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INTRODUÇÃO

A empresa ATBERG - Eólicas do Alto Tâmega e Barroso, Lda., cuja atividade compreende a
promoção, construção e exploração de parques eólicos, pretende proceder à desativação dos três
aerogeradores existentes (800 kW) e respetiva substituição, através da construção e exploração de
um aerogerador com igual potência instalada, cujo objetivo é o aproveitamento de uma fonte
renovável energia (vento) para produção de eletricidade, mantendo as principais estruturas
existentes (subestação, posto de corte, acessos e linha elétrica de interligação propriedade da EDP
Distribuição).
A energia produzida no aerogerador de reequipamento será transportada até à subestação
existente (do parque eólico em funcionamento e em exploração), mediante valas de cabos
subterrâneos. A interligação do projeto será feita na linha elétrica central de Covas do
Barroso/Soutelo de Matos no apoio n.º 46, utilizando-se para o efeito a linha elétrica de
interligação existente, associada ao parque eólico (PE) da Bulgueira.
Após análise, a Agência Portuguesa do Ambiente emitiu parecer, relativo à necessidade de sujeição
ao procedimento de AIA.
O Estudo de Impacte Ambiental do reequipamento do parque eólico (PE) da Bulgueira foi elaborado
de acordo com a legislação portuguesa em vigor, nomeadamente com o disposto no Decreto-lei n.º
151-B/2013, de 31 de outubro (transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2011/92/UE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro de 2011), alterado pelo Decreto-Lei n.º
152-B/2017, de 11 de Dezembro (transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º
2014/52/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Abril de 2014), que estabelece o
regime jurídico da avaliação de impacte ambiental dos projectos públicos e privados susceptíveis
de produzirem efeitos significativos no ambiente.
O projeto de reequipamento do PE da Bulgueira apresenta-se em fase de estudo prévio.
Neste contexto, a STRIX, Lda. realizou para o promotor do projeto o Estudo de Impacte Ambiental
do projeto de reequipamento do PE da Bulgueira, localizado na freguesia de Santa Marinha,
concelho de Ribeira de Pena e União das freguesias de Pensalvos e Parada de Monteiros, no
concelho de Vila Pouca de Aguiar.
O estudo de impacte ambiental foi elaborado durante o período compreendido entre maio e
outubro e 2020. Após receção, pelo proponente, do ofício da APA com a referência n.º S003498202101-DAIA.DAP, o mesmo foi alterado entre 01/02/2021 e 22/02/2021 para acomodar as
alterações solicitadas.
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1.1

ANTECEDENTES DO PROJETO E EIA

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 mais moderno e
eficiente, mantendo-se obviamente a potência presentemente instalada (2,4 MW).
O PE 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 PE 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).
Foi determinada a análise caso a caso, para verificar a necessidade de sujeição ao procedimento de
avaliação de impacte ambiental (AIA), à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), enquanto
autoridade compentente, 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).
Em data posterior, a Agência Portuguesa do Ambiente emitiu parecer (referência: S019755202003-DAIA.DAP; datado de 17 de abril de 2020), após análise caso a caso, relativo à
necessidade de sujeição ao 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.
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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, considerase 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)
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.
“iii) Não estando abrangidos pelos limiares fixados, nem se localizando em área sensível,
sejam considerados, por decisão da entidade licenciadora ou competente para a
autorização do projeto nos termos do artigo 3.º, como suscetíveis de provocar impacte
significativo no ambiente em função da sua localização, dimensão ou natureza, de acordo
com os critérios estabelecidos no anexo III;”
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2

PARQUE EÓLICO EXISTENTE DA BULGUEIRA

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 extensão do traçado localiza-se na freguesia de Santa Marinha, concelho de Ribeira de
Pena.
O PE está equipado com três aerogeradores iguais, fabricante NORDEX, tipo N50, localizados
sensivelmente acima da cota 1 000m, 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 1 – Enquadramento do parque eólico da Bulgueira existente. Sem escala. Orientação
aproximada oeste – este. Fonte: proponente
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Na Tabela 1 apresentam-se as coordenadas de localização das diferentes componentes do atual
parque.
Tabela 1 – 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

AG3

34 597.71

206 594.92

Edifício de comando

34 557.96

206 663.84

Subestação

34 570.77

206 651.56

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.
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 PE da
Bulgueira.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO

3.1

LOCALIZAÇÃO DO PROJETO

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 regional da área em estudo
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Em anexo é apresentada cartografia em A3 com a implantação dos elementos 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 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).

