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1. INTRODUÇÃO 

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

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

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

 APA: Dr.ª Cristina Sobrinho (consulta pública) 

 APA/ARH Norte: Eng. Sérgio Fortuna 

 APA/DGA: Eng.ª Margarida Guedes 

 Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF): Eng.ª Cristina Costa 

 Direção-Geral do Património Cultural (DGPC): Dr.ª Alexandra Estorninho 

 Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG): Dr. Narciso Ferreira 

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR Norte): Eng.ª Andreia Cabral 

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

 Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte) 

 Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves (CEABN): Arq. João Jorge e Arq.ª Francisca Aguiar Pinto 

Apesar de ter sido nomeada a ARS-Norte, até à data de fecho do presente documente, não foi enviada a 
nomeação do técnico que iria representar essa entidade na CA, pelo que o fator ambiental saúde humana 
não será apresentado na presente avaliação. 

No que se refere à tipologia do projeto, a mesma está definida no ponto 3i, do Anexo II, do diploma 
mencionado, respeitante a “Aproveitamento da energia eólica para produção de eletricidade”. 

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

 Resumo Não Técnico 

 Relatório Ambiental 

 Desenhos 

 Anexos 

 Aditamento 

 Elementos complementares 

O EIA foi elaborado pela empresa Sinergiae Ambiente Lda., em parceria com a “Greenplan, Lda. Projeto e Estudos para 
o Ambiente” e “GIBB Portugal - Consultores de Engenharia, Gestão e Ambiente, S.A.”. O EIA foi elaborado entre junho 
de 2020 e junho de 2021. 
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2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

O procedimento de avaliação de impacte ambiental contemplou o seguinte: 

1. Instrução, a 17/02/2021, do procedimento e nomeação da Comissão de Avaliação. 

2. Realização, a 07/04/2021, de reunião com o proponente e consultor para apresentação do projeto e do 
EIA à CA. 

3. Apreciação da Conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), da documentação adicional e 
consulta do estudo prévio: 

- Foi considerada necessária a apresentação de elementos adicionais, os quais foram submetidos pelo 
proponente sob a forma de Aditamento ao EIA; 

- Após análise deste documento, foi considerado que o mesmo, de uma maneira geral, dava resposta 
às lacunas e dúvidas anteriormente identificadas pelo que o EIA foi declarado conforme a 
13/07/2021; 

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

4. Abertura de um período de Consulta Pública, ao abrigo do artigo 15.º Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 
de outubro, na atual redação, que decorreu de 20 de julho a 30 de agosto de 2021. 

5. Solicitação de parecer específico à Associação de Municípios Parque das Serras do Porto. O parecer 
recebido encontra-se em anexo e foi analisado e integrado no presente parecer. 

6. Realização, a 10/09/2021, da visita de reconhecimento ao local de implantação do projeto, onde 
estiveram presentes alguns representantes da CA, do proponente, da equipa projetista e da equipa que 
elaborou o EIA.  

7. Apreciação ambiental do projeto, com base na informação disponibilizada no EIA e respetivo Aditamento, 
tendo em conta as valências das entidades representadas na CA e ponderados todos os fatores em 
presença, incluindo os resultados da participação pública. 

8. Elaboração do Parecer Final da CA, que visa apoiar a tomada de decisão relativamente à viabilidade 
ambiental do projeto. 

 

3. O PROJETO 

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

3.1 ANTECEDENTES 

Inicialmente, em sede deste procedimento de AIA, o projeto era constituído por três Subparques, Subparque 
Carlinga A, Carlinga B e Carlinga C e linhas elétricas associadas, como apresentado na figura seguinte.  
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Representação esquemática do projeto Parque Eólico Carlinga e Linhas Elétricas Associadas 
Fonte: EIA inicialmente apresentado 

 

Os três Subparques previam no total a instalação de 15 aerogeradores, sendo que foram estudadas mais três 
posições suplentes no Subparque Carlinga A. Estas apenas seriam consideradas em caso de supressão de 
alguma máquina em qualquer um dos Subparques. 

Já com o procedimento de AIA em curso, a DGEG emitiu um parecer desfavorável ao Subparque Carlinga C, 
tendo sido justificado que o “parque eólico na atual proposta irá interferir na regular atividade destas 
explorações e limitará eventuais futuras ampliações, numa área destinada em PDM para exploração de 
recursos geológicos” e ainda por se tratar de “pedreiras que utilizam substâncias explosivas no desmonte da 
pedra, o cumprimento das zonas defesa definidas por diversas legislações, torna incompatível aliar as 
explorações de pedreira com a presença de um parque eólico nas imediações”. 

Face ao exposto, o promotor procedeu a uma análise económica e custo-benefício, tendo considerado ser 
viável a construção do Parque Eólico Carlinga, abandonando-se por completo o Subparque Eólico Carlinga C, 
e respetiva linha elétrica de evacuação Subparque Carlinga C –> Subparque Carlinga B, como representado 
na figura seguinte. 

 

Representação esquemática do projeto Parque Eólico Carlinga e Linhas Elétricas Associadas 

Fonte: EIA apresentado 

A nova configuração do Parque Eólico Carlinga prevê a instalação de 10 aerogeradores, distribuídos nos 
Subparques Carlinga A e B, e ainda são estudadas as três posições suplentes no Subparque carlinga A. 

A configuração da Linha Aérea de Muito Alta Tensão (LAMAT) “Carlinga A→Recarei” a 220 kV emerge da 
necessidade de projetar uma linha de condução eficiente, procurando minimizar-se a extensão (e respetivas 
perdas) dentro dos constrangimentos territoriais, ambientais e técnicos, nomeadamente por parte da REN 
que, segundo as suas normas, não permite efetuar ligações em T ou 𝜋 com linhas existentes, de forma a 
reduzir o impacte ambiental e o investimento. A subestação de Recarei, possui enorme densidade de linhas 
convergentes, aumentando assim os constrangimentos de desenho de um novo corredor, de acesso, a que 
se somam a presença de Áreas Sensíveis a poente e sul (Paisagem Protegida Parque das Serras do Porto e 
RN2000) e a enorme densidade edificada e de infraestruturas a norte e nascente. 

Tendo em consideração o acima exposto, culminou-se com a atual configuração do projeto que engloba dois 
Subparques, uma linha aérea interna de interligação a 60 kV, e uma linha elétrica a 220 kV de ligação à rede 
elétrica nacional, que serão alvo de avaliação no presente procedimento. 
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3.2 LOCALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO 

O Parque Eólico Carlinga e Linhas Elétricas Associadas abrange os concelhos de Paredes, Penafiel e Valongo, 
distribuído pelas freguesias mencionadas na figura que se segue. 

 

Concelhos e freguesias atravessados pelo Parque Eólico “Carlinga” e respetivas linhas 
elétricas de ligação à rede nacional 
Fonte: EIA 

O projeto interseta “Áreas Sensíveis”: Zona Especial de Conservação de Valongo (PTCON0024), numa 
extensão de cerca de 1,19 km da parte terminal da ligação da linha elétrica, a 220 kV à subestação de Recarei; 
e a Paisagem Protegida Regional Parque das Serras do Porto, gerida pela Associação de Municípios Parque 
das Serras do Porto, sobrepondo-se com a linha elétrica, a 220 kV do Subparque Carlinga A e a subestação 
de Recarei entre os 1,18 e 2,34 km e entre 8,77 e 9,36 km. 

No que respeita a outros parques eólicos existentes na envolvente do projeto (buffer de 10 km), de referir a 
cerca de 1,6 km, a sudeste da área de estudo, o Parque eólico da Serra da Boneca (com 7 aerogeradores). 
Foram ainda identificados os parques eólicos de Zonda (em processo de licenciamento), Sebolido, Arcipreste, 
Senhora do Castelo I e II e Tendais. 

3.3 OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

O projeto do Parque Eólico Carlinga e Linhas Elétricas Associadas tem como objetivo a produção de energia 
elétrica a partir de uma fonte renovável e não poluente - o vento, contribuindo para a diversificação das 
fontes energéticas do país, e para o cumprimento dos compromissos assumidos pelo Estado Português, no 
que diz respeito à produção de energia a partir de fontes renováveis e à redução em mais de 45% da emissão 
de gases com efeito de estufa até 2030. 

Para o efeito, o projeto prevê a instalação de 10 aerogeradores, com uma potência unitária de 6,0 MW, o 
que corresponde a uma potência total instalada de 60 MW, com os quais se estima produzir cerca de 
138 GWh/ano. 
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3.4 CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 

O projeto do Parque Eólico Carlinga consiste na instalação de 10 aerogeradores divididos por dois 
Subparques, designados por Carlinga A (seis aerogeradores – CA01 a CA06) e Carlinga B (quatro 
aerogeradores – CA07 a CA10). Os aerogeradores a implantar são de 6,0 MW de potência unitária, o que 
implica uma potência instalada de 60 MW. 

O EIA apresenta mais três posições alternativas para instalação dos aerogeradores no Subparque Carlinga A 
(SUP CA01, SUP CA02, SUP CA03). Estas apenas serão consideradas em caso de supressão de alguma máquina 
em qualquer um dos Subparques. É importante referir que os três aerogeradores suplentes foram projetados 
de forma a coexistirem com qualquer configuração de aerogeradores vizinhos, sendo substitutos caso 
qualquer outro aerogerador proposto se verifique inviável, tendo sido analisado aquando da avaliação de 
recurso existente. 

Relativamente à nomenclatura dos aerogeradores suplentes, esta foi definida tendo em conta a estimativa 
de produção horária anual, sendo que, no caso de se eliminar uma das máquinas principais, primariamente 
será adotado o aerogerador SUP CA01 (designação atribuída no âmbito do projeto), e assim sucessivamente. 

A energia produzida nestes aerogeradores será escoada por cabos elétricos subterrâneos que irão ligar-se à 
subestação interna de cada Subparque. 

Além do parque eólico, constituído por dois subparques, o projeto inclui duas linhas elétricas aéreas, uma a 
220 kV e outra a 60 kV de tensão. A linha elétrica, a 60 kV, com cerca de 13,5 km de extensão, ligará a 
subestação do Subparque Carlinga B à futura subestação do Subparque Carlinga A. Por sua vez, a linha elétrica 
a 220 kV, com cerca de 10 km de extensão, ligará a subestação interna do Subparque Carlinga A à subestação 
de Recarei.  

Fazem assim parte do projeto em análise as seguintes infraestruturas: 10 aerogeradores, rede elétrica interna 
subterrânea, a 30 kV, duas subestações, abertura de novos acessos, beneficiação de acessos existente, e duas 
linhas elétricas aéreas, uma a 220 kV e outra a 60 kV de tensão. 

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

 

Potência Instalada 60 MW 

Produção média prevista 138 GWh/ano 

Aerogeradores 

Número 10 
Potência unitária 6,0 MW 
Altura 115 m 
Diâmetro do rotor 170 m 
Posto de transformação Interno 
Número de pás 3 
Velocidade de rotação do rotor 11,14 rpm 

Velocidade do Vento 

para a potência nominal 12 a 20 m/s 
de início de funcionamento 3 m/s 

de paragem 25 m/s 

Acessos a construir 
(extensão) 

Subparque Carlinga A 2 183 m 
Subparque Carlinga B 2 404 m 

Acessos a beneficiar 
(extensão) 

Subparque Carlinga A 6 069 m 
Subparque Carlinga B 2 110 m 

Vala de cabos 
(extensão) 

Subparque Carlinga A 11 195 m 
Subparque Carlinga B 3 620 m 

Linha elétrica aérea 
(extensão) 

a 400 kV 10 035 m 
a 60 kV 13 612 m 

Subestação (área) 
Subparque Carlinga A 6 405 m2 
Subparque Carlinga B 400 m2 
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Relativamente ao aerogerador a utilizar, este é basicamente constituído por uma estrutura tubular cónica, 
que suporta no topo uma unidade designada por cabina ou nacelle, no interior da qual se encontram alojados 
os equipamentos, entre os quais o gerador, que é acionado por um rotor constituído por três pás. 

O tipo de aerogerador selecionado para este projeto foi o SIEMENS GAMESA modelo SG 6.0-170. Trata-se de 
uma máquina de tamanho grande adaptável aos acessos existentes no parque eólico. A nova pá do modelo 
de 83,33 m, foi desenhada com as tecnologias mais avançadas e reforçada para o ambiente em que se insere. 

Para a montagem do aerogerador está previsto a execução de uma escavação que albergará uma sapata de 
área circular de aproximadamente 22 m de diâmetro e 2,3 m de altura, flexível, fazendo-se a ligação com a 
base da torre através de um plinto cilíndrico de cerca de 0,5 m de altura e 5 m de diâmetro, criando taludes 
em escavação com inclinações de 1/1 (horizontal/vertical). 

Estas plataformas praticamente terminam as suas funções no final do período de construção do parque, 
voltando a ser utilizadas apenas em casos excecionais de grandes reparações, em que seja necessário o 
recurso a equipamentos pesados. 

Assim, para a montagem de cada aerogerador será necessária uma área sem obstáculos, que 
frequentemente acaba por ser o próprio terreno natural, o qual é previamente decapado e depois 
regularizado e consolidado com o escombro que resulta da escavação necessária à implantação do 
correspondente maciço de fundação. Para aerogeradores implantados ao longo dos acessos, é frequente 
utilizar estes como parte integrante das plataformas de montagem, diminuindo assim a área efetivamente 
intervencionada. 

Apesar das plataformas deverem ser mantidas durante a vida útil do parque eólico, devem, no entanto, ser 
descompactadas à superfície e receber revestimento vegetal herbáceo, exceto numa faixa de 4 a 5 m em 
redor da base da torre de suporte do aerogerador e na faixa correspondente ao acesso, por razões de 
segurança contra incêndios, entre outras. 

Ao redor das fundações será feita uma plataforma de montagem mais uma plataforma auxiliar ligada ao 
caminho, com uma estrada firme e compacta, em que a plataforma principal servirá para a colocação dos 
guindastes durante a montagem dos aerogeradores e a plataforma auxiliar servirá para a colocação dos 
elementos do rotor. O acesso à mesma a partir da estrada terá uma largura de 4,5 m, ao nível da estrada. 

Cada um dos Subparques constituintes do Parque Eólico Carlinga integra uma subestação localizada na 
poligonal de cada Subparque, com as características principais que se apresentam a seguir. 

 

Características principais de cada uma das SET 
Fonte: EIA 

 

A subestação de Muito Alta Tensão (MAT)/Alta Tensão (AT)/Média Tensão (MT) e as subestações de AT/MT 
serão instalações convencionais com a aparelhagem de MAT e AT e MT e transformador de potência 
instalados no exterior e com o quadro de média tensão instalado num edifício (Edifício de Comando) que 
albergará os quadros auxiliares, nomeadamente o quadro de contagem, o quadro de serviços auxiliares de 
corrente alterna, o quadro de carregador de baterias/serviços auxiliares de corrente continua, o quadro de 
comando e proteções, o quadro de comunicações e a mesa de comando com o sistema de monitorização 
(SCADA). 

Em termos de parque exterior de aparelhagem, serão implementados na SET Carlinga A dois painéis de linha 
e dois de transformador, sendo que um é de AT e outro de MAT. Na SET Carlinga B será implementado um 
painel de linha/transformador. 
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A rede elétrica interna, de média tensão (30 kV), que fará a interligação entre os aerogeradores constituintes 
de cada Subparque, e destes com a respetiva subestação, será efetuada por intermédio de linhas 
subterrâneas, e um pequeno troço aéreo de atravessamento da ribeira de Lagares no Subparque Carlinga A. 

Para as linhas elétricas subterrâneas, os cabos serão alojados em valas de 0,9 m de profundidade e uma 
largura mínima de 0,6 m. Uma camada de areia com 0,10 m de espessura será colocada no leito da trincheira, 
onde serão depositados os cabos a serem instalados. Acima desta irá ser aplicada outra camada de areia com 
uma espessura mínima de 0,10 m, e nela será instalada uma proteção mecânica (constituída por placas de 
cobertura) ao longo do comprimento do layout do cabo. As duas camadas de areia cobrirão a largura total 
da vala levando em conta que entre os lados e os cabos é mantida uma distância de cerca de 0,10 m. 

Em seguida, será colocada uma camada de 0,25 m de espessura de terra da escavação. Nesta camada de 
terra e a uma distância de 0,25 m do solo, será ainda aplicada uma fita sinalizadora para assinalar a presença 
de cabos elétricos. 

Na parte inferior da vala, será colocado um cabo de cobre nu, que interligará as redes de terra individuais de 
cada aerogerador e a subestação do parque eólico. O cabo de comunicação também será enterrado 
diretamente na vala. 

No que se refere aos acessos, serão utilizados caminhos já existentes, procedendo-se à sua beneficiação para 
permitir a passagem do sistema de transporte dos componentes. 

Os acessos a construir no parque apresentarão um perfil transversal tipo constituído por uma faixa de 
rodagem de 6,0 m de largura, existindo na situação de talude de escavação uma valeta com 0,75 m de largura 
e 0,40 m de profundidade, que terá por função, o escoamento das águas superficiais por forma a reduzir a 
necessidade de intervenções para reparação da camada superior das vias de acesso e assegurar a 
manutenção do escoamento natural das águas superficiais, bem como a drenagem da própria estrutura do 
pavimento e o rebaixamento do nível freático nessa zona. O revestimento da valeta será somente terreno 
compactado, não devendo por isso ser usado qualquer outro revestimento como por exemplo betão, dado 
que a configuração de inclinações e escapatórias projetada não carece da necessidade de proteção adicional 
da valeta, para além da sua boa compactação. 

Serão previstas passagens hidráulicas devidamente dimensionadas, para assegurar a continuidade de linhas 
de água ou para, em pontos baixos dos acessos, evitar a acumulação de água na valeta ou a formação de 
charcos no terreno circundante, que serão posteriormente avaliadas em obra de acordo com o projeto final 
de execução. 

No total, no Subparque Carlinga A, os acessos a beneficiar terão uma extensão de cerca de 6 069 m, 
enquanto, no caso dos acessos a criar, a extensão total é de 2 183 m. No Subparque Carlinga B os acessos a 
beneficiar terão a extensão de cerca de 2 110mkm, tendo os acessos a criar a extensão de cerca de 2 404m.  

O EIA propõe a instalação de um estaleiro para cada Subparque, referindo que o local proposto para o 
estaleiro do Subparque Carlinga A coincide com uma vertente com pendente entre os 10% e os 15%, 
implicando na materialização da necessária plataforma, alterações na topografia natural, mas localizadas, e 
o estaleiro proposto para Subparque B coincide com uma área de morfologia suave (pendentes menores que 
6%), não se prevendo alterações relevante na topografia natural. 

A linha elétrica aérea, a 60 kV de entrega de energia à subestação Carlinga A, proveniente da subestação do 
Subparque Carlinga B, é uma linha aérea simples, com comprimento de 13,612 km (LAT Carlinga B-Carlinga 
A).  

A seguir apresentam-se as características gerais dos apoios que serão utilizados nesta linha elétrica aérea a 
60 kV. 
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Características gerais dos apoios que serão utilizados na LAT 
Fonte: EIA 

 

A ligação ao Serviço Elétrico Nacional (SEN) será estabelecida através de uma Linha Elétrica Aérea, a 220 kV 
(LMAT), que ligará a subestação elevatória do Subparque Carlinga A e a subestação de Recarei (Rede Elétrica 
Nacional - REN). Esta linha, com um comprimento de cerca de 10,035 km será uma linha aérea simples de 
muita alta tensão, que apresenta caraterísticas diferentes das restantes presentes no parque, pois conduz a 
energia produzida pelos dois Subparques. 

De salientar que no traçado considerado existe uma travessia com linhas existentes de 400 kV, 220 kV, bem 
como de 15 kV. 

Verifica-se também a necessidade de efetuar travessias da A41/IC 24, uma travessia do rio Sousa (curso de 
água não navegável), uma travessia da ribeira de Bustelo e outra da ribeira de Lagares. 

Do ponto de vista técnico, o projeto será constituído pelos elementos estruturais normalmente usados em 
linhas do escalão de tensão de 220 kV, nomeadamente: 

 Apoios reticulados em aço da família “MT” para linhas simples; 

 Fundações do apoio constituídas por quatro maciços independentes formados por uma sapata em 
degraus e uma chaminé prismática; 

 Um cabo condutor por fase, em alumínio-aço, do tipo ASCR 485 (ZEBRA); 

 Dois cabos de guarda, dois cabos OPGW, possuindo características mecânicas e elétricas idênticas ao 
cabo de guarda ACSR 153 (DORKING); 

 Isoladores de vidro temperado do tipo U160BS; 

 Cadeias de isoladores e acessórios adequados ao escalão de corrente de defeito máxima de 40 kA; 
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 Circuitos de terra do apoio dimensionados de acordo com as características dos locais de implantação. 

De seguida são apresentadas as características gerais dos apoios que serão utilizados na LMAT. 

 

Características gerais dos apoios que serão utilizados na LMAT 
Fonte: EIA 

 

Relativamente aos valores de escavação e aterros associados à movimentação de terras necessária à 
implantação das várias componentes do projeto, são apresentados nos quadros seguintes. O EIA refere que 
foi tida em consideração a minimização de movimentos de terras, por forma a equilibrar os aterros e as 
escavações, mas também a minimizar quer a existência de terras para depósito, quer de terras de 
empréstimo. As terras sobrantes de movimentos deverão ser aplicadas na construção das plataformas de 
montagem ou usadas para atenuação de depressões no traçado longitudinal das vias. De realçar que os 
volumes apurados nesta fase têm por base uma topografia mais genérica e que poderão ser otimizados após 
a execução de um levantamento topográfico detalhado, realizado em Projeto de Execução. 
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Subparque Carlinga A 

 

Fonte: EIA 

 

Subparque Carlinga B 

 

 

Fonte: EIA 

 

Em síntese, verifica-se que a implantação do parque eólico implica a instalação/execução dos seguintes 
trabalhos: 

 Instalação e utilização dos estaleiros; 

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

 Construção das plataformas de apoio à montagem dos aerogeradores; 

 Montagem dos aerogeradores; 

 Abertura das valas para instalação da rede de cabos; 

 Implantação da linha elétrica, a 60 kV . 
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 Movimentação de máquinas, veículos e pessoas afetas à obra; 

 Depósito temporário de terras e materiais; 

 Produção de resíduos e efluentes; 

 Construção da subestação e edifício de comando; 

 Implantação da linha elétrica, a 400 kV; 

 Desativação do estaleiro e recuperação paisagística das zonas intervencionadas. 

O EIA perspetiva uma duração máxima de 12 meses para o Subparque Carlinga A e 7 meses para o Subparque 
Carlinga B, sendo que está previsto que a construção se inicie em simultâneo nos 2 Subparques. 

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

 Presença e funcionamento dos aerogeradores; 

 Presença da linha elétrica, a 60 kV; 

 Presença da linha elétrica, a 400 kV; 

 Manutenção e reparação de equipamento; 

 Presença e utilização dos acessos; 

 Produção de energia elétrica. 

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

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

 

4. APRECIAÇÃO DO PROJETO 

4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

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

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

Foram também analisados os seguintes fatores ambientais: Geologia e Geomorfologia, Recursos hídricos, os 
Solos e ocupação do solo e o Ambiente Sonoro. 

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

4.2.1 Caracterização da Situação Atual 

Geologia 

A área do projeto encontra-se integrada no maciço antigo ibérico, zona de Centro Ibérica, sector Douro-
Beiras. Ao longo da área de estudo do Parque Eólico verificam-se dois ambientes geológicos distintos: 

 a poente, abrangendo a área do Subparque Carlinga A e LMAT Carlinga A – Recarei, sendo o ambiente 
geológico dominado por rochas metassedimentares, em particular pela formação dos xistos de 
Valongo (ordovícico). Neste contexto inclui-se, para o lado nascente, numa faixa que inclui Sobreira, 
Lagares, São Julião e Capela, uma orla de metamorfismo termal representada por xistos mosqueados, 
na qual se insere uma pequena parte deste Subparque e a parte final da LAAT Carlinga B – Carlinga A; 

 a nascente da referida orla de metamorfismo termal, e abrangendo toda a restante área de estudo, o 
ambiente geológico passa a ser dominado por rochas ígneas intrusivas, representadas por rochas 
granitóides hercínicas, do grupo dos graníticos biotíticos com plagioclase cálcica, da série Sin D3  e das 
séries Tardi a Tardi a Pós D3. Neste contexto encontra-se a maior parte da LAAT Carlinga B – Carlinga 
A e o Subparque Carlinga B. 

Dispersos por toda a área de estudo encontram-se afloramentos de rochas filoneanas e coberturas 
aluvionares holocénicas de desenvolvimento modesto associadas às principais linhas de água. 

O enquadramento geológico local é apresentado de forma sintética no EIA, com as estruturas que constituem 
o projeto devidamente implantadas nas cartas geológicas na escala 1/50 000 das diferentes folhas da Carta 
Geológica de Portugal nesta escala, que abrangem a área do projeto. 

Geomorfologia  

Morfologicamente o projeto, no seu conjunto, insere-se numa região com relevo acidentado, onde se verifica 
uma alternância entre serras e vales de tributários do rio Douro. Entre as serras destacam-se as de Luzim e 
Santo Antonino, sendo os principais vales o dos rios Tâmega e Sousa. Em termos gerais trata-se de uma região 
onde se faz uma transição gradual entre as colinas da área litoral e a escadaria de elevações que se 
desenvolve até às serras interiores, culminando na barreira montanhosa a nascente da área de estudo que 
inclui a serra do Marão. Neste contexto os encaixes da rede hidrográfica acentuam-se para o interior, 
manifestando-se de modo significativo, sobretudo nos casos dos rios Tâmega e Douro. O encaixe vigoroso 
dos principais rios e os relevos progressivamente mais elevados para o interior são indicadores 
geomorfológicos de um processo em curso de soerguimento do relevo. A tectónica desempenha um papel 
fundamental observando-se que na delimitação rígida dos maciços montanhosos surgem complexas escarpas 
de falha que se distribuem por vários patamares. Por outro lado, a dominância de orientações preferenciais 
na rede hidrográfica demonstra uma evidência tectónica, sendo este o caso dos vales paralelos do Sousa e 
Tâmega que parecem seguir linhas de fragilidade. Na área de estudo as cotas variam entre o máximo de 
567 m no v.g. de Luzim, localizado a 370 m a noroeste do CA09 (no Subparque Carlinga B) e um mínimo de 
65 m no atravessamento do leito do rio Sousa (pela LMAT Carlinga A – Recarei). Descrevem-se, de seguida, 
os aspetos mais significativos da geomorfologia da área de estudo, de nascente para poente. 

O Subparque Carlinga B, que inclui os aerogeradores CA07 a CA10 desenvolve-se em cumeadas da Serra de 
Luzim, a cotas sempre superiores a 400 m, sendo superiores a 500 m no maciço principal que se desenvolve 
mais a norte, onde e localizam os aerogeradores CA07, CA08 e CA09. Esta serra, que culmina no v.g. Luzim 
(567 m), apresenta orientação geral norte-sul e corresponde a uma zona de divergência hidrográfica entre 
cabeceiras de tributários do rio Tâmega e do rio Sousa. Nesta serra os afloramentos rochosos e caos de blocos 
são raros e de reduzidas dimensões. 

A partir da subestação (cota 410 m), a LAAT Carlinga B – Carlinga A, no seu percurso para poente (num 
ambiente geológico ainda dominado por rochas graníticas) desce a vertente da Serra de Luzim (acentuada 
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por um rebordo de erosão) e transpõe, logo de seguida, o curso de montante da ribeira das Lages, cerca da 
cota 340 m. 

De seguida a linha transpõe uma pequena cumeada marcada por relevo residual em rocha dura (cerca cota 
370 m) e inicia uma descida na direção dos vales da ribeira de Gomarães e ribeira de Reguengos. Ambos os 
vales, com provável condicionamento tectónico, associam pequenas baixas aluvionares a cota próxima de 
210 m, sendo o vale da ribeira de Reguengos bem mais largo. Entre ambos os vales, é transposta a secção 
mais a sul de uma cumeada (Alto do Castelo), com cotas de cerca de 280 m, que aumentam 
consideravelmente para norte, já fora da área de estudo. 

Para sudoeste do vale da ribeira de Reguengo, e ainda em contexto granítico, o relevo ergue-se 
vigorosamente até se atingir um maciço de dureza, com possível condicionamento tectónico, contornado 
por rebordos de erosão, com cotas que superam os 400 m e que domina toda a envolvente, encontrando-se 
num dos pontos culminantes o Castro de Monte Mozinho. 

Na continuação do percurso da linha elétrica de evacuação, o relevo desce de forma praticamente contínua 
e com maior suavidade até à proximidade de S. Julião, atingindo-se a cota mais baixa do percurso desta linha, 
cerca de 155 m, no vale de um tributário da ribeira de Lagares. 

Para sudoeste de S. Julião o ambiente litológico muda, na medida em que se passa de terrenos graníticos 
para terrenos metassedimentares. Neste contexto, a aldeia de S. Julião insere-se numa faixa de relevo mais 
suave e rebaixado (cotas na ordem de 170 a 220 m) que se associa aos grauvaques de Sobrido. Segue-se mais 
para sudoeste, uma área de relevo, no geral mais contrastado, com modelado caraterístico dos xistos, já em 
terrenos da formação dos “xistos de Valongo”, sendo nesta área que termina a linha elétrica, na SET Carlinga 
A. 

O Subparque Carlinga A desenvolve-se em relevos resistentes á erosão, na formação dos “Xistos de Valongo”, 
onde o plano de estratificação é vertical e ocorrem filões de quartzo. Estes relevos constituem cristas 
alongadas de perfil convexo, com topos aplanados, com orientação geral NW-SE. 

O vale da ribeira de Lagares constitui uma clara descontinuidade neste conjunto de relevo, criando a 
separação entre um maciço norte e um maciço sul.  

O maciço sul, que se inicia no Alto da Pena Branca (com cimos acima da cota 320 m), aloja os aerogeradores 
CA01 a CA03 e os SUP CA01 a SUP CA03, elevando-se progressivamente para sudeste até atingir 399 m na 
proximidade do local proposto para o aerogerador CA01. Na encosta entre o Alto da Pena Branca e a ribeira 
de Lagares localiza-se a SET Carlinga A (cerca da cota 190 m). Já na descida para esta ribeira, numa rechã 
cerca da cota 270 m será implantado o aerogerador CA03, o que se localiza a menor cota neste maciço. As 
cumeadas deste maciço sul estão bem preservadas, apresentam declive reduzido e são praticamente 
desprovidas de afloramentos rochosos, sendo estas ocorrências raras e de reduzidas dimensões, o mesmo 
ocorrendo relativamente à presença de blocos rochosos.  

O maciço a norte constitui a designada Serra de Santo Antonino e desenvolve-se com a orientação NW-SE 
entre os vales do rio Sousa (a norte) e da ribeira de Lagares (a sul). A cota máxima desta serra corresponde 
ao Alto da Pegadinha, no extremo sudoeste, atingindo 278 m, verificando-se uma descida geral das cotas da 
cumeada para noroeste. Neste maciço implantam-se os aerogeradores CA04 a CA06. 

Também no caso deste maciço norte, as cumeadas apresentam declive reduzido e são praticamente 
desprovidas de afloramentos rochosos, sendo estas ocorrências raras e de reduzidas dimensões, 
praticamente sem presença de blocos rochosos. Na zona de implantação do Subparque Carlinga A, o maior 
afloramento rochoso identificado localiza-se entre o CA05 e o CA06, não sendo interferido pelo projeto, ainda 
que se desenvolva na proximidade um eixo de acesso. As dimensões do afloramento são modestas. 

A LMAT Carlinga A – Recarei desenvolve-se sempre no contexto da Formação dos “Xistos de Valongo”. Inicia-
se na encosta sul do vale da ribeira de Lagares, passando depois a inserir-se ao longo da meia encosta 
(sudoeste) da Serra de Santo Antonino, atingindo na zona do apoio V02 a cota máxima de cerca de 225 m. A 
nascente da N319-2 a linha atravessa a baixa aluvionar do rio Sousa, sendo este o ponto de menor cota do 
percurso desta linha (cerca de 65 m).  
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Após a transposição do vale do rio Sousa, a linha elétrica transpõe o extremo sul de uma pequena cumeada 
entre este vale e o da ribeira do Bustelo, alcançando, nesta zona, uma cota máxima de cerca de 140 m cerca 
do apoio V06. Depois deste ponto, a linha desenvolve-se paralelamente ao vale da ribeira do Bustelo. O 
atravessamento desta ribeira verifica-se numa estrita baixa aluvionar, cerca da cota 90 m. A linha termina na 
subestação de Recarei, cerca da cota 120 m, numa área plana e deprimida na proximidade da ribeira do 
Bustelo, contudo em substrato rochoso, não aluvionar. Não foram identificadas, na área de estudo, situações 
relevantes de instabilidade geomorfológica ativa. 

Neotectónica/ Sismicidade 

Relativamente à Neotectónica, de acordo com a Carta Neotectónica de Portugal 1.000.000 (Cabral e Ribeiro, 
1988), constata-se na área de estudo a presença de dois acidentes: 

 Falha provável de orientação geral S-N com inclinação desconhecida, com componente de 
movimentação vertical (bloco inferior a oeste). Na área de estudo esta é transposta pelo percurso da 
LMAT Carlinga A – Recarei, próximo do apoio V05; 

 Falha provável de orientação geral SW-NW com inclinação desconhecida, com componente de 
movimentação vertical (bloco inferior a oeste). Na proximidade da área de estudo esta falha 
acompanha o vale do rio Tâmega, sem ser interessada pelo projeto. 

Segundo o Atlas do Ambiente a região apresenta uma sismicidade baixa, estando inserida numa zona de 
intensidade sísmica VI e de sismicidade histórica VI. 

De acordo com o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes, (de 1983), a área 
em estudo apresenta-se inserida na zona Sísmica D, de mais baixa sismicidade, com Coeficiente de 
Sismicidade α = 0,3. 

Recursos Minerais 

Para caracterização da área de implantação do projeto no que se refere aos Recursos Minerais existentes, 
foram consultadas as plataformas de dados abertos do LNEG e da DGEG cuja informação foi completada com 
dados fornecidos pelo LNEG em julho de 2020 e maio de 2021.  

Verifica-se que o Subparque Carlinga B se localiza sobre área de salvaguarda para a exploração de granitos, 
denominada como Alpendurada-Penafiel, assim como o troço inicial da linha elétrica Carlinga B - Carlinga A, 
a 60 kV. Áreas de salvaguarda são áreas em que o uso do território deve ser atribuído prioritariamente à 
exploração dos recursos minerais que aí possam existir com interesse económico. 

De acordo com Sousa et al., (2020), na área de salvaguarda de Alpendurada-Penafiel, está presente um 
granito cinzento de duas micas, com granulado médio e alguns megacristais de feldspato, apresentando 
foliação com direção N25°W (Ramos et al., 1985). A nível regional predominam as famílias de fraturas N35°E 
e N-S, sendo menos importante a família N30-60W, embora com variações locais em função da proximidade 
a falhas (Ramos et al., 1985). Filões pegmatíticos, encraves biotíticos de pequeno tamanho e filonetes de 
feldspato rosado constituem as heterogeneidades presentes (Ornabase). Os blocos explorados possuem 
dimensão média e os recursos estimados ascendem a 39,0x106 m3 para as áreas de salvaguarda, de acordo 
com Carvalho et al., 2013. 

Trata-se de um granítico com boa qualidade para aplicação como rocha ornamental e material para 
construção civil e obras públicas, ocorrendo exploração em algumas pedreiras. 

A informação disponível no sítio da internet da DGEG identifica diversas pedreiras licenciadas. Porém, na 
área de influência do projeto, identifica-se apenas uma pedreira licenciada, cuja caraterização e localização 
face ao projeto se apresenta: Pedreira nº 4868 – Poço Negro, BRITAFIEL - AGREGADOS E ORNAMENTAIS, SA, 
destinando-se a: Granito para a construção civil e obras públicas, Granito para fins ornamentais, Distância 
mínima face ao projeto: (Considerando os limites da área concessionada) 10 m a SW V03 LAAT Carlinga B- 
Carlinga A, 190 m a SW CA09, (considerando a corta ou instalações de apoio da pedreira atual) 50 m a sul 
S01 LAT Carlinga B- Carlinga A, 360 m a SW CA09. 
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De acordo com o Sistema de Informação de Ocorrências e Recursos Minerais Portugueses (SIORMINP), existe 
conhecimento de existirem na proximidade do projeto (considerando uma distância até 1 km) seis 
ocorrências de recursos minerais, todas de pequena dimensão e que não são alvo de qualquer exploração, 
nem atribuída a qualquer entidade exploradora. 

São apresentadas no EIA estas ocorrências e sua localização face aos elementos do projeto. 

No sentido de obter informação suplementar sobre as ocorrências efetivamente mais relevantes por serem 
mais próximas (as quatro primeiras ocorrências, todas elas a menos de 500 m de um elemento do projeto), 
foi efetuado um pedido de informação ao LNEG, que respondeu em ofício rececionado a 9 de julho de 2020. 

De acordo com a informação recebida, refere-se, relativamente a estas quatro ocorrências de depósitos 
minerais que: 

 O depósito mineral de ouro de Lagares (48Au) nunca foi concessionado, pelo que não teve qualquer 
exploração, desconhecendo-se igualmente os recursos que aí possam existir ou o eventual interesse 
económico que poderá ter;  

 O depósito mineral de antimónio e ouro de Ribeiro da Paradela (43SbAu) não deverá ser afetado pela 
execução deste projeto; 

 O depósito mineral de chumbo de Vale Diogo (44Pb), esteve concessionado a Manuel Vieira Campos 
Júnior pela concessão nº 231 - Vale Diogo-Santa Comba, entre 1890 a 1945 e teve exploração 
subterrânea, cuja produção é desconhecida, não se conhecendo também qualquer cálculo de 
recursos. A exploração encontra-se abandonada desde 1945 por falta de interesse económico; 

 O depósito mineral de antimónio de Serra de Pias Sul (38Sb) esteve concessionado pelo Marquês da 
Foz, entre 1890 e 1965, em 5 concessões com os nºs 235 - Avessada, 239 - Costa do Vale do Couto, 
241- Viso, 256 - Banja e 430 – Bengada. A exploração foi subterrânea, sendo a produção desconhecida. 
Não se conhecem cálculos de recursos, tendo a exploração sido abandonada desde 1965 por falta de 
interesse económico. Apenas as 2 antigas concessões mais ocidentais são atravessadas pela linha 
elétrica do projeto.  

Em resumo, todos os depósitos minerais e respetivas antigas concessões mineiras na área do projeto se 
encontram atualmente abandonadas. De modo a acautelar a existência de antigas explorações subterrâneas 
que podem conduzir a fenómenos de subsidência, afetando assim a implantação das infraestruturas do 
projeto, efetuou-se uma campanha de prospeção geofísica com vista à identificação de galerias em 
profundidade, resultantes da lavra subterrânea que possam condicionar, devido à sua volumetria, a 
implantação do projeto. 

Para tal, a prospeção geofísica realizada (Anexo 3 do EIA) nos aerogeradores dos Subparques Carlinga A e 
Carlinga B consistiu na execução de perfis de resistividade elétrica cruzados entre si e um deles, coincidente 
com um perfil de refração sísmica que permitiram uma investigação até cerca de 20 m de profundidade. Em 
suma, a prospeção geofísica realizada não identificou galerias em profundidade através da análise das 
tomografias de resistividades elétricas que podem ser consultadas no Anexo 3. 

Refere-se ainda que parte da LMAT Carlinga A – Recarei e a área de implantação do Subparque Carlinga A 
(SUP CA01, CA01, SUP CA02 e CA02) enquadram-se parcialmente numa área potencial em ouro (Au), prata 
(Ag) e antimónio (Sb) da Faixa auro-antimonífera do Douro. Por outro lado, o trecho final da LMAT Carlinga 
A - Recarei (V11 a SET de Recarei) insere-se na área potencial em xistos e ardósias de Valongo. 

As áreas potencias são aquelas para as quais se conhece e/ou prevê a existência de recursos minerais sem 
ter contudo, conhecimento efetivo do seu interesse económico. Assim, face ao exposto, no futuro é possível 
que ocorram nas referidas áreas potenciais pretensão para prospeção e pesquisa dos referidos recursos 
(ouro, prata, antimónio, xistos e ardósias) para a caracterização e avaliação dos recursos efetivamente 
existentes, mas com a qual o projeto em avaliação é perfeitamente compatível. 

Com base na informação disponível no sítio da internet da DGEG verifica-se ainda que na área em estudo não 
estão presentes concessões mineiras, licenças de pesquisa de massas minerais, áreas de prospeção e 
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pesquisa de depósitos minerais, áreas de reserva e cativas ou áreas afetas a período de exploração 
experimental. 

A consulta das bases de dados do Geoportal do LNEG (http://geoportal.lneg.pt/) permitiu comprovar, a não 
ocorrência, na área de estudo de ocorrências geotérmicas, rochas ornamentais e matérias-primas minerais 
para a indústria cerâmica. 

Da mesma forma também não se verificou a presença de áreas sujeitas a contratos de prospeção e pesquisa 
de hidrocarbonetos e jazigos de urânio. 

Recursos Geológicos Interesse Conservacionista 

Em relação à pesquisa de elementos geológicos com valor conservacionista (geosítios e geomonumentos) 
consideraram-se as ocorrências consideradas no Geoportal do LNEG e do Grupo Pro GEO-Portugal 
(www.progeo.pt/). 

A listagem de geossítios do Geoportal do LNEG não considera qualquer ocorrência nos concelhos de Valongo, 
Paredes e Penafiel. 

Em relação ao inventário de Geossítios constante no website do grupo Pro Geo-Portugal, há a referir como 
ocorrências mais próximas na envolvente da área de estudo (até 2 km de elementos do projeto), as 
ocorrências da Secção estratigráfica do Poço Negro (categoria temática: Ordovícico da zona centro-ibérica) 
e da Mina das Banjas (categoria temática: Mineralizações auríferas do norte de Portugal). Ambas as 
ocorrências se encontram a mais de 1 km do projeto (sendo o setor sul do Subparque Carlinga A a 
componente de projeto mais próxima). 

4.2.2 Avaliação de Impactes 

Geologia e Recursos Minerais 

Na fase de construção, os principais impactes diretos de natureza geológica estão associados essencialmente 
à execução de escavações, sobretudo para as fundações para os aerogeradores e criação das respetivas 
plataformas de apoio e escavações para fundação dos edifícios de comando e das subestações. 

A execução das fundações dos aerogeradores obriga à escavação e betonagens do maciço com consequente 
compactação e impermeabilização das zonas correspondentes às futuras plataformas dos mesmos. 

Para a fundação de cada aerogerador será executada uma escavação que permita albergar uma sapata de 
área circular de aproximadamente 22 m de diâmetro e 2,3 m de altura, criando-se taludes em escavação que 
terão inclinações de 1/1 (horizontal/vertical). Não obstante a profundidade de desmonte ser reduzida, as 
condições locais serão variáveis em função do estado de alteração dos maciços. 

As escavações a efetuar deverão ser preferencialmente executadas com o recurso a equipamentos 
tradicionais de terraplenagem de baixa a média potência. Contudo, os métodos de desmonte mais 
adequados em cada caso só poderão ser adequadamente avaliados com base em estudo geológico e 
geotécnico que será efetuado em fase subsequente do desenvolvimento do projeto. 

Contudo, no âmbito do Pedido de Elementos Adicionais, foi realizado um estudo geofísico (incluído no Anexo 
3) onde foram executados perfis de refração sísmica. Nestes perfis de refração sísmica, constata-se que nos 
aerogeradores do Subparque Carlinga A, implantados nos metassedimentos, as velocidades das ondas (VP) 
situam-se nos intervalos 1 200 e 2 800 m/s para a camada mais superficial. Velocidades entre 1 000 m/s a 2 
000 m/s (VP) poderão ser atribuídas a um maciço rochoso medianamente a muito alterado, que apresenta 
um índice de fracturação apreciável e logo de maior facilidade no seu desmonte. Acima de velocidades de 
2 000 m/s das ondas P (VP) o maciço rochoso já se encontra medianamente a pouco alterado (W3-2), tendo 
o seu desmonte que ser efetuado com recurso a martelo demolidor e explosivos. 

Nos aerogeradores do Subparque Carlinga B, verificaram-se velocidades das ondas sísmicas (VP) mais 
reduzidas na camada mais superficial, comparativamente a Carlinga A, situadas no intervalo 434 a 750 m/s, 
correspondendo possivelmente a um maciço superficial decomposto, com uma espessura a chegar aos 5 m 

http://geoportal.lneg.pt/
http://www.progeo.pt/
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de profundidade. Faça-se a ressalva que os valores aqui apresentados devem posteriormente ser cruzados e 
validados com o Estudo Geológico - Geotécnico a ser realizado na fase seguinte do projeto. 

O volume de terras associado às escavações para fundação dos aerogeradores é de 3,5 dam3 no Subparque 
Carlinga A e 6,2 dam3 no Subparque Carlinga B. 

Adjacente a cada aerogerador associam-se plataformas com funções de apoio e de manobra. A criação das 
plataformas associa necessidade de proceder a nivelamentos do terreno de modo a obter uma superfície 
regular. Na maior parte das localizações a topografia natural do terreno é favorável ao nível local, mitigando 
as necessidades de escavação. Porém, não está ainda determinado com exatidão, nesta fase, os volumes 
envolvidos. 

Refira-se ainda que é pretendido que, no desenvolvimento do projeto de execução, sejam otimizados os 
volumes de terras de escavação e aterro de modo a evitar excessos de terras bem como a necessidade de 
recurso a materiais de empréstimo. 

A avaliação do impacte geológico associado à implantação dos aerogeradores e respetivas plataformas 
considera, além do anteriormente exposto, o facto de não estarem presentes valores geológicos de particular 
conservacionista, designadamente afloramentos rochosos de particular originalidade e envergadura, bem 
como a preocupação em que as plataformas dos aerogeradores minimizem a afetação do substrato. 

Há, porém, a considerar, que o Subparque Carlinga B (assim como alguns trechos da LAT Carlinga B - Carlinga 
A, a 60 kV) se localiza sobre áreas de salvaguarda para exploração de granitos de Alpendurada-Penafiel. 

De um modo geral, o impacte sobre a área de salvaguarda para exploração de granito ornamental derivado 
das movimentações de terras para implantação dos aerogeradores, respetivas plataformas de montagem e 
restantes elementos de projeto pertencentes ao Subparque Carlinga B, considera-se negativo, direto, certo, 
permanente, de magnitude moderada, irreversível, embora mitigável e, por isso, pouco significativo uma vez 
que as escavações são bastante localizadas, pontuais e pouco profundas, pelo que quantidade de massa 
mineral intervencionada/inutilizada é bastante limitada. 

Refere-se ainda que parte da LMAT Carlinga A – Recarei e do Subparque Carlinga A (SUP CA01, CA01, SUP 
CA02 e CA02) se enquadram parcialmente com a área potencial em ouro (Au), prata (Ag) e antimónio (Sb) da 
Faixa auro-antimonífera do Douro. Por outro lado, o trecho final da LMAT Carlinga A - Recarei (V11 a SET de 
Recarei) insere-se na área potencial em xistos e ardósias de Valongo. 

O impacte das escavações nestas áreas potenciais pela implantação dos elementos de projeto nos recursos 
geológicos potencialmente existentes é, embora negativo, de magnitude reduzida e sem significância dada a 
superficialidade das escavações associadas à implantação dos apoios da linha elétrica ou mesmo à fundação 
dos aerogeradores referidos, uma vez que estas não excedem 3 m de profundidade. 

Em relação às ações de construção dos edifícios de comando e subestação e movimentações de terras, 
designadamente execução dos aterros e escavações para abertura/beneficiação de acessos e abertura de 
vala de cabos, considera-se irrelevante o impacte geológico associado. O mesmo se aplica às escavações 
ligeiras associadas à implantação dos apoios das linhas elétricas. 

Não foram identificados valores geológicos com particular interesse conservacionista, não se verificando 
qualquer afetação nesta vertente. 

Refira-se ainda que face a proximidade do projeto a antigas áreas de concessão mineira abandonadas (Vale 
Diogo, Viso e Avessada) com lavra subterrânea, foi efetuado um estudo geofísico (Anexo 3) com vista à 
identificação de galerias em profundidade que possam comprometer a estabilidade estrutural do projeto. A 
realização de perfis de refração sísmica e perfis cruzados de resistividade elétrica (tomografia geoelétrica) 
não identificou em profundidade a presença de galerias resultantes da atividade mineira subterrânea. 

Na fase de exploração continuam a manifestar-se os impactes permanentes criados na fase de construção, 
manifestando-se ainda outros associados à presença física do projeto e a operações de manutenção e 
reparação de equipamentos e acessos. 
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Os parques eólicos localizam-se frequentemente em áreas elevadas, no cume de serras onde o potencial 
eólico do território é mais elevado. Não é raro que essas áreas mais elevadas correspondam a maciços de 
dureza, onde o estado de conservação dos maciços rochosos é mais elevado, podendo apresentar potencial 
para exploração de recursos do subsolo para fins económicos. Não é, portanto, invulgar ocorrer sobreposição 
de potencial eólico com potencial geológico, podendo ocorrer conflito de interesses entre diferentes 
possibilidades de utilização de recursos num mesmo território. 

Na perspetiva da utilização dos recursos geológicos importa salientar que a presença de um parque eólico 
representa um efetivo impedimento de aproveitamento dos recursos numa área que compreende os espaços 
físicos ocupado pelos aerogeradores e plataforma de manutenção, acessos, subestações, edifícios de apoio 
e apoios de linhas elétricas e percurso de cabos enterrados e, para além destes, as respetivas faixas legais de 
segurança. 

No presente caso verifica-se que a futura presença do projeto se traduz numa limitação da possibilidade de 
atividade extrativa para a extração de granito para fins ornamentais em áreas não concessionadas para o 
efeito, mas com potencial geológico para esse fim. 

Esta situação ocorre, pelo facto do Subparque Carlinga B, assim como alguns trechos da LAT Carlinga B - 
Carlinga A, a 60 kV se localizarem sobre áreas de salvaguarda para exploração de granitos de Alpendurada-
Penafiel. 

Se, em termos regulamentares, esta ocupação é compatível, desde que devidamente autorizada, na 
perspetiva estrita dos recursos minerais o aspeto essencial que importa reter é que, independentemente do 
condicionamento que o projeto eólico representa para a exploração de granito nestas áreas, o recurso 
mantém-se preservado, sendo possível o seu aproveitamento futuro. Este cenário é perfeitamente plausível, 
uma vez que se admite que o parque eólico, após a sua vida útil, possa vir a ser desativado. Existe, desta 
forma, um diferimento temporal na possibilidade de aproveitamento dos recursos geológicos, mas não uma 
destruição dos mesmos. 

A área de salvaguarda para a exploração de granitos (Alpendurada-Penafiel) onde se localiza o Subparque 
Carlinga B tem aproximadamente 1 380 ha. 

Considerando as distâncias que uma exploração de massa mineral deve ter a alguns elementos externos, 
estipulados no Decreto-Lei n.º 340/2007 de 12 de outubro, deve-se considerar uma área de afastamento de 
50 m aos aerogeradores e subestação e 20 m às valas de cabos. Ao abrigo do artigo 141º do Decreto 
Regulamentar nº1/92 de 18 de fevereiro, deve ser guardada distância mínima de 190 m de linhas elétricas 
com potência nominal entre 50 e os 100 kV de locais destinados ao armazenamento e manipulação de 
produtos explosivos. Face a estas condicionantes, prevê-se assim que a atual disposição dos elementos de 
projeto no Subparque Carlinga B, condicione cerca de 7% da área de salvaguarda de Alpendurada-Penafiel. 

Estas áreas condicionadas/limitadas à pretensão de aproveitamento dos recursos existentes nas áreas de 
salvaguarda constituem um impacte negativo, direto, reversível e temporário pois ocorrerá durante a vida 
útil do projeto pois com a sua desativação, os referidos recursos estarão disponíveis novamente para o seu 
aproveitamento, e por ser minimizável (evitando, dentro do tecnicamente viável, o desenvolvimento do 
traçado sobre a área de salvaguarda) classifica-se como pouco significativo. 

A manutenção da possibilidade futura de exploração de massas minerais verifica-se também em relação às 
áreas onde os aerogeradores SUP CA01, CA01, SUP CA02 e CA02 (Subparque Carlinga A) e trechos da LMAT 
Carlinga A - Recarei ocupam pontualmente a área potencial em ouro (Au), prata (Ag) e antimónio (Sb) da 
Faixa auro-antimonífera do Douro e a área potencial em xistos e ardósias de Valongo. 

Refira-se ainda que o projeto não interfere com áreas afetas à prospeção e pesquisa de depósitos minerais 
e, ainda, de acordo com a informação obtida junto da DGEG a futura presença do projeto desta natureza não 
afeta o aproveitamento de depósitos minerais com interesse económico. Por isso, caso haja interesse em 
que as áreas potenciais para ouro, prata, antimónio, xistos e ardósias intersectadas pelo projeto sejam alvo 
de campanhas de prospeção e pesquisa de recursos minerais, não há qualquer conflito com o projeto eólico 
e linhas associadas em análise. 
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Assim sendo considera-se que, globalmente, o impacte associado à restrição de aproveitamento de recursos 
geológicos durante a fase de exploração devido à presença do projeto é negativo, direto, certo, permanente 
(durante a fase de exploração), restrito, de magnitude reduzida, reversível (após a desativação do projeto), 
mitigável e pouco significativo. 

Geomorfologia 

Em relação ao impacte geomorfológico na fase de construção importa considerar genericamente, as mesmas 
ações, mas com a particularidade de que, em termos de impacte geomorfológico final, este é nulo ou 
praticamente nulo no caso da execução das fundações para os aerogeradores e abertura de valas de cabos 
uma vez que são criadas depressões que associam um impacte geomorfológico provisório que é revertido 
com o posterior preenchimento e aterro das mesmas. 

Assim, o impacte geomorfológico do projeto que persiste associa-se, no essencial às modificações na 
topografia devidas à abertura ou beneficiação de vias de caminhos de acesso e à criação de nivelamentos de 
terreno, para as plataformas de apoio dos aerogeradores, para os locais dos estaleiros e para a implantação 
das SET Carlinga A e B e respetivos edifícios de comando. 

Estas modificações morfológicas procuram uma transição gradual para a topografia original, sempre que 
possível, ou associam a transição de superfícies sub-horizontais para zonas de taludes de escavação e aterro 
com reduzido desnível, cuja inclinação se prevê que seja de 1/2 (vertical/horizontal), de modo a assegurar a 
sua estabilidade, não obstante avaliação mais precisa a ser efetivada em estudo geológico e geotécnico a 
realizar. 

Considera-se o impacte como negativo, direto, certo, permanente, isolado, de magnitude reduzida a 
moderada, irreversível, mitigável, pouco significativo, atendendo ao facto de que: 

 as alterações de cotas previstas face à topografia original serão relativamente modestas (admite-se 
que, no geral, inferiores a 3 m), 

 o projeto tem a preocupação em evitar intervenções nas áreas de maior declive, 

 serão adotadas geometrias suaves para os taludes de escavação e aterro (sejam provisórios ou 
definitivos), 

 não estão presentes áreas com anterior risco de instabilidade geomorfológica. 

Na fase de exploração também não são de esperar quaisquer impactes negativos sobre a geomorfologia. 

Impactes Cumulativos 

Relativamente a aspetos de geologia e recursos minerais salienta-se que nas áreas de salvaguarda para a 
exploração de granitos de Alpendurada-Penafiel áreas e potenciais para a exploração de ouro (Au), prata (Ag) 
e antimónio (Sb) da Faixa auro-antimonífera do Douro e a área potencial em xistos e ardósias de Valongo, 
parcialmente interferidas pelo projeto em estudo, não há conhecimento de outros projetos com expressão 
relevante que cumulativamente condicionem, ou possam vir a condicionar, temporária ou definitivamente o 
aproveitamento destes recursos. 

Em relação a afetações pontuais da integridade de materiais rochosos e das formas de relevo, há a referir 
que às alterações introduzidas pelo projeto em estudo somam-se efeitos de outras intervenções previstas no 
território, como seja o parque eólico de Serra Boneca II, o parque eólico de Zonda e o IC35 (Penafiel / Entre 
os Rios). Atendendo ao facto de se tratar de intervenções de magnitude moderada, dispersas no território e 
não afetando valores geológicos e geomorfológicos de particular interesse conservacionista, consideram-se 
difusos e pouco relevantes os efeitos cumulativos associados. 

Riscos Ambientais 

Atendendo a cada um dos principais riscos ambientais referidos no EIA, pretende-se verificar em que medida 
os referidos riscos são suscetíveis de comprometer a integridade e funcionamento do projeto, bem como 
avaliar se as diferentes fases de implementação do projeto, de alguma forma, podem contribuir para 
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aumentar ou diminuir os riscos ambientais identificados. São referidos apenas os riscos ambientais que 
envolvem aspetos da geologia e geomorfologia como sejam: 

O projeto do parque eólico atende ao conhecimento do risco sísmico do território onde se implanta, o qual, 
no presente caso, não é particularmente elevado. Com efeito, a intensidade sísmica máxima registada na 
área em estudo assume o valor VI na escala de Mercalli Modificada, correspondendo a um nível bastante 
forte. 

A definição de sismo bastante forte é a de um sismo bastante sentido, mas em que apenas estruturas frágeis 
são afetadas. Desta forma, não se espera que as estruturas do parque eólico, deste que construídas de acordo 
com as normas aplicáveis e adequadamente mantidas, sejam comprometidas por ação dos sismos 
expectáveis. 

Por outro lado, também não se espera que a implantação do projeto incremente o risco sísmico do território. 
A única ação suscetível de associar temporariamente algum risco nessa matéria é a utilização de explosivos 
em operações de desmonte. No entanto, no presente caso, tal não se encontra previsto. Uma eventual 
utilização de explosivos será sempre pontual e bastante controlada, considerando-se desprezível o seu papel 
na indução de risco sísmico. 

Os riscos de erosão e de instabilidade de vertentes são uma condicionante importante a ter em consideração 
na fase de construção de qualquer projeto, como forma a proteger a própria obra e a não agravar os riscos 
existentes. 

Desenvolvendo-se os parques eólicos habitualmente em zonas de relevo acidentado, não é raro ser 
abrangidas áreas com elevado risco de erosão ou até mesmo instabilidade de vertentes. As áreas onde estes 
riscos são mais relevantes constituem categorias específicas da Reserva Ecológica Nacional, sendo a 
instalação de parques eólicos um uso considerado compatível com estes riscos. 

No presente caso, e conforme descrito no EIA, estão identificadas áreas com maior risco de erosão do solo 
em áreas correspondentes a locais de aerogeradores (e plataformas associadas), vias de acesso, valas de 
cabos da RMT, subestações e apoios das linhas elétricas. Por outro lado, não se identificam áreas de risco de 
instabilidade de vertentes. 

Na perspetiva da implantação do projeto e segurança para a sua integridade, ao contrário da instabilidade 
de vertentes, o risco de erosão do solo não se afigura particularmente crítico, uma vez que as estruturas 
relevantes (aerogeradores, subestações, apoios das linhas elétricas) são fundadas no subsolo. 

Porém, efetivamente, a implantação do projeto incrementa e potencia o risco de erosão, desde logo porque 
todas as intervenções são antecedidas de ações de desmatação e decapagem da terra vegetal. Estas ações 
conduzirão à remoção das camadas superficiais dos solos (perda irreversível do mesmo) e concludentemente 
à exposição das suas camadas inferiores aos fenómenos erosivos, com potenciais consequências ao nível do 
transporte e/ou arrastamento de sólidos para as linhas de água. Este processo tende, efetivamente, a revelar-
se mais intenso nas áreas identificadas como de maior risco de erosão. 

Porém, apesar de ser identificado risco de erosão em boa parte das áreas onde estão previstas operações de 
desmatação e decapagem existe experiência de que a adoção de medidas de mitigação adequadas permite 
a gestão deste risco de forma aceitável, evitando-se a ocorrência de efeitos negativos significativos. 

4.3 SISTEMAS ECOLÓGICOS 

4.3.1 Caracterização da Situação Atual 

A área de implantação do Parque Eólico Carlinga abrange “Áreas Sensíveis”: Zona Especial de Conservação 
de Valongo (PTCON0024), numa extensão de cerca de 1,19 km da parte terminal da ligação da linha elétrica, 
a 220 kV à subestação de Recarei e a Paisagem Protegida Regional Parque das Serras do Porto, gerida pela 
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Associação de Municípios Parque das Serras do Porto, sobrepondo-se com a LMAT de ligação a Carlinga A e 
Recarei entre os 1,18 e 2,34 km e entre 8,77 e 9,36 km. 

A Paisagem Protegida Regional Parque das Serras do Porto e a ZEC de Valongo são áreas importantes tanto 
para a flora como para a fauna que englobam as serras de Santa Justa, Pias, Castiçal, Santa Iria, Flores e 
Banjas. Nestas áreas ocorrem manchas de floresta característica da região, nomeadamente carvalhais de 
carvalho-alvarinho (Quercus robur) (habitat 9230) e sobreirais (Quercus suber) (habitat 9330), assim como 
galerias ripícolas dominadas por amieiros (Alnus glutinosa) (habitat 91E0*), borrazeiras-negras (Salix 

atrocinerea) e freixos (Fraxinus angustifolia), e matos de tojo (Ulex sp.), ericáceas e medronheiro (Arbutus 

unedo) (habitat 5330). 

É também de referir a presença de um complexo de fojos e minas (8310), nascentes e pequenas linhas de 
água que propiciam a presença de condições excecionais para a flora e herpetofauna associada a locais 
húmidos. 

No que diz respeito à flora destacam-se os fetos reliquiais Culcita macrocarpa e Trichomanes speciosum, 
assim como o endemismo ibérico raro, Narcissus cyclamineus e o facto de ser local único de ocorrência de 
Lycopodium cernuum. 

Quanto à fauna, é de destacar a importância para salamandra-lusitânica (Chioglossa lusitanica). 

Na área de estudo é de salientar a existência um abrigo de quirópteros de Importância Nacional na 
proximidade do traçado final da linha elétrica, a 220 kV de ligação a Recarei, tal como, a 1,5 km do Subparque 
Carlinga A. 

A área de implantação do parque eólico é dominada por área de eucaliptal. 

Foram identificadas 182 espécies florísticas em toda a área de estudo, destacando-se a ocorrência pontual 
de duas espécies protegidas por lei, o sobreiro (Quercus suber) e a azinheira (Quercus ilex), e de um 
endemismo ibérico, o samacalo-peludo (Anarrhinum duriminium). Com ocorrência potencial estão 
referenciadas, por exemplo, as espécies Martelinhos (Narcissus cyclamineus), Agrostis (Agrostis juressi) e o 
Pinheiro-silvestre (Pinus sylvestris). 

Foram identificados dois habitats potenciais o habitat 4030 – Charnecas secas europeias e o 8230 – Rochas 
siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo albi-Veronicion dillenii. 

Salienta-se a presença de pequenas manchas e/ou exemplares de espécies invasoras. 

Quanto à avifauna destaca-se o noitibó-da-Europa (Caprimulgus europaeus), a águia-cobreira (Circaetus 

gallicus), o falcão-abelheiro (Pernis apivorus), a ógea (Falco subbuteo) e o esmerilhão (Falco columbarius). 
Refira-se ainda a existência de um ninho de falcão-peregrino (Falco peregrinus) a nidificar a cerca de 3 km do 
Subparque Carlinga A. 

De destacar a presença regular de javali (Sus scrofa) e de coelho (Oryctolagus cuniculus), mas também de 
raposa (Vulpes vulpes), particularmente no Subparque Carlinga A. Em relação aos quirópteros há a referir 4 
espécies que se encontram ameaçadas, o morcego-de-ferradura-mediterrânico (Rhinolophus euryale) 
“Criticamente em perigo” (CR), o morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum), o morcego-
de-ferradura-pequeno (Rhinolophus hipposideros) e o morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersii) com o 
estatuto de “Vulnerável” (VU).  

Na área de estudo é de salientar a existência um Abrigo de Quirópteros de Importância Nacional na 
proximidade do traçado final da linha elétrica de ligação a Recarei, tal como, a 1,8 km do Subparque Carlinga 
A, mais concretamente do aerogerador CA02  

Refira-se ainda a existência de três geossítios na proximidade da área de estudo da implantação deste parque 
eólico, designadamente: a Secção estratigráfica do Poço Negro, as Minas das Banjas e a Mina de Covas de 
Castromil. 
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4.3.2 Avaliação de Impactes 

Atendendo à tipologia do projeto e aos valores ecológicos identificados na área a intervencionar, considera-
se que os principais impactes poderão ser a afetação e perda de habitat de espécies florísticas e faunísticas 
em resultado da desmatação, disseminação de espécies exóticas, alterações comportamentais das espécies 
animais devido à perturbação, mortalidade de animais por colisão ou atropelamento durante as fases de 
construção e funcionamento do projeto e efeito de exclusão para a fauna em fase de exploração. 

Fase de construção 

Os principais impactes sobre a flora e a vegetação derivam, na fase de construção, da destruição direta da 
vegetação nos locais onde serão implantadas as diversas infraestruturas que integram o projeto. As 
intervenções incluem a desarborização, a desmatação e decapagem, o movimento de terras, a instalação e 
funcionamento do estaleiro, a criação de novos acessos, a execução das fundações para os aerogeradores, a 
criação das plataformas de apoio dos aerogeradores, a construção dos edifícios de comando e subestação; a 
abertura/fecho de valas para instalação de cabos elétricos, a abertura da faixa de proteção/segurança e o 
depósito temporário de terras e materiais. Deste modo os principais impactes previstos na flora e habitats 
durante a fase de construção são consequência da destruição da vegetação, da movimentação de terras e do 
aumento do número de máquinas e pessoas que circulam na área de intervenção. 

De modo mais específico, as operações necessárias para a implantação dos aerogeradores e plataformas de 
apoio irão afetar sobretudo os eucaliptais (51,7%) e os matos baixos (21,6%), sendo a afetação aos restantes 
biótopos mais reduzida (Matos – 11,1%; Pinhal – 11%). Em relação aos elementos referentes às duas 
subestações, vão afetar maioritariamente os Matos Baixos (87,3%), comparativamente aos restantes 
biótopos afetados (Eucaliptal – 11,4). 

O impacte decorrente da remoção da vegetação para instalação das plataformas de montagem dos 
aerogeradores e dos estaleiros da obra, bem como as áreas de armazenamento da terra vegetal e de 
materiais inertes foi classificado como negativo, de magnitude reduzida, certo, imediato, temporário e 
reversível. Nestes locais, após a realização de ações de recuperação das áreas intervencionadas é previsível 
a recuperação natural da vegetação. 

A movimentação de pessoas e máquinas, sobretudo de maquinaria pesada, podem levar à destruição, bem 
como à alteração das caraterísticas físicas e biológicas do solo, impacte que se considera negativo, certo, 
temporário e reversível, de magnitude reduzida a média. 

Os principais impactes sobre a fauna decorrentes da fase de construção do Parque Eólico Carlinga 
correspondem à perda de habitat, à mortalidade por atropelamento de espécies com menor mobilidade e à 
perturbação. Estes impactes são provocados pela afetação direta dos biótopos existentes na área de 
implantação dos aerogeradores, mas também pela construção temporária de outras estruturas afetas à obra 
(e.g. estaleiros, áreas de depósito de terra vegetal, plataformas de montagem dos aerogeradores, vala de 
cabos e beneficiação e construção de acessos). A estas ações está também associado um aumento da 
presença humana, que implica o aumento do ruído e dos níveis de perturbação para espécies faunísticas. 
Desde logo, a referida circulação de veículos e maquinaria poderá causar a morte por atropelamento de 
pequenos vertebrados, como anfíbios, répteis e pequenos mamíferos. Toda esta circulação e trabalhos 
podem destruir ou perturbar locais de repouso, alimentação e reprodução de várias espécies de aves e 
mamíferos. Foi considerado que este é um impacte negativo, permanente, local, certo, imediato, direto, 
reversível, de magnitude reduzida e pouco significativo. 

Considera-se que a perda e degradação do habitat para as aves, por via das decapagens do terreno para os 
aerogeradores e das diferentes infraestruturas associadas à sua construção, como as áreas de apoio à obra, 
os acessos novos ou a beneficiar, a vala de cabos, o estaleiro, etc., que irão afetar diretamente habitats de 
fraco valor ecológico, como eucaliptais e matos pirófilos, fundamentalmente, e, por possuírem fraca 
capacidade de suporte avifaunístico, representam um impacte negativo, direto, certo, permanente e 
irreversível nas infraestruturas permanentes e temporário e reversível nas áreas de afetação temporária 
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(áreas de depósito de material, estaleiro, etc.), isolado, de reduzida magnitude, mitigável e pouco 
significativo. 

Fase de exploração 

Durante esta fase, os impactes mais significativos são a mortalidade de aves e morcegos e a sua perturbação 
(efeito de exclusão). 

Na fase de exploração deverá assistir-se à recuperação da vegetação nos locais intervencionados durante a 
construção. Essa recuperação poderá ser facilitada pela adoção de medidas integradas no plano de 
recuperação das áreas intervencionadas. No entanto, é de referir que a construção de um parque eólico gera 
sempre impactes negativos sobre as formações vegetais, pelo que é expectável um aumento do pisoteio, 
impactes que podem ser avaliados como negativos e prováveis. 

Os principais impactes causados na fauna durante a fase de exploração dizem respeito ao risco de colisão de 
aves e morcegos com os aerogeradores e ao possível abandono das imediações da área do projeto por 
espécies mais sensíveis, em virtude do efeito provocado pelo funcionamento dos aerogeradores. 

Quanto às aves e morcegos, têm sido recolhidos dados em diversos parques eólicos que demonstram que 
estes grupos faunísticos são suscetíveis aos aerogeradores. As turbinas dos aerogeradores podem perturbar 
o comportamento das aves e morcegos, bem como constituir uma causa de mortalidade por colisão com as 
pás rotativas ou a própria coluna do aerogerador. Fatores biológicos como o tipo de voo, comportamento 
gregário, características físicas e capacidade de visão fazem variar, em grande medida, o risco de colisão. No 
entanto, também as características dos aerogeradores, em especial a sua altura, comprimento das pás e 
velocidade de rotação, podem influenciar esse risco. 

No que diz respeito ao Parque Eólico Carlinga os grupos de aves com maior probabilidade de serem afetados 
são as planadoras (aves de rapina e corvídeos) e os passeriformes em migração. No caso do primeiro grupo, 
a altura média do voo é coincidente com a das pás rotativas, enquanto as aves migradoras desconhecem a 
localização dos aerogeradores, o que potencia a colisão. 

A ocorrência de mortalidade de aves e morcegos é um impacte muito provável de ocorrer, sendo mais 
relevante no caso de espécies com interesse conservacionista. 

A área de estudo do Parque Eólico Carlinga corresponde a uma área com zonamento com sensibilidade para 
a avifauna, pois reúne critérios para ser considerada “Área Crítica”, devido à proximidade da área de 
nidificação do falcão-peregrino (Falco peregrinus) do Subparque Carlinga A e do vale do rio Sousa, onde 
passará a linha elétrica, a 220 kV que liga o Parque Eólico Carlinga à subestação de Recarei. 

Foi considerado que o risco de colisão sobre a avifauna é negativo, direto, pouco provável, permanente, 
isolado, de magnitude reduzida, irreversível, parcialmente mitigável e pouco significativo. O impacte poderá 
ser minimizado com aplicação de medidas que tornem os aerogeradores e as linhas mais detetáveis para as 
aves. 

Para minimizar o impacte sobre os quirópteros, importa promover o funcionamento com velocidades de 
vento em presença das quais a atividade é bastante reduzida, nomeadamente a velocidade de arranque dos 
aerogeradores que deverá ser de 3,3m/s de julho, agosto e setembro. 

Impactes Cumulativos 

Os impactes sobre os elementos ecológicos resultantes 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 com interesse 
conservacionista. 

Medidas de Minimização 

O EIA lista um conjunto de medidas de minimização a incluir no projeto, as quais se afiguram adequadas. 
Todas as medidas de minimização apresentadas ou acrescentadas, devem ser transpostas para o caderno de 
encargos do projeto. Deve ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos. 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA N.º 3413                                                                                                                                                                                                              Pág. 26 
Parque Eólico Carlinga e Linhas Elétricas Associadas 

4.4 PAISAGEM 

4.4.1 Caracterização da Situação Atual 

Análise Estrutural e Funcional da Paisagem 

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela identificação e 
caracterização das Unidades Homogéneas, que a compõem. Em termos paisagísticos e de acordo com o 
Estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” de Cancela 
d'Abreu et al. (2004), a área de estudo está inserida no Grande Grupo de Paisagem de Entre Douro e Minho 
- onde surgem as seguintes Unidades de Paisagem Serras de Valongo (8) e Baixo Tâmega e Sousa (12) - e o 
Grupo de Unidades de Paisagem do Douro com as Unidades Baixo Douro (32) e Riba-Douro (33) que se 
descrevem em seguida: 

 Unidade de Paisagem 8 – “Serras de Valongo”: 

Localiza-se a noroeste da área de estudo integrando o Subparque Carlinga A, toda a extensão da Linha 
Elétrica, a 220 kV Carlinga - Recarei e parte da Linha Elétrica, a 60 kV de ligação Carlinga A – Carlinga B do 
apoio 26 até à subestação. 

Esta unidade é caracterizada por apresentar declives acentuados onde se evidencia a presença de uma crista 
quartzítica. As colinas são ocupadas por eucaliptais mais ou menos densos e no fundo dos vales pratica-se 
uma agricultura diversificada num mosaico policultural – milho, pastagens, hortícolas, etc. O território é 
pontuado por uma variedade de construções dispersas de cariz urbano e industrial interligadas por uma 
densa rede de vias de comunicação. 

o Unidade Serranias do Anticlinal de Valongo 

Esta subunidade localiza-se a poente da área de estudo onde se encontra o Parque das Serras do Porto. É 
distinto da globalidade da unidade de paisagem em que se encontra por incluir o acidente orográfico do 
Anticlinal de Valongo, mais concretamente as serras de Castiçal e Flores. O anticlina l e as serras 
presentes na área de estudo que o compõem encontram-se numa zona de transição entre formações de xisto 
e granito condicionando um uso fortemente florestal essencialmente de produção de eucalipto. 
Pontualmente é possível identificar algumas formações de folhosas autóctones, das quais se destacam o 
bosquete de loureiro nas margens do rio Sousa. 

As áreas classificadas como Zona Especial de Proteção de Valongo e Paisagem Protegida de âmbito Regional 
do Parque das Serras do Porto integram um património geológico, natural, cultural e mineiro notável. 

 Unidade de Paisagem 12 – “Baixo Tâmega e Sousa”: 

Ocupa a área nordeste da área de estudo, onde se encontra o subparque Carlinga B e a linha de ligação 
Carlinga B – Carlinga A a 60kV até ao apoio 25. 

A unidade é caraterizada por uma morfologia acidentada com declives acentuados, onde se sente o clima 
húmido do Minho. A ocupação humana é fortemente influenciada pela proximidade à área metropolitana do 
porto. No fundo dos vales e das encostas pratica-se uma agricultura variada, por vezes assente em terraços 
e compartimentada por sebes, maciços arbóreos e algumas manchas de matos. 

 Unidade de Paisagem 32 – “Baixo Douro”: 

Localiza-se a sul da área de estudo sendo fortemente marcada pelo vale muito encaixado do rio Douro. As 
suas encostas são cobertas por matas intercaladas com a ocupação urbana. Nos locais com declives 
superiores é possível observar várias áreas florestais principalmente de eucalipto. 

 Unidade de Paisagem 33 – “Riba-Douro”: 

Esta unidade, sita a sudeste, é a que tem menor representatividade na área de estudo. A grande influência 
do vale do rio Douro, com encostas ingremes e o seu vale encaixado, faz-se sentir pelo ambiente húmido e 
fresco. Tais caraterísticas condicionam o uso agrícola, praticado em socalcos nas encostas mais ingremes, e 
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florestas de pinheiro-bravo. À semelhança do que acontece nas unidades anteriormente descritas, a 
urbanização é dispersa e influenciada pela proximidade ao Porto. 

Análise Visual da Paisagem 

O EIA apresenta também uma avaliação cénica da Paisagem, definida por um buffer com 5 km de raio a partir 
dos subparques e com 3 km a partir da envolvente das linhas elétricas aéreas, com base em três parâmetros: 
Qualidade Visual, Capacidade de Absorção Visual e Sensibilidade da Paisagem. Após a integração de todos 
estes parâmetros, verifica-se o seguinte: 

 Qualidade Visual da Paisagem 

No que se refere a este parâmetro, de acordo com carta apresentada regista-se um claro predomínio da 
classe de Qualidade Visual “Média” cerca de 13013ha (46% da área de estudo). Esta classe carateriza-se pela 
exploração florestal de resinosas e zonas de matos pobres. 

As classes “Elevada” e “Muito Elevada” em conjunto ocupam 31% da área de estudo. Nestas áreas verifica-
se a presença de linhas de água e galerias ripícolas, afloramentos rochosos expressivos, mosaicos agrícolas 
tradicionais e matos ricos ou associados a afloramentos rochosos. 

Na área de estudo 23% da Qualidade Visual da Paisagem foi considerada “Baixa” ou Muito Baixa” 
constituindo-se como principais caraterísticas desta área vias de comunicação, indústria, pedreiras, lixeiras e 
sucatas. 

Relativamente às componentes do projeto referem-se em seguida as áreas afetadas e respetiva qualidade 
visual: 

- Carlinga B – baixa (aerogeradores: CA07, CA08 e CA10) a média (aerogerador: CA09) 

- Linha Elétrica Carlinga B – Carlinga A – maioritariamente média (apoios: V03, V04, S01, V11, V12, 
V16,V19, S05, S06, V27-V39, V43 e PAL), baixa (apoios: PAL, V01, V02, S02, S03, V05-V10, V20-V22, 
S04, V45, V46), elevada (apoios: V13-V15, V23, V24-V26, V41, V42 e V44) e muito elevada (apoios: 
V18 e V40) 

- Carlinga A – média (aerogeradores: SUP CA01, CA01, CA02, SUP CA02, SUP CA03, CA04, CA05), 
baixa (aerogeradores: CA03 e CA06) 

- Linha Elétrica Carlinga A - Recarei – média (apoios: PAL, S00, S01, V02, V03, S03-S06, S08-S12, V06, 
S16-S18, V11-V15, PAL), baixa (apoios: S02, V04, S07, V05, S13, V07, S14 e S15) e elevada (apoios: 
V01, V08-V10) 

- Subestação – média 

- Estaleiros - média 

 Capacidade de Absorção Visual 

A área de estudo, no que se refere a este parâmetro, de acordo com carta apresentada, regista um 
predomínio da classe de Capacidade de Absorção Visual ‘média’ (55%). 

- Carlinga B – baixa (aerogeradores: CA07, CA08 e CA09) a média (aerogerador: CA10) 

- Linha Elétrica Carlinga B – Carlinga A – maioritariamente média (apoios: PAL, V01, V02, V05-V09, 
V13, V14, V17, V24, V28-V32, V35-V39, V41-V43, V45, PAL), baixa (apoios: V03, V10-V12, V15, V18-
V23, S04, V25-V27, S06, V46), elevada (apoios: V33-V34, V40, V44) e muito baixa (apoios: V04, S01-
S03, V16) 

- Carlinga A – média (aerogeradores: SUP CA01, CA01, SUP CA02, CA02), baixa (aerogeradores: SUP 
CA03, CA03, CA05 e CA06) e elevada (aerogerador CA04) 

- Linha Elétrica Carlinga A - Recarei – média (apoios: PAL, S00-S06, V01-V05, V07-V15, S14-S17) a 
baixa (apoios: S07, S08, V06); 
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- Subestação – média 

- Estaleiros – média a baixa (estaleiro Carlinga B) 

 Sensibilidade Visual 

A Sensibilidade Visual da Paisagem na área de estudo é maioritariamente classificada como ‘Média’ com 
cerca de 68%. 

Relativamente às componentes do projeto é possível constatar que o equipamento proposto se encontram 
em áreas com classes de sensibilidade visual distintas: 

- Carlinga B –média (todos os aerogeradores) 

- Linha Elétrica Carlinga B – Carlinga A – maioritariamente média (apoios: PAL, V01-V05, S01-S03, 
V10-V14,V17, V20-V24, S05-S06, V27-31, V35-V39, V41-V44, V46 e PAL), baixa (apoios: V06-V09, 
V32-V34,V45) e elevada (apoios:V15, V16, V18,V19, V25, V26, V40); 

- Carlinga A – média (aerogeradores: SUP CA01, CA01, SUP CA02, SUP CA03,CA05 e CA06) a baixa 
(aerogeradores: CA02, C04); 

- Linha Elétrica Carlinga A - Recarei – média (apoios: PAL, S00-S01, V01-V03, S03-S12, V06, S16-S18 
, V08-V15,PAL) a baixa (apoios: S02, V04, V05,S13-S15, V07); 

- Subestação – média 

- Estaleiros – média 

4.4.2 Avaliação de Impactes 

De uma forma geral, a implantação das componentes de um parque eólico e de uma linha elétrica induzem, 
necessariamente, a ocorrência de impactes negativos na Paisagem. Genericamente, os efeitos refletem-se 
em alterações diretas sobre o território e indiretas, em termos visuais, com consequência na dinâmica e 
escala de referência desses locais, condicionando assim negativamente a leitura da Paisagem.  

Ao se constituírem como estruturas de grande desenvolvimento vertical e de escala desmesurada, potenciam 
a projeção do impacte visual muito para além da área da sua implantação local, tendo por vezes um alcance 
regional. Também a alteração direta e definitiva do uso e da morfologia do solo, é em si mesmo geradora de 
impactes visuais. 

Os impactes far-se-ão sentir de forma distinta nas diferentes fases do projeto. Os impactes na paisagem que 
ocorrem na fase de construção dos aerogeradores, decorrem sobretudo e, em primeira instância, da intrusão 
visual que as ações associadas à sua construção e presença progressiva do aerogerador introduzirá no 
território.  

Na identificação de impactes foram detetados impactes estruturais, que ocorrerão durante a fase de 
construção, pela alteração do uso/ocupação do solo e da morfologia, com as consequentes alterações 
paisagísticas e impactes cénicos, gerados durante a fase de construção e mantidos durante a fase de 
exploração, que se farão sentir potencialmente e expectavelmente, com maior intensidade nas povoações 
próximas e sobre as vias de comunicação. 

Os Impactes na Paisagem identificados são os que a seguir se descrevem. 

Fase de construção 

É durante esta fase que ocorrerão alguns dos impactes mais significativos sobre a Paisagem, embora de 
expressão mais local. Os mesmos, decorrem da desorganização associada às diversas ações necessárias à 
fase de construção e à presença de entidades artificiais – impactes visuais - como ao nível das alterações da 
morfologia do relevo e do uso do solo – impactes estruturais e funcionais - que também têm sempre 
associadas, inevitavelmente, impactes de natureza visual. Em simultâneo ocorre, progressivamente, com o 
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desenvolvimento da obra, a perda de valores visuais, neste caso naturais, e característicos e identitários do 
local. 

No caso do presente projeto, na identificação de impactes, foram detetados impactes estruturais, que 
ocorrerão durante a fase de construção, pela alteração do uso/ocupação do solo e da morfologia, com as 
consequentes alterações paisagísticas e impactes visuais/cénicos embora, maioritariamente, de expressão 
mais local. 

Impactes Estruturais/Funcionais 

Os impactes físicos ocorrerão, sobretudo, nas diferentes áreas úteis de intervenção direta/física: estaleiro, 
acessos (novos em cerca de 4 km e a beneficiar com correção cerca de 8 km), fundações e plataformas dos 
aerogeradores, taludes associados, valas de cabos (cerca de 15 km), subestação (6 405 m2 em Carlinga A e 
400 m2 em Carlinga B) e apoios das linhas elétricas aéreas a 60 kV (13,6 km) e a 220 kV (9,7 km). Para além 
das referidas áreas úteis de implantação direta do projeto, serão também afetadas áreas adjacentes a estas, 
ou seja, as áreas de trabalho, onde decorrem as movimentações/manobras das máquinas. Incluem-se 
também as áreas temporariamente afetas à obra e que são relativas aos locais de implantação dos estaleiros, 
depósito de materiais e zonas de armazenamento. 

Os impactes que se verificam na fase de construção serão: 

• Desmatação: desmatação de cerce de 3 ha de matos pobres e subcoberto de áreas florestais para a 
instalação de todos os aerogeradores em avaliação. Os equipamentos que implicam uma menor 
afetação são: o SUP CAP01 (600 m2), CA07 (300 m2) e CA08 (885 m2); 

- Impacte negativo, direto, certo, local, temporário (estaleiro, acessos aos apoios a desativar e faixas 
de proteção/servidão legal) a permanente (acessos definitivos, fundações e plataformas dos 
aerogeradores, vala de cabos e subestação), reversível (estaleiro e acessos aos apoios a desativar) 
a parcialmente reversível (faixas de proteção legal) a irreversível (acessos definitivos, fundações e 
plataformas dos aerogeradores, valas de cabos e subestação), baixa (estaleiro, acessos a construir 
e a desativar, fundações e plataformas dos aerogeradores, vala de cabos e subestação) a média 
(faixas de proteção/servidão legal) a elevada (projeto no seu todo). Magnitude e pouco 
significativo (componente a componente) a Significativo (projeto no seu todo). 

 Desflorestação: remoção de vegetação arbórea principalmente povoamentos de eucaliptal e pinheiro 
bravo, cerca de 4,5 ha no total dos aerogeradores em avaliação. Os equipamentos em que esta 
afetação é mais reduzida são: CA04 e CA09 (sem necessidade de desflorestação); CA01 e CA05 
(reduzidas áreas de desflorestação). O aerogerador SUP CA01 é o que apresenta uma área de 
desflorestação superior, cerca de 2,4 ha de eucaliptal. 

- Impacte negativo, direto, certo, local, temporário (estaleiro e acessos aos apoios a desativar) a 
permanente (acessos definitivos, fundações e plataformas dos aerogeradores, vala de cabos, 
subestação e faixa de servidão legal das linhas, a 60 kV e a 220 kV), reversível (estaleiro e acessos 
aos apoios a desativar) a parcialmente reversível (faixas de proteção legal) a irreversível (acessos 
definitivos, fundações e plataformas dos aerogeradores, valas de cabos e subestação), baixa 
(estaleiro, acessos a construir e a desativar, fundações e plataformas dos aerogeradores (CA01, 
CA04, CA05 e CA09), vala de cabos, subestação e faixa de proteção/servidão legal da linha a 
220kV), média (fundações e plataformas dos aerogeradores CA02, CA03, CA06, SUP CA01, 
SUP CA02, SUP CA03, CA07, CA08 e CA10) elevada magnitude (faixa de proteção/servidão legal da 
linha a 60 kV) e pouco significativo (estaleiro, acessos a construir e a desativar, fundações e 
plataformas dos aerogeradores (CA01, CA04, CA05 e CA09), vala de cabos, subestação e faixa de 
proteção/servidão legal da linha a 220kV) a Significativo (fundações e plataformas dos 
aerogeradores - CA02, CA03, CA06, SUP CA01, SUP CA02, SUP CA03, CA07, CA08 e CA10 - e faixa 
de proteção/servidão legal da linha elétrica a 60 kV). 

 Alteração da Morfologia Natural do Terreno: ações de nivelamento e terraplanagem. A afetação de 
afloramentos rochosos é prevista, de acordo com o EIA/Aditamento, apenas para o aerogerador CA09. 
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- Impacte negativo, direto, certo, local, temporário (estaleiro, acessos temporários, fundações e 
plataforma dos aerogeradores, valas de cabos e áreas de trabalho e de implantação dos apoios em 
situações de terreno plano) a permanente (acessos definitivos, fundações e plataformas dos 
aerogeradores e áreas de trabalho e de implantação dos apoios em situações de terreno 
acidentado e de substrato rochoso ou de afloramentos rochosos e subestação), reversível 
(estaleiro, acessos, fundações e plataformas dos aerogeradores, valas de cabos e áreas de trabalho 
e de implantação dos apoios em situações de terreno plano) a irreversível (acessos, fundações e 
plataforma dos aerogeradores, e áreas de trabalho e de implantação dos apoios em situações de 
terreno acidentado e de substrato rochoso ou de afloramentos rochosos e subestação), baixa 
(fundações e plataforma do aerogerador CA04) a média (por componente individualizada, acessos, 
fundações e plataformas dos aerogeradores CA01, CA02, CA03, CA05, CA06, SUP CA01, SUP CA02, 
SUP CA03, CA07, CA08 e CA10 e subestação) a elevada (plataforma do aerogerador CA09 e o 
projeto no seu todo) magnitude e pouco significativo (plataformas dos aerogeradores) a 
Significativo (Projeto no seu todo). 

Impactes Visuais 

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

 Diminuição da Visibilidade: devido ao aumento dos níveis de poeiras em suspensão, resultante da 
desmatação onde esta ocorrer e, sobretudo, do movimento de terras e destruição de substratos 
rochosos. Estará associada às situações de abertura e beneficiação dos acessos, nivelamento da área 
de implantação do estaleiro, fundações e plataforma dos aerogeradores, valas de cabos e áreas de 
trabalho e de implantação dos apoios da linha elétrica. 

 Montagem da Infraestrutura: dos aerogeradores e dos apoios da linha elétrica com recurso a gruas, 
cabos e balizagem aérea. Os impactes visuais negativos projetados sobre o território, na fase de 
montagem, que se consideram como mais relevantes fazem-se sentir sobre as povoações - 
Observadores Permanentes - mais próximas dos locais de implantação, sobre as vias de comunicação 
e sobre áreas sensíveis em termos cénicos. 

As situações onde os impactes visuais negativos se farão sentir de forma mais significativa, advêm da grande 
proximidade das intervenções a recetores sensíveis, sobretudo, observadores de natureza permanente. No 
caso dos aerogeradores, as situações tenderão a ocorrer mais próximo do momento final da sua montagem, 
correspondente, ao que será a sua presença na fase de exploração, pelo que, destacam-se, sobretudo, as 
situações associadas à construção e montagem dos apoios das linhas elétrica aéreas assim como à emissão 
de poeiras. 

 Linha Elétrica Aérea, a 220 kV  

Observadores Permanentes: Apoios V03 e V04 sobre as habitações periféricas de “Santa Comba”; Apoios 
V04, S07, S08, V05, S09, S10 e S11 sobre habitações periféricas da povoação de “Alvre”; Apoios V08, V09, 
V10, V11 sobre habitações isoladas da povoação de “Bustelo” e Apoios V08 V09 e V10 sobre habitações de 
“Orengas”. 

Observadores Temporários: Apoios S07 e S08 sobre a “Via Poder Local”; Apoios S13, V06, V07, S14, S15, S16 
sobre a “A41/IC24” e Apoio 12 sobre a “N319-2”.  

Áreas com Qualidade Visual “Elevada”: Apoios V01 e V02 sobre a “Ribeira de Lagares” e Apoio S12 sobre o 
“Rio Sousa”.  
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 Linha Elétrica Aérea, a 60 kV:  

Observadores Permanentes: Apoios S03, V05, V06, V07 sobre habitações da povoação "Salgão"; V11, V12, 
V13 sobre habitações periféricas das povoações de “Portela” e “Carvalheira”; V15 e V16 sobre “Carvalheira” 
e “Sete Pedras”; V17 sobre “Perrelo”; V18 sobre “Arranhó” e “Vermoim”; V19 e V20 sobre “Vermoim”; V21 
sobre “Vinha”; V22, V23 e S04 sobre "Pandim"; V24 sobre “Pandim” e “Cimo da Vila”; V25, V26 e S05 sobre 
“Valpedre” 

Observadores Temporários: Apoios V06, V07, V08 e V09 sobre a “Rua Vale das Águas”; V10 sobre a “Rua do 
Portelo Direito”; V15 e V16 sobre a “Rua Algaria”; V17 sobre a “N106”; V26 e S05 sobre “M590”, V35 e V36 
sobre a rua de ligação entre as povoações de “Seixoso” e “Figueira”; V41, V42, V43 e V44 sobre habitações 
periféricas da povoação de “São Julião”.  

Áreas com Qualidade Visual “Elevada”: Apoios V13 e V14 sobre as áreas agrícolas da “Ribeira de Reguengos”; 
apoios V24, V25 e V26 sobre as áreas agrícolas na envolvente das povoações de “Cimo da Vila” e “Valpedre” 
e V41, V42, V43 e V44 sobre as áreas agrícolas da povoação de “São Julião”. 

- Impacte negativo, direto, certo, local, temporário, reversível, reduzida a média magnitude e pouco 
significativo a Significativo. 

Não decorrente, diretamente, da expressão visual das ações em si, acima referidas, mas sim do resultado 
final delas, destacam-se impactes de natureza visual, mas por perda de valor cénico, resultante da destruição 
de valores visuais naturais associados às diferentes áreas objeto de intervenção. No que se refere à afetação 
de afloramentos rochosos ou de superfícies contínuas de substrato rochoso destacam-se como mais 
relevantes as áreas afetas aos diversos acessos, sobretudo aos apoios da linha elétrica, fundações e 
plataformas dos aerogeradores. No que se refere à afetação da vegetação destaca-se como sendo mais 
relevante a faixa de proteção/servidão legal das linhas. São valores visuais naturais subtraídos à Paisagem 
pelo projeto, de forma permanente e irreversível. 

 Perda de Valores Visuais Naturais: decorre sobretudo da abertura de acessos dedicados e da criação 
das plataformas de trabalho para a implantação e montagem dos apoios e abertura da “Faixa de 
Proteção/Servidão Legal” da linha em avaliação. 

- Impacte negativo, direto, certo, permanente, local, irreversível, média magnitude e Significativo. 

Fase de Exploração 

Durante esta fase, os impactes decorrem fundamentalmente do carácter visual intrusivo e permanente que 
as várias componentes do projeto assumem na Paisagem.  

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

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

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

De acordo com as bacias visuais apresentadas para cada um dos aerogeradores, assim como para as linhas 
elétricas aéreas, verifica-se que, as referidas componentes são, potencialmente, visíveis numa parte muito 
significativa do território delimitado pelo limite da área de estudo. Destacam-se abaixo as situações onde se 
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considera que se registam impactes visuais Significativos a Muito Significativos, sobretudo, no caso dos 
apoios da linha:  

 Aerogeradores dos Subparques Carlinga A e Carlinga B 

Observadores Permanentes 

- Aerogerador CA03 – dista cerca de 1 km das povoações de “Serra”, “São Julião”, “Cerrado” e “Vila 
Meã”. 

- Aerogerador CA04 – dista cerca de 700 m da povoação de “Nossa Senhora da Lapa”, 750 m de 
“Igreja”; 1 km de “Serra” e 1 km de “Quinta da Gasalha” e cerca de 1 km da N319 – extensão entre 
as povoações de “Quinta da Gasalha” e de “Igreja”.  

- Aerogerador CA05 – dista das povoações cerca 750 m de “Quinta da Gasalha”. 

- Aerogerador CA06 – dista cerca de 1 km da povoação de “Quinta da Gasalha”, 700 m de Casconha 
e 1km de “Sobreira”. 

- Aerogerador CA07 – dista das povoações cerca de 800 m de "Perafita", 1 km de "Pinheiro", 700 m 
de "Corcovido", 1 km de "Outeiral".  

- Aerogerador CA08 – dista das povoações cerca de 1 km de "Corcovido" e 830 m de "Presa”.  

- Aerogerador CA09 – dista das povoações cerca 1 km de “Vilarinho” e 1,1 km de "Presa”.  

- Aerogerador CA10 – dista das povoações cerca de 1,1 km de "Outeiral", 650 m de “Paços”, 1,1 km 
de “Condessa”, 900 m de “Lomar”, 1 km de “Luzim”, 1,1 km de “Vilarinho”. No caso das povoações 
de “Paços” e de “Condessa” dista das casas mais próximas cerca de 500 m. Situa-se também a 
cerca de 800 m de Gravuras Rupestres de Lomar.  

Observadores Temporários: 

- Aerogerador CA01 – dista cerca de 1 km da N319. 

- Aerogerador CA02 – dista cerca de 1 km da N319.  

- Aerogerador CA03 – dista cerca de 1 km da N319. 

- Aerogerador CA04 – dista menos de 1 km da N319  

- Aerogerador CA05 – dista menos de 1 km da N319 

- Aerogerador CA06 – dista cerca de 700 m da “Via de Poder Local” que liga as povoações de 
“Casconha” a “Sobreira” e a “Alvre” e a “Santa Comba”. 

- Aerogerador SUP CA01 – dista das áreas e pontos de observação cerca de 2,2 km da Capela de São 
Pedro de Pegueiros, 1,5 km de Poço Negro, Rio Mau, 1,6 km do Miradouro do Poço Negro e São 
Domingos da Serra. 

- Aerogerador SUP CA02 - dista menos de 1 km da N319. 

- Aerogerador SUP CA03 - dista cerca de 1 km da N319. 

- Aerogerador CA07 - dista cerca de menos de 1 km da M589; dista cerca de menos de 1km da N320; 
dista menos de 1km da “Rua Portela do Souto”, estrada de ligação entre as povoações de 
“Corcovido”, a norte, e “Perozelo” a sul. 

- Aerogerador CA08 – dista cerca de menos de 1km da M589; dista cerca de menos de 1km da N320; 
dista cerca de menos de 1km da “Rua Portela do Souto”, estrada de ligação entre as povoações de 
“Corcovido”, a norte, e “Perozelo” a sul.  
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- Aerogerador CA09 – dista cerca de menos de 1km da M589; dista cerca de menos de 1km da “Rua 
Portela do Souto”, estrada de ligação entre as povoações de “Corcovido”, a norte, e “Perozelo” a 
sul. 

- Aerogerador CA10 – dista cerca de menos de 1km à N312, numa extensão compreendida entre a 
povoação de “Outeiral” e a povoação de “Luzim”; dista cerca de 800m do sítio das ocorrências 
“Gravuras Rupestres de Lomar”. 

Áreas com Qualidade Visual “Elevada”:  

- Aerogerador CA01 – rio Mau. 

- Aerogerador CA03 – vale da Ribeira de Lagares e áreas agrícolas da envolvente das povoações na 
extensão compreendida entre as povoações de “São Julião”-“Vila Meã”-“Igreja”-“Capela”.  

- Aerogerador CA04 – várzeas de afluente do Rio Sousa onde se localizam campos agrícolas na 
extensão compreendida entre as povoações de “Lagares” e “Casconha”. 

- Aerogerador CA05 – várzeas de afluente do Rio Sousa onde se localizam campos agrícolas na 
extensão compreendida entre as povoações de “Lagares” e “Casconha”. 

- Aerogerador CA06 – várzeas de afluente do Rio Sousa onde se localizamcampos agrícolas na 
extensão compreendida entre as povoações de “Lagares” e “Casconha”. 

- Aerogerador SUP CA01 – dista das áreas e pontos de observação cerca de 2,2 km da Capela de São 
Pedro de Pegueiros, 1,5 km de Poço Negro, Rio Mau, 1,6 km do Miradouro do Poço Negro e São 
Domingos da Serra. 

- Aerogerador SUP CA03 - vale da Ribeira de Lagares e áreas agrícolas da envolvente das povoações 
na extensão compreendida entre as povoações de “São Julião” - “Vila Meã” - “Igreja”-“Capela”.  

- Aerogerador CA07 – áreas agrícolas na envolvente das povoações de “Presa” e “Granja”, do lado 
poente, e de “Ventozela”, “Corcovido”, “Outeiral”, “Vila Cova” e “Quintela”, a nascente, associadas 
ao Ribeiro dos Pedreiros, afluente do rio Tâmega. 

- Aerogerador CA08 – áreas agrícolas na envolvente das povoações de “Presa” e “Granja”, do lado 
poente, e de “Pinheiro”, “Corcovido” e “Outeiral”, a nascente, associadas ao Ribeiro dos Pedreiros, 
afluente do rio Tâmega. 

- Aerogerador CA09 – áreas agrícolas na envolvente das povoações de “Presa” e “Granja”, do lado 
poente, e de “Corcovido” e “Outeiral”, a nascente, associadas ao Ribeiro dos Pedreiros, afluente 
do rio Tâmega. 

- Aerogerador CA10 – áreas agrícolas na envolvente das povoações de “Corcovido” e “Outeiral”, a 
norte, e de “Quintela”, “Paços”, “Lomar” e “Luzim” a nascente, associadas ao Ribeiro dos 
Pedreiros, afluente do rio Tâmega e da envolvente das povoações de “Vilarinho”, a Sudoeste. 
Sobre áreas de valor cultural correspondente ao sítio das ocorrências “Gravuras Rupestres de 
Lomar”, do qual dista cerca de 800 m. 

 Linha Elétrica Aérea 220kV:  

Observadores Permanentes: Apoios V03 e V04 sobre as habitações periféricas de “Santa Comba”; Apoios 
V04, S07, S08, V05, S09, S10 e S11 sobre habitações periféricas da povoação de “Alvre”; Apoios V08, V09, 
V10, V11 sobre habitações isoladas da povoação de “Bustelo” e Apoios V08 V09 e V10 sobre habitações de 
“Orengas”. 

Observadores Temporários: Apoios S07 e S08 sobre a “Via Poder Local”; Apoios S13, V06, V07, S14, S15, S16 
sobre a “A41/IC24” e Apoio 12 sobre a “N319-2”.  

Áreas com Qualidade Visual “Elevada”: Apoios V01 e V02 sobre a “Ribeira de Lagares” e Apoio S12 sobre o 
“Rio Sousa”.  
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 Linha Elétrica Aérea 60kV:  

Observadores Permanentes: Apoios S03, V05, V06, V07 sobre habitações da povoação "Salgão"; V11, V12, 
V13 sobre habitações periféricas das povoações de “Portela” e “Carvalheira”; V15 e V16 sobre “Carvalheira” 
e “Sete Pedras”; V17 sobre “Perrelo”; V18 sobre “Arranhó” e “Vermoim”; V19 e V20 sobre “Vermoim”; V21 
sobre “Vinha”; V22, V23 e S04 sobre "Pandim"; V24 sobre “Pandim” e “Cimo da Vila”; V25, V26 e S05 sobre 
“Valpedre” 

Observadores Temporários: Apoios V06, V07, V08 e V09 sobre a “Rua Vale das Águas”; V10 sobre a “Rua do 
Portelo Direito”; V15 e V16 sobre a “Rua Algaria”; V17 sobre a “N106”; V26 e S05 sobre “M590”, V35 e V36 
sobre a rua de ligação entre as povoações de “Seixoso” e “Figueira”; V41, V42, V43 e V44 sobre habitações 
periféricas da povoação de “São Julião”.  

Áreas com Qualidade Visual “Elevada”: Apoios V13 e V14 sobre as áreas agrícolas da “Ribeira de Reguengos”; 
apoios V24, V25 e V26 sobre as áreas agrícolas na envolvente das povoações de “Cimo da Vila” e “Valpedre” 
e V41, V42, V43 e V44 sobre as áreas agrícolas da povoação de “São Julião”. 

Por fim, importa abordar mais separadamente o impacte visual do projeto sobre a “Paisagem Protegida de 
Âmbito regional do Parque das Serras do Porto”. É sobretudo, a proximidade dos aerogeradores do 
Subparque Carlinga A que comprometem de forma significativa a integridade visual da Paisagem Protegida 
devido a estes se situarem em média a cerca de 800 m, afetando visualmente, no seu conjunto, cerca de 
metade da área. Os que se situam mais próximo dos limites são os aerogeradores: CA05 a 860 m; CA04 a 
700 m; SUP CA03 a 700 m; CA02 a 250 m; SUP CA02 a 500 m; CA01 a 700 m e SUP CA01 a 700 m. Regista-se 
ainda sobreposição das bacias visuais dos respetivos aerogeradores, embora, de norte para sul, do 
aerogerador CA06 para SUP CA01, se vá registando menores sobreposições entre o mais a norte e o mais a 
sul. 

No caso dos aerogeradores CA10 e SUP CA01 considera-se que os mesmos comprometem a integridade 
visual de locais com valor cénico relevante, assim como, no caso do CA10 se regista excessiva proximidade a 
recetores sensíveis, neste caso de Observadores Permanentes associados às povoações de paços e de 
Condessa. 

No caso das linhas elétricas e, em particular dos apoios, importa referir que, verifica-se ser necessário 
proceder a uma relocalização dos que se situam em posições de elevado conflito com a presença de recetores 
sensíveis, sobretudo, de Observadores Permanentes acima elencados e associados aos respetivos apoios. 
Sendo implantados vãos maiores entre apoios e, consequentemente, um menor número de apoios, ou que 
os maiores vãos se situem nas extensões ou situações acima identificadas o impacte visual negativo poderá 
ser parcialmente minimizado 

- Impacte negativo, direto, certo, permanente, local/regional, irreversível, média a elevada magnitude, pouco 
significativo a Significativo e a Muito Significativo (pontualmente). 

Impactes Cumulativos 

Consideram-se como sendo geradores de impactes cumulativos, a presença na área de estudo de outras 
infraestruturas, ou estruturas, de igual ou de diferente tipologia, ou ainda, outras perturbações que 
contribuam sinergeticamente para a alteração estrutural e/ou funcional e/ou perda de qualidade visual da 
Paisagem. Havendo sobreposição espacial e temporal dos impactes gerados, em qualquer uma das fases, tal 
traduzir-se-á em impactes cumulativos. 

Na área de estudo (buffer), ocorrem projetos de igual e de diferente tipologia, por vezes interdependentes - 
parques eólicos, linhas elétricas aéreas e subestação - que se traduzem na existência de impactes 
cumulativos. Identificam-se também várias áreas de extração de inertes na zona mais a nascente da área de 
estudo, na envolvente da área de implantação do Subparque Carlinga B e um aterro sanitário na proximidade 
e a sul do Subparque Carlinga A. 

A nível de projetos de igual tipologia, considera-se que o projeto concorre com duas tipologias: parque eólico 
e linha elétrica aérea. Quer os aerogeradores quer as linhas, mas, sobretudo, os respetivos apoios, têm uma 
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característica comum que é a do desenvolvimento vertical. O desenvolvimento em altura destas estruturas 
contribui de forma muito negativa para a alteração do campo visual, ao se constituírem como uma intrusão 
visual, cujo impacte visual negativo se projeta a vários quilómetros. Para além da intrusão visual imposta 
determinam também uma alteração de escala e de referências visuais.  

A intrusão visual de cada componente é, neste caso, reforçada pelo conjunto, e traduz-se no seccionamento 
do horizonte visual, tendo as linhas elétricas existentes e os aerogeradores como as componentes que mais 
contribuem para este efeito.  

No que se refere aos parques eólicos, numa envolvente de 5 km, estão identificados os Parques Eólicos da 
Serra da Boneca (5 aerogeradores), em exploração e o de Zonda (9 aerogeradores), em processo de 
licenciamento. 

No que se refere às linhas elétricas - infraestruturas lineares – existentes, destacam-se as linhas de Alta e 
Muito Alta Tensão que se ligam à Subestação de Recarei e às subestações de menores dimensões do Torrão 
e do Outeiro. No caso das linhas é na área envolvente à Subestação de Recarei, na zona mais a poente da 
área de estudo, onde se considera um impacte muito significativo, considerando o conjunto das linhas em 
presença. 

No que se refere ao impacte cumulativo negativo associado ao projeto em avaliação não se considera que o 
mesmo assuma um impacte cumulativo negativo muito significativo, na área de estudo. O projeto em 
avaliação é o projeto com maior relevância na área de estudo, face ao Parque Eólico da Serra da Boneca, com 
5 aerogeradores. Contudo, os diferentes núcleos de aerogeradores do Parque Eólico Carlinga, para além de 
apresentarem distâncias significativas entre si, cerca de 12 km entre Carlinga A e Carlinga B, no caso de 
Carlinga B o mesmo dista cerca de 13 km do Parque Eólico da Serra da Boneca. Ou seja, os impactes 
cumulativos mais relevantes e significativos, ao nível da presença futura de aerogeradores, ocorrerão, dentro 
da área de estudo, na zona de implantação do Subparque Carlinga A e do Parque Eólico da Serra da Boneca, 
pela grande proximidade, cerca de 2 km ao SUP CA01 e 4 km ao centro do Subparque Carlinga A, e pela 
sobreposição das suas bacias visuais. 

No que se refere às linhas elétricas, as mesmas terão um impacte cumulativo negativo que não se considera 
como sendo significativo em parte da sua extensão, dado a inexistência de linhas elétricas aéreas de 
dimensão ou expressão igual, a 60 kV e a 220 kV, de acordo com a Carta de Impactes Cumulativos 
apresentada no Aditamento. Contudo, noutras situações de cruzamento com linhas elétricas aéreas e de 
maior proximidade, antes da Subestação de Recarei, a presença futura da linha terá um impacte cumulativo 
negativo que se considera tender para significativo face aos valores paisagísticos em presença e à 
proximidade com as povoações de Santa Comba, Alvre, Bustelo e Orengas. 

Do conjunto dos diversos projetos, que ocorrem na área de estudo, resultam impactes desqualificadores da 
Paisagem, conferindo-lhe um maior grau de artificialização e contribuindo para a perda de valor cénico da 
Paisagem. 

4.4.3 Síntese  

Da análise das bacias visuais dos aerogeradores do Subparque Carlinga A, verifica-se que todos os 
aerogeradores serão visíveis em simultâneo, sendo que tal se fica a dever às distâncias que existem entre 
aerogeradores. Por outro lado, a mancha florestal, atualmente existente, permite minimizar o impacte visual 
negativo projetado sobre parte nascente da área afeta à Paisagem Protegida de âmbito regional do Parque 
das Serras do Porto. 

Face à análise e às considerações acima apresentadas, considera-se o projeto viável, sendo contudo, 
considerado que os aerogeradores CA10 e SUP CA01 não devem ser implantados. 

Por outro lado, considera-se que o aerogerador que levanta mais preocupações, além do CA10 e o SUP CA01 
é o CA09 também pela afetação de afloramentos rochosos e proximidade a elementos patrimoniais. Os 
aerogeradores suplentes que se consideram menos desfavoráveis são os SUP CA02 e SUP CA03. 
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4.5 SOLOS E USO DO SOLO 

4.5.1 Caracterização da Situação Atual 

A caracterização da ocupação do solo teve por base a Carta de Uso e Ocupação do Solo de Portugal 
Continental (COS, 2018) desenvolvido pela Direção Geral do Território (DGT), assim como a interpretação de 
fotografia aérea e os respetivos acertos com base nos levantamentos efetuados em campo. 

Numa primeira fase foi utilizada a classificação do COS 2018 para a área de estudo que compreende: 

 Corredor de 400 m centrado no traçado das linhas elétricas (LAT Carlinga B – Carlinga A, LMAT Carlinga 
A – Recarei); 

 Raio de 400 m em redor das localizações dos aerogeradores e das subestações (SET Carlinga A e 
Carlinga B); 

 Raio de 50 m em redor de acessos e valas de cabos da rede de média tensão (RMT). 

Numa segunda fase foram retificadas áreas com base nas imagens aéreas do Google Earth e Bing Maps, e 
por fim a pré cartografia foi confirmada através de trabalho de campo. 

É ainda de referir que foi igualmente integrada na cartografia dos usos do solo a informação de localização 
de parcelas de vinha fornecida pelo Instituto de Vinha e do Vinho (IVV). 

As categorias de usos do solo consideradas correspondem à classificação de Nível IV da COS 2018 (Direção-
Geral do Território, 2019) e são descritas no quadro abaixo. 
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Área (ha) de cada uma das categorias de uso do solo nas áreas de estudo 
Fonte: EIA 

 

Numa análise macro das categorias de uso do solo de Nível I em cada uma das áreas de estudo verifica-se 
uma dominância de floresta em todas as áreas, ocupando esta classe de uso do solo mais de 50% de cada 
área de estudo considerada. Também a segunda classe de uso do solo mais frequente nas várias áreas 
estudadas é comum, correspondendo aos matos. 

Da análise do quadro anterior verifica-se que o corredor da linha elétrica é a área com maior diversidade de 
usos do solo. Nesta área dominam as florestas de eucalipto (394 ha), seguindo-se os matos (209 ha), as 
culturas temporárias de sequeiro e regadio (112 ha) e as florestas de pinheiro bravo (106 ha). Na área de 
estudo dos aerogeradores também o uso do solo dominante são as florestas de eucalipto (512 ha), seguindo-
se os matos (191 ha). Quanto à área de estudo de acessos e valas de cabos esta é dominada por florestas de 
eucalipto (109 ha), seguindo-se as áreas de matos (40 ha) e de florestas e pinheiro bravo (31 ha). 

4.5.2 Avaliação de Impactes 

Os impactes no uso do solo e no ordenamento do território estão associados à alteração do uso, em resultado 
das atividades humanas, que se traduzem sempre numa transformação da ocupação do território. 
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Para a avaliação dos impactes neste descritor, considerou-se como critério essencial a área afetada e as ações 
suscetíveis de causar impactes, assim como a afetação de usos do solo considerados mais sensíveis pela sua 
importância socioeconómica, como são as zonas com ocupação urbana e áreas mais relevantes em termos 
agrícolas, nomeadamente as áreas de vinha, e das classes de ordenamento e de condicionantes intercetadas 
tendo em consideração as restrições e condicionalismos que lhe estão impostos. 

Em particular, considera-se que qualquer uso do solo divergente daquele previsto nos instrumentos de 
ordenamento e gestão municipal deverá ser classificado como um impacte negativo. 

Na fase de construção, as ações de alargamento e beneficiação de alguns acessos existentes, desarborização, 
desmatação e decapagem, abertura/fecho de valas para instalação de cabos elétricos e implantação dos 
aerogeradores e plataformas levam à destruição de áreas de floresta de eucalipto, matos, floresta de 
pinheiro bravo e floresta de outras folhosas. 

 

Área (ha) de cada uma das categorias de uso do solo afetadas pelos aerogeradores, acessos e valas de 
cabos 
Fonte: EIA 

 

Uma vez que as valas de cabos se irão desenvolver junto aos acessos, as áreas afetadas por estas duas 
infraestruturas são apresentadas conjuntamente. Este impacte no uso do solo classifica-se como negativo, 
direto, certo, permanente, isolado, de magnitude moderada, reversível, parcialmente mitigável, assumindo-
se como pouco significativo. 

A instalação dos apoios das linhas elétricas aéreas leva à ocorrência do impacte de destruição de florestas de 
eucalipto (42 apoios), matos (19 apoios), áreas de culturas temporárias de sequeiro e regadio (13 apoios), 
florestas de pinheiro bravo (9 apoios), florestas de outras folhosas (1 apoio), agricultura com espaços naturais 
e seminaturais (2 apoios) e mosaicos culturais e parcelares complexos (1 apoio). 

Prevê-se que cada apoio ocupe uma área diminuta. Este impacte classifica-se como negativo, direto, certo, 
permanente, isolado, de magnitude reduzida, reversível, parcialmente mitigável, assumindo-se como pouco 
significativo. 

A ação de abertura da faixa de proteção/segurança afeta sobretudo ocupações rurais que se desenvolvem 
em altura, levando à substituição de áreas de floresta de eucalipto, outras folhosas e pinheiro bravo. Este 
impacte classifica-se como negativo, direto, certo, permanente, restrito, de magnitude moderada, 
parcialmente reversível, parcialmente mitigável, assumindo-se pouco significativo após a adoção das 
medidas de minimização. 

A instalação e funcionamento do estaleiro do Sub-parque de Carlinga A levará à destruição de uma área de 
0,65ha de floresta de eucalipto. Este impacte classifica-se como negativo, direto, certo, temporário, isolado, 
de magnitude reduzida, reversível, parcialmente mitigável, assumindo-se como pouco significativo. A 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA N.º 3413                                                                                                                                                                                                              Pág. 39 
Parque Eólico Carlinga e Linhas Elétricas Associadas 

instalação e funcionamento do estaleiro do Sub-parque de Carlinga B levará à destruição de uma área de 
0,5ha de matos (Quadro 118). Este impacte classifica-se também como negativo, direto, certo, temporário, 
isolado, de magnitude reduzida, reversível, parcialmente mitigável, assumindo-se como pouco significativo. 

Na fase de exploração, a presença das linhas elétricas e faixas de servidão associadas e a necessidade de 
manutenção das respetivas faixas levam à impossibilidade de regeneração das áreas de floresta atravessadas. 
Este impacte classifica-se como negativo, direto, certo, permanente, restrito, de magnitude moderada, 
reversível, parcialmente mitigável, assumindo-se como significativo. 

Foram considerados também os impactes cumulativos, resultantes da interação entre o presente projeto 
em análise e outros projetos presentes ou previstos na envolvente. Embora se tenham admitido em 
descritores específicos a identificação e análise de outros projetos, teve-se como referência geral os projetos 
que correspondem aos parques eólicos e centrais solares, licenciados ou em licenciamento, disponíveis no 
sítio da internet da DGEG num raio de 10 km dos aerogeradores, bem como, linhas elétricas de média, alta e 
muito alta tensão presentes nas imediações do projeto (camadas fornecidas pelo promotor a partir da REN 
e georreferenciação interna).  

Adicionalmente tiveram-se em conta as pretensões mais próximas do promotor - Parque Eólico Zonda (em 
licenciamento), a pouco mais de 2 km do Subparque Carlinga A, e linha de evacuação associada, e o Parque 
Eólico Zapa (em desenvolvimento), já no concelho de Baião, mas que por se encontrar tão afastado (mais 
14 km) não se considerou pertinente para uma análise tão aprofundada a nível de impactes cumulativos. 

Assim, os impactes cumulativos incluem a existência de outros parques eólicos e linhas elétricas de média, 
alta e muito alta tensão existentes. Relativamente à presença de outros parques eólicos é de referir a 
identificação dos seguintes: Zonda, Serra da Boneca I e II, Sebolido, Arcipreste, Senhora do Castelo I e II e 
Tendais, num raio de 10 km. Todos estes parques eólicos levaram à destruição de áreas de matos e de 
florestas. 

Quanto à presença de linhas elétricas é de referir a presença de cerca de 8,5 km destas em redor da área de 
estudo. A presença destas linhas representa um impacte cumulativo de destruição de áreas de floresta 
devido à necessidade de abertura e manutenção de faixas de proteção. 

É ainda de referir o projeto do IC35 que se encontra em avaliação e que passa entre os apoios V9 e V8 (LAT 
Carlinga B – Carlinga A). Este resultará na alteração do uso do solo em áreas relativamente diminutas de 
agricultura e florestas. 

Os impactes cumulativos classificam-se como negativos, prováveis (projeto do IC35) a certos, permanentes, 
restritos, de magnitude moderada, reversível, assumindo-se como significativos. 

4.6 RECURSOS HÍDRICOS 

4.6.1 Caracterização da Situação Atual 

Recurso hídricos superficiais 

Todo o projeto (parque eólico e linhas elétricas de ligação) insere-se na Região Hidrográfica 3 (RH3) que 
integra a totalidade da bacia hidrográfica do rio Douro em território nacional. 

O Subparque Carlinga A desenvolve-se ao longo de uma cumeada de orientação geral noroeste-sudeste que 
é interrompida sensivelmente a meio pelo vale da ribeira de Lagares, a qual será transposta por um percurso 
da rede de LMT. 

A LMAT Carlinga A - Recarei desenvolve-se integralmente na sub-bacia do rio Sousa, que atravessa entre os 
apoios S11 e S12. 

A nascente deste atravessamento a linha desenvolve-se na margem esquerda do rio Sousa, quase sempre na 
sub-bacia da ribeira da Comba, transposta entre os apoios S1 e V1. Para poente do rio Sousa, a linha elétrica 
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de evacuação desenvolve-se quase integralmente na sub-bacia tributária da ribeira do Bustelo, a qual é 
atravessada entre os apoios V8 e V9. 

O Subparque Carlinga B desenvolve-se na Serra de Luzim acompanhando, no setor mais a norte (CA07 e 
CA08), a linha de festo entre as sub-bacias do rio Tâmega e do rio Sousa, enquanto o setor mais a sul (CA09, 
CA10 e SET Carlinga B) se integra totalmente na bacia do rio Tâmega. 

Relativamente ao corredor da LAT Carlinga B – Carlinga A, este desenvolve-se na sub-bacia do rio Tâmega e 
do rio Sousa. 

Na área de estudo as águas superficiais são utilizadas maioritariamente para uso agrícola ou urbano, 
seguindo-se os usos industrial e pecuário com menor expressão. 

Verifica-se uma taxa de utilização reduzida do recurso, que ainda assim é mais elevada no caso do rio Sousa, 
junto ao qual os uso dos solos, a ocupação humana e a atividade económica é maior, bem como a garantia 
da disponibilidade do recurso, e no caso do rio Cavalum, onde se localiza a cidade de Penafiel e existe maior 
intensidade de uso do solo e de concentração e atividades económicas. 

A massa de água correspondente ao rio Sousa (PT03DOU0399) está classificada como zona protegida para 
abastecimento público e como águas piscícolas. 

Não se identificam, na área de estudo, outros usos não consumptivos das águas superficiais, salvo o uso de 
diluição de cargas poluentes. 

A água para consumo no concelho de Penafiel é sobretudo de origem superficial, captada na freguesia de 
Eja, junto à Ponte Duarte Pacheco (junto a Entre-os-Rios), na albufeira da barragem de Crestuma, no rio 
Tâmega, a jusante da barragem do Torrão, fora da área de estudo. 

Qualidade da água 

De acordo com dados do PBRH3 (2º ciclo de planeamento), para as massas de água superficiais cujas bacias 
se incluem na área de desenvolvimento do projeto, destacam-se as cargas mais elevadas a que a massa de 
água do rio Sousa está sujeita, o que se explica pela elevada área de drenagem associada, bem como 
concentração de atividades económicas. 

Seguem-se em relevância as cargas associadas à albufeira do Torrão, que associa uma bacia de drenagem 
muito superior. 

Em terceiro lugar destacam-se ainda as cargas associadas ao rio Cavalum, expectáveis face ao contexto 
urbano e industrial de Penafiel. 

Na distribuição das origens das cargas, o setor agrícola (que associa contaminação difusa) tende a ser o mais 
relevante quer para o azoto como para o fósforo, com exceção do caso da albufeira do Torrão, onde para 
ambas estas cargas o setor urbano é o mais importante, o mesmo sucedendo ainda no caso das cargas de 
fósforo associadas à ribeira da Camba. 

De um modo geral, o setor que a seguir ao agrícola associa maiores cargas é o urbano, mas este setor tem 
apenas expressão nas bacias da albufeira do Torrão, ribeira da Camba, rio Cavalum e rio Sousa. 

Para as cargas de origem urbana (geralmente de caráter pontual), refere-se, com base na informação 
disponível no PGRH3, um conjunto de ETAR com descarga para massas de água parcialmente com bacia na 
área em estudo. 

Na bacia do rio Sousa, em todos os casos, a rejeição na massa de água ocorre a montante do trecho onde 
este rio atravessa a área de estudo. Nas restantes bacias a rejeição na massa de água ocorre a jusante da 
área de estudo. 

Em relação ao estado das massas de água e cumprimento dos objetivos destacam-se, pela positiva, as ribeiras 
de Conca e de Camba e o rio Mau com estado global bom e um nível bom de cumprimento do objetivo 
ambiental. 
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No caso da albufeira do Torrão o estado global, devido ao aspeto ecológico é inferior a bom, sendo razoável 
o cumprimento do objetivo ambiental, se bem que ao nível de cumprimento do objetivo - zona de proteção 
de abastecimento público - se verifique conformidade. 

Para o rio Cavalum, ribeira da Comba e rio Sousa o estado global, devido ao aspeto ecológico é medíocre, 
sendo razoável o cumprimento do objetivo ambiental. Para o rio Sousa verifica-se conformidade face aos 
VMA para a zona protegida de abastecimento público e águas piscícolas. 

Relativamente à classificação físico-química das massas de água, é de salientar a ocorrência de excedências 
responsáveis por apreciação qualitativa de nível inferior a bom no rio Cavalum e ribeira da Comba 
respetivamente aos parâmetros oxigénio dissolvido e % de saturação de oxigénio. No caso do rio Cavalum 
evidenciam-se também problemas ao nível dos nitratos. No caso do rio Sousa verifica-se a ocorrência de 
excedências ao nível do fósforo, levando também a apreciação qualitativa de nível inferior a bom. 

No geral, parâmetros como o pH, azoto amoniacal, CBO5 e nitratos não tendem a ser condicionantes da 
qualidade das massas de água em análise. 

Recursos hídricos subterrâneos 

A área em estudo integra-se na grande unidade hidrogeológica do maciço antigo indiferenciado (mais 
especificamente, designada por Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro – código PTA0X1RH3), no 
contexto da zona Centro Ibérica, havendo a distinguir as rochas granitoides dominantes na zona oriental da 
área de estudo e os xistos e grauvaques afetados por metamorfismo de grau variável presentes na área mais 
a poente. 

Em contexto de rochas granitóides desenvolve-se o Subparque Carlinga B e a maior parte do corredor da LAT 
Carlinga B – Carlinga A. 

No contexto dos xistos e grauvaques encontra-se o final do corredor da LAT Carlinga B – Carlinga A, a sudoeste 
de S. Julião, o Subparque Carlinga A e a LMAT Carlinga A – Recarei. 

No PGRH3 (2º ciclo de Planeamento) referem-se, para a massa de água do Maciço Antigo Indiferenciado da 
Bacia do Douro, estimativas de recarga médias da ordem de 0,06 hm3/km2/ano. 

Na área em estudo identificou-se um total de 47 captações, correspondendo, sobretudo, a poços e furos 
verticais e também a uma pequena quantidade de minas 

Relativamente à finalidade da captação, ou seja, ao uso da água extraída, domina largamente o uso exclusivo 
para rega, referenciando-se apenas três casos de uso de rega associado a outros usos como indústria e/ou 
fins domésticos. 

Não está identificada, nenhuma captação cuja finalidade seja a extração de água para consumo humano, seja 
esta pública ou privada. 

Refira-se ainda que, também não há registo na área em estudo de perímetros de proteção de captações de 
água para consumo humano. 

Da pesquisa efetuada, incluindo a base de dados do Geoportal do LNEG (http://geoportal.lneg.pt/), não se 
identificou a presença, na área de estudo, de quaisquer concessões, contratos e pedidos de prospeção e 
pesquisa de águas minerais. 

Dado que o potencial produtivo da massa de água subterrânea não é abundante, o aproveitamento das águas 
subterrâneas é pouco intensivo e veio a ser substituído pelo uso de águas superficiais, sobretudo no que 
respeita ao consumo humano. Neste contexto, a avaliação que é feita no PGRH RH5 (2º ciclo) é que a pressão 
quantitativa sobre a massa de água do Maciço antigo indiferenciado da bacia do Douro não é significativa, 
para qualquer dos usos. 

Em relação a pressões qualitativas, verifica-se que as de caráter pontual de origem urbana são insignificantes. 
As principais pressões qualitativas são de caráter difuso sobretudo ligadas ao setor agrícola e, com menor 

http://geoportal.lneg.pt/
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expressão ao setor pecuário, bem identificáveis nas cargas de fósforo e, sobretudo, de azoto. No entanto, 
trata-se, ainda assim, de pressões que não são significativas. 

No que respeita ao estado da massa de água, de acordo com o PGRH RH5 (2º ciclo) esta apresenta um estado 
quantitativo e químico bom. O estado global insere-se na categoria bom e superior. 

A área de estudo apresenta vulnerabilidade do tipo V6 - baixa a variável – caraterística de Aquíferos em 
rochas fissuradas. Pela aplicação do índice DRATIC, são de esperar na área em estudo valores, no geral entre 
120 a 139, a que corresponde vulnerabilidade intermédia. 

Qualidade da água 

Relativamente à qualidade da água verifica-se que, de um modo geral, as águas da massa de água do Maciço 
Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro não apresentam elevados índices de poluição, verificando-se, no 
entanto, que frequentemente se trata de águas com limitações para o consumo humano devido ao seu 
elevado pH, sobretudo no caso dos granitos. No geral trata-se de águas que, naturalmente, tendem a ter 
baixa mineralização. 

Apesar de se verificar tendência para insuficiências na qualidade da água para consumo humano, estas são 
condicionadas, sobretudo, por parâmetros como o teor de pH e fluoretos, explicáveis, por aspetos 
geoquímicos. 

No entanto, identificam-se também limitações devidas ao teor de nitratos e coliformes totais, evidenciando-
se, nestes casos, efeitos de atividades antrópicas, sobretudo nos setores agro-pecuário e urbano. 

4.6.2 Avaliação de Impactes 

Na fase de construção, identificam-se, como principais ações geradoras de impactes nos recursos hídricos 
superficiais e subterrâneos: 

 Desarborização, desmatação e decapagem; 

 Movimentações de terras: execução de aterros e escavações; 

 Movimentação e funcionamento de máquinas e veículos afetos à obra; 

 Instalação e funcionamento de estaleiros; 

 Abertura, alargamento e beneficiação de acessos. 

Na fase de exploração, praticamente não há impactes a referir. O efeito da presença de novas áreas 
impermeabilizadas é praticamente nulo. Por outro lado, assinala-se o impacte associado a um eventual 
derrame de substâncias poluentes, mas trata-se de uma ocorrência improvável. 

Fase de construção 

Recursos hídricos superficiais 

De um modo geral, atendendo às caraterísticas dos solos presentes e das intervenções previstas, não é 
expectável o incremento sensível de caudais superficiais como consequência de uma diminuição da 
capacidade de infiltração dos solos, nem a ocorrência de inundações por efeito barreira de alguma 
infraestrutura relacionada com o projeto. 

As ações de desarborização, desmatação e decapagem, movimentação de terras, execução de aterros e 
escavações potenciam, na ocorrência de episódios de precipitação intensa, o destacamento de partículas de 
solo e o arrastamento de sedimentos por fluxos de drenagem superficial, sobretudo nas áreas de declive 
mais acentuado. 

A probabilidade de transporte e afluência de sedimentos até leitos de linhas de água e de criação de 
obstáculos ao escoamento é reduzida na maior parte dos casos, incluindo em áreas onde ocorrem maiores 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA N.º 3413                                                                                                                                                                                                              Pág. 43 
Parque Eólico Carlinga e Linhas Elétricas Associadas 

movimentações de terras, nos locais de implantação dos aerogeradores e plataformas associadas, atendendo 
ao seu posicionamento em áreas interfluviais, afastadas de linhas de água. 

Efetivamente, de acordo com a carta militar 1:25 000 verifica-se que os aerogeradores, subestações, 
estaleiros estão projetados fora das linhas de água assinaladas e a mais de 10 m das mesmas, não associando 
qualquer impacte nos leitos e margens de linhas de água e evitando-se ocupação do domínio hídrico. 

Há ainda a salientar que as desmatações serão limitadas às áreas de intervenção, pelo que, na maior parte 
dos casos, a vegetação arbustiva presente na envolvente do projeto, minimizará eventuais arrastamentos de 
sedimentos nos períodos de maior precipitação, impossibilitando a sua afluência nos meios hídricos. 

Relativamente aos movimentos de terra associados às linhas elétricas, esses serão ainda menos impactantes, 
limitando-se ao local de implantação de apoios e eventualmente à abertura de alguns acessos. Desta forma, 
considera-se que as potenciais alterações na drenagem superficial, acréscimo de escoamento e arrastamento 
de sedimentos serão ainda menos relevantes. 

Pelo exposto o impacte geral associado às intervenções referidas tende a ser negativo, direto, provável, 
temporário, restrito, de magnitude reduzida, reversível, minimizável e pouco significativo. 

Existem, porém, situações pontuais onde elementos do projeto interferem com linhas de água assinaladas, 
o que sucede, pontualmente, com acessos e valas de cabos que, sendo intervenções lineares, naturalmente 
necessitam de transpor algumas linhas de água, geralmente de muito pequena dimensão, escoamento 
ocasional e sem expressão no terreno. 

Trata-se, geralmente de situações em que a ocupação das linhas de água, pela sua posição de cabeceira ou 
próximo desta, não representa efetivo obstáculo ao escoamento. A diferença em relação às situações gerais 
anteriormente descritas residirá, sobretudo, numa maior probabilidade de afluência de sedimentos aos 
meios hídricos a jusante. Ainda assim, é proposto o restabelecimento das “linhas de água” sob os acessos, 
de modo a garantir impacte de reduzida magnitude e significado. 

Importa, no entanto, destacar uma situação em particular: a transposição da ribeira de Lagares ou da Comba 
pelo percurso dos cabos da RMT na ligação entre o setor norte do Subparque Carlinga A e a respetiva SET. 

Refira-se ainda que não se identificam situações em que ocorra afetação direta ou indireta de usos das águas 
superficiais. 

Como nota geral, refere-se que a posição topográfica das principais intervenções a realizar favorece o 
afastamento de águas de drenagem superficial para fora das frentes de obra, não se justificando a 
implementação de sistemas de drenagem, prevendo-se apenas pequenas valetas na berma dos caminhos de 
acesso, quando tal é necessário para impedir o seu alagamento. 

Refere-se ainda que não se identificam situações em que ocorra afetação direta ou indireta de usos das águas 
superficiais. 

Nos estaleiros haverá instalações sanitárias amovíveis, sendo o esgoto recolhido e transportado para 
tratamento no exterior. Por outro lado, a água para consumo nos estaleiros será proveniente do exterior, 
não se prevendo recurso a captação superficial ou subterrânea para o efeito. Pelo exposto, não há a referir 
impactes quantitativos ou qualitativos associados ao funcionamento destas instalações. A água para 
produção de betão ou para outros fins será também proveniente do exterior. 

Recursos hídricos subterrâneos 

Relativamente aos recursos hídricos subterrâneos, há a referir o efeito de compactação do solo diminuindo 
a porosidade e afetando a sua capacidade de infiltração e retenção de água, e consequente redução da 
permeabilidade. Este processo será, no entanto, geralmente pouco significativo.  

O processo ocorre inicialmente na sequência das ações de desmatação nas áreas a intervir e em resultado 
da implantação e presença do estaleiro, necessidade de consolidação do piso de caminhos de acesso e 
circulação de veículos e máquinas nos mesmos. 
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Trata-se, de um impacte negativo direto, certo, temporário, isolado, reversível, minimizável, pouco 
significativo. 

No decurso das intervenções a realizar, a execução dos aterros associados às plataformas de apoio dos 
aerogeradores, aos acessos a criar ou beneficiar e à necessária consolidação dos mesmos traduz-se em novos 
efeitