121 - Magnitude dos impactes.
Classificação

Requisito

Nula

LAeq (P) ≤ LAeq (R)

Reduzida

LAeq (R) < LAeq (P)  LAeq (R) + 3

Moderada

LAeq (R) + 3< LAeq (P)  LAeq (R) + 6

Elevada

LAeq (R) + 6 < LAeq (P)  LAeq (R) + 12

Muito Elevada

LAeq (P) > LAeq (R) + 12

Considera-se que são necessárias medidas de minimização quando não sejam cumpridos os
requisitos legais, para as fases de construção, exploração ou desativação. Mesmo em situação de
impacte positivo considera-se a necessidade de medidas de minimização se os valores
prospectivados ultrapassarem os limites máximos admissíveis para “zonas mistas” ou “zonas
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sensíveis”, e para tal contribua o ruído do empreendimento.
Os impactes esperados pelo Projeto de Reequipamento, neste fator ambiental, resultam
essencialmente num conjunto de impactes associados às fases de construção e exploração.

5.9.2

Fase de construção

5.9.2.1 Aspetos gerais
Há a considerar, para esta fase do projeto, as obras de desativação dos três aerogeradores, que
constituem o atual Parque Eólico, e as obras de construção necessárias à implantação do futuro
aerogerador. O conjunto destas duas atividades – desativação e construção – será referenciado, ao
longo do presente documento, como “fase de construção”.
As múltiplas operações e atividades diferenciadas, que integram as obras na fase de construção,
dificultam a previsão, em termos quantitativos, dos níveis sonoros resultantes. De referir, ainda, que
o carácter transitório destas atividades induz nas populações uma maior tolerância, relativamente a
outras de carácter permanente.
A quantificação dos níveis sonoros do ruído, na fase de construção, requer conhecimento preciso do
planeamento da obra, equipamentos envolvidos e suas características em termos de potência sonora.
Na ausência de outros dados, apresentam-se na Tabela seguinte as distâncias correspondentes aos
níveis sonoros de 65 dB(A) e 55 dB(A), considerando fontes pontuais e um meio de propagação
homogéneo, determinados a partir dos valores limite dos níveis de potência sonora, indicados no
Anexo V, do Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de novembro, relativamente às emissões sonoras dos
equipamentos para utilização no exterior.
Tabela 122 - Distâncias correspondentes a LAeq de 65 dB(A) e 55 dB(A)(Fase de construção).

P: potência

Distâncias [m]

instalada efetiva

LAeq = 65

LAeq = 55

(kW)

dB(A)

dB(A)

P8

45

141

8 < P  70

50

158

P > 70

>70

>164

Dozers, carregadoras e escavadoras-carregadoras, com rastoP  55

35

112

contínuo

>36

>114

Tipo de equipamento

Compactadores

P > 55
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Tipo de equipamento

Dozers, carregadoras e escavadoras-carregadoras, com

P: potência

Distâncias [m]

instalada efetiva

LAeq = 65

LAeq = 55

(kW)

dB(A)

dB(A)

P  55

28

89

P > 55

>29

>91

P  15

11

35

P > 15

>11

>35

P  15

16

50

P > 15

>17

>52

rodas; dumpers, niveladoras, compactadores tipo
carregadora, empilhadores em consola c/motor de
combustão, compactadores (cilindros não vibrantes),
espalhadoras-acabadoras, fontes de pressão hidráulica

Escavadoras, guinchos de construção

Compressores

Dependendo do número de equipamentos a utilizar – no total e de cada tipo –, e dos obstáculos à
propagação sonora, entre a zona de obra e os recetores sensíveis, os valores apresentados
anteriormente podem aumentar ou diminuir significativamente. De qualquer forma, é expectável
que, a menos de 10 metros, da obra o nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, seja superior
a 65 dB(A).
Normalmente as atividades de preparação de terreno, escavação e pavimentação são as mais
ruidosas, dando lugar a níveis sonoros contínuos equivalentes na ordem de 85 dB(A).
Relativamente a situações de impacte na fase de construção, que potencialmente incluam desmontes
a fogo, haverá que considerar a localização dos edifícios no sentido da sua proteção e, também, o
impacte nas populações devido ao ruído produzido. O primeiro aspeto deverá ser objeto de análise
detalhada em fase posterior e o impacte nas populações expostas deverá ser minimizado por
informação às mesmas dos dias e horas previstos para a ocorrência dessas atividades.
Relativamente aos veículos pesados de acesso à obra, o ruído global de funcionamento não deve
exceder os valores fixados no livrete, com limite de tolerância de 5 dB(A), em acordo com o Artigo
22º do Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro.

5.9.2.2 Impactes na fase de construção
De acordo com os critérios de avaliação de impactes apresentados anteriormente, e não existindo
critérios quantitativos normalizados relativamente à duração do impacte ambiental nesta fase,
afigura-se adequado considerar que o impacte decorrente da construção de um empreendimento
deste tipo é de duração temporária.
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Relativamente à ordem, área de influência e reversibilidade, é usual considerar que o impacte é de
ordem direta, com uma área de influência local e reversível.
Espera-se que quanto à importância os impactes sejam negativos mas, quanto à magnitude e
significância dos impactes, na ausência de dados referentes à execução das obras (periodicidade de
trabalhos e de transporte de equipamentos e materiais, calendário civil, período e horário de
trabalho, entre outros), não é possível a sua classificação numa base quantitativa nesta fase. Estimase, no entanto, que pela distância da frente de obra a potenciais recetores sensíveis a mesma seja
reduzida.
No que respeita à dimensão temporal espera-se que os impactes sejam imediatos e, relativamente
à probabilidade de ocorrência, considera-se que serão prováveis.
Não se prevê impactes cumulativos ou sinergéticos para esta fase.
Na fase de construção do empreendimento, nos casos de ocorrência de reclamações, dever-se-ão
realizar campanhas de monitorização.

5.9.3

Fase de exploração

5.9.3.1 Aspetos gerais
A potência fornecida por um aerogerador depende da velocidade do vento, o que, igualmente
condiciona o seu rendimento, factos que conduzem à definição das condições mais adequadas de
funcionamento.
A potência sonora dos estímulos radiados aquando em funcionamento depende da velocidade do
vento e também, embora de modo que pode considerar-se desprezável, da altura da torre. Na Tabela
seguinte apresentam-se os dados correspondentes às emissões sonoras por parte dos aerogeradores
em causa, para diversos valores da velocidade do vento.
O aerogerador correspondente ao Projeto de Reequipamento (1 aerogerador) será um aerogerador
NORDEX N117/3000, enquanto que os aerogeradores correspondentes à situação atual (3
aerogeradores) são os aerogeradores NORDEX N50.
Tabela 123 - Níveis de potências sonoras [dB(A)].
Velocidade do vento (m/s)
Aerogeradores

NORDEX N50

Alt. de torre

55 m(1)

3

4

5

6

7

8

9

10

-(2)

-(2)

-(2)

-(2)

-(2)

100,5(1)

-(3)

-(3)
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NORDEX N117/3000

91 m

94,0

96,0

101,5

104,5

105,0

105,0

105,0

105,0

(1) Não existindo dados de emissão sonora, para uma altura do rotor do aerogerador de 55 m, assumiu-se,
numa “posição de segurança”, que as emissões sonoras do aerogerador, a 55 m de altura, eram iguais
às emissões sonoras do aerogerador a 70 m de altura.
(2) Não estão definidas emissões sonoras para esta velocidade do vento, para este aerogerador, tendo sido
assumido, para efeito de modelação, que as emissões eram iguais às emissões sonoras correspondentes
à velocidade do vento de 8 m/s, em “posição de segurança”.
(3) Não estão definidas emissões sonoras para esta velocidade do vento, para este gerador, tendo sido
assumido, para efeito de modelação, que as emissões eram iguais às emissões sonoras correspondentes
à velocidade do vento de 8 m/s

Sublinha-se que os ensaios que conduziram aos resultados indicados atrás, e que são considerados
para efeito de modelação, foram realizados seguindo a técnica fixada em IEC 61400-11, apontando
para a medição feita segundo o eixo do aerogerador (devidamente corrigidos da influência do ruído
residual), diretamente na direção do vento, medições estas que serviram para o cálculo da potência
sonora, com admissão de emissão constante segundo todas as direções. Deste modo, é legítimo
admitir que a modelação realizada com base em tais valores assegura estar-se a representar a
situação mais favorável da transmissão (obviamente para cada valor da velocidade do vento que
seja considerada para efeito de modelação), ou seja, foi adotada uma perspetiva conservadora,
considerando-se apenas as condições de direção de vento favoráveis fonte-recetor.
As características dos campos sonoros do ruído particular com origem no funcionamento dos
aerogeradores foram estimadas com o apoio da técnica de modelação com recurso a software
referenciado

por

SoundPLAN

(versão

7.0).

O

software

utilizado,

desenvolvido

pela

Braunstein+Berndt GmbH, permite calcular os valores dos níveis sonoros do ruído emitido por fontes
sonoras de caracter industrial. Os dados do modelo são geridos em acordo com normas selecionadas
pelo utilizador, e os resultados são apresentados em forma de tabela ou de mapa de ruído. Para o
cálculo ser efetuado é necessária uma base de dados geométricos, que inclua as posições
tridimensionais relativas, das diferentes fontes sonoras, edifícios, obstáculos e terreno, a qual pode
ser introduzida mediante recurso a ficheiros em formato digital, tipo “dxf”.
Os dados de base necessários ao modelo, para o cálculo prospetivo, são:
▪

Cartografia, segundo as três coordenadas espaciais, das posições relativas dos edifícios,
dos obstáculos, das fontes sonoras e do terreno;

▪

Descrição no domínio da frequência das emissões sonoras das fontes em causa.

▪

Características geométricas e acústicas (absorção sonora e/ou isolamento sonoro) dos
edifícios, dos obstáculos, das fontes sonoras e do terreno.

5.9.3.2 Estimativa dos campos sonoros estabelecidos
Procedeu-se ao cálculo de “mapas de ruído” para diferentes velocidades de vento à cota dos
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aerogeradores, apresentados em anexo, para a Situação Atual (de 3 aerogeradores) e para o Projeto
de Reequipamento (de 1 aerogerador). Foram também estimados os valores assumidos pelos níveis
sonoros do ruído particular nos pontos em análise.
A partir das medições realizadas foram calculados os valores do ruído ambiente para as condições
de circulação de vento que ocorreram e que poderiam determinar situações de incumprimento do
Regulamento Geral do Ruído.
Foi relacionado, para o Parque Eólico, o nível sonoro do Ruído Residual com a velocidade do vento a
cerca de 1,5 m acima do solo:

Ruído Residual = 2,89 × vel. vento a cerca de 1,5 m acima do solo + 38,2 [dB(A)]
(ver Anexo).

Em termos de ser apreciada a significância da correlação estabelecida, aplicou-se o teste do χ 2:

Ruído Residual /vel. vento a cerca de 1,5 m acima do solo
χ 2: = 0,77

Dado que há a considerar dezoito pares de valores (17 graus de liberdade), obtemos um intervalo
de confiança também de 0,99. Desta forma é legítimo considerar que é razoável a significância da
correlação estabelecida.
Foram avaliados os valores do ruído particular prospectivado, de forma a avaliar quais os locais mais
críticos para o cumprimento dos critérios legais, considerando a Situação Atual (com 3
aerogeradores) e o reequipamento em Estudo (com 1 aerogerador) (ver Tabela seguinte).
Tabela 124 - Análise prospetiva do ruído particular em função da velocidade de vento à cota dos
aerogeradores e ponto de análise.
Pontos de avaliação junto a
recetores sensíveis
PH01-P01

PH02-P02

27,8

23,3

Ruído particular da Situação Atual com 3 Aerogeradores
(AG) estimado com Lw = 100,5 dB(A) por AG atingido
com VV ≥ 8 m/s ao nível dos AG - LAeq [dB(A)]
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Pontos de avaliação junto a
recetores sensíveis
PH01-P01

PH02-P02

26,7

25,3

Ruído particular do Projeto de Reequipamento com 1
Aerogerador (AG) estimado com Lw = 105 dB(A) atingido
com VV ≥ 7 m/s ao nível dos AG - LAeq [dB(A)]

Com base na análise realizada, foi selecionado, para análise detalhada, o recetor sensível, para o
qual o ruído particular assume os seus níveis sonoros máximos.
Como pode ser verificado, o ponto de análise mais relevante para avaliar o cumprimento dos Critérios
Legais é o ponto PH01.
Tabela 125 - Análise prospetiva no recetor sensível PH01.
Ruído

Ruído

Particular

Ambiente

dos AG

Final

LAeq

LAeq

[dB(A)]

[dB(A)]

44,0

27,8

44,1

42,6

27,8

42,7

41,0

27,8

41,2

44,0

26,7

44,1

42,6

26,7

42,7

41,0

26,7

41,2

Ruído Residual
LAeq [dB(A)]

PH01-P01 – período
diurno
Situação Atual com
3 Aerogeradores
(AG)

PH01-P01 – período de
entardecer
PH01-P01 – período
noturno
PH01-P01 – período
diurno

Projeto de
Reequipamento com
1 Aerogerador (AG)

PH01-P01 – período de
entardecer
PH01-P01 – período
noturno

Entende-se estar validada a utilização do modelo em causa por analogia com os anteriores Estudos
efetuados. Logo, pode considerar-se legitimada a representatividade das conclusões que podem ser
obtidas mediante a utilização do modelo, para apreciar prospectivamente as condições de
funcionamento do sistema em causa.
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Apresenta-se, na Tabela seguinte, a verificação dos Valores Limite de Exposição para o ponto PH01,
definidos pela legislação em vigor.
Tabela 126 - Verificação do Critério de Exposição Máxima (análise no recetor sensível PH01).

Situação Atual com 3
Aerogeradores (AG)
Projeto de Reequipamento
com 1 Aerogerador (AG)

Ruído ambiente final

Valores limite

[LAeq [dB(A)]

(Zonas Mistas)

Lden

Ln

Lden

Ln

48

41

 65 dB(A)

 55 dB(A)

48

41

 65 dB(A)

 55 dB(A)

Lden- Indicador de ruído diurno – entardecer – noturno
Ln – Indicador de ruído noturno

No local caracterizado no âmbito do presente relatório aplicam-se os limites máximos admissíveis
para Zonas Mistas, de acordo com o definido no n.º 1, Artigo 11º do R.G.R., aprovado pelo DecretoLei n.º 9/2007 de 17 de janeiro.
Verifica-se que os níveis sonoros que caracterizam o ruído ambiente são inferiores aos limites
máximos estabelecidos, confirmando-se o cumprimento dos Valores Limite de Exposição.
No que diz respeito ao Critério de Incomodidade, deverá verificar-se o estabelecido na alínea b) do
n.º 1 do Artigo 13º do R.G.R., que determina que a diferença () entre o nível de avaliação, LAr, e o
ruído residual, LAeq, não poderá exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do entardecer,
e 3 dB(A) no período noturno.
Refere-se que o nível de avaliação LAr contempla as correções sobre o valor do LAeq do ruído ambiente
devido às eventuais características tonais ou impulsivas do ruído particular, nos termos do Anexo I
do Regulamento Geral do Ruído, apresentando-se, na Tabela seguinte, os seus valores, bem como
os níveis sonoros do ruído residual no local de avaliação.

EIA PROJETO REEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA BULGUEIRA / Fevereiro 2021/ Pág. 311

Tabela 127 - Situação Futura – Valores de LAr (ambiente) vs LAeq (residual) - Análise no recetor
sensível PH01.

Ponto/Período

PH01-P01 –
período diurno
Situação Atual com

PH01-P01 –

3 Aerogeradores

período de

(AG)

entardecer
PH01-P01 –
período noturno
PH01-P01 –
período diurno

Projeto de

PH01-P01 –

Reequipamento com

período de

1 Aerogerador (AG)

entardecer
PH01-P01 –
período noturno

Ruído Ambiente

Ruído

Final LAr

Residual LAeq

[dB(A)]

[dB(A)]

44,1

44,0

0,1

42,7

42,6

0,1

41,2

41,0

0,2

44,1

44,0

0,1

42,7

42,6

0,1

41,2

41,0

0,2

Δ
[dB]

De salientar que, segundo o n.º 5 do Artigo 13º do R.G.R., não se aplica, em qualquer dos períodos
de referência, o Critério de Incomodidade para um valor do indicador LAr do ruído ambiente no
exterior igual ou inferior a 45 dB(A).
Verifica estar-se perante uma situação deste tipo para todos os períodos, para o ponto determinante
para esta análise (PH01), pelo que a verificação do Critério de Incomodidade não é aplicável.
Embora podendo considerar-se que os valores assumidos para o ruído residual poderão variar com
a velocidade do vento, conclui-se que os valores caracterizados evidenciam o mascaramento do ruído
particular pelo ruído residual. Se considerar-se valores superiores de ruído residual, para velocidades
do vento superiores, este efeito de mascaramento será mais pronunciado, prevendo-se que o
indicador da incomodidade seja inferior ao apresentado, ou seja, que o Critério de Incomodidade
seja cumprido. Para valores inferiores de velocidade do vento verifica-se que se está nas condições
de aplicação do critério de excepção, que foi referido acima.
Desta forma considera-se que o Critério de Incomodidade é sempre cumprido.
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5.9.3.3 Impactes na fase de exploração.
De acordo com os critérios de avaliação de impactes, já mencionados, refere-se que, nesta fase, a
duração do impacte é permanente, de ordem direta com uma área de influência local e irreversível
considerando o funcionamento do projeto.
No que respeita à dimensão temporal, espera-se que os impactes sejam imediatos, e, relativamente
à probabilidade de ocorrência, considera-se que serão prováveis ou certos.
Quanto à importância os impactes serão negativos. Relativamente à magnitude e significância dos
impactes, a avaliação resulta da comparação da Situação de Referência com a Situação
Prospectivada. Assim, apresenta-se nas Tabelas seguintes, as respetivas comparações para os
indicadores Lden e Ln.
Não se prevê-se a ocorrência de impactes cumulativos para esta fase.
Tabela 128 - Comparação da Situação de Referência com a Situação Futura Prospectivada.
Níveis sonoros [dB(A)]
Ruido ambiente

Ruido ambiente

Ruido ambiente final - Ruido

final

inicial

ambiente inicial

Lden[f]

Ln[f]

Lden[i]

Ln[i]

=Lden[f]-Lden[i]

=Ln[f]-Ln[i]

PH01-P01
Situação Atual com 3

48

41

48

41

0

0

48

41

48

41

0

0

Aerogeradores (AG)
PH01-P01
Projeto de Reequipamento
com 1 Aerogerador (AG)
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Tabela 129 - Avaliação da significância e magnitude do impacte sobre as situações em análise para
a Situação Futura.
Significância

Magnitude

Velocidade do Vento nos
Aerogeradores [m/s]

Indicador
Lden

Indicador Ln

Indicador

Indicador

Lden

Ln

Nula

Nula

Nula

Nula

PH01-P01
Situação Atual com 3

Sem

Sem

significância

significância

Sem

Sem

significância

significância

Aerogeradores (AG)
PH01-P01
Projeto de Reequipamento com 1
Aerogerador (AG)

Os impactes do Projeto, assim como os impactes resultantes do parque eólico existente, para o ponto
recetor analisado, são sem significância, tendo os impactes (no ponto em análise) para a componente
acústica do ambiente uma magnitude nula, quer para o Projeto de Reequipamento, quer para o
parque eólico existente.

5.9.4

Fase de desativação

Os impactes para a Fase de desativação são semelhantes aos da Fase de Construção, pelo que se
remete para o apresentado anteriormente.

5.9.5

Impactes cumulativos

O Projeto de Reequipamento prevê a substituição dos três aerogeradores existentes por um único
novo aerogerador. Desta forma, não se prevê a ocorrência de impactes cumulativos relativos ao
funcionamento de aerogeradores do próprio Parque Eólico, uma vez que os aerogeradores existentes
serão todos substituidos. No que concerne à possível existência de impactes cumulativos relativos a
Parques Eólicos situados na envolvente do Parque Eólico da Bulgueira, o funcionamento dos
aerogeradores pertencentes a outros Parques Eólicos não era perceptível nos recetores sensíveis
onde foi avaliado o ruído residual, assim como não era detetável qualquer outra fonte sonora de
caractér industrial, ou via rodoviária com tráfego significativo. Desta forma, não se prevê configurarse uma situação em que se verifique a existência de impactes cumulativos na componente acústica
do ambiente, relativos ao funcionamento do Parque Eólico da Bulgueira ou a outra fonte sonora
situada na sua envolvente.
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5.9.6

Alternativa nula

Não são previstas quaisquer evoluções com significado local ou regional, num cenário previsto a
curto e médio prazo, acaso os elementos do projeto não sejam implementados.
Desta forma, no que respeita à alternativa de não construção, aplicar-se-ão aos locais da envolvente
da área do projeto, as caracterizações definidas, nos pontos anteriores, para a Situação Atual.

5.9.7

Classificação

De forma resumida, de acordo com os critérios de avaliação de impactes já mencionados, refere-se
que, na fase de exploração, a duração do impacte é permanente, de ordem direta com uma área de
influência local e irreversível (considerando o funcionamento contínuo do projeto).
No que respeita à dimensão temporal espera-se que os impactes sejam imediatos e, relativamente
à probabilidade de ocorrência, considera-se que serão prováveis ou certos.
Quanto à importância os impactes serão negativos, embora sem significância e de magnitude nula.
Não se prevê a possibilidade de ocorrência de impactes cumulativos para esta fase.
De uma forma geral o impacte do projeto do reequipamento será reduzido ou nulo, considerando as
alterações à componente acústica do ambiente da Situação de Referência.

5.9.8

Medidas de mitigação, minimização e compensação

5.9.8.1 As medidas de mitigação, quando aplicável, encontram-se enumeradas num
capítulo próprio do presente relatório, referindo-se de seguida alguns aspetos
relacionados com essas medidas.Fase de construção
Na ausência do programa detalhado referente à execução da Obra, número de equipamentos e suas
características acústicas, não é viável indicar, de forma pormenorizada, as medidas de minimização
a implementar. É possível, porém, apontar medidas genéricas para redução dos impactes devidos ao
ruído, na fase de construção, que permitam o cumprimento da legislação em vigor, Artigos 14º e
15º do Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de janeiro.
De notar que as atividades ruidosas temporárias não podem ter lugar na proximidade de:
▪

Edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e as 8
horas;

▪

Escolas, durante o respetivo horário de funcionamento;

▪

Hospitais ou estabelecimentos similares.
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Caso se pretenda levar a cabo o exercício de atividades ruidosas temporárias junto dos edifícios
indicados haverá que, ao abrigo do Artigo 15º, solicitar uma “licença especial de ruído” às respetivas
Câmaras Municipais. Neste caso, a conformidade dos resultados com o RGR é verificada pela análise
do cumprimento dos valores limite estabelecidos no n.º 5 do artigo 15.º ou na licença especial de
ruído. De referir que os equipamentos deverão possuir indicação do respetivo nível de potência
sonora, conforme Artigo 10º do Decreto-Lei n.º 221/2006 de 8 de novembro.
Na fase de construção do empreendimento, nos casos de ocorrência de reclamações ou de realização
de atividades construtivas nos períodos de entardecer ou noturno, dever-se-ão realizar campanhas
de monitorização, de acordo com plano a aprovar pela autoridade de AIA.

5.9.8.2 Fase de exploração
Em função dos resultados obtidos na modelação prospetiva realizada e da distância a que se
encontram os recetores sensíveis mais próximos do Parque Eólico, a apresentação/realização de um
plano de monitorização de ambiente sonoro será condicionada à existência de reclamações durante
a fase de exploração

5.9.8.3 Fase de desativação
As medidas de minimização, para a Fase de desativação, são semelhantes às propostas para a Fase
de Construção, pelo que se remete para o apresentado anteriormente para essa mesma fase.

5.9.9

Notas conclusivas

Com base em medições realizadas no Parque Eólico da Bulgueira estabeleceu-se uma relação entre
a velocidade do vento e o nível sonoro do ruído residual no local de avaliação. O nível sonoro do
ruído ambiente no local de avaliação foi calculado mediante análise prospetiva do ruído particular,
para o que se procedeu a elaboração de “mapas de ruído”, considerando o resultado da
caracterização do ruído residual. Foi avaliado o cumprimento dos critérios legais pertinentes para os
recetores sensíveis em análise, considerando como representativa a análise efetuada para o ponto
que representa o recetor sensível mais afetado (PH01) pelo ruído emitido pelos aerogeradores do
Parque Eólico em estudo. Foi efetuada comparação entre a Situação Atual, com 3 aerogeradores
(AG) e o Projeto de Reequipamento, com 1 aerogerador (AG).
De acordo com a análise efetuada, e para as condições definidas ao longo do relatório, verifica-se o
seguinte:
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▪

O ponto de análise no qual se verificam níveis sonoros mais elevados, de ruído particular, é
o PH01, sendo a análise neste ponto determinante para a avaliação do cumprimento dos
critérios legais aplicáveis ao funcionamento do Parque Eólico;

▪

No que diz respeito aos Valores Limite de Exposição, os níveis sonoros do ruído ambiente
(com os aerogeradores em funcionamento), no recetor sensível analisado que apresenta
níveis sonoros mais elevados (PH01), caracterizam-se por valores abaixo dos limites
máximos admissíveis para Zonas Mistas, satisfazendo os Valores Limite de Exposição;

▪

O Critério de Incomodidade é satisfeito para o recetor sensível analisado que apresenta
níveis sonoros mais elevados (PH01).

▪

Da comparação da Situação Atual, com 3 AG, e o Projeto de Reequipamento, com 1 AG,
pode concluir-se que ambos os projetos têm impactes reduzidos na componente acústica
do ambiente.

Os impactes principais para o funcionamento do Parque Eólico da Bulgueira, no que concerne a
componente acústica do ambiente, têm magnitude nula, para a Situação Atual (3 AG) e para o Projeto
de Reequipamento (1 AG), sendo os impactes, para ambas as situações, sem significância. Os
impactes são negativos, diretos e não se prevê a ocorrência de impactes cumulativos, concluindose, da análise realizada, o cumprimento de todos os critérios legais aplicáveis para a configuração
atual e futura do Parque Eólico.
Não é prevista a necessidade de implementação de medidas de minimização, para a componente
acústica do ambiente durante a Fase de Exploração do Projeto. Para as Fases de Construção e
Desativação foram descritas possíveis medidas de minimização, que devem ser implementadas caso
se justifique a sua aplicação.

5.10 Risco de Acidentes Graves ou de Catástrofes
De acordo com a Lei de Bases da Proteção Civil (Artigo 3.º do Lei n.º 27/2006, de 3 de julho com a
redação dada pela Lei n.º 80/2015, de 3 de agosto), entende-se por:
“1 — Acidente grave é um acontecimento inusitado com efeitos relativamente limitados no
tempo e no espaço, suscetível de atingir as pessoas e outros seres vivos, os bens ou o
ambiente.
2 — Catástrofe é o acidente grave ou a série de acidentes graves suscetíveis de provocarem
elevados prejuízos materiais e, eventualmente, vítimas, afetando intensamente as condições
de vida e o tecido socioeconómico em áreas ou na totalidade do território nacional.”
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A decisão relativa ao Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia define catástrofe como
“...qualquer situação que tenha ou possa ter consequências graves para as pessoas, o ambiente ou
os bens, incluindo o património cultural” (Artigo 4.º da Decisão n.º 1313/2013/UE do parlamento
europeu e o conselho de 17 de dezembro de 2013), indicando que a mesma pode ter uma origem
natural ou humana.
A Lei de Bases da Proteção Civil considera a origem natural de riscos no âmbito do Artigo 47.º do
diploma que a publica a mesma.
O Decreto-Lei n.º 150/2015, que estabelece o regime de prevenção de acidentes graves que
envolvem substâncias perigosas e de limitação das suas consequências para a saúde humana e para
o ambiente, define os conceitos de perigo e risco, como:
“n) «Perigo», a propriedade intrínseca de uma substância perigosa ou de uma situação
física suscetível de provocar danos à saúde humana e ou ao ambiente;
r) «Risco», a probabilidade de ocorrência de um efeito específico num determinado período
de tempo ou em determinadas circunstâncias.”
O conceito de risco compreende a combinação da probabilidade e da(s) consequência(s) da
ocorrência de um acontecimento perigoso com potencial para causal dano à saúde humana e/ou ao
ambiente.
A avaliação nacional de risco disponível à data de elaboração do presente relatório considera um
conjunto de riscos naturais, riscos tecnológicos e riscos mistos. A tabela seguinte apresenta os riscos
analisados na avaliação nacional de risco.
Tabela 130 – Riscos analisados na “Avaliação Nacional de Risco”. Adaptado de ANPC, 2019.
Categoria

Sub-categoria

Designação

RISCOS NATURAIS

Meteorologia

Nevões; ondas de calor; ondas de frio; ventos fortes.

adversa
Hidrologia

Secas;

Cheias

e

inundações;

inundações

e

galgamentos

costeiros.
Geodinâmica interna

Sismos; tsunamis.

Geodinânima

Movimentos de massa em vertentes; erosão costeira (recuo e

externa

instabilidade de arribas).

RISCOS

Acidentes graves de

Rodoviários; ferroviários; fluviais/marítimos; aéreos; transporte

TECNOLÓGICOS

transporte

terrestre de mercadorias perigosas.
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Categoria

Sub-categoria

Designação

Infraestruturas

Acidentes em infraestruturas fixa; colapso de túneis, pontes e
infraestruturas; rutura de barragens.

Atividade industrial e

Acidentes em instalações fixas com substâncias perigosas;

comercial

colapso de edifícios com elevada concentração populacional;
emergências radiológicas.

RISCOS MISTOS

Relacionados com a

Incêndios rurais.

atmosfera

Considera-se que o projeto em avaliação não é abrangido pelo quadro existente para a segurança
das instalações nucleares (Decreto-Lei n.º 30/2012, de 9 de fevereiro) nem pelo regime de
prevenção de acidentes graves que envolvem substâncias perigosas (Decreto-Lei n.º 150/2015, de
5 de agosto).
De acordo com a análise realizada no âmbito do fator ambiental solo, com base na Carta de
Intensidades Sísmicas Máximas observadas em Portugal Continental entre 1901 e 1972 (que tem
por base o traçado de isossistas para as principais ações sísmicas registadas no nosso país, com
epicentro na falha “Açores-Gibraltar” ou na “Falha do Baixo Tejo”) a intensidade sísmica máxima
registada na área em estudo, foi de grau VI na escala de Mercalli Modificada (1956).
A delimitação das zonas sísmicas do território continental revela que a área de implementação do
projeto recai na zona sísmica D, a de menor perigosidade sísmica (coeficiente de sismicidade, α =
0,3). É de salientar que os riscos associados à perigosidade de risco sísmico estão muito ligados à
vulnerabilidade dos centros urbanos e estruturas edificadas, sendo que na envolvência da área do
projeto os núcleos urbanos são inexistentes.
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Figura 99 – Delimitação das zonas sísmicas de Portugal Continental (à esquerda) e Intensidades
sísmicas registadas em território nacional continental (à direita) (sem escala associada). A área de
estudo projeto é delimitada por um círculo azul.

A análise realizada no âmbito do fator ambiental território verificou que os elementos do projeto,
nomeadamente o conjunto aerogerador e plataforma, inserem-se em áreas classificadas com
perigosidade de incêndio florestal alta (ver Figura 34 e planta de condicionamentos em anexo).
Na área de estudo considerada no presente estudo as classes de uso do solo dominantes são os
matos, incrementando dessa forma a magnitude e dimensão temporal em caso de ocorrência de
incêndio rural e consequentemente a sua significância.
No âmbito do presente estudo considera-se que o projeto em avaliação é vulnerável a incêndios
rurais (risco misto), podendo o próprio representar um risco, de menor probabilidade, de colapso de
infraestruturas (risco tecnológico), nomeadamente de aerogerador.

5.10.1 Fase de construção
Durante a fase de construção o aspeto mais relevante considerado é a vulnerabilidade do projeto a
incêndios rurais. Esta vulnerabilidade será menor na fase inicial, considerando que as estruturas do
mesmo têm uma dimensão reduzida, e maior na fase final em que as mesmas estão quase
terminadas.
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A ocorrência de incêndios rurais poderá conduzir a danos nas estruturas não consolidadas, máquinas
e equipamentos, originando:
▪

danos físicos aos trabalhadores (acidentes mortais e não mortais); e

▪

danos no ambiente (habitats existentes) e estrutura socioeconómica (ocupação e uso do
solo existente) resultante de eventuais focos de incêndio com origem em materiais,
combustíveis e fontes de ignição.

Considerando que está prevista a implementação de plano de segurança e saúde dos trabalhadores
(de acordo com a legislação em vigor para obras de construção) e de um programa de
acompanhamento ambiental da obra que permita verificar a correta implementação das medidas de
gestão, que incluem medidas de gestão de materiais inflamáveis, combustíveis e manutenção de
máquinas e equipamentos, considera-se que o impacte será negativo, direto e indireto, pouco
significativo, improvável, de magnitude média, de médio prazo e permanente (no caso de danos
físicos nos trabalhadores e afetação da estrutura socioeconómica), local e reversível/irreversível.

5.10.2 Fase de exploração
A ocorrência de incêndios rurais poderá destruir as estruturas existentes, nomeadamente as que
apresentam características inflamáveis e um poder calorífico elevado, levando a um incremento da
magnitude do incêndio.
O funcionamento do projeto poderá representar um risco de:
▪

colapso de infraestruturas, nomeadamente de componentes de aerogerador;

▪

acidente aéreo, nomeadamente por colisão com o aerogerador.

A ocorrer um colapso das infraestruturas, enquanto acidente grave, poderá ter como consequências
danos físicos aos trabalhadores e eventuais visitantes da zona (acidentes mortais e não mortais),
danos no ambiente (habitats existentes) e estrutura socioeconómica (ocupação florestal) resultante
de incêndio.
Tendo em conta que a presença de trabalhadores circulação de pessoas na envolvente do projeto
durante a exploração do PE serão muito reduzidas, considera-se que os impactes anteriormente
identicados em resultado dos riscos associados ao funcionamento do projeto serão negativos, diretos
e indiretos, pouco significativos, improváveis, de magnitude média, de médio prazo, permanentes
(no caso de danos físicos nos trabalhadores e afetação da estrutura socioeconómica), locais e
reversíveis/irreversíveis.
A obrigatoriedade de implementação de balizagem aeronáutica no aerogerador e a reduzida extensão
do projeto, torna improvável a ocorrência do risco de acidente aéreo por colisão. Considera-se que
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o o impacte será negativo, direto e indireto, pouco significativo a negligenciável, improvável, de
magnitude reduzida, imediato, temporário, local e reversível/irreversível.
De acordo com o fator ambiental ar e clima, o projeto terá um impacte positivo decorrente da redução
do consumo de combustíveis fósseis e consequente redução na emissão de gases com efeito estufa,
contribuindo desta forma para uma diminuição do forçamento radiativo global ao nível troposférico
provocado pelas atividades humanas. Desta forma, contribuirá para limitar o aumento da
temperatura, reduzindo a ocorrência de situações de seca e verões mais quentes (fatores relevantes
para agravar o risco de incêndio). O impacte ambiental é classificado como positivo, indireto,
significativo, certo, de magnitude reduzida, imediato, permanente, nacional, reversível e cumulativo.

5.10.3 Impactes cumulativos
Em conjunto com as outras estruturas existentes na envolvente do parque eólico da Bulgueira, e
pelo disposto anteriormente, considera-se:
▪

Impacte positivo significativo, nomeadamente no que respeita ao efeito indireto sobre a
mitigação das alterações climáticas e contributo para limitar o aumento da temperatura,
situações de seca e verões mais quentes enquanto fatores de agravamento de risco de
incêndio;

▪

Impacte negativo pouco significativo, no que respeita à vulnerabilidade do projeto a incêndios
rurais (risco misto);

▪

Impacte negativo pouco significativo e improvável, no que respeita ao colapso de estruturas
e acidente aéreo.

5.10.4 Alternativa nula
Não são previstas quaisquer evoluções com significado local ou regional, num cenário previsto a
curto e médio prazo, acaso os elementos do projeto não sejam implementados. A maior dispersão
das infraestruturas existentes (aerogeradores, posto de transformação) apresenta uma maior
dificuldade na manutenção das mesmas e na prevenção e controlo dos riscos associados.

5.10.5 Classificação
Considera-se este impacte globalmente como negativo, direto e indireto, pouco significativo,
improvável, de magnitude média, de médio prazo e permanente (no caso de danos físicos nos
trabalhadores e afetação da estrutura socioeconómica), local e reversível/irreversível.
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5.10.6 Medidas de mitigação, minimização e compensação
As medidas de mitigação encontram-se enumeradas num capítulo próprio do presente EIA.
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5.1

Matriz de Avaliação de Impactes

Tabela 131 - Matriz de impactes inerentes à fase de construção. A classificação apresentada não contempla a implementação das medidas de mitigação
propostas.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
FATORES
AMBIENTAIS

IMPACTES INERENTES À
FASE DE CONSTRUÇÃO

Importância

Incidênci

Significânci

Probabilidad

Magnitud

a

a

e

e

Medidas

Dimensã
o

Duração

Temporal

Dimensão

Reversibilidad

Interação de

de

Espacial

e

impactes

Mitigaçã
o

Degração da qualidade do
ambiente com influência na
saúde humana (ar, água e

negativo

direto

positivo

direto

positivo

direto

negativo

direto

Pouco
significativo

provável

reduzida

imediato

temporário

local

reversível

Sim

Sim

provável

média

imediato

temporário

Regional

reversível

-

sim

certo

média

Imediato

temporário

Regional

reversível

-

sim

Pouco provável

Média

imediato

-

Sim

ruído)
População*

Dinamização da atividade
económica
Criação de postos de
trabalho temporários

Ocorrência de acidentes de
trabalho não mortais

Pouco
significativo
Pouco
significativo

Pouco
significativo

Temporário

trabalho mortais
Perturbação das populações
locais*
Destruição
Biodiversidade

de

negativo

direto

negativo

indireto

Negativo

Direto

vegetação/Perda de habitat

Significativo

Pouco
significativo
Pouco

local

e

Saúde humana
Ocorrência de acidentes de

/permanent

Reversível /
irreversível

Pouco provável

Elevada

imediato

permanente

local

irreversível

-

Sim

provável

reduzida

Imediato

temporário

local

reversível

-

sim

Certo

Reduzida

Imediato

Permanente

Local

Reversível

Cumulativo

Sim

Certo

Reduzida

Imediato

Permanente

Local

Reversível

Cumulativo

Sim

Reduzida

Médio

Temporário

Local

Reversível

Cumulativo

Sim

Temporário

Local

Reversível

Cumulativo

Sim

significativo a
significativo

Destruição de espécimenes

Negativo

Direto

de flora

significativo

Degradação da vegetação na

Negativo

Indireto

envolvente
Favorecimento de

Pouco

espécies

Negativo

Indireto

Pouco

Provável

significativo

improvável

Pouco

Provável
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a

prazo
Reduzida

Longo

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
FATORES

IMPACTES INERENTES À

AMBIENTAIS

FASE DE CONSTRUÇÃO

Importância

Incidênci

Significânci

Probabilidad

Magnitud

a

a

e

e

invasoras

significativo

Perturbação da fauna

Negativo

Indirecto

Pouco

Medidas

Dimensã
o

Duração

Temporal

Dimensão

Reversibilidad

Interação de

de

Espacial

e

impactes

Mitigaçã
o

prazo
Provável

Reduzida

Imediato

Temporário

Local

Reversível

Cumulativo

Sim

Provável

Reduzida

Imediato

Temporário

Local

Irreversível

Cumulativo

Sim

Certo

Reduzida

Longo

Permanente

Local

Reversível

Não

Sim

significativo
Aumento

do

risco

de

Negativo

Direto

atropelamento
Recuperação ambiental das

Pouco
significativo

Positivo

Direto

Significativo

áreas

prazo

intervencionadas/desativada
s
Instalação do aerogerador e
Território

elementos associados
(plataforma, acesso e valas

negativo

directo

positivo

directo

positivo

directo

Negativo

Direto

pouco
significativo

certo

Média

imediato

temporário

local

reversível

Cumulativo

sim

certo

Média

imediato

permanente

local

reversível

Cumulativo

sim

certo

Média

imediato

permanente

local

reversível

Cumulativo

sim

Certo

Reduzida

Imediato

Permanente

Local

Reversível

Cumulativo

Não

Certo

Reduzida

Imediato

Temporário

Local

Reversível

Cumulativo

Não

Improvável

Reduzida

Imediato

Temporário

Local

Reversível

Cumulativos

Sim

Improvável

Reduzida

Imediato

Temporário

Local

Reversível

Cumulativos

Sim

Improvável

Reduzida

Imediato

Temporário

Local

Reversível

Cumulativos

Sim

Improvável

Reduzida

Imediato

Temporário

Local

Reversível

Cumulativos

Sim

de cabos)
Beneficiação do acesso
principal

pouco
significativo

Desmontagem de
aerogeradores e elementos
associados /redução da área

pouco
significativo

do parque eólico exisente
Afetação/alteração do uso do
solo
Afetação/alteração do uso do

significativo
Negativo

Direto

solo temporariamente
Geologia e

Alteração de morfologia

Pouco

Pouco
significativo

Nulo

Indireto

geomorfologia

Pouco
significativo

Erosão

Nulo

Indireto

Pouco
significativo

Água (Recursos

Erosão

Nulo

Indireto

Hídricos)

Pouco
significativo

Derrames de substâncias
poluentes

Negativo

Direto

Pouco
significativo
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
FATORES

IMPACTES INERENTES À

AMBIENTAIS

FASE DE CONSTRUÇÃO

Ar e clima

Significânci

Probabilidad

Magnitud

a

a

e

e

Alteração da qualidade do ar

negativo

direto

Emissão de GEE

negativo

direto

negativo

direto

negativo

direto

Alteração do albedo (corte
de vegetação)

Paisagem

Importância

Incidênci

pouco
significativo
Pouco
significativo
pouco
significativo

Medidas

Dimensã
o

Duração

Temporal

Dimensão

Reversibilidad

Interação de

de

Espacial

e

impactes

Mitigaçã
o

certo

reduzida

imediato

temporário

provável

reduzida

imediato

temporário

certo

reduzida

imediato

temporário

certo

reduzida

curto

Temporário

local

reversível

-

Sim

reversível

-

Sim

local

reversível

-

Não

local

irreversível

-

sim

Local/naciona
l

REMOÇÃO DO COBERTO
VEGETAL:
- Desmatação e limpeza do

significativo

coberto vegetal (herbáceo e

prazo

arbustivo plataformas 3Ag’s
existentes e local de
implantação do novo Ag)
ALTERAÇÃO DA

-

TOPOGRAFIA:
Desmantelamento dos 3 Ag’s

negativo

direto

significativo

certo

elevada

Imediato e

e remoção parcial das

curto

fundações

prazo

- Movimentações superficiais

negativo

direto

do solo e abertura de valas

Pouco

temporário

local

irreversível

-

sim

certo

reduzida

imediato

temporário

local

irreversível

-

sim

provável

reduzida

imediato

temporário

local

irreversível

-

sim

certo

reduzida

imediato

temporário

Local e

irreversível

-

não

significativo

para instalação do Ag
DESORDEM VISUAL | VALOR
CÉNICO:
- Instalação de estaleiro, de

negativo

direto

pouco

áreas de empréstimo e de

significativo a

depósito de materiais

muito
significativo

- Circulação de veículos
pesados

negativo

direto

Pouco
significativo
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regional

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
FATORES

IMPACTES INERENTES À

AMBIENTAIS

FASE DE CONSTRUÇÃO

- Desmantelamento dos 3

Importância

negativo

Incidênci

Significânci

Probabilidad

Magnitud

a

a

e

e

direto

significativo

certo

reduzida

Medidas

Dimensã
o

Duração

Temporal

imediato

Reversibilidad

Interação de

de

Espacial

e

impactes

Mitigaçã
o

temporário

AG’s
- Subtração dos 3 AG’s

Dimensão

Local e

irreversível

-

sim

irreversível

cumulativo

não

Reversível

cumulativo

sim

regional
positivo

direto

significativo

certo

reduzida

imediato

permanente

Local e
regional

- instalação do AG

negativo

direto

Muito

certo

elevada

imediato

permanente

significativo

Local e
regional

CONCLUSÃO DA OBRA:
- Desativação do estaleiro e

positivo

direta

remoção de todos os

Muito

certo

reduzida

imediato

temporário

local

reversível

-

não

certo

reduzida

Imediato e

Temporário

local

reversível

-

não

a curto

a

prazo

permanente

curto a

permanente

local

reversível

-

sim

significativo

excedentes
- Recuperação paisagística

positivo

direta

das zonas ocupadas ou

Muito
significativo

intervencionadas
- estabilização da camada

positivo

direto

significativo

certo

Reduzida

superficial a colocar sobre a

longo

área das 3 plataformas

prazo

Ambiente

Circulação de veículos

Sonoro

pesados de acesso à obra.
Atividades de preparação de

negativos

diretos

-

prováveis

-

imediato

temporários

locais

reversíveis

-

sim

negativos

diretos

-

prováveis

-

imediato

temporários

locais

reversíveis

-

sim

Direto e

Pouco

indireto

significativo

improvável

média

Médio prazo

permanente

local

terreno, escavação e
pavimentação.
Danos físicos
nos
trabalhadores,

Risco de
acidentes

Risco de acidentes graves ou

graves ou de

de catástrofes

catástrofes

danos no
ambiente e
danos na

negativo

Reversível/irreversíve
l

-

estrutura
socioeconómic
a
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Tabela 132 - Matriz de impactes inerentes à fase de exploração. A classificação apresentada não contempla a implementação das medidas de mitigação
propostas.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
FATORES
AMBIENTAIS

IMPACTES INERENTES
À FASE DE
EXPLORAÇÃO

Incremento do rendimento
municipal

Importância

Incidência

Significância

Probabilidade

Magnitude

Dimensão
Temporal

Duração

Dimensão
Espacial

Reversibilidade

Interação

Medidas

de

de

impactes

Mitigação

positivo

direto

significativo

certo

média

imediato

permanente

Nacional

Reversível

-

não

positivo

direto

Significativo

certo

média

imediato

permanente

Nacional

Reversível

-

não

positivo

direto

significativo

certo

média

imediato

permanente

Nacional

Reversível

-

não

positivo

direto

Significativo

certo

média

imediato

permanente

Nacional

Reversível

-

não

positivo

direto

Significativo

certo

média

imediato

permanente

Nacional

Reversível

-

não

negativo

direto

Pouco significativo

provável

reduzida

imediato

temporário

local

reversível

-

Sim

negativo

direto

Pouco Significativo

Pouco provável

Média

imediato

-

Sim

negativo

direto

Significativo

Pouco provável

Elevada

imediato

permanente

local

irreversível

-

Sim

Negativo

Indireto

Pouco significativo

Provável a

Reduzida

Médio

Permanente

Local

Reversível

Cumulativo

Sim

Permanente

Local

Reversível

Cumulativo

Sim

Permanente

Local

Irreversível

Cumulativo

Não

Contributo para
cumprimentos PNEC2030
e Estratégia Nacional para
População

a Energia
Melhoria da eficiência da
produção elétrica
renovável
Incremento da produção
elétrica renovável*
Contributo para mitigação
das alterações climáticas*
Degração da qualidade do
ambiente com influência
na saúde humana (ar,
água e ruído)*

Saúde

Ocorrência de acidentes de

humana*

trabalho não mortais
Ocorrência de acidentes de
trabalho mortais

Biodiversidade

Degradação da vegetação
na envolvente
Favorecimento de espécies

improvável
Negativo

Indireto

Pouco significativo

Provável

colisão com o aerogerador

/permanente

local

Reversível /
irreversível

prazo
Reduzida

invasoras
Mortalidade de aves por

Temporário

Longo
prazo

Negativo

Direto

Pouco significativo
a significativo
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Provável

Reduzida

Imeadiato

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
FATORES
AMBIENTAIS

IMPACTES INERENTES
À FASE DE
EXPLORAÇÃO

Aumento do risco de

Importância

Negativo

Incidência

Direto

atropelamento
Mortalidade de morcegos

Significância

Pouco significativo

Probabilidade

Magnitude

Dimensão
Temporal

Duração

Dimensão
Espacial

Reversibilidade

Interação

Medidas

de

de

impactes

Mitigação

Provável

Reduzida

Imediato

Permanente

Local

Irreversível

Cumulativo

Sim

Provável

Reduzida

Imeadiato

Permanente

Local

Irreversível

Cumulativo

Não

Provável

Reduzida

Imediato

Permanente

Local a

Reversível

Cumulativo

Sim

a significativo
Negativo

Direto

por colisão com o

Pouco significativo
a significativo

aerogerador
Perturbação da fauna

Negativo

Indirecto

Pouco significativo
a significativo

Território

Presença e funcionamento
do aerogerador
Limitação da regeneração

regional

negativo

directo

pouco significativo

certo

Reduzida

imediato

permanente

local

reversível

Cumulativo

-

Negativo

Direto

Pouco significativo

Certo

Reduzida

Imediato

Permanente

Local

Reversível

Não

Não

Nulo

Indireto

Pouco significativo

Improvável

Reduzida

Imediato

Temporário

Local

Reversível

Cumulativo

Sim

em áreas intervencioandas
a comunidades herbáceas
pioneiras
Geologia e

Erosão

geomorfologia

s

(Solo)
Água (recursos

Derrames de substâncias

hídricos)

poluentes

Ar e clima

Presença e utilização de
acessos
Alteração do regime local
de ventos
Alteração da qualidade do
ar

Negativo

Direto

Pouco significativo

Improvável

Reduzida

Imediato

Temporário

Local

Reversível

Cumulativo

Sim

s

negativo

direto

pouco significativo

certo

Reduzida

imediato

permanente

local

reversível

Cumulativo

-

Negativo

Direto

Pouco significativo

Certo

Reduzida

Imediato

Permanente

Local

Reversível

Cumulativo

Não

Positivo

Indireto

Pouco significativo

Provável

Reduzida

Permanente

Nacional

Reversível

Cumulativo

Não

Positivo

Direto

Significativo

Certo

Média

Imediato

Permanente

Nacional

Reversível

Cumulativo

Não

positivo

indireto

pouco significativo

certo

Reduzida

imediato

permanente

nacional

reversível

Cumulativo

não

De longo
prazo

Contrbuto para a
mitigação das alterações
climáticas (redução da
emissão de GEE)
Economia de matérias
primas não renováveis
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
FATORES
AMBIENTAIS

Paisagem

IMPACTES INERENTES
À FASE DE
EXPLORAÇÃO

Importância

Incidência

Significância

Probabilidade

Magnitude

Dimensão
Temporal

Interação

Medidas

de

de

impactes

Mitigação

irreversível

cumulativo

sim

locais

irreversíveis

-

não

locais

irreversíveis

-

não

permanente

local

Reversível/irreversível

Cumulativo

sim

Duração

Dimensão
Espacial

Reversibilidade

IMPACTE VISUAL
Presença visual do novo

negativo

direta

Pouco significativo

certa

aerogerador

moderada

longo

a elevada

prazo

permanente

Local e
regional

Funcionamento dos
Ambiente

Aerogeradores.

Sonoro

permanente

negativos

diretos

Sem significância

prováveis

-

imediato

negativos

diretos

Sem significância

prováveis

-

imediato

negativo

Direto e indireto

Pouco significativo

improvável

média

negativo

Direto e indireto

improvável

reduzida

imediato

temporário

local

Reversível/irreversível

Cumulativo

sim

Positivo

Direto

Certo

Média

Imediato

Permanente

Nacional

Reversível

Cumulativo

Não

s

(Situação Atual – 3 AG)
Funcionamento dos
Aerogeradores.
(Projeto de

permanente
s

Reequipamento – 1 AG)

Risco de
acidentes
graves ou de
catástrofes

Incêndio, colapso de
estrutura: Danos físicos
nos trabalhadores, danos
no ambiente e danos na

Médio
prazo

estrutura socioeconómica
Acidente aéreo: Danos
humanos, materiais e
incêndio

Pouco significativo
a negligenciável

Contributo para a
mitigação das alterações
climáticas (redução da

Significativo

emissão de GEE)
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Tabela 133 - Matriz de impactes inerentes à fase de desativação. A classificação apresentada não contempla a implementação das medidas de mitigação
propostas.
FATORES

IMPACTES INERENTES À

AMBIENTAIS

FASE DE DESATIVAÇÃO

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Importância

Incidência

Significância

Probabilidade

Dimensão

Duração

Temporal
Território

Desmontagem das
infraestruturas e retoma dos

Positivo

directo

Nulo

Indireto

usos do solo
Solo (geologia e

Alteração de morfologia

geomorfologia)

pouco
significativo

Pouco

Dimensão

Reversibilidade

Espacial

Interação

Medidas de

de impactes

Mitigação

certo

Média

imediato

permanente

local

reversível

Cumulativo

-

Improvável

Reduzida

Imediato

Temporário

Local

Reversível

Cumulativos

Sim

Improvável

Reduzida

Imediato

Temporário

Local

Reversível

Cumulativos

Sim

Improvável

Reduzida

Imediato

Temporário

Local

Reversível

Cumulativos

Sim

Improvável

Reduzida

Imediato

Temporário

Local

Reversível

Cumulativos

Sim

certo

-

permanente

-

local

-

-

não

certo

-

permanente

-

local

-

-

não

elevada

Local

curto prazo

temporário

local

irreversível

-

Não

imediato

permanente

local

Reversível

-

sim

significativo
Erosão

Nulo

Indireto

Pouco
significativo

Água (recursos

Erosão

Nulo

Indireto

hídricos)

significativo
Derrames de substâncias

Negativo

Direto

poluentes
Ar e clima

Retoma do regime local de

positivo

direto

pouco
significativo

Recuperação das características

positivo

direto

microclimáticas locais
Desmontagem

Pouco
significativo

ventos

Paisagem

Pouco

pouco
significativo

dos

positivo

direta

equipamentos e estruturas
Compactação do solo

Muito
significativo

negativo

direta

Pouco

e

regional
elevada

local

significativo a

a

irreversível

muito
significativo
Ambiente Sonoro

Circulação de veículos pesados

negativos

diretos

-

prováveis

-

imediato

temporários

locais

reversíveis

-

sim

negativos

diretos

-

prováveis

-

imediato

temporários

locais

reversíveis

-

sim

de acesso à obra.
Atividades de preparação de
terreno, escavação e
pavimentação.
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5.2

Medidas de Mitigação

No presente subcapítulo são apresentadas as medidas de mitigação propostas para cada um dos fatores ambientais e fases do projeto em estudo, quando
aplicável.
Tabela 134 - Síntese de medidas de mitigação de impactes (para mitigação dos impactes identificados na matriz de classificação de impactes).
Fator
ambiental
População *

Fase
Construção

Medidas a implementar
▪

Deverá ser utilizada, sempre que possivel, mão-de-obra local, benefeciando a população residente e freguesias
adjacentes;

▪

Recorrer, sempre que possível, a empresas locais para o fornecimento de materiais necessários para a
construção.

Exploração

▪

Utilizar, sempre que possível, mão-de-obra local no desmonte das infraestruturas do parque;

▪

Recorrer, sempre que possível, a empresas locais para o fornecimento de materiais e equipamentos
necessários para a manutenção.

Saúde humana

Construção

▪

Devem ser adotadas medidas que regulem o tráfego de veículos afetos à obra, de modo a perturbar o menor possível
as populações locais;*

▪

A população mais próxima do local do projeto deverá ser informada das ações de construção e a sua calendarização de
modo a evitar conflitos devido à passagem de veículos;*

Exploração

▪

Os veículos deverão circular com faróis médios ligados de modo a reduzir a ocorrência de acidentes;*

▪

Adotar as medidas de minimização propostas para os fatores ambientais água, ar e clima e ambiente sonoro;*

▪

Implementação do plano de acompanhamento ambiental de obra proposto;*

▪

Elaboração e implementação de um plano de segurança e saúde (fase de obra).

▪

Elaboração e implementação de um plano de segurança e saúde (fase de exploração); adaptação do PSS;

▪

Implementação de um plano de manutenção das estruturas, máquinas e equipamentos de forma a evitar e/ou diminuir
a emissão de ruído, poluentes e efluentes por mau funcionamento/avaria dos mesmos;*
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Fator
ambiental
Biodiversidade

Fase
Construção

Medidas a implementar
▪

Remoção das fundações dos aerogeradores a desativar;

▪

Restringir a fase de construção às áreas estritamente necessárias, devendo proceder-se à balizagem prévia das áreas a
intervencionar; No caso das manchas de habitats naturais, proceder à identificação e balizagem numa envolvente de 30
metros em redor das áreas a intervencionar;

▪

Definição das áreas de intervenção temporária (e.g. estaleiro, área de depósito), tanto quanto possível, em áreas já
artificializadas;

▪

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

▪

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);

▪

Adequar o planeamento no sentido de reduzir ao mínimo possível a afetação de áreas fora da zona do projeto, como por
exemplo a área de estaleiros. Quando tal não for possível, essas áreas devem ser recuperadas no fim da construção;

▪

Efetuar o acompanhamento ambiental da construção que valide e verifique os limites da obra bem como a implementação
das medidas propostas;

▪

Restringir os trabalhos ao período diurno;

▪

Evitar a execução de trabalhos que causem maior perturbação entre abril e agosto, pois este corresponde ao período de
reprodução do lobo; e entre março e agosto, período de reprodução da maioria das aves com estatuto de proteção
potencialmente presentes na área;

▪

A área do estaleiro não deverá ser impermeabilizada, com exceção dos locais de manuseamento e armazenamento de
substâncias poluentes;

▪

Não deverão ser efetuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas na área de implantação do
projeto. Caso seja imprescindível, deverão ser criadas condições que assegurem a não contaminação dos solos;

▪

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

▪

É expressamente 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;

▪

Caso haja material sobrante, o mesmo deve ser depositado em áreas de baixo valor ambiental e não na área de estudo,
e procedendo-se posteriormente à recuperação paisagística desses locais;

EIA PROJETO REEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA BULGUEIRA / Fevereiro 2021 / Pág. 333

Fator
ambiental

Fase

Medidas a implementar
▪

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

▪

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

▪

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

▪

Adoção de procedimentos quanto à adequada forma de depósito de materiais ou terras de boa qualidade para que estas
possam ser utilizadas na recuperação ambiental, sempre que possível;

▪

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

▪

Caso seja possível e praticável, proceder à decapagem e armazenamento da camada superficial do solo para posterior
utilização nos trabalhos de recuperação de áreas afetadas temporariamente durante a construção;

▪

Remoção, anteriormente ao início das obras, do pequeno núcleo de mimosas identificado e correto descarte das terras a
este associadas;

▪

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

▪

Durante as ações de escavação, a camada superficial de solo (terra vegetal) deverá ser cuidadosamente removida e
depositada em pargas;

▪

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

▪

Definição rigorosa das zonas de circulação;

▪

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

▪

Limitar a circulação de veículos motorizados, por parte do público em geral, às zonas de obra;
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Fator
ambiental

Fase

Medidas a implementar
▪

Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra;

▪

Definir e sinalizar os acessos à obra quanto a limite de velocidade (sempre que possível de 20km/h);

▪

Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a acumulação e ressuspensão de poeiras,
quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de equipamentos de obra;

▪

Garantir a dispersão de água nos caminhos durante os períodos mais secos para evitar emissão de poeira;

▪

Após a conclusão da obra, proceder à descompactação do solo de forma a criar condições favoráveis à regeneração
natural do coberto vegetal e favorecer a recuperação de habitats, nomeadamente nas áreas anteriormente ocupadas por
aerogeradores e plataformas;

▪

Deverá proceder-se à recuperação de parte da área de plataforma de montagem do novo aerogerador, deixando apenas
uma via em torno do mesmo, necessária à circulação das viaturas afetas às operações de manutenção;

▪

Após conclusão dos trabalhos de construção, todos os locais do estaleiro e zonas de trabalho deverão ser meticulosamente
limpos e removidos todos os materiais não necessários ao funcionamento do parque;

▪

Efetuar a modelação adequada dos taludes e cobrir os mesmos com terra vegetal. Colocar terra viva permitindo e
estimulando o crescimento da vegetação autóctone, visando a conservação dos habitats e/ou reabilitação dos mesmos;

▪

Garantir a utilização de espécies nativas, típicas da região, na recuperação das áreas intervencionadas. Deverá tido por
base o elenco florístico apresentado no presente estudo, nomeadamente de gramíneas presentes na envolvente,
considerando-se que as espécies arbustivas surgirão na sucessão natural após a colonização por herbáceas pioneiras.

Exploração

▪

As ações relativas à exploração e manutenção deverão restringir-se às áreas já ocupadas, devendo ser compatibilizada a
presença do parque com as outras atividades existentes;

▪

Para minimizar o risco de mortalidade no parque eólico, recomenda-se desde logo que qualquer iluminação existente nos
aerogeradores (com exceção da obrigatória para a aeronáutica) esteja desligada ao longo da noite, para evitar efeitos de
atração de algumas espécies de quirópteros. Se por razões de segurança for necessário que a iluminação esteja
temporariamente ligada, recomenda-se que sejam utilizadas células de deteção de movimento associadas a relógios, de
modo a que esteja ligada apenas por curtos períodos de tempo (poucos minutos);

▪

Deverá proceder-se à manutenção dos acessos, de modo a garantir uma barreira à propagação de eventuais incêndios e
a possibilitar o acesso e circulação de veículos de combate a incêndios.

▪

Deverá ser colocada sinalética disciplinadora e condicionante de comportamentos que suscitem um aumento do risco de
incêndio, dirigida aos frequentadores da serra (turistas, caminhantes, praticantes de atividades de montanha, etc.);
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Fator
ambiental

Fase

Medidas a implementar
▪

No decorrer da fase de exploração deverá proceder-se essencialmente a ações de manutenção das áreas intervencionadas
e sujeitas a recuperação paisagística, prevenindo-se a erosão e a promoção do restabelecimento das comunidades
vegetais com valor de conservação.

Território

Licenciamento
Construção

▪

Definir a extensão do acesso a melhorar/ beneficiar e o tipo de ações incluídas.

▪

Adotar uma conceção que minimize os riscos de erosão e meteorização e efetue uma correta interceção, condução e
descarga atenuada de águas pluviais em linhas de drenagem naturais, nomeadamente no que respeita ao acesso a
melhorar.;

▪

Devem ser adotadas medidas de estabilização dos taludes de escavação:
o

Medidas de reforço;

o

Implementação de um sistema de drenagem que intercete e conduza convenientemente as águas superficiais,
reduzindo a energia do escoamento superficial, visando a prevenção da meteorização e erosão dos taludes;

o

Medidas de proteção superficial, em particular o revestimento vegetal dos taludes de escavação minimizando a
progressão dos processos erosivos e diminuindo a infiltração de água no maciço ao longo da superfície exposta do
talude;

o

Desativação
Solo (geologia e
geomorfologia)

Construção

Medidas de correção.

▪

Reperfilamento, de modo a obter uma geometria mais estável;

▪

Saneamento, remoção de blocos de solo ou rocha em condições de estabilidade precária.

▪

Recuperação do regime de infiltração e escorrência de águas pluviais, revestimento vegetal em zonas alteradas e das
aptidões do solo. Em particular, a compactação de solos e recuperação de zonas de relevo alterado.

▪

A instalação do estaleiro deve ser realizada de modo a não interferir com o modelado natural do terreno e aproveitar as
plataformas existentes na envolvente aos aerogeradores atuais;

▪

A movimentações de terras será mínima, no entanto, deverá assegurar-se a sua reutilização para minimizar relevos
artificiais, ainda que de pequena extensão e área;

▪

Prever um sistema de drenagem que assegure a manutenção do escoamento natural e minimize os efeitos da água como
agente erosivo ou apresentar justificação técnica para a sua não execução em sede de projeto de execução;

▪

Após o encerramento da vala, deverá ser assegurada a colocação de uma camada de terra vegetal para potenciar a
recuperação da cobertura vegetal, minimizando assim a erosão dos terrenos envolventes;
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Fator
ambiental

Fase

Medidas a implementar
▪

Se existirem indícios localizados de erosão, deve efetuar-se uma mobilização superficial do solo, com pouca profundidade
(cerca de 10 a 20 cm, dependendo do estado do terreno), para minimizar a presença de sulcos e ravinas nesses locais.

Desativação

▪

A instalação do estaleiro deve ser realizada de modo a não interferir com o modelado natural do terreno e aproveitar a
plataforma na envolvente ao aerogerador;

▪

A movimentações de terras será mínima, no entanto, deverá assegurar-se a sua reutilização para minimizar relevos
artificiais, ainda que de pequena extensão e área;

▪

Se forem abertas valas, após o encerramento das mesmas, deverá ser assegurada a colocação de uma camada de terra
vegetal para potenciar a recuperação da cobertura vegetal, minimizando assim a erosão dos terrenos envolventes;

▪

Se existirem indícios localizados de erosão, deve efetuar-se uma mobilização superficial do solo, com pouca profundidade
(cerca de 10 a 20 cm, dependendo do estado do terreno), para minimizar a presença de sulcos e ravinas nesses locais.

Água (Recursos

Construção/desativação

▪

Se existirem indícios localizados de erosão, deve efectuar-se uma mobilização superficial do solo, com pouca profundidade
(cerca de 10 a 20 cm, dependendo do estado do terreno), para minimizar a presença de sulcos e ravinas nesses locais e

hídricos)

prevenir o aparecimento de novas zonas de escorrência superficial e influenciar o regime de escoamento;
▪

Prever um sistema de drenagem que assegure a manutenção do escoamento natural e minimize os efeitos da água como
agente erosivo ou apresentar justificação técnica para a sua não execução em sede de projeto de execução;

▪

Deverá ser implementado um Plano de Gestão de Resíduos ou em alternativa um Plano de Segurança da Obra que inclua
a gestão de resíduos, para que em caso de derrames acidentais de substâncias poluentes, estas não permaneçam no
solo, e em épocas pluviosas não circulem pelos canais de percolação existentes, contaminando os solos e por fim as linhas
de água que conseguirem alcançar

Exploração

▪

Deverá ser implementado um Plano de Gestão de Resíduos, para que em caso de derrames acidentais de substâncias
poluentes estas não permaneçam no solo, e em épocas pluviosas não circulem pelos canais de percolação existentes,
contaminando os solos e por fim as linhas de água que conseguirem alcançar;

Desativação

▪

Se existirem indícios localizados de erosão, deve efetuar-se uma mobilização superficial do solo, com pouca profundidade
(cerca de 10 a 20 cm, dependendo do estado do terreno), para minimizar a presença de sulcos e ravinas nesses locais e
prevenir o aparecimento de novas zonas de escorrência superficial e influenciar o regime de escoamento;

▪

Deverá ser implementado um Plano de Gestão de Resíduos ou em alternativa um Plano de Segurança da Obra que inclua
esta gestão, para que em caso de derrames acidentais de substâncias poluentes, estas não permaneçam no solo, e em
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Fator
ambiental

Fase

Medidas a implementar
épocas pluviosas não circulem pelos canais de percolação existentes, contaminando os solos e por fim as linhas de água
que conseguirem alcançar

Ar e clima

Construção

▪

Os parques de materiais deverão ser localizados no interior da área de intervenção;

▪

Devem ser privilegiados locais de declive reduzido e com acesso próximo às áreas de trabalho, de forma a evitar ou
minimizar movimentações de terras e abertura de acessos;

▪

As ações pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos devem ser limitadas às
zonas estritamente indispensáveis para a execução da obra (fase de construção);

▪

Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, evitando repetição de ações
sobre as mesmas áreas e a manutenção de solos nus por elevado período de tempo;

▪

Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. Caso seja necessário proceder à abertura de
novos acessos ou ao melhoramento dos acessos existentes, as obras devem ser realizadas de modo a reduzir ao mínimo
as alterações na ocupação do solo fora das zonas que posteriormente ficarão ocupadas pelo acesso;

▪

Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a acumulação e ressuspensão de poeiras,
quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de equipamentos de obra;

▪

Os acessos não pavimentados devem manter-se húmidos através de aspersão de água, durante a fase de maior
movimentação das máquinas e das viaturas, para desta forma diminuir o alastramento de partículas e de poeiras em
suspensão;

▪

As zonas de armazenamento de inertes deverão também, se necessário, manter-se húmidos para minimizar a expressão
de partículas e substâncias em geral.

▪

Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de equipamentos e materiais
de/para o estaleiro, das terras de empréstimo e/ou materiais excedentários a levar para destino adequado, minimizando
a passagem no interior dos aglomerados populacionais e junto a recetores sensíveis (como, por exemplo, instalações de
prestação de cuidados de saúde e escolas);

▪

Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adotadas velocidades moderadas, de forma a
minimizar a emissão de poeiras;

▪

Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veículos adequados, com a carga
coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras (fase de construção);

▪

Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de forma a manter as normais
condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas;
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Fator
ambiental

Fase

Medidas a implementar
▪

Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e ventosos, nas zonas de
trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos, onde poderá ocorrer a produção, acumulação e ressuspensão
de poeiras;

▪

A saída de veículos do estaleiro e das frentes de obra para a via pública deverá obrigatoriamente ser feita de forma a
evitar a sua afetação por arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos. Sempre que possível, deverão ser
instalados dispositivos de lavagem dos rodados e procedimentos para a utilização e manutenção desses dispositivos
adequados;

▪

Interditar a queima de resíduos a céu aberto.

▪
▪

Património

Construção

▪

A implementação deste projeto deverá ter acompanhamento arqueológico permanente e presencial durante as operações
que impliquem movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de
inertes), quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases preparatórias, como a instalação de estaleiros,
abertura de caminhos ou desmatação.

▪

Após a desmatação do terreno, será necessário proceder a novas prospeções arqueológicas sistemáticas, no solo livre de
vegetação, para confirmar as observações constantes neste texto e identificar eventuais vestígios arqueológicos, numa
fase prévia à escavação.

▪

Depois, o processo de desmontagem das estruturas existentes terá de ter necessariamente acompanhamento
arqueológico;

▪

Antes da obra ter início deverá ser apresentado e discutido, por todos os intervenientes, o Plano Geral de
Acompanhamento Arqueológico.

▪

As observações realizadas pela equipa de arqueologia deverão ser registadas em Fichas de Acompanhamento, que têm
os seguintes objetivos principais:
o

Registar o desenvolvimento dos trabalhos de minimização;

o

Registar todas as realidades identificadas durante o acompanhamento arqueológico (de carácter natural e de
carácter antrópico) que fundamentam as decisões tomadas: o prosseguimento da obra sem necessidade de
medidas de minimização extraordinárias ou a interrupção da mesma para proceder ao registo dos contextos
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Fator
ambiental

Fase

Medidas a implementar
identificados e realizar ações de minimização arqueológica, como por exemplo, sondagens arqueológicas de
diagnóstico.
▪

Sempre que for detectado um novo local com interesse patrimonial, este deverá ser alvo de comunicação ao Dono de
Obra, ao Empreiteiro e à Direção Regional de Cultura do Norte, pelos canais que vierem a ser combinados em sede
própria.

▪

No final dos trabalhos de campo, deverá ser entregue um relatório final do acompanhamento arqueológico(síntese de
todas as tarefas executadas, com apresentação dos objetivos, metodologias, caracterização sumária da obra, tipos de
impacte resultantes, medidas de mitigação executadas, os locais de incidência patrimonial eventualmente identificados e
descrição criteriosa de todos os sítios afectados pelo projeto).

▪

As medidas patrimoniais genéricas aplicadas a todos os locais situados na zona abrangida pelo projecto são as seguintes:
o

Proteção, sinalização e vedação da área de proteção de cada local referido na carta geral de sítios ou de local
referenciado durante o acompanhamento arqueológico, desde que não seja afetado directamente pelo projeto.
▪

A área de proteção deverá ter cerca de 5m em torno do limite máximo da área afetada pela obra. No
entanto, podem ser mantidos os acessos à obra já existentes.

o

Realização de sondagens arqueológicas manuais, no caso de se encontrarem contextos habitacionais ou
funerários, durante o acompanhamento arqueológico.
▪

As sondagens serão de diagnóstico e têm como principais objectivos: identificação e caracterização de
contextos arqueológicos; avaliação do valor patrimonial do local; apresentação de soluções para
minimizar o impacto da obra.

Paisagem

Construção

▪

Remoção das fundações dos aerogeradores a desativar;

▪

Remoção e preservação da vegetação local que se desenvolveu na cobertura das plataformas para posterior utilização
na recuperação das áreas alteradas pela remoção das fundações;

▪

Assegurar colocação de uma camada de terra vegetal com 50cm de espessura para plantação de vegetação sobre as
áreas afetadas com a remoção das fundações;

▪

Seleção adequada (fatores visuais e condicionantes de ordenamento) e gestão das áreas de empréstimo e de depósito
de materiais para os trabalhos de desativação dos 3AG’s existentes e implantação do AG proposto;
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Fator
ambiental

Fase

Medidas a implementar
▪

Limpeza e recuperação das áreas ocupadas pelo estaleiro, das áreas de empréstimo e de depósito de materiais, e das
bermas de caminhos que possam ter sido danificadas durante a fase de construção com a aplicação de uma sementeira
de revestimento herbáceo com espécies autóctones que garanta a proteção do solo;

▪

Reduzir o tempo de execução da obra (implantação de estaleiros, a circulação de maquinaria e pessoal afecto à obra, a
preparação e desmatação do terreno, a abertura de valas) e adopção de “boas práticas” que contribuam para reduzir os
efeitos da destruição de vegetação, abandono de resíduos ou descuidos que possam, por exemplo, provocar incêndios;

Exploração

Desativação

▪

Controle do alastramento de poeiras e deposição de lixos;

▪

Controle e manutenção de equipamentos e viaturas.

▪

Promover a manutenção da vegetação introduzida na fase de construção;

▪

Adopção de “boas práticas” que contribuam para reduzir descuidos que possam, por exemplo, provocar incêndios.

▪

Remoção de todos os materiais e equipamentos instalados, nomeadamente AG, plataforma, estruturas, cabos, edifícios
e vedações;

▪

Mobilizar o solo, quando possível;

▪

Assegurar a proteção do solo nas áreas com risco de erosão;

▪

Promover a reutilização para usos adequados e a implementação de medidas de minimização e monitorização das
operações;

▪

Introdução de vegetação autóctone que contribua para o desenvolvimento económico e para a sustentabilidade da
paisagem nas áreas afetas e a recuperar;

Ambiente
sonoro

Construção

▪

Promover a manutenção da vegetação semeada/plantada durante o período de instalação.

▪

Relativamente a potenciais situações de impacte na fase de construção, que incluam desmontes a fogo, haverá que
considerar a localização dos edifícios no sentido da sua proteção e, também, o impacte nas populações devido ao ruído
produzido. O primeiro aspeto deverá ser objeto de análise detalhada em fase posterior e o impacte nas populações
expostas deverá ser minimizado por informação às mesmas dos dias e horas previstos para a ocorrência dessas
atividades.
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Fator
ambiental

Fase

Medidas a implementar
▪

Relativamente aos veículos pesados de acesso à obra, o ruído global de funcionamento não deve exceder os valores
fixados no livrete, com limite de tolerância de 5 dB(A), em acordo com o Artigo 22º do Regulamento Geral do Ruído,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro.

▪

Nos casos de ocorrência de reclamações ou de realização de atividades construtivas nos períodos de entardecer ou
noturno, dever-se-ão realizar campanhas de monitorização com periodicidade quinquenal, de acordo com plano a aprovar
pela autoridade de AIA.

Exploração (Situação

▪

de acordo com plano a aprovar pela autoridade de AIA.

Atual - 3 AG)
Exploração (Projeto de

Nos casos de ocorrência de reclamações dever-se-ão realizar campanhas de monitorização com periodicidade quinquenal,

▪

Não se preveem medidas de minimização.

▪

Idênticas à Fase de Construção.

▪

Prever a colocação de balizagem aeronáutica diurna e noturna e a sinalização diurna e nocturna de acordo com a Circular

Reequipamento - 1 AG)
Desativação
Risco de de

Projeto

Aeronáutica 10/03, de 6 de Maio do INAC;

acidentes
graves ou de
catástrofes
Previamente à

▪

Fornecer à Autoridade Nacional de Proteção Civil, as coordenadas exatas do aerogeradores a desativar e a instalar, dos
edifícios anexos, bem como dos acessos ao parque eólico, por forma a agilizar junto do corpo de bombeiros, a chegada

construção

dos meios de socorro;
▪

Fornecer à Direção-Geral do Território, as coordenadas exatas dos aerogeradores a desativar e a instalar, com indicação
do respetivo sistema de referência, assim como a altura máxima dessas infraestruturas;

▪

Fornecer ao EMFA as plantas de implantação com a devida cotagem bem como a altimetria dos obstáculos para atualização
das cartas de obstáculos à navegação aérea.

Construção

▪

Informar sobre a construção e instalação do projeto as entidades utilizadoras do espaço aéreo na zona envolvente do
mesmo, nomeadamente o SNBPC - Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil, bombeiros locais e serviço municipal
de proteção civil;

▪

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 desativação dos aerogeradores exisentes e instalação do novo, devendo incluir-se nessa
comunicação todas as exigências que constem nos pareceres emitidos por estas entidades.
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Fator
ambiental

Fase

Medidas a implementar
▪

Implementar uma adequado armazenamento de resíduos, com posterior encaminhamento para destino final;

▪

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.

Exploração

▪

O projeto em estudo deve ser abrangido por um plano de segurança e saúde dos trabalhadores (PSST), cujas medidas
deverão incluir:
o

plano de prevenção e plano de emergência
▪

medidas a adoptar em caso de ocorrência de acidente ou de uma catástrofe natural, prestação de
primeiros socorros e evacuação.

o

segurança contra incêndios
▪

plano de emergência (conjunto de medidas organizacionais, operacionais e meios técnicos e humanos
disponíveis para garnatir a segurança de pessoas e bens no parque eólico) a comunicar, entre outros,
aos bombeiros locais.

▪

O PSSTP deve considerar o plano municipal de emergência;

▪

Informar o serviço municipal de proteção civil e o gabinete técnico florestal do concelho sobre a entrada em funcionamento
do projeto;

▪

Implementação de um plano de manutenção das infraestruturas e equipamento, incluindo a balizagem aeronáutica, com
a periodicidade adequada;

▪

Realizar a manutenção, conservação e limpeza dos acessos e zonas envolventes do projeto, para prevenir a propopagação
de incêndios e possibilitar o acesso e a circulação de veículos de combate a incêndios.
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6

PROGRAMA
DE
MONITORIZAÇÃO

6.1

ACOMPANHAMENTO

AMBIENTAL

E

Plano de Monitorização da Avifauna

6.1.1

Objetivos do Plano de Monitorização

Avaliar os potenciais impactes de efeito de exclusão e mortalidade previstos nesta fase para o grupo
das aves. Assim como, avaliar a eficácia das medidas mitigação propostas.

6.1.2

Parâmetros a Monitorizar

Deverão ser alvo de monitorização os seguintes parâmetros:
▪

Censos da comunidade de aves, para cálculo da abundância relativa, riqueza específica,
densidade e diversidade;

▪

Censos para determinação da utilização da área por parte de aves planadoras;

▪

Mortalidade de aves através de campanhas de prospeção no parque eólico;

▪

Testes para o cálculo de taxas de detetabilidade e taxas de decomposição e de remoção
por parte de predadores necrófagos.

6.1.3

Locais de amostragem

Os locais de amostragem deverão englobar a área do parque eólico, assim como a respetiva área
controlo (em proporção semelhante), distribuindo-se da seguinte forma:
▪

4 pontos de amostragem para censos de aves distribuídos pelo parque eólico e número
semelhante para a área controlo;

▪

1 ponto de observação de rapinas na zona do parque eólico;

▪

prospeção de mortalidade nos aerogeradores existentes (fase de pré-construção) e do novo
aerogerador, assim como nos aerogeradores presentes num raio de 1km em redor do novo
aerogerador, de forma a recolher dados relativos ao efeito cumulativo da presença dos
mesmos (uma vez que não existem dados relativos a estas infraestruturas);

▪

pontos para a obtenção de taxas de remoção e áreas para determinação da taxa de
detetabilidade.
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6.1.4

Frequência de Amostragem

A monitorização deverá compreender um ano de situação de referência (anterior à construção), todo
o período de construção e, no mínimo três anos na fase de exploração.
Para o estabelecimento da situação de referência das comunidades de avifauna e de aves de rapina
ou planadoras, deverão ser realizadas duas campanhas de amostragem em cada uma das épocas
fenológicas: reprodução, dispersão de juvenis, migração outonal e invernada. Para cada ciclo anual
a garantir na fase de construção e exploração, deverá ser adotado o esquema de amostragem da
situação de referência.
A prospeção de mortalidade deverá ter uma periodicidade semanal nos períodos de reprodução (abrilmaio), dispersão de juvenis (junho-julho), mensal na migração outonal (setembro) e invernada
(janeiro-fevereiro). Esta deverá ser realizada no período de pré-construção, assim como nos
primeiros três anos do período de exploração.
Uma vez que se irá monitorizar na fase de pré-construção os aerogeradores existentes (que serão
posteriormente desativados) os testes de detetabilidade e remoção deverão ser realizados nessa
fase de forma a permitir os cálculos de taxas de mortalidade.

6.1.5

Métodos de amostragem e registo de dados

A caracterização da comunidade de aves em geral será efetuada com recurso a pontos de escuta,
com a duração de 5 minutos, os quais deverão estar afastados cerca de 250m uns dos outros, de
forma a evitar a pseudorreplicação. Deverão ser identificadas e quantificadas as aves ouvidas ou
observadas por bandas de distância (0-50m; 50-100m; >100m).
Durante o período de observação e escuta deverão recolher-se os seguintes dados: hora de início e
fim do censo, espécies observadas e número de indivíduos por banda de distância.
Para as aves planadoras o ponto de observação deverá cobrir a maior extensão possível e deve ter
a duração de uma hora. As localizações das espécies deverão ser anotadas sobre uma grelha de 500
× 500m com base na carta militar, de modo a permitir a integração destes dados num projeto SIG
e, posteriormente, a sua análise espacial.
Em cada ponto de observação deverão ser registados os seguintes dados: hora de início, hora de
fim, observador, espécie, distância ao observador, direção e tipo de voo.
O equipamento necessário para a realização dos censos de aves é o seguinte: binóculos, telescópio,
GPS, mapas e ficha de campo.
A prospeção deverá ser efetuada em redor dos aerogeradores num buffer de 50m a uma velocidade
constante, durante 20 minutos. Para cada cadáver deve registar-se: a espécie, o sexo/idade, o ponto
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GPS, distância à torre, a data aproximada da morte (e.g. quatro categorias: 24 horas; dois–três
dias; mais de uma semana; mais de um mês), fotografias e as condições climatéricas registadas no
dia da prospeção e dias anteriores. O equipamento necessário para as campanhas de prospeção
consiste em caderno de campo, ortofotomapas, GPS, máquina fotográfica digital, luvas, máscara e
sacos de plástico.
O desenho experimental dos testes de detetabilidade deverá considerar: o biótopo dominante; a
dimensão das aves; e a época do ano. Para evitar o sacrifício desnecessário de animais poderão ser
utilizados objetos ou modelos semelhantes a aves (e.g. pequeno, médio e grande porte).
Os testes de decomposição/remoção de cadáveres deverão ser realizados durante as épocas de
prospeção de cadáveres: primavera/verão e outono/inverno, apenas na fase de pré-construção.
Propõe-se que após a colocação de cadáveres, a verificação dos mesmos seja efetuada com
regularidade diária durante 7 dias, posteriormente no 14º e 21º dia e que, no final de cada época de
amostragem, sejam recolhidos os exemplares não removidos. Devem ser utilizados cadáveres
frescos em número suficiente para permitir a validação estatística dos resultados, sacrificando-se um
número mínimo de animais, evitando-se assim que a área de estudo não fique saturada de cadáveres
e que estes funcionem como um atrativo artificial de predadores. Os cadáveres devem ser verificados
e fotografados diariamente.

6.1.6

Indicadores de atividade do projeto

Deverão se tidas em conta as ações definidas durante as diferentes fases do projeto e relacionados
os resultados obtidos com as mesmas.

6.1.7

Tratamento de dados

Deverão ser calculados os parâmetros a monitorizar e os erros padrão associados aos mesmos. Os
dados interanuais deverão ser comparados ao longo do tempo recorrendo a métodos estatísticos
adequados.

6.1.8

Medidas de gestão a adotar

Com base nos resultados obtidos serão propostas ou ajustadas as medidas de gestão ambiental
necessárias.
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6.1.9

Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a decisão
sobre a revisão do programa de monitorização

Propõe-se que seja elaborado um relatório técnico de monitorização, a desenvolver de acordo com
a Portaria n.º 395/2015 de 4 de novembro, no final de cada ano de monitorização. Nos relatórios
anuais deverá ser efetuada uma comparação dos resultados com os anos anteriores.
Atendendo aos resultados que forem sendo obtidos durante monitorização, periodicamente, a equipa
técnica deverá avaliar a eficácia das técnicas de amostragem, procedendo-se à sua revisão, caso
considerado necessário.

6.2

Plano de Monitorização de Quirópteros

6.2.1

Objetivos do Plano de Monitorização

Avaliar os potenciais impactes de efeito de exclusão e mortalidade previstos nesta fase para o grupo
das quirópteros. Assim como, avaliar a eficácia das medidas propostas. Tendo em consideração os
baixos níveis de mortalidade em parques em redor, considera-se que deverá ser efetuado um
primeiro ano de monitorização (ano zero) e apenas se se considerar que os resultados relevam
presença de mortalidade se deve continuar a monitorização na fase de exploração.

6.2.2

Parâmetros a Monitorizar

Deverão ser alvo de monitorização os seguintes parâmetros:
▪

Diversidade específica, que corresponde à determinação das espécies ou grupos de
espécies de quirópteros que ocorrem na área do parque e numa área de controlo, através
de deteção acústica;

▪

Atividade, que corresponde à determinação do número de encontros com quirópteros
por unidade de tempo na área do parque eólico (ao nível do solo e em altura) e numa
área de controlo (ao nível do solo), através de deteção acústica;

▪

Mortalidade, que corresponde à contagem do número de cadáveres de quirópteros junto
aos aerogeradores;

▪

Taxa de remoção de cadáveres, que corresponde à determinação da taxa de consumo
ou remoção de cadáveres por intervalo de tempo;

▪

Eficiência na deteção de cadáveres, que corresponde à estimativa da proporção relativa
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de cadáveres não detetados.
Para além destes, será ainda necessário obter alguns parâmetros caracterizadores das emissões
sonoras dos quirópteros, que serão descritos de forma mais detalhada mais à frente.

6.2.3

Locais de amostragem

Na avaliação da utilização do espaço ao nível do solo, as amostragens serão realizadas em pelo
menos 5 pontos de amostragem, distribuídos pela área de implantação do parque eólico e numa área
de controlo de características similares à do parque eólico (5 pontos em cada área).
Na avaliação da utilização do espaço em altura, as amostragens serão realizadas numa torre
meteorológica do parque eólico, onde serão instalados 2 detetores de ultrassons que vão amostrar
a área de rotação das pás dos aerogeradores (localizado entre 30 e 60m de altura) e a área próximo
do solo (por razões de segurança do equipamento, o microfone deverá ficar entre 2 a 3 m de altura
ligeiramente orientado para baixo).
No que diz respeito aos abrigos, a monitorização abrangerá um raio 2km ao redor do novo
aerogerador.
A deteção de cadáveres e os testes de deteção serão realizados num raio mínimo de 50m ao redor
dos aerogeradores. Como antes referido, a prospeção de cadáveres deverá ser realizada nos
aerogeradores existentes (fase de pré-construção), assim como nos aerogeradores presentes num
raio de 1km, de forma a recolher dados relativos ao efeito cumulativo da presença dos mesmos (uma
vez que não existem dados relativos a estas infraestruturas).
Para os testes de remoção e detetabilidade deverão ser utilizados locais semelhantes aos do plano
de monitorização da avifauna.

6.2.4

Frequência de Amostragem

Na avaliação da utilização do espaço ao nível do solo serão efetuadas escutas mensais com detetor
de ultrassons entre março e outubro. Não serão efetuadas amostragens em condições meteorológicas
adversas (ocorrência de chuva, nevoeiro e com ventos de intensidade superior a 5 m/s ao nível do
solo), ou em situações de evidente risco (por exemplo, incêndios florestais).
Na avaliação da utilização do espaço em altura serão efetuadas escutas mensais com detetores de
ultrassons automáticos entre março e outubro, durante 7 dias por mês, na fase anterior à construção
do parque eólico. As amostragens irão decorrer de forma contínua durante todo o período
compreendido entre 1 hora antes do pôr-do-sol e 1 hora após o pôr-do-sol.
No que diz respeito aos abrigos, as amostragens serão realizadas nos períodos de hibernação
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(janeiro/fevereiro e dezembro) e de maternidade (abril, maio, junho e julho).
As prospeções de mortalidade decorrerão durante no período de pré-construção, sendo efetuadas
amostragens semanais de março a outubro para a prospeção de cadáveres. Para determinação da
eficácia de deteção de cadáveres deverá ser realizada uma amostragem (preferencialmente na
primavera) durante a fase de pré-construção. Deverão ser realizadas 3 amostragens para
determinação da taxa de remoção de cadáveres (primavera, verão e outono), a realizar apenas na
fase de pré-construção.

6.2.5

Métodos de amostragem e registo de dados

A recolha de dados para a utilização do espaço ao nível do solo será efetuada por meio de escutas
com detetores de ultrassons (manuais ou automáticos), a realizar nos pontos de amostragem
definidos na área de implantação do parque eólico e numa área de controlo. O detetor de ultrassons
poderá ser do tipo tempo expandido ou full spectrum, e ter uma capacidade de amostrar na gama
de frequências pelo menos entre 10 e 120kHz. Será ainda utilizado um gravador áudio digital, que
possibilitará registar as emissões sonoras dos quirópteros captadas pelo detetor, caso o modelo
utilizado não possua essa capacidade, e um anemómetro de bolso, que permitirá efetuar medições
da velocidade do vento e da temperatura do ar, em cada amostragem. É ainda recomendável usar
um datalloger com capacidade de recolha de dados de temperatura do ar e humidade relativa ao
longo das amostragens.
Em cada amostragem serão contabilizados os encontros com quirópteros (sequência de pulsos
associados à passagem de um morcego no espaço amostrado pelo microfone do detetor de
ultrassons) e os feeding buzzes (sequência de pulsos emitidos com uma elevada taxa de repetição,
que indicam a fase final de aproximação a um inseto). Os valores de temperatura do ar, intensidade
do vento e humidade relativa ao nível do solo, serão recolhidos no início de cada amostragem, ou se
possível, ao longo de todo o período amostrado.
Na avaliação da utilização do espaço em altura, serão instalados 2 detetores automáticos do tipo full
spectrum, que deverão possuir capacidade de amostrar na gama de frequências entre 10 e 150 kHz
(idealmente entre 5 e 190 kHz) e ter uma taxa de amostragem otimizada para 190 kHz. É
recomendável que o detetor seja programado para que os ficheiros gravados tenham no máximo 3
segundos de duração e que o intervalo entre duas gravações consecutivas não exceda os 5 segundos,
sendo no entanto preferível que o possa efetuar gravações de forma permanente (sem intervalo
entre duas gravações consecutivas). Para a obtenção dos dados meteorológicos, deverão ser
utilizados pelo menos os equipamentos disponíveis na própria torre meteorológica, sendo
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recomendável também disponibilizar dados dos aerogeradores.
Em cada amostragem serão contabilizados os encontros com quirópteros (sequência de pulsos
associados à passagem de um morcego no espaço amostrado pelo microfone do detetor de
ultrassons) e os feeding buzzes (sequência de pulsos emitidos com uma elevada taxa de repetição,
que indicam a fase final de aproximação a um inseto). Os valores de temperatura do ar e intensidade
do vento serão obtidos a intervalos de 10 ou 15 minutos, consoante os equipamentos disponíveis.
No que diz respeito aos abrigos, serão monitorizados os locais que aparentemente possuam
condições para albergar quirópteros (grutas, algares e outras cavidades naturais, minas, edifícios
abandonados, barracões, pontes, escarpas interiores, etc.), através da consulta de cartografia, de
bibliografia, de trabalho de campo e de entrevistas às populações locais. Sempre que possível, serão
efetuadas visitas diurnas aos locais inventariados, registando-se as espécies e o número de
indivíduos presentes. Quando tal não for possível (por razões de segurança, por se tratar de
propriedade privada, etc.), as visitas devem ser substituídas por amostragens com detetor de
ultrassons ao longo de um período de 30 a 45 minutos, com início um pouco antes do pôr-do-sol.
Nestas amostragens será contabilizado o número de indivíduos que saírem do abrigo (por observação
direta) e identificadas as espécies detetadas (através dos registos sonoros).
Em relação à estimativa da mortalidade, a prospeção de cadáveres consistirá na realização de
percursos aleatórios pela área a prospetar. Sempre que for encontrado um cadáver de quirópteros,
serão obtidos parâmetros de localização (pelo menos a coordenada com GPS), anotado o seu estado
de decomposição, data e o aerogerador onde foi encontrado. O cadáver será então recolhido para
posterior identificação (recomenda-se que após a recolha, seja congelado o mais depressa possível).
Para determinar a eficácia da deteção de cadáveres por parte dos observadores, serão espalhados
aleatoriamente modelos de quirópteros num raio equivalente ao da prospeção de cadáveres, e
posteriormente, cada observador inicia a prospeção normal de cadáveres, devendo anotar o número
de modelos detetados. A metodologia para a taxa de remoção de cadáveres consistirá em espalhar
aleatoriamente cadáveres de ratos na envolvente dos aerogeradores do parque eólico, registando a
sua localização. De seguida, serão efetuadas visitas diárias para registo do estado de remoção de
cada cadáver durante um período máximo de 10 dias. Se os cadáveres a utilizar forem de espécies
que possam ocorrer em estado selvagem na região, devem ser marcados de maneira a permitir a
sua associação ao estudo, mas de forma a não facilitar ou indicar a sua localização a eventuais
consumidores.
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6.2.6

Indicadores de atividade do projeto

Deverão se tidas em conta as ações definidas durante as diferentes fases do projeto e relacionados
os resultados obtidos com as mesmas, assim como com os valores de intensidade do vento.

6.2.7

Tratamento de dados

A análise dos registos sonoros obtidos nas amostragens da utilização do espaço ao nível do solo e
em altura, será efetuada através de programas informáticos de análise de sons, que permitam a
obtenção das principais variáveis caracterizadoras das emissões sonoras dos quirópteros, como por
exemplo o tipo de frequência (constante, modulada ou quase-constante), a frequência de máxima
energia (kHz), a gama de frequências (kHz), a duração do pulso (ms), o intervalo entre pulsos (ms)
e a taxa de repetição (Hz). Os dados recolhidos devem posteriormente ser comparados com dados
de referência das espécies que ocorrem em Portugal, de forma a se conseguir determinar qual a(s)
espécie(s) ou grupos de espécies que estão presentes numa determinada gravação.
No processo de análise e identificação dos registos sonoros poderão também ser utilizados algoritmos
de identificação automática ou semiautomática, disponíveis nalguns programas informáticos. Estes
algoritmos efetuam a medição automática ou automatizada das variáveis caracterizadoras das
emissões sonoras dos quirópteros e comparam-nas com bases de dados de referência, atribuindo a
cada registo uma classificação ao nível da(s) espécie(s) ou grupos de espécies presentes. Tendo em
conta o erro que existe nestes classificadores (Brabante et al., 2018), se estes forem utilizados terá
sempre que ser efetuada uma validação de mais de 5% dos registos analisados. Esta validação terá
que abranger uma amostra significativa de todas as espécies identificadas. Por sua vez, se forem
utilizados programas de análise semiautomática, esta validação só é necessária se durante o
processo não houver logo uma validação de todas as identificações por parte de um utilizador
experiente.
No caso específico da utilização do espaço em altura, para além dos registos sonoros dos quirópteros
que forem detetados pelo microfone, serão também gravados outros sons provenientes de várias
fontes de ruído, como por exemplo do próprio aerogerador, do vento da chuva, de aves, etc. Assim,
previamente à análise dos registos sonoros dos quirópteros, será necessário efetuar uma triagem de
todas as gravações efetuadas, de forma a separar as gravações com ruído das com quirópteros. Esta
triagem poderá ser feita de forma manual ou de forma automática através de algoritmos
desenvolvidos para esse fim, que estão disponíveis nalguns programas informáticos. Se a triagem
for efetuada por processos automáticos, terá também que haver uma validação posterior de pelo
menos 5% dos ficheiros classificados como ruído, para determinar a percentagem de erro que os
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algoritmos retribuem na classificação das gravações.
Tendo em conta que o número de gravações com quirópteros poderá ser muito elevado, em
alternativa à análise de todas as gravações poderá ser efetuada apenas uma análise de uma amostra
significativa. A seleção das gravações a analisar deve ser feita por métodos estatísticos,
recomendando-se que sejam utilizados processos de seleção aleatória estratificada, devendo por
exemplo, ser garantida a análise de gravações de todos os dias em que existirem registos de
quirópteros.
Posteriormente, para a utilização do espaço ao nível do solo e em altura serão calculados índices de
atividade (número de encontros/h) por espécie, grupos de espécies e/ou em termos globais, sendo
ainda considerada a variação entre amostragens e período do ano (mês). Os dados meteorológicos
também serão apresentados tendo em conta a variação entre amostragens e período do ano (mês).
Será ainda efetuado tratamento estatístico adequado aos dados obtidos, de modo a avaliar a
influência dos parâmetros medidos na atividade dos quirópteros e na riqueza específica.
Para a estimativa da mortalidade e tendo em conta que não serão detetados todos os quirópteros
que venham a morrer, serão utilizados estimadores específicos como os propostos por Erickson et
al., (2004), Huso (2010) e Korner-Nievergelt et al., (2011). Estes estimadores usam dados da
mortalidade detetada, da eficácia de deteção e da taxa de remoção, como base para estimar a
mortalidade ocorrida num parque eólico, estando os 2 últimos referenciados pelo ICNF (2017), como
estimadores a utilizar nestes cálculos.
Anexo ao relatório, será entregue a cópia digital dos registos com quirópteros e um ficheiro em
formato Xls ou equivalente, que descrimine para cada ficheiro a data, hora e minutos, espécie(s)
e/ou grupo(s) de espécie(s) presentes.

6.2.8

Medidas de gestão a adotar

Com base nos resultados obtidos serão propostas ou ajustadas as medidas de gestão ambiental
necessárias.

6.2.9

Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a decisão
sobre a revisão do programa de monitorização

Propõe-se que seja elaborado um relatório técnico de monitorização, a desenvolver de acordo com
a Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, no final da monitorização do ano zero (fase de préconstrução). Se os resultados justificarem monitorizações adicionais., nos relatórios deverá ser
efetuada uma comparação dos resultados com os anos anteriores.
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6.3

Plano de Monitorização de Lobo

6.3.1

Objetivos do Plano de Monitorização

Avaliar os potenciais impactes de efeito de exclusão e perturbação previstos para a espécie, assim
como avaliar a eficácia das medidas propostas. Tendo em consideração a escassez de dados sobre a
alcateia do Minhéu, o facto de ser desconhecido se a alcateia se encontra ativa e se as evidências de
lobo nesse território se tratam apenas de individuos dispersantes, propõe-se a monitorização no ano
zero para esclarecer se o lobo utiliza a área. Apenas no caso de evidências do mesmo a monitorização
deverá ser continuada nos anos seguintes.

6.3.2

Parâmetros a Monitorizar

Deverão ser alvo de monitorização os seguintes parâmetros:
▪

Distribuição e utilização sazonal do espaço;

▪

Estimativa do efetivo populacional;

▪

Sucesso reprodutor das alcateias;

▪

Identificação dos centros de atividade.

6.3.3

Locais de amostragem

A área de estudo deverá integrar um buffer de 5km em redor das novas infraestruturas e o esforço
de amostragem deverá ser calculado com base numa grelha de 2x2km. Desta grelha deverão ser
escolhidas quadrículas diretamente impactadas pelo projeto, quadrículas limítrofes ao projeto e por
isso potencialmente indiretamente impactadas e quadrículas controlo (todas as quadrículas se devem
localizar em território da alcateia). Dentro de cada quadricula deverão ser selecionados dois locais
de amostragem fixos (ICNB, 2009).

6.3.4

Frequência de Amostragem

A monitorização das populações de lobo deverá ser realizada mensalmente durante todo o ano, na
fase anterior à construção do reequipamento.
Em cada local de amostragem deverá ser instalada uma câmara de foto-armadilhagem que, por mês
deverá recolher dados durante, pelo menos 12 dias seguidos (ICNB, 2009).
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6.3.5

Métodos de amostragem e registo de dados

Para a monitorização das populações de lobo deverão ser utilizadas câmaras de foto-armadilhagem
com disparo automático preparadas para detetar movimento durante todo o dia. As câmaras deverão
estar configuradas para uma sensibilidade alta e captura de 3 imagens por trigger de disparo.

6.3.6

Indicadores de atividade do projeto

Deverão se tidas em conta as ações definidas durante as diferentes fases do projeto e relacionados
os resultados obtidos com as mesmas.

6.3.7

Tratamento de dados

As imagens recolhidas deverão depois ser processadas de forma retirar dados relativos à presença
de lobo, número de indivíduos, e, sempre que possível, idade e sexo. Deverão ser também recolhidos
dados da presença e abundância de presas de lobo.
Deverão ser calculados os parâmetros a monitorizar e os erros padrão associados aos mesmos. Se
a monitorização se prolongar para além da fase de pré-construção, os dados interanuais deverão ser
comparados ao longo do tempo recorrendo a métodos estatísticos adequados.

6.3.8

Medidas de gestão a adotar

Com base nos resultados obtidos serão propostas ou ajustadas as medidas de gestão ambiental
necessárias.

6.3.9

Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a decisão
sobre a revisão do programa de monitorização

Propõe-se que seja elaborado um relatório técnico de monitorização, a desenvolver de acordo com
a Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, no final da monitorização do ano zero (fase de préconstrução). Se os resultados justificarem monitorizações adicionais, os respetivos relatórios deverão
efetuar uma comparação dos resultados com os anos anteriores.
Atendendo aos resultados que forem sendo obtidos durante monitorização, periodicamente, a equipa
técnica deverá avaliar a eficácia das técnicas de amostragem, procedendo-se à sua revisão, caso
considerado necessário.
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6.4

Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra

O Plano de Acompanhamento Ambiental (PAAO) constitui o documento na qual são estabelecidas as
diretrizes a que o empreiteiro deverá obedecer por forma a assegurar:
•

O cumprimento da legislação ambiental aplicável às ações desenvolvidas na empreitada;

•

A adoção de medidas de minimização de potenciais impactes ambientais;

•

A adaptação das medidas minimizadoras a situações concretas da obra, a ajustamentos do
projeto em obra e a situações imprevistas, resultantes ou não de reclamações; e

•

A melhoria contínua dos procedimentos de gestão ambiental de todos os intervenientes na
obra.

O PAAO deve ser obrigatoriamente incluído no caderno de encargos e no contrato de adjudicação de
construção e fornecimento do projeto, para efeitos da sua aplicação na fase de construção. O
cronograma dos trabalhos de construção será incluído no PAA após aprovação da autoridade de AA.
Em anexo ao presente relatório síntese é apresentada uma proposta de plano de acompanhamento
ambiental de obra. O mesmo deverá ser atualizado em função da emissão da Declaração de Impacte
Ambiental, no que respeita às medidas de minimização aplicáveis à obra e outras.

6.5

Plano de Gestão de Resíduos

O plano de gestão de resíduos (PGR) tem como objetivo geral contribuir para a correta gestão dos
resíduos produzidos na fase de construção do Projeto, de acordo com os princípios de hierarquia de
opções de gestão estabelecida na estratégia nacional, nomeadamente por ordem decrescente de
prioridade, a prevenção, a reutilização, a reciclagem, a valorização e por fim a deposição, como
destino final, esgotadas todas as outras soluções.
Como forma de concretizar o objetivo geral, pretende-se através da implementação do PGR:
•

Minimizar as quantidades de resíduos a produzir durante a fase de construção;

•

Garantir a recolha e separação de todos os resíduos de obra por tipologia de resíduos;

•

Contribuir para a reutilização dos resíduos de obra, se possível no próprio local de construção;

•

Garantir o correto armazenamento temporário dos resíduos no local de construção;

•

Garantir o correto destino para cada tipo de resíduos, privilegiando a reutilização, reciclagem
e valorização à deposição final.

O PGR pretende contribuir para a minimização dos impactes ambientais e dos riscos associados às
operações de gestão de resíduos, nomeadamente na qualidade do ar, nos recursos hídricos e na
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prevenção da contaminação dos solos e águas subterrâneas. Este documento deverá integrar as
especificações ambientais incluídas no caderno de encargos e no contrato de construção e
fornecimento do projeto, quando aplicável, tendo por isso que ser desenvolvido e aplicado pelo
adjudicatário da empreitada, assim como ser considerado no âmbito das ações de acompanhamento
e fiscalização ambiental, no que respeita às ações de gestão de resíduos.
Em anexo ao presente EIA é apresentado o PGR.

6.6

Plano de Recuperação de Áreas Intervencionadas

O Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI) tem como objetivo a identificação dos
locais onde serão concretizadas as ações de recuperação de áreas submetidas a intervenções no
âmbito do apoio à implementação do projeto. As ações deverão incidir sobre todas as áreas que
venham a ser intervencionadas durante a obra, tais como frentes de obra, local de estaleiro e apoio
à obra, acessos, envolvente das plataformas de desmontagem, montagem e fundação de
aerogeradores, vala da rede de cabos, taludes de escavação e aterro, acessos temporários.
Em anexo ao presente EIA é apresentado o PRAI.
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7

LACUNAS TÉCNICAS

As lacunas de conhecimento, que possam ter existido na caracterização da situação de referência e
análise de impactes, estão referenciadas no texto em cada um dos fatores ambientais.
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CONCLUSÕES

Por solicitação da ATBERG - Eólicas do Alto Tâmega e Barroso, Lda. elaborámos o presente
documento que constitui o relatório síntese do Estudo de Impacte Ambiental do projeto de
reequipamento do parque eólico da Bulgueira.
Este documento é constituído pelo relatório técnico da caracterização da situação existente, avaliação
de impactes, proposta de medidas de medidas de mitigação e monitorização dos fatores ambientais
presentes no local do projeto, elaborado no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do referido
projeto.
A informação apresentada traduz os resultados obtidos durante os trabalhos de levantamentos
específicos do local, de levantamentos recentes e de informação histórica relevante de áreas muito
próximas, para sustentar as principais conclusões resultantes da análise dos fatores ambientais do
EIA.
Da análise efetuada pudemos concluir que os impactes ambientais não têm uma distribuição
homogénea pelas diferentes fases do projeto. A fase de construção do parque eólico apresenta uma
maior incidência de impactes ambientais negativos, seguida da fase de exploração e, por fim, da fase
de desativação.
Este resultado indica que a instalação de parques eólicos é feita através de intervenções intrusivas
no ambiente, associados às obras de contrução e à presença de pessoas e máquinas no local, mas
revela igualmente que estes impactes são maioritariamente temporários e pouco significativos (ver
matriz de impactes), cessando com a conclusão da construção. Estes impactes são também
reversíveis, no sentido em que, com a desativação do parque eólico, há uma tendência para a
eliminação e/ou diminuição significativa dos impactes negativos associados à fase de construção.
A fase de exploração do projeto, pela sua duração e pela natureza dos impactes associados, tem
características mais complexas. Há uma tendência para uma grande diversidade ao nível da natureza
e propriedade dos diferentes impactes. Nesta fase, tanto os os impactes positivos como os impactes
negativos identificados são, para a maioria dos fatores ambientais, mais significativos que nas
restantes fases.
Concretamente, as funções socioeconómicas e a contribuição para a redução do efeito de estufa
através das emissões de GEE evitadas são impactes positivos relevantes e significativos durante toda
a fase de exploração. Os principais impactes negativos identificados resultam da potencial
mortalidade de aves e morcegos e do efeito de exclusão de aves, morcegos e lobo.
A redução do número de aerogeradores proposta, passando de 3 posições (projeto existente a
desativar – alternativa nula) para 1 posição (projeto de reequipamento), associada à recuperação
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das áreas atualmente intervencionadas, mantendo a potência instalada, permitirá reduzir a extensão
e dispersão de infraestruturas e, logo, a magnitude da generalidades dos impactes negativos
associados à manutenção do parque eólico existente.
Incidindo este Estudo de Impacte Ambiental sobre um projeto em fase de estudo prévio,
consideramos que o cumprimento das medidas de mitigação propostas e o acompanhamento e
monitorizações ambientais e biológicas, permitirá mitigar os impactes negativos identificados.
Em suma,
•

O projeto de reequipamento do parque eólico da Bulgueira (desativação de 3 aerogeradores
com substituição por 1 aerogerador) pode provocar impactes ambientais negativos, em
especial na biodiversidade (fase de construção e de exploração) e paisagem (fase de
construção);

•

O carácter temporal das afetações identificadas permite implementar medidas capazes de
mitigar eficazmente os impactes mais significativos;

•

Esses impactes deixarão de ser significativos com a adoção das medidas de mitigação
propostas;

•

Da implantação do projeto de reequipamento do parque eólico da Bulgueira, resultarão
impactes positivos significativos no âmbito dos bens materiais e fator ambiental ar e clima,
no que respeita à manutenção do rendimento municipal, da produção de energia a partir de
um recurso renovável (contribuição para a redução da dependêndia energética exterior) e
consequente redução das emissões de gases com efeito de estufa;

•

A implementação dos planos de monitorização propostos permitirá seguir os efeitos diretos
e indiretos resultantes da implantação do projeto, permitindo aferir, em termos de gestão
ambiental, da necessidade de alterar as medidas de mitigação propostas.

O Coordenador Geral do Estudo de Impacte Ambiental
do projeto de reequipamento do parque eólico da Bulgueira

(Luís Silva)
Parede, 7 de outubro de 2020
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10 ANEXOS

10.1 Biodiversidade

10.1.1 Elenco florístico
Tabela 135 - Biodiversidade (elenco florístico).
Ocorrência
Família

Nome científico

Nome comum
PE

Linha

Alismataceae

Alisma lanceolatum

-

X

X

Alismataceae

Baldellia repens

-

X

X

Amaranthaceae

Chenopodium album

Catassol

X

X

Amaranthaceae

Chenopodium polyspermum

-

X

X

Amaryllidaceae

Narcissus bulbocodium subsp. bulbocodium

Campainhas-amarelas

X

X

Apiaceae

Angelica sylvestris

Angélica

X

X

Apiaceae

Apium nodiflorum

Rabaça

X

X

Apiaceae

Carum verticillatum

Alcaravia

X

X

Apiaceae

Daucus carota

Cenoura-brava

X

X

Apiaceae

Heracleum sphondylium

Branca-ursina

X

X

Apiaceae

Hydrocotyle vulgaris

-

X

X
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Ocorrência
Família

Nome científico

Nome comum
PE

Linha

Apiaceae

Oenanthe crocata

Embude

X

X

Apiaceae

Peucedanum lancifolium

Bruco

X

X

Apiaceae

Physospermum cornubiense

-

X

X

Apocynaceae

Vinca major subsp. major

Pervinca

X

X

Araceae

Arum italicum

Jarro-dos-campos

X

X

Araliaceae

Hedera hibernica

Hera

X

X

Asparagaceae

Paradisea lusitanica

-

X

X

Asparagaceae

Ruscus aculeatus

Gilbardeira

X

X

Asparagaceae

Scilla autumnalis

Cila-de-outono

X

X

Asparagaceae

Scilla ramburei

-

X

X

Aspleniaceae

Asplenium billotii

Fentilho

X

X

Aspleniaceae

Asplenium onopteris

Avenca-negra

X

X

Aspleniaceae

Asplenium trichomanes

Avencão

X

X

Asteraceae

Achillea millefolium

Milefólio

X

X

Asteraceae

Andryala integrifolia

Tripa-de-ovelha

C

C

Asteraceae

Arnoseris minima

-

C

C

Asteraceae

Bidens frondosa

Erva-rapa

X

X

Asteraceae

Centaurea nigra subsp. rivularis

-

X

X
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Ocorrência
Família

Nome científico

Nome comum
PE

Linha

Asteraceae

Chamaemelum mixtum

Margaça

C

C

Asteraceae

Chondrilla juncea

-

X

C

Asteraceae

Cirsium filipendulum

-

X

C

Asteraceae

Cirsium palustre

-

X

X

Asteraceae

Cirsium vulgare

-

X

X

Asteraceae

Crepis capillaris

-

X

X

Asteraceae

Crepis lampsanoides

-

X

X

Asteraceae

Dittrichia viscosa

Tágueda

C

C

Asteraceae

Erigeron karvinskianus

Vitadínia-das-floristas

X

X

Asteraceae

Eupatorium cannabinum

Trevo-cervino

X

X

Asteraceae

Filago lutescens

-

X

X

Asteraceae

Galinsoga parviflora

Erva-da-moda

X

X

Asteraceae

Helichrysum stoechas

Perpétua-das-areias

C

C

Asteraceae

Hieracium sabaudum

-

X

X

Asteraceae

Hypochaeris radicata

-

C

C

Asteraceae

Lactuca virosa

-

C

C

Asteraceae

Lapsana communis

Labresto

C

C

Asteraceae

Leontodon taraxacoides

Leituga-dos-montes

C

C
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Ocorrência
Família

Asteraceae

Nome científico

Leucanthemum ircutianum subsp.
pseudosylvaticum

Nome comum
PE

Linha

-

X

X

Asteraceae

Logfia minima

-

C

C

Asteraceae

Picris hieracioides subsp. longifolia

Raspa-saias-do-norte

X

X

Asteraceae

Scorzonera humilis

-

X

X

Asteraceae

Senecio jacobaea

Erva-de-são-tiago

C

C

Asteraceae

Senecio vulgaris

Tasneirinha

C

C

Asteraceae

Serratula tinctoria

Serrátula-dos-tintureiros

X

X

Asteraceae

Sonchus asper

Serralha-áspera

C

C

Asteraceae

Sonchus oleraceus

Serralha

X

X

Asteraceae

Tolpis barbata

-

X

X

Betulaceae

Alnus glutinosa

Amieiro

X

X

Betulaceae

Betula pubescens subsp. celtiberica

Bidoeiro

X

C

Betulaceae

Corylus avellana

Aveleira

X

X

Blechnaceae

Blechnum spicant

Feto-pente

X

X

Boraginaceae

Echium rosulatum subsp. rosulatum

Cardo-das-víboras

X

X

Boraginaceae

Lithodora prostrata

Erva-das-sete-sangrias

X

X

Boraginaceae

Myosotis welwitschii

-

X

X
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Ocorrência
Família

Nome científico

Nome comum
PE

Linha

Boraginaceae

Omphalodes nitida

Miosótis-dos-bosques

X

X

Brassicaceae

Cardamine hirsuta

Agrião-menor

X

X

Brassicaceae

Cardamine pratensis

-

X

X

Brassicaceae

Rorippa nasturtium-aquaticum

Agrião

X

X

Brassicaceae

Rorippa palustris

-

X

X

Brassicaceae

Teesdalia nudicaulis

-

C

C

Campanulaceae

Campanula lusitanica

Campainhas

X

C

Campanulaceae

Jasione montana

Botão-azul

C

C

Campanulaceae

Wahlenbergia hederacea

-

X

C

Cannabaceae

Humulus lupulus

Lúpulo

X

X

Caprifoliaceae

Lonicera periclymenum

Madressilva

X

X

Caprifoliaceae

Sambucus nigra

Sabugueiro

X

X

Caryophyllaceae

Arenaria montana

-

Caryophyllaceae

Cerastium glomeratum

-

C

C

Caryophyllaceae

Corrigiola litoralis

Erva-pombinha

X

X

Caryophyllaceae

Cucubalus baccifer

-

X

X

Caryophyllaceae

Illecebrum verticillatum

-

X

X

Caryophyllaceae

Petrorhagia nanteuilii

-

X

X

C
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Ocorrência
Família

Nome científico

Nome comum
PE

Linha

Caryophyllaceae

Polycarpon tetraphyllum

-

X

X

Caryophyllaceae

Saponaria officinalis

Saboeira

X

X

Caryophyllaceae

Stellaria alsine

-

X

X

Caryophyllaceae

Stellaria holostea

-

X

X

Cistaceae

Cistus psilosepalus

-

X

X

Cistaceae

Cistus salviifolius

Sanganho-mouro

X

X

Cistaceae

Halimium lasianthum subsp. alyssoides

-

C

C

Cistaceae

Halimium lasianthum subsp. lasianthum

-

C

C

Cistaceae

Tuberaria guttata

Alcar

X

C

Colchicaceae

Merendera montana

-

X

X

Convolvulaceae

Calystegia sepium

-

X

X

Crassulaceae

Sedum album

Arroz-dos-telhados

C

C

Crassulaceae

Sedum brevifolium

Arroz-dos-muros

X

X

Crassulaceae

Sedum forsterianum

Arroz-das-paredes

X

X

Crassulaceae

Sedum hirsutum

Uva-de-gato

X

X

Crassulaceae

Umbilicus rupestris

Umbigo-de-vénus

X

X

Cyperaceae

Carex echinata

-

X

X

Cyperaceae

Carex elata subsp. reuteriana

Carriço-dos-rios

X

X
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Ocorrência
Família

Nome científico

Nome comum
PE

Linha

Cyperaceae

Carex paniculata

-

X

X

Cyperaceae

Carex pendula

-

X

X

Cyperaceae

Carex remota

-

X

X

Cyperaceae

Cyperus eragrostis

Junção

X

X

Cyperaceae

Cyperus longus

Junça-de-cheiro

X

X

Cyperaceae

Scirpoides holoschoenus

-

X

X

Dennstaedtiaceae

Pteridium aquilinum

Feto-ordinário

C

C

Dryopteridaceae

Dryopteris affinis

Falso-feto-macho

X

X

Dryopteridaceae

Polystichum setiferum

Fentanha

X

X

Equisetaceae

Equisetum arvense

Cavalinha

X

X

Equisetaceae

Equisetum ramosissimum

Erva-pinheira

X

X

Ericaceae

Arbutus unedo

Medronheiro

X

X

Ericaceae

Calluna vulgaris

Torga

C

C

Ericaceae

Erica arborea

Urze-branca

X

C

Ericaceae

Erica ciliaris

Lameirinha

Ericaceae

Erica cinerea

-

C

C

Ericaceae

Erica scoparia

Urze-das-vassouras

X

X

Ericaceae

Erica tetralix

Margariça

X

X

C
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Ocorrência
Família

Nome científico

Nome comum
PE

Linha

Ericaceae

Erica umbellata

Queiró

C

C

Euphorbiaceae

Euphorbia amygdaloides

-

X

X

Euphorbiaceae

Euphorbia angulata

Ésula-menor

X

X

Euphorbiaceae

Euphorbia dulcis

-

X

X

Fabaceae

Acacia dealbata

Mimosa

C

C

Fabaceae

Adenocarpus complicatus

Codesso

X

X

Fabaceae

Cytisus multiflorus

Giesta-branca

X

C

Fabaceae

Cytisus scoparius

Giesta-amarela

X

X

Fabaceae

Cytisus striatus

Giesta-negral

X

X

Fabaceae

Genista falcata

Tojo-gatunho

X

X

Fabaceae

Lotus pedunculatus

Erva-colheira

X

C

Fabaceae

Ornithopus compressus

Serradela-amarela

X

X

Fabaceae

Pterospartum tridentatum

Carqueja

C

C

Fabaceae

Trifolium arvense

Pé-de-lebre

C

C

Fabaceae

Trifolium campestre

Trevo-amarelo

Fabaceae

Trifolium pratense

Trevo-comum

X

X

Fabaceae

Trifolium repens

Trevo-branco

C

C

Fabaceae

Ulex europaeus subsp. europaeus

-

X

X
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Ocorrência
Família

Nome científico

Nome comum
PE

Linha

Fabaceae

Ulex europaeus subsp. latebracteatus

Tojo-arnal

X

X

Fabaceae

Ulex minor

Tojo-molar

X

C

Fagaceae

Castanea sativa

Castanheiro

X

X

Fagaceae

Quercus pyrenaica

Carvalho-negral

X

C

Fagaceae

Quercus robur

Carvalho-alvarinho

X

X

Fagaceae

Quercus suber

Sobreiro

X

X

Gentianaceae

Centaurium erythraea

Fel-da-terra

X

X

Gentianaceae

Gentiana pneumonanthe

Genciana-dos-pauis

X

X

Geraniaceae

Erodium botrys

Agulheta

C

C

Geraniaceae

Geranium purpureum

-

X

X

Geraniaceae

Geranium robertianum

Erva-de-são-roberto

X

X

Hypericaceae

Hypericum androsaemum

Hipericão-do-gerês

X

X

Hypericaceae

Hypericum humifusum

-

Hypericaceae

Hypericum linariifolium

Hypericaceae

Hypericum perforatum

Hypericaceae

C
X

X

Erva-de-são-joão

X

C

Hypericum undulatum

-

X

X

Iridaceae

Crocus carpetanus

-

X

X

Iridaceae

Crocus serotinus

Açafrão-bravo

X

X
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Ocorrência
Família

Nome científico

Nome comum
PE

Linha

Juncaceae

Juncus effusus

Junco solto

X

C

Juncaceae

Juncus squarrosus

-

X

X

Lamiaceae

Ajuga pyramidalis

-

X

X

Lamiaceae

Calamintha nepeta

Erva-das-azeitonas

X

X

Lamiaceae

Clinopodium vulgare

Clinopódio

X

X

Lamiaceae

Lamium amplexicaule

Chucha-pitos

X

X

Lamiaceae

Lamium maculatum

-

X

X

Lamiaceae

Lycopus europaeus

Marroio-de-água

X

X

Lamiaceae

Mentha pulegium

Poejo

X

X

Lamiaceae

Mentha suaveolens

Mentrasto

X

X

Lamiaceae

Origanum vulgare

Oregão

X

X

Lamiaceae

Prunella vulgaris

-

X

X

Lamiaceae

Scutellaria minor

-

X

X

Lamiaceae

Teucrium scorodonia

Salva-bastarda

X

X

Lamiaceae

Thymus pulegioides

-

X

X

Liliaceae

Erythronium dens-canis

Dente-de-cão

X

X

Liliaceae

Gagea soleirolii

-

X

X

Linaceae

Linum bienne

Linho-bravo

X

C

pág. 386/ Fevereiro 2021 / EIA PROJETO REEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA BULGUEIRA

Ocorrência
Família

Nome científico

Nome comum
PE

Linha

Lythraceae

Lythrum junceum

Erva-sapa

X

X

Lythraceae

Lythrum portula

-

X

X

Lythraceae

Lythrum salicaria

Erva-carapau

X

X

Malvaceae

Malva tournefortiana

-

X

X

Myrtaceae

Eucalyptus globulus

Eucalipto

X

X

Oleaceae

Fraxinus angustifolia

Freixo

X

X

Oleaceae

Phillyrea angustifolia

Lentisco

X

X

Onagraceae

Epilobium hirsutum

-

Orobanchaceae

Odontites vernus

-

X

X

Orobanchaceae

Orobanche rapum-genistae

-

X

X

Orobanchaceae

Pedicularis sylvatica

-

X

X

Osmundaceae

Osmunda regalis

Feto-real

X

X

Oxalidaceae

Oxalis corniculata

Erva-azeda

X

X

Papaveraceae

Chelidonium majus

Erva-andorinha

X

X

Papaveraceae

Fumaria reuteri

-

X

X

Pinaceae

Pinus pinaster

Pinheiro-bravo

C

C

Pinaceae

Pinus radiata

Pinheiro-de-Monterey

Pinaceae

Pinus sylvestris

Pinheiro-da-casquinha

C

C
X

X
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Nome científico

Nome comum
PE

Linha

Plantaginaceae

Anarrhinum bellidifolium

Samacalo

C

C

Plantaginaceae

Digitalis purpurea

Dedaleira

C

C

Plantaginaceae

Linaria triornithophora

Esporas-bravas

X

X

Plantaginaceae

Plantago coronopus

Diabelha

C

C

Plantaginaceae

Plantago lanceolata

Corrijó

C

C

Plantaginaceae

Plantago major

Tanchagem

X

X

Plantaginaceae

Sibthorpia europaea

-

X

X

Plantaginaceae

Veronica micrantha

Verónica-de-faces-rosadas

X

X

Plumbaginaceae

Armeria humilis subsp. odorata

-

X

X

Poaceae

Agrostis curtisii

-

C

C

Poaceae

Agrostis truncatula

-

C

C

Poaceae

Arrhenatherum elatius

-

C

C

Poaceae

Brachypodium distachyon

-

C

Poaceae

Briza maxima

Bole-bole-maior

X

X

Poaceae

Briza minor

Bole-bole-menor

X

X

Poaceae

Bromus hordeaceus

Bromo-cevada

Poaceae

Catapodium rigidum

-

Poaceae

Cynosurus echinatus

Rabo-de-cão
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C
C

Ocorrência
Família

Nome científico

Nome comum
PE

Linha

Poaceae

Dactylis glomerata

Panasco

C

C

Poaceae

Deschampsia flexuosa

-

C

C

Poaceae

Digitaria sanguinalis

-

X

X

Poaceae

Festuca summilusitana

Festuca-das-rochas

X

X

Poaceae

Glyceria declinata

-

X

X

Poaceae

Holcus lanatus

Erva-lanar

X

C

Poaceae

Lolium perenne

-

Poaceae

Nardus stricta

Cervum

X

X

Poaceae

Setaria pumila

-

X

X

Poaceae

Zea mays

Milho

C

Polygalaceae

Polygala microphylla

-

C

Polygonaceae

Fallopia convolvulus

-

X

X

Polygonaceae

Polygonum hydropiper

-

X

X

Polygonaceae

Polygonum lapathifolium

-

X

X

Polygonaceae

Polygonum persicaria

-

X

X

Polygonaceae

Rumex acetosa

-

X

X

Polygonaceae

Rumex acetosella

-

X

X

Polygonaceae

Rumex induratus

Azedão

C

C

C
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Família

Nome científico

Nome comum
PE

Linha

Polypodiaceae

Polypodium cambricum

Polipódio

X

X

Polypodiaceae

Polypodium interjectum

-

X

X

Polypodiaceae

Polypodium vulgare

-

X

X

Portulacaceae

Montia fontana

Meruge

X

X

Potamogetonaceae

Potamogeton polygonifolius

-

X

X

Primulaceae

Anagallis arvensis

Morrião

X

X

Primulaceae

Anagallis tenella

-

X

X

Primulaceae

Lysimachia vulgaris

Lisimáquia

X

X

Ranunculaceae

Anemone trifolia subsp. albida

Anémona-dos-bosques

X

X

Ranunculaceae

Clematis campaniflora

-

X

X

Ranunculaceae

Ranunculus ficaria

Celidónia-menor

X

X

Ranunculaceae

Ranunculus muricatus

Bugalhó

Ranunculaceae

Ranunculus nigrescens

-

X

X

Ranunculaceae

Ranunculus repens

Botão-de-oiro

X

X

Ranunculaceae

Thalictrum speciosissimum

Ruibarbo-dos-pobres

X

X

Resedaceae

Reseda media

-

X

X

Resedaceae

Sesamoides purpurascens

-

X

C

Rhamnaceae

Frangula alnus

Sanguinho-de-água

X

X
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Ocorrência
Família

Nome científico

Nome comum
PE

Linha

Rosaceae

Crataegus monogyna

Pilriteiro

X

X

Rosaceae

Fragaria vesca

Morangueiro

X

X

Rosaceae

Geum urbanum

Erva-benta

X

X

Rosaceae

Potentilla erecta

Cinco-em-rama

X

X

Rosaceae

Prunus avium

Cerejeira

X

X

Rosaceae

Rosa squarrosa

-

X

X

Rosaceae

Rubus ulmifolius

Silva

C

C

Rubiaceae

Galium belizianum

Erva-coalheira-do-gerês

X

X

Rubiaceae

Galium broterianum

-

X

X

Rubiaceae

Galium lucidum

-

C

Rubiaceae

Rubia peregrina

Ruiva-brava

X

X

Salicaceae

Populus nigra

Choupo-negro

X

X

Salicaceae

Salix alba

-

X

X

Salicaceae

Salix atrocinerea

Borrazeira-preta

X

C

Salicaceae

Salix fragilis

-

X

X

Salicaceae

Salix salviifolia subsp. salviifolia

Borrazeira-branca

X

X

Santalaceae

Osyris alba

Cássia-branca

X

X

Santalaceae

Thesium pyrenaicum

-

X

X

EIA PROJETO REEQUIPAMENTO PARQUE EÓLICO DA BULGUEIRA/ Fevereiro 2021 / pág. 391

Ocorrência
Família

Nome científico

Nome comum
PE

Linha

Saxifragaceae

Chrysosplenium oppositifolium

-

X

X

Saxifragaceae

Saxifraga granulata

Saxifragia

X

X

Saxifragaceae

Saxifraga lepismigena

-

X

X

Scrophulariaceae

Scrophularia auriculata

Erva-das-escaldadelas

X

X

Scrophulariaceae

Scrophularia scorodonia

Trolha

X

X

Solanaceae

Solanum dulcamara

Doce-amarga

X

X

Typhaceae

Sparganium erectum

Espadana-de-água

X

X

Urticaceae

Urtica dioica

Urtica

X

X

Violaceae

Viola riviniana

Violeta-brava

X

X

Woodsiaceae

Athyrium filix-femina

Feto-fêmea

X

X

Woodsiaceae

Cystopteris viridula

-

X

X

Xanthorrhoeaceae

Asphodelus lusitanicus

-

X

X

Xanthorrhoeaceae

Simethis mattiazzi

Craveiro-do-monte

C

C
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10.1.2 Elenco fauna

Aves

Convenções/ Decreto-Lei
Família

Nome científico

Nome vulgar

Ocorrência
Berna

Bona

CITES

D.L. 140/99

Estatuto de
Conservação

Fenologia

Phasianidae

Coturnix coturnix

Codorniz

X

III

LC

MgRep/I

Phasianidae

Alectoris rufa

Perdiz

X

III

LC

R

Columbidae

Columba livia

Pombo-das-rochas

X

III

DD

R

Columbidae

Columba palumbus

Pombo-torcaz

C

LC

R/I

Columbidae

Streptopelia turtur

Rola-brava

X

III

LC

MgRep/MP

Noitibó-cinzento

X

II

VU

MgRep/MP

Caprimulgidae

Caprimulgus
europaeus

A-I

Apodidae

Apus pallidus

Andorinhão-pálido

X

II

LC

MgRep/MP

Apodidae

Apus apus

Andorinhão-preto

X

III

LC

MgRep/MP

Cuculidae

Cuculus canorus

Cuco

C

III

LC

MgRep/MP

Ardeidae

Ardea cinerea

Garça-real

X

III

LC

R/I

Scolopacidae

Tringa ochropus

Maçarico-bique-bique

X

II

NT

MP/I

Tytonidae

Tyto alba

Coruja-das-torres

X

II

II

LC

R

Strigidae

Athene noctua

Mocho-galego

X

II

II

LC

R

Strigidae

Otus scops

Mocho-d'orelhas

X

II

II

DD

MgRep/MP

II
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Convenções/ Decreto-Lei
Família

Nome científico

Nome vulgar

Ocorrência
Berna

Bona

CITES

D.L. 140/99

Estatuto de
Conservação

Fenologia

Strigidae

Asio otus

Bufo-pequeno

X

II

II

DD

R/I

Strigidae

Strix aluco

Coruja-do-mato

X

II

II

LC

R

Accipitridae

Pernis apivorus

Bútio-vespeiro

X

III

II

A-I

VU

MgRep/MP

Accipitridae

Circaetus gallicus

Águia-cobreira

X

III

II

A-I

NT

MgRep/MP

Accipitridae

Gyps fulvus

Grifo

X

III

II

A-I

NT

R/MP

Águia-calçada

X

III

II

A-I

NT

MgRep/MP/I

Accipitridae

Hieraaetus
pennatus

Accipitridae

Circus cyaneus

Tartaranhão-cinzento

X

III

II

A-I

CR/VU

R/MP/I

Accipitridae

Circus pygargus

Tartaranhão-caçador

C

III

II

A-I

EN

MgRep/MP

Accipitridae

Accipiter nisus

Gavião

X

III

II

LC

R/MP

Accipitridae

Accipiter gentilis

Açor

X

III

II

VU

R/MP/I

Accipitridae

Milvus milvus

Milhafre-real

X

III

II

A-I

CR/VU

R/I

Accipitridae

Milvus migrans

Milhafe-preto

X

III

II

A-I

LC

MgRep/MP

Accipitridae

Buteo buteo

Águia-d'asa-redonda

C

III

II

LC

R/MP

Upupidae

Upupa epops

Poupa

X

II

LC

R/MP

Picidae

Jynx torquilla

Torcicolo

C

II

DD

MgRep/MP/I

Picidae

Picus viridis

Peto-real

X

II

LC

R

Picidae

Dendrocopos major

Pica-pau-malhado

X

II

LC

R

Falconidae

Falco tinnunculus

Peneireiro

C

II

II

II

LC

R/MP

Falconidae

Falco columbarius

Esmerilhão

X

II

II

II

A-I

VU

I

Falconidae

Falco peregrinus

Falcão-peregrino

X

III

II

I/II

A-I

VU

R/I
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Convenções/ Decreto-Lei
Família

Nome científico

Nome vulgar

Ocorrência
Berna

Oriolidae

Oriolus oriolus

Papa-figos

X

III

Laniidae

Lanius collurio

Picanço-de-dorso-ruivo

X

II

Laniidae

Lanius meridionalis

Picanço-real

X

II

Corvidae

Garrulus glandarius Gaio

Corvidae

Pica pica

Corvidae
Paridae
Paridae

Bona

CITES

D.L. 140/99

Conservação

Fenologia

LC

MgRep/MP

NT

MgRep/MP

LC

R

X

LC

R

Pega-rabilonga

X

LC

R

Corvus corone

Gralha-preta

C

LC

R

Periparus ater

Chapim-carvoeiro

X

II

LC

R

Chapim-de-poupa

X

II

LC

R

Lophophanes
cristatus

II

Estatuto de

A-I

Paridae

Cyanistes caeruleus Chapim-azul

C

II

LC

R

Paridae

Parus major

Chapim-real

X

II

LC

R

Alaudidae

Lullula arborea

Cotovia-dos-bosques

X

III

LC

R

Alaudidae

Alauda arvensis

Laverca

C

III

LC

R/I

Alaudidae

Galerida theklae

Cotovia-escura

C

II

LC

R

Cisticolidae

Cisticola juncidis

Fuinha-dos-juncos

X

III

II

LC

R

Acrocephalidae Hippolais polyglotta Felosa-poliglota

X

III

II

LC

MgRep/MP

Hirundinidae

Delichon urbicum

Andorinha-dos-beirais

X

II

LC

MgRep/MP

Hirundinidae

Cecropis daurica

Andorinha-dáurica

X

II

LC

MgRep/MP

Hirundinidae

Hirundo rustica

Andorinha-das-chaminés

X

II

LC

MgRep/MP/I

Andorinha-das-rochas

X

II

LC

R/I

Hirundinidae

Ptyonoprogne
rupestris

A-I

A-I
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Convenções/ Decreto-Lei
Família

Nome científico

Nome vulgar

Ocorrência
Berna

Hirundinidae

Riparia riparia

Phylloscopidae

Phylloscopus bonelli Felosa-de-papo-branco

Phylloscopidae

Phylloscopidae

Phylloscopus
trochilus
Phylloscopus
ibericus

Andorinha-das-barreiras

X

II

X

III

Felosa-musical

X

Felosinha-ibérica
Rouxinol-bravo

Bona

CITES

D.L. 140/99

Estatuto de
Conservação

Fenologia

LC

MgRep/MP

II

LC

MgRep/MP

III

II

NE

MP

X

III

II

LC

MgRep

X

III

II

LC

R

Scotocercidae

Cettia cetti

Aegithalidae

Aegithalos caudatus Chapim-rabilongo

X

III

II

LC

R

Sylviidae

Sylvia atricapilla

Toutinegra-de-barrete

C

II

II

LC

R/I

Toutinegra-dos-valados

X

II

II

LC

R

Sylviidae

Sylvia
melanocephala

Sylviidae

Sylvia cantillans

Toutinegra-de-bigodes

C

II

II

LC

MgRep/MP

Sylviidae

Sylvia communis

Papa-amoras

X

II

II

LC

MgRep/MP

Sylviidae

Sylvia conspicillata

Toutinegra-tomilheira

X

II

II

NT

MgRep/MP

Sylviidae

Sylvia undata

Toutinegra-do-mato

C

II

II

LC

R

Trepadeira

C

II

LC

R

Trepadeira-azul

X

II

LC

R

Carriça

C

II

LC

R

LC

R

LC

R

Certhiidae
Sittidae
Troglodytidae

Certhia
brachydactyla
Sitta europaea
Troglodytes
troglodytes

Sturnidae

Sturnus unicolor

Estorninho-preto

C

III

Turdidae

Turdus viscivorus

Tordoveia

X

III

pág. 396/ Fevereiro 2021 / EIA PROJETO REEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA BULGUEIRA

II

A-I

Convenções/ Decreto-Lei
Família

Nome científico

Nome vulgar

Ocorrência
Berna

Bona

CITES

D.L. 140/99

Estatuto de
Conservação

Fenologia

Turdidae

Turdus philomelos

Tordo-pinto

X

III

II

NT/LC

R/I

Turdidae

Turdus merula

Melro

C

III

II

LC

R

Turdidae

Turdus pilaris

Tordo-zornal

X

III

II

DD

I

Muscicapidae

Muscicapa striata

Taralhão-cinzento

X

II

II

NT

MgRep/MP

Muscicapidae

Erithacus rubecula

Pisco-de-peito-ruivo

X

II

II

LC

R/MP/I

Rouxinol-comum

X

II

II

LC

MgRep/MP

Papa-moscas

X

II

II

Rabirruivo-comum

X

II

II

LC

R/MP/I

Muscicapidae
Muscicapidae
Muscicapidae

Luscinia
megarhynchos
Ficedula hypoleuca
Phoenicurus
ochruros

E/MP

Muscicapidae

Monticola saxatilis

Melro-das-rochas

X

II

II

EN

MgRep/MP

Muscicapidae

Monticola solitarius

Melro-azul

X

II

II

LC

R

Muscicapidae

Saxicola rubetra

Cartaxo-nortenho

X

II

II

VU

MgRep/MP

Muscicapidae

Saxicola torquatus

Cartaxo-comum

C

II

II

LC

R

Muscicapidae

Oenanthe oenanthe Chasco-cinzento

X

II

II

LC

MgRep/MP

Muscicapidae

Oenanthe hispanica Chasco-ruivo

X

II

II

VU

MgRep/MP

Regulidae

Regulus ignicapilla

Estrelinha-real

X

II

II

LC

R/I

Prunellidae

Prunella modularis

Ferreirinha

X

II

LC

R/I

Passeridae

Passer domesticus

Pardal

X

LC

R

Passeridae

Passer montanus

Pardal-montês

X

III

LC

R/MP

Passeridae

Petronia petronia

Pardal-francês

X

III

LC

R
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Convenções/ Decreto-Lei
Família

Nome científico

Nome vulgar

Ocorrência
Berna

Bona

CITES

D.L. 140/99

Estatuto de
Conservação

Fenologia

Motacillidae

Anthus trivialis

Petinha-das-árvores

X

II

II

NT

MgRep/MP

Motacillidae

Anthus spinoletta

Petinha-ribeirinha

X

II

II

EN/LC

MgRep/I

Motacillidae

Anthus campestris

Petinha-dos-campos

X

II

II

LC

MgRep/MP/I

Motacillidae

Motacilla flava

Alvéola-amarela

X

II

II

LC

MgRep/MP

Motacillidae

Motacilla cinerea

Alvéola-cinzenta

X

II

II

LC

R/I

Motacillidae

Motacilla alba

Alvéola-branca

X

II

II

LC

R/I

Fringillidae

Fringilla coelebs

Tentilhão

C

III

LC

R/I

Fringillidae

Pyrrhula pyrrhula

Dom-fafe

X

III

LC

R/I

Fringillidae

Chloris chloris

Verdilhão

X

II

LC

R

Fringillidae

Linaria cannabina

Pintarroxo

C

II

LC

R

Fringillidae

Loxia curvirostra

Cruza-bico

X

III

VU/DD

R/MP/I

Fringillidae

Carduelis carduelis

Pintassilgo

X

II

LC

R/I

Fringillidae

Serinus serinus

Milheira

C

III

LC

R

Fringillidae

Spinus spinus

Lugre

X

III

LC

MgRep/I

Emberizidae

Emberiza calandra

Trigueirão

X

III

LC

R

Emberizidae

Emberiza cia

Cia

X

II

LC

R

Emberizidae

Emberiza hortulana

Sombria

X

III

DD

MgRep/MP

Emberizidae

Emberiza cirlus

X

II

LC

R

Emberizidae

Emberiza citrinella

X

II

VU

R

Escrevedeira-de-gargantaamarela
Escrevedeira-amarela
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A-I
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Mamíferos

Convenções/ Decreto-Lei
Família

Nome científico

Nome vulgar

Estatuto de

Ocorrência
Berna Bona CITES

Cervidae

D.L.

Conservação

140/99

Capreolus
capreolus

Corço

X

Suidae

Sus scrofa

Javali

X

Canidae

Canis lupus

Lobo

X

Canidae

Vulpes vulpes

Raposa

C

Felidae

Felis silvestris

Gato-bravo

X

Mustelidae

Lutra lutra

Mustelidae

III

LC
LC
B-II / B-

II

A - II

IV

D
II

A - II

EN
LC

B-IV

VU

B-II / BLontra

X

II

Mustela putorius

Toirão

X

Viverridae

Genetta genetta

Geneta

Molossidae

Tadarida teniotis

Morcego-rabudo

IV

LC

III

B-V

DD

X

III

B-V

LC

X

II

II

B-IV

DD

hortelão-escuro

X

II

II

B-IV

LC

Vespertilionidae Hypsugo savii

Morcego de Savii

X

II

II

B-IV

DD

Vespertilionidae Myotis daubentonii

Morcego-de-água

X

II

II

B-IV

LC

Vespertilionidae Eptesicus serotinus

A-I

Morcego-
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Convenções/ Decreto-Lei
Família

Nome científico

Nome vulgar

Estatuto de

Ocorrência
Berna Bona CITES

D.L.

Conservação

140/99

MorcegoVespertilionidae Nyctalus leisleri

Vespertilionidae Pipistrellus kuhlii
Vespertilionidae

arborícolapequeno

X

II

II

B-IV

DD

Morcego de Kuhl

X

II

II

B-IV

LC

Morcego-anão

X

II

II

B-IV

LC

Morcego-pigmeu

X

II

II

B-IV

LC

Pipistrellus
pipistrellus
Pipistrellus

Vespertilionidae pygmaeus
Rhinolophidae

Talpidae

Leporidae

Cricetidae

Muridae
Sciuridae

Rhinolophus

Morcego-de-

ferrumequinum

ferradura-grande

Galemys
pyrenaicus

Toupeira-de-água

B-II / BX
X

II

II

IV

VU

B-II / BII

IV

VU

Oryctolagus
cuniculus

C

NT

de-rabo-curto

X

LC

sylvaticus

Rato-do-campo

X

LC

Sciurus vulgaris

Esquilo

X

Microtus agrestis

Coelho-bravo
Rato-do-campo-

Apodemus
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III

LC

Anfíbios e répteis

Convenções/
Família

Nome
científico

Nome vulgar

Ocorrência Endemismo

Decreto-Lei
Berna

D.L.

Estatuto

de

Conservação

140/99

Anfíbios
Alytidae

Alytidae
Bufonidae
Bufonidae
Hylidae
Ranidae
Ranidae
Salamandridae

Salamandridae

Alytes

Sapo-parteiro-

obstetricans

comum

Discoglossus

Rã-de-focinho-

galganoi

pontiagudo

Bufo bufo

Sapo-comum

X

III

Sapo-corredor

X

II

B-IV

LC

Rela-comum

X

II

B-IV

LC

Rã-verde

X

III

B-V

LC

Rana iberica

Rã-ibérica

X

Ibérico

II

B-IV

LC

Chioglossa

Salamandra-

lusitanica

lusitanica

X

Ibérico

II

Lissotriton

Tritão-de-ventre-

boscai

laranja

X

Ibérico

III

Epidalea
calamita
Hyla arborea
Pelophylax
perezi

X

X

II

Ibérico

II

B-IV
B-II / BIV

LC

NT
LC

B-II / BIV

VU

LC
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Convenções/
Família

Nome
científico

Salamandridae

Salamandridae

Nome vulgar

Salamandra-de-

salamandra

pintas-amarelas

marmoratus

Decreto-Lei
Berna

Salamandra

Triturus

Ocorrência Endemismo

Tritão-marmorado

X

III

X

III

D.L.

Estatuto

Conservação

140/99
LC

B-IV

LC

Répteis
Colubridae

Lacertidae

Lacertidae

Lacertidae

Lacertidae

Rhinechis
scalaris
Lacerta
schreiberi

Cobra-de-escada

X

Lagarto-de-água

X

Ibérico

II

X

Ibérico

III

Podarcis

Lagartixa de

bocagei

Bocage

Podarcis
hispanica
Psammodromus
algirus

Lacertidae

Timon lepidus

Natricidae

Natrix maura

III

LC

B-II /B-IV

LC

LC

Lagartixa ibérica

C

III

Lagartixa-do-mato

X

III

LC

Sardão

X

II

LC

X

III

LC

Cobra-de-águaviperina
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B-IV

de

LC

Convenções/
Família

Nome
científico

Natricidae

Psammophiidae

Scincidae

Natrix natrix
Malpolon
monspessulanus
Chalcides
striatus

Nome vulgar

Ocorrência Endemismo

Decreto-Lei
Berna

Cobra-de-água-de-

D.L.

Estatuto

Conservação

140/99

X

III

LC

Cobra-rateira

X

III

LC

Fura-pastos

X

III

LC

colar

de
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10.2 Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra
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10.3 Plano de Gestão de Resíduos
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10.4 Plano de Recuperação de Áreas Intervencionadas
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10.5 Pareceres Recebidos
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10.6 Cronograma dos Trabalhos de Construção

pág. 412/ Fevereiro 2021/ EIA PROJETO REEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA BULGUEIRA

Página propositadamente deixada em branco

EIA PROJETO REEQUIPAMENTO PARQUE EÓLICO DA BULGUEIRA/ Fevereiro 2021/ pág. 413

10.7 Principais Elementos do Projeto em fase de estudo prévio
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10.8 Aerogeradores
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10.9 Ambiente Sonoro

10.9.1 Regressões
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10.9.2 Acreditação, Boletim de Verificação e Calibração
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10.9.3 Estudo Acústico
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10.10

Termo de responsabilidade de utilização de informação geográfica
(161/2020; 188/2020)
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10.11

Património – Ficha de sítio
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10.12

Desenhos e Mapas

10.12.1

10.12.1.1

Descrição do projeto

Mapa 1.1. – Enquadramento Administrativo Regional
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10.12.1.2

Mapa 1.2 – Enquadramento Administrativo Local
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10.12.2

10.12.2.1

Biodiversidade

Mapa 2.1 – Mapa de Locais de Amostragem
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10.12.2.2

Mapa 2.2 – Carta de Habitats
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10.12.3

10.12.3.1

Território

Mapa 3.1 – Planta de Ordenamento
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10.12.3.2

Mapa 3.2 – Planta de Condicionantes
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10.12.3.3

Mapa 3.3 – Carta da REN
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10.12.3.4

Mapa 3.4 – Carta de Ocupação do Solo
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10.12.4

10.12.4.1

Solo

Mapa 4.1 Carta Geológica
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10.12.5

10.12.5.1

Paisagem

Mapa 5.1 – Enquadramento da área de estudo. Unidades de Paisagem.

Impactes cumulativos na Paisagem.
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10.12.5.2

Mapa 5.2 – Hipsometria
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10.12.5.3

Mapa 5.3 – Uso do Solo (COS 2018)
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10.12.5.4

Mapa 5.4.1 – Bacia Visual (situação de referência | 3AG’s)
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10.12.5.5

Mapa 5.4.2 – Bacia Visual (situação alternativa | 1AG)

pág. 454/ Fevereiro 2021/ EIA PROJETO REEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA BULGUEIRA

Página Propositadamente deixada em branco

EIA PROJETO REEQUIPAMENTO PARQUE EÓLICO DA BULGUEIRA/ Fevereiro 2021/ pág. 455

10.12.5.6

Mapa 5.5 – Carta Qualidade Visual da Paisagem
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10.12.5.7

Mapa 5.6 – Carta Absorção Visual da Paisagem (situação de referência)
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10.12.5.8

Mapa 5.7 – Carta Sensibilidade Visual da Paisagem
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10.12.5.9

Mapa 5.8 – Bacia Visual Situação Alternativa sobre área de ZEC

Alvão/Marão
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10.12.5.10

Mapa 5.9 – Bacia Visual Situação Alternativa sobre QV (classes mais

elevadas)
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10.12.6

10.12.6.1

Património

Mapa 6.1 – Património (situação de referência)
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10.12.6.2

Mapa 6.2 – Património (projeto em fase de estudo prévio)
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10.12.6.3

Mapa 6.3 – Património (visibilidade do terreno da área prospetada)
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10.12.7

Ambiente Sonoro
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10.12.8

Planta de Condicionamentos
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10.13

Elementos de projeto em formato vetorial georeferenciado

Os elementos do projeto de execução em formato vetorial georeferenciado serão disponibilizados à
autoridade de AIA.
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