3.2

PRINCIPAIS COMPONENTES

3.2.1

Parque Eólico

O projeto vai utilizar a subestação, o posto de comando, a linha elétrica de interligação e as valas
de cabos existentes. A energia produzida será integralmente introduzida na rede elétrica de
distribuição de acordo com a legislação vigente, prevendo-se que a produção anual estimada seja
de 8,1 GWh/ano.
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.
O aerogerador é constituído por um rotor, uma caixa multiplicadora e um gerador elétrico situados
no alto de uma torre com 91 m de altura, montado sobre um maciço de betão armado.
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O rotor com 117 m de diâmetro (Figura 3) é constituído por três pás construídas em resinas de
poliéster reforçado com fibra de vidro.

117,0
m

149,5m

91 m

Ø4m

Figura 3 – Esquema geral do Aerogerador

A implantação da torre é feita aproveitando para o efeito parte da plataforma associada ao
aerogerador central existente.
A nacelle monta-se sobre uma base tubular troncocónica galvanizada/metalizada e pintada de
branco, que aloja no seu interior, a unidade de controlo do sistema.
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As vias de serviço, que irão permitir o acesso na área do empreendimento, e a plataforma
destinada ao suporte do aerogerador, são constituídas por pavimentos com fundações diretas.
A implantação do aerogerador é feita com o auxílio de uma grua colocada numa plataforma
edificada para o efeito, que elevará as peças que constituem a torre tubular seguidamente, a
nacelle e finalmente o rotor do aerogerador com todos os seus componentes mecânicos
previamente montados em terra.
A segurança do sistema é assegurada pela utilização de equipamento rigorosamente selecionado,
cujas especificações cumprem os parâmetros de segurança estabelecidos internacionalmente.
Adicionalmente, são delineados rigorosos programas de vigilância e controle de forma a detetar
atempadamente qualquer anomalia.
Relativamente aos acessos ao local do projeto, considera-se que os caminhos existentes são
adequados tendo em vista as ações de construção a realizar (ver mapa em anexo). Na área de
implantação do projeto prevê-se a beneficiação pontual do acesso principal a utilizar (a definir pelo
proponente).

3.2.2

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.

3.2.2.1 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. A linha elétrica de interligação, a 60 kV, tem uma
extensão aproximada de 930 m (com origem no parque eólico e que liga à linha elétrica central de
Covas do Barroso/Soutelo de Matos no apoio n.º 46).
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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 utilizada
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.

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)
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3.2.2.2 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.

3.3

PRINCIPAIS AÇÕES DO PROJETO

As ações de projeto referidas seguidamente dizem respeito às duas principais fases consideradas,
designadamente a fase de construção e a fase de exploração do projeto de reequipamento do PE
da Bulgueira.
O período estimado para a fase de construção do parque eólico é de cerca de seis meses.

1

2

4

3

5

6
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9
8

Figura 6 — Etapas da edificação dos aerogeradores

Fase de Construção (etapas principais)
▪

Beneficiação pontual dos caminhos de acesso às infraestruturas;

▪

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.

Fase de Exploração
▪

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.

A terceira fase do projeto corresponde à Fase de Desativação. Esta é da responsabilidade do
proponente, que reporá as condições iniciais do local aquando da sua implantação. Esta atividade
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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 camada superficial da fundação (50 cm) e a
reposição da situação anterior à instalação do projeto.
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CARATERIZAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO

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).
A principal via rodoviária de acesso à localidade de Trandeira é o caminho municipal 1154, que se
acede a partir da EN206.
Sempre que possível 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.

Caracterização ambiental inicial
No que à biodiversidade diz respeito, a área de estudo (50 m em torno dos elementos do
projeto) localiza-se numa zona montanhosa dominada por matos, encontrando-se, em grande
parte, naturalizada. Os valores mais relevantes para a conservação no que diz respeito a vegetação
correspondem aos habitats de interesse comunitário: 4030pt3 - Charnecas secas europeias,
4020pt2* - Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix *, 8230pt3 Rochas siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo albi-Veronicion dillenii,
91E0pt2 - Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)* e 6220pt4 - Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea*.
Relativamente à flora, estão potencialmente presentes na área de estudo 275 espécies, sendo que
a presença de 73 espécies foi confirmada em campo. As famílias florísticas mais bem
representadas na área são a Asteraceae, Poaceae e a Fabaceae. O elenco florístico da área engloba
um total de 26 espécies com interesse para a conservação (espécies RELAPE), sendo que a
presença de apenas uma foi confirmada em campo, a giesta-branca (Cytisus multiflorus), no
corredor da linha existente.
O elenco avifaunístico indica a presença potencial de 108 espécies para a área de estudo, tendose confirmado a presença de 21 espécies durante o trabalho de campo. De entre as espécies de
aves elencadas para a área de estudo contam-se 14 que se encontram ameaçadas: nove espécies
classificadas como “Vulnerável”, noitibó-cinzento (Caprimulgus europaeus), bútio-vespeiro (Pernis
apivorus), açor (Accipiter gentilis), esmerilhão (Falco columbarius), falcão-peregrino (Falco
peregrinus), cartaxo-nortenho (Saxicola rubetra), chasco-ruivo (Oenanthe hispanica), cruza-bico
(Loxia curvirostra) (população residente) e escrevedeira-amarela (Emberiza citrinella); três
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classificadas

como

“Em

perigo”,

tartaranhão-caçador

(Circus

pygargus),

melro-das-rochas

(Monticola saxtilis) e petinha-ribeirinha (Anthus spinoletta) (população reprodutora); e duas cuja
população residente se encontra “Criticamente em perigo” e a população invernante é classificada
como “Vulnerável”, o tartaranhão-cinzento (Circus cyaneus) e o milhafre-real (Milvus milvus).
A mamofauna está potencialmente representada por 22 espécies, sendo que durante a saída de
campo foi possível confirmar a presença de duas espécies de mamíferos: raposa (Vulpes vulpes), e
coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus). De entre as espécies potenciais para a área de estudo contase uma espécie classificada como “Em perigo”, o lobo (Canis lupus); e três espécies classificadas
como “Vulneráveis”: o morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum), o gato-bravo
(Felis sylvestris) e a toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus).
A herpetofauna da área de estudo é potencialmente representada por 11 espécies de anfíbios e
10 espécies de répteis. Durante a saída de campo foi apenas confirmada a presença de uma
espécie de réptil: lagartixa-ibérica (Podarcis hispanica). De entre as espécies de herpetofauna
elencadas uma encontra-se ameaçada: a salamandra-lusitânica (Chioglossa lusitanica) que está
classificada como “Vulnerável”.
No que toca ao fator ambiental território, estão em vigor o Plano Diretor Municipal de Ribeira de
Pena, o Plano Diretor Municipal de Vila Pouca de Aguiar, o Plano Regional de Ordenamento Florestal
de Entre Douro e Minho e o Plano Regional de Ordenamento Florestal de Trás-os-Montes e Alto
Douro.
Relativamente ao PDM em vigor, na Planta de Ordenamento, o projeto está proposto para área
classificadas maioritariamente como solo rural, Espaço florestal e subcategoria de área florestal e
silvopastoril de produção (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),
A Lei prevê determinadas situações que constituem servidões e restrições de utilidade pública. Na
área de implantação do parque eólico encontram-se as seguintes servidões:
▪

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 de incêndio florestal.
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Na área de estudo, no que respeita à ocupação e uso do solo, foram identificadas seis classes:
▪

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 pinheirobravo e pinheiro-de Monterey. O sob coberto destas manchas florestais alternam entre
zonas limpas de vegetação e áreas de matos ocupadas por queiró e urze-branca;

▪

Matos - existem áreas dominada por urze-branca, assim como áreas dominadas por
carqueja, sendo que por vezes estas se encontram pontuadas por afloramentos rochososo
de natureza quartzítica. Estão ainda presentes pequenas áreas de matos dominados por
lameirinha em zona com maior humidade;

▪

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;

▪

Linha de água - A linha de água que atravessa o corredor da linha elétrica apresenta em
parte uma galeria ripícola consolidada dominada por bétulas. Sendo que 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;

▪

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.

Do ponto de vista da paisagem, área de estudo inscreve-se na Unidade de Paisagem nº 14 –
Terras de Basto1, integrada no Grupo B - Montes entre Larouco e o Marão - das Unidades de
Paisagem em Portugal Continental.
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 que corresponde uma diversidade visual reduzida. A maior
qualidade visual está associada aos vales e zonas mais acidentadas.
Atualmente, as povoações situadas na envolvente próxima já estão familiarizadas com a presença
dos 3 aerogeradores na cumeada onde se localiza o PE da Bulgueira e apresentam um afastamento

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.

1
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que determina que os aerogeradores, quando visíveis, não sejam o elemento dominante da
paisagem. Por outro lado, a apreciação estética dos aerogeradores 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 localização topográfica do observador permite minimizar a leitura do(s) equipamento(s), sendo
muito semelhante os resultados alcançados para a situação de referência (3 aerogeradores
existentes) comparativamente à situação com o novo aerogerador. É francamente notória a baixa
qualidade e 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 das zonas mais declivosas e menos secas oferecem.
Em termos do solo, a área do PE enquadra-se, geologicamente, na Zona de Galiza Trás-os-Montes.
Na área de implantação do projeto ocorre a presença de filitos, quartzitos e mais distante do local
do Projeto, os granitos.
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 NNESSW, 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.
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
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 encontra-se no concelho de Vila Pouca de Aguiar, distrito de Vila Real, onde se
encontram identificadas 23 ocorrências minerais.
No respeita ao fator ambiental água, a área em estudo enquadra-se na região hidrográfica do
Douro (RH3), uma região hidrográfica internacional com uma área total de 19.218 km 2, em
Portugal, e que inclui as bacias hidrográficas do rio Douro e das ribeiras de costa, incluindo as
respetivas águas subterrâneas e águas costeiras adjacentes.
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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.
No âmbito do clima, a precipitação total na região onde se insere o projeto varia entre os 1 200 e
os 1 400 mm. A região apresenta temperaturas médias compreendidas entre os 10,0 ºC e os 12,5
ºC, sendo que: as 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; verifica-se
uma 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. A qualidade do ar na área e período de estudo (2014 a 2018) foi na generalidade dos
dias “médio” a “bom”.
A população residente nos concelhos de Ribeira de Pena e Vila Pouca de Aguiar, assim como nas
freguesias abrangidas pelo projeto, diminuiu entre 2001 e 2011. No período compreendido entre
2012 e 2019, as estimativas existentes indicam uma continuação dessa tendência, associada a um
decréscimo da população residente na NUTIII Alto Tâmega e nos concelhos de Ribeira de Pena e de
Vila Pouca Aguiar.
No período temporal analisado (2012-2019) verifica-se após consulta dos dados disponibilizados
pelo Instituto Nacional de Estatatística que a população na freguesia e concelho onde se insere o
projeto tem envelhecido desde o último período censitário.
O saldo migratório em 2011 era negativo na região do NUTIII Alto Tâmega e 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. 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.
A taxa de desemprego entre 2001 e 2011 nas zonas geográficas abrangidas pelo projeto denotam
um aumento com exceção da freguesia de Santa Marinha e da freguesia de Parada dos Monteiros.
A taxa de atividade na NUT III e concelhos em estudo apresentou uma variação pouco expressiva
entre 2001 e 2011 no sentido crescente, verificando-se uma redução significativa nas freguesias de
Pensalvos e de Parada dos Monteiros.
A 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.
No que respeita à dinâmica económica da NUTIII Alto Tâmega, verifica-se que o valor acrescentado
bruto (VAB) mais elevado em 2008 e 2015 registava-se na atividade económica da “Comércio por
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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”.
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 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%).
No que respeita ao ambiente sonoro existente, verificou-se que os níveis sonoros que
caracterizam o ruído ambiente são inferiores aos limites máximos estabelecidos, nomeadamente no
que respeita ao critério de Exposição Máxima.
Relativamente ao património arqueológico foram individualizadas várias áreas dentro e fora do
projeto de reequipamento onde foram previamente definidos trabalhos de prospeção e de
recolha de informação bibliográfica. Na área de projeto do Parque Eólico foi inventariada 1
ocorrência patrimonial: Via Parada de Monteiros – Alfarela de Jales (n.º 1), não tendo sido
identificado durante os trabalhos de campo.
A via Parada de Monteiros/Alfarela de Jales não tem classificação oficial (Monumento Nacional,
Imóvel de Interesse 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).

RESUMO NÃO TÉCNICO / EIA DO PROJETO DE REEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA BULGUEIRA /Fevereiro 2021 / pág. 21

Página propositadamente deixada em branco

pág. 22 / Fevereiro 2021 / EIA DO PROJETO DE REEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA BULGUEIRA / RESUMO NÃO TÉCNICO

5

IMPACTES POSITIVOS

O acesso principal ao projeto será beneficiado pontualmente. Tal ação constituirá um impacte
direto positivo do projeto, uma vez que facilitará o acesso a uma área potencial de produção
florestal, facilitando também o acesso em caso de incêndio rural. A redução do número de
infraestruturas (desativação e desmontagem de aerogeradores e postos de transformação)
permitirá recuperar uma área atualmente artificializada.
Como consequência da operação do projeto e da produção de energia elétrica a partir de uma fonte
de energia renovável e não poluente, verificar-se-á um conjunto de impactes positivos associados
aos fatores ambientais ar e clima e bens materiais. Sobre o ar e clima verifica-se um impacte
positivo significativo, pois envolve o aproveitamento de um recurso natural continuamente
renovável, com implicações diretas na diminuição da produção de eletricidade a partir de
combustíveis fósseis não renováveis, o que significa uma redução na quantidade de poluentes
atmosféricos emitidos e responsáveis pelos fenómenos da chuva ácida (Ex.: óxidos de enxofre
(SOx); óxidos de azoto (NOx) e do efeito de estufa (como o dióxido de carbono — CO2).
Uma vez em fase de exploração, este empreendimento contribuirá para o País diminuir a sua
dependência energética de energia importada e produzida à custa da queima de combustíveis
fósseis em centrais termoelétricas. A produção de energia recorrendo a energias renováveis
permitirá a economia de recursos não renováveis importados, o que se reverterá na retenção de
divisas para o País.
Nesse âmbito, o projeto contribuirá para o cumprimento dos objetivos presentes Plano Nacional de
Energia e Clima 2030 e a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas. A exploração
do projeto em avaliação contribuirá para a diminuição, comparativamente a meios de produção de
energia elétrica convencionais, da emissão de gases com efeito de estufa, contribuindo dessa
forma para os objetivos nacionais e internacionais nesse domínio.
A possibilidade de criação de emprego local (temporário, direto e indireto) nas diversas fases do
projeto contribuirá essencialmente para a economia familiar local.
Do ponto de vista socioeconómico, a implantação do projeto vem ainda influenciar positivamente a
economia do concelho onde serão implantadas as infraestruturas, através da manutenção do
pagamento ao município de uma proporção da faturação anual do mesmo, o que constitui uma
importante fonte de receitas, influenciando assim indiretamente a qualidade de vida das
populações. É também de esperar que alguns sectores do comércio (restauração e comércio de
materiais de construção, por exemplo) sejam valorizados pelo empreendimento, embora com
particular incidência na fase de construção.
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6

IMPACTES NEGATIVOS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Os impactes negativos estão, na generalidade dos casos, associados às fases de construção e
exploração do projeto. Todavia, a redução do número de aerogeradores propostos, passando de 3
posições (projeto existente a desativar – alternativa nula) para 1 posição (projeto de
reequipamento), associada à recuperação das áreas atualmente intervencionadas, mantendo a
potência instalada, permitirá reduzir a extensão e dispersão de infraestruturas e logo a magnitude
da generalidade dos impactes negativos associados à manutenção do projeto existente.
Adicionalmente, a adoção das medidas de mitigação propostas deverá reduzir a significância
desses impactes.
No âmbito do fator ambiental biodiversidade, a generalidade dos impactes identificados é de cariz
negativo. No caso da flora e vegetação, os impactes mais importantes dão-se durante a fase de
construção,

resultando

na

destruição

de

vegetação

devido

à

desmatação,

escavação

e

terraplenagem para implantação/desmonte das estruturas de projeto. Este será um impacte pouco
significativo a significativo, no caso em que sejam afetados habitats naturais prioritários. Os
restantes impactes na fase de construção e os impactes na fase de exploração deverão ser pouco
significantes.
No que diz respeito à fauna, da fase de construção irão decorrer impactes de perda de habitats
devido à destruição de vegetação, contudo esta destruição será localizada e em pequenas áreas,
sendo por isso este um impacte pouco significativo. Das obras irá decorrer a perturbação da fauna
presente na envolvente, mas prevê-se que este será um impacte minimizável e pouco significativo.
Os principais impactes para a fauna proveem da fase de exploração e dizem respeito à mortalidade
de aves e morcegos e efeito de exclusão de aves, morcegos e lobo. A mortalidade num parque
eólico decorre da colisão de aves e morcegos com as turbinas e de barotrauma de morcegos
(devido à pressão existente na parte de trás das pás durante a rotação). A mortalidade de aves e
morcegos associada ao projeto é um impacte pouco significativo, quando afeta espécies mais
comuns, e significativo, quando afeta espécies ameaçadas.
Dos

impactes

negativos

esperados

na

fase

de

construção

do

projeto

destacam-se

adicionalmente os seguintes:
▪

Território – a instalação da infraestrutura e a localização, embora temporária do estaleiro,
afetam a ocupação atual uma vez que implicará a ocupação de uma área de solo rural,
aumentando as superfícies compactadas; durante a fase de construção serão levadas a
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cabo ações que implicam diretamente com a ocupação do solo,

nomeadamente

desmatação, modelação de terrenos, terraplanagens ou construção.
▪

Paisagem – intrusão visual em resultado da circulação e trabalho da maquinaria pesada –
na instalação da plataforma de montagem do aerogerador e na abertura das suas
fundações, assim como a beneficiação pontual de acessos e atividades de desmontagem
dos aerogeradores existentes.

Dos

impactes

negativos

esperados

na

fase

de

exploração

do

projeto

destacam-se

adicionalmente os seguintes:
▪

Território:
o

o parque eólico ocupará áreas previstas de ocupação florestal e silvopastoril de
produção. Contudo, a substituição de três por um aerogerador melhora o regime de
escorrência e as condições de infiltração no solo das águas pluviais. Por outro lado,
não ocorre recuperação do fundo de fertilidade dos solos. Contudo, estas
interferências mostram-se pouco relevantes, pelas muito reduzidas áreas em
questão e pela possibilidade de minimização;

o

a área afeta ao projeto impede os usos anteriores mas duma forma muito
localizada. Por outro lado, os terrenos alterados, sendo recuperados nas áreas
marginais e de taludes, permitirão restabelecer o contínuo de ocupação do solo ao
nível do estrato herbáceo e arbustivo;

▪

Paisagem
o

a presença visual do novo elemento a implantar, próximo da localização do atual
aerogerador central, 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, apesar da sua dimensão, não
acarreta maior impacte mesmo na envolvente mais próxima

Os impactes principais, para o funcionamento do projeto, no que concerne a componente acústica
do ambiente (ambiente sonoro), têm magnitude nula, para a Situação Atual (3 aerogeradores) e
para o Projeto de Reequipamento (1 aerogerador), sendo os impactes, para ambas as situações,
sem significância. Os impactes são negativos, diretos e não se prevê a ocorrência de impactes
cumulativos, concluindo-se, da análise realizada, o cumprimento de todos os critérios legais
aplicáveis para a configuração atual e futura do Parque Eólico.
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6.1

Medidas de Mitigação

É sobre os fatores ambientais biofísicos (nomeadamente a biodiversidade, a geologia e solos, o
ambiente sonoro e os recursos hídricos) que incidem a generalidade dos impactes negativos como
consequência das ações que decorrem durante a construção do projeto. Destas ações podem ser
destacadas o funcionamento do estaleiro, com a circulação de maquinaria e veículos afetos à obra,
a operação de desmatação do terreno e a escavação das fundações para a colocação das sapatas
dos aerogeradores. Muitos dos impactes considerados mais relevantes durante esta fase referemse, nomeadamente, aos fatores ambientais biodiversidade (com a potencial afetação de espécies
protegidas), ar e clima (com o possível aumento da concentração de partículas em suspensão),
ambiente sonoro (com um acréscimo de ruído provocado pelos trabalhos de escavação e por todas
as estruturas e máquinas afetas à obra) e solo (através de possíveis perdas de solo por erosão e
compactação).
Após a identificação dos impactes negativos considerados mais relevantes propôs-se, no âmbito do
Estudo de Impacte Ambiental, um leque de Medidas de Mitigação, das quais se enumeram as
apresentadas abaixo.

6.1.1

Tempo de execução da obra

Todas as ações a efetuar durante a fase de construção, nomeadamente a implantação do estaleiro
e frentes de obra, a circulação de maquinaria e pessoal afeto à obra, a preparação e desmatação
do terreno, a abertura de valas e outros trabalhos de construção deverão restringir-se no tempo e
no espaço, ao estritamente necessário.

6.1.2

Recuperação paisagística

Terminada a fase de construção, todas as áreas intervencionadas deverão ser alvo de recuperação
de modo a repor a situação próximo da situação de referência atual, nomeadamente, deverão ser
adotadas medidas de recuperação paisagística dos estaleiros e das zonas concessionadas.

6.1.3

Gestão de resíduos

Neste contexto, assinala-se ainda a importância da implementação do Plano de Gestão de Resíduos
que integra o EIA. Este plano deverá seguir as normas estipuladas na legislação em vigor de forma
a preconizar a disposição final dos resíduos produzidos durante a fase de construção, tais como os
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resíduos provenientes da desmatação do terreno, os óleos usados provenientes dos veículos e
equipamentos utilizados no decorrer da obra assim como embalagens e produtos necessários, e os
resíduos decorrentes do normal funcionamento do estaleiro.

6.1.4

Localização de aterros ou escombreiras

Os volumes de terras resultantes dos trabalhos de escavação das valas deverão ser repostos no
local de uma forma homogénea, nomeadamente junto à base de cada aerogerador. Caso não seja
possível a sua reposição, deverá ser-lhes dado um destino final, em articulação com a Câmara
Municipal, não devendo ser permitida a criação de zonas de escombros.

6.1.5

Movimentação de maquinaria

As movimentações de maquinaria pesada devem ser limitadas ao estritamente necessário para
evitar maiores perturbações da flora e vegetação presentes no local, devendo ser planeada a
recuperação paisagística das possíveis áreas afetadas.

6.1.6

Época do ano para construção

No que respeita à fauna em geral, e em particular à avifauna, os impactes relacionados com a
construção estão relacionados essencialmente com a época durante a qual se desenvolverão os
trabalhos. A minimização dos impactes sobre a fauna, em termos de perturbação e afastamento,
causados durante a fase de construção do projeto, poderá ser conseguida através do adequado
planeamento das intervenções. Assim, as intervenções que impliquem maior perturbação deverão
ser executadas fora dos períodos de reprodução do lobo (abril a agosto) e da maioria das aves com
estatuto de proteção potencialmente presentes na área (março a agosto).

6.1.7

Património

A fase de construção deverá ter acompanhamento arqueológico, incluindo a fase de desmatação,
registando as estruturas identificadas e eventuais vestígios.
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6.2

Planos de Monitorização

De acordo com o regime jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), disposto no Decreto-Lei
n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, o
Estudo de Impacte Ambiental (EIA) deve incluir também as diretrizes de monitorização, “…
identificando os parâmetros ambientais a avaliar, as fases do projeto nas quais irá ter lugar e a sua
duração, bem como a periodicidade prevista para a apresentação dos relatórios de monitorização à
autoridade de AIA”.
No EIA são propostos planos de monitorização para o fator ambiental biodiversidade.
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7

IMPACTES CUMULATIVOS

No âmbito do fator ambiental biodiversidade, componente fauna, considera-se existirem
potenciais efeitos negativos cumulativos, maioritariamente pouco significativos. 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,
nomeadamente aquelas previstas no âmbito do aproveitamento hidroelétrico do Alto Tâmega.
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. Para além dos 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 registados dois episódios de mortalidade, nomeadamente com picançoreal (Lanius senator) e estorninho-preto (Sturnus unicolor).
Em conjunto com as outras estruturas existentes e pelo disposto anteriormente, considera-se que
os impactes cumulativos terão, na sua maioria, natureza negativa, ocorrência provável, magnitude
moderada, irreversíveis, de duração permanente e incidência local ou regional (no caso de serem
afetadas espécies migradores), podendo por isso ser classificados como pouco significativos (para
as espécies sem estatuto de ameaça) ou significativos (para as espécies ameaçadas).
Considera-se 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).
No que respeita ao fator ambiental território, o projeto em análise terá impactes cumulativos com
outros parques eólicos na envolvente, no que respeita à redução da área do projeto existente pela
desmontagem dos três aerogeradores e substituição por um único (sentido positivo), beneficiação
de acessos contribuindo para uma melhor gestão da área natural existente, prevenção e combate a
incêndios (sentido positivo) e ocupação de solo rural (sentido negativo).
A um nível global, este projeto contribuirá, como outros do mesmo género, para um efeito
indiretamente positivo sobre o clima (fator ambiental ar e clima), mitigação das alterações
climáticas e a qualidade do ar ambiente, reduzindo progressivamente a necessidade ao nível
nacional de recorrer continuamente à queima de combustíveis fósseis para a produção de
eletricidade. Contribuirá igualmente para o cumprimento dos objetivos delineados no Plano
Nacional de Energia e Clima 2030 e a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas.
Em conjunto com as outras estruturas existentes, no âmbito dos fatores ambientais população e
bens materiais (socioeconomia), considera-se que os impactes cumulativos terão, na sua
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maioria, um sentido positivo, por contribuir para a receita do município e para a redução da
dependência energética a nível nacional (com menor importação de energia).
A presença de vários parque eólicos nas imediações do PE da Bulgueira e a qualidade visual da
paisagem, determinam que o maior impacte seja de ordem visual. Apesar de atualmente ser
constituído por apenas 3 aerogeradores, pela proximidade em relação aos parques eólicos
existentes na envolvente, integra um núcleo relativamente vasto de aerogeradores. Em conjunto
com as estruturas existentes e considerando que o PE da Bulgueira já existe (3 aerogeradores de
menor dimensão), considera-se que para as relações visuais, e no que respeita à quantidade vs
dimensão, o reequipamento do parque objeto de estudo não é significativo para a qualidade cénica
da paisagem atual.
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8

ANEXOS

8.1

Mapa 1.1 – Enquadramento Administrativo Regional
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8.2

Mapa 1.2 – Enquadramento Administrativo Local
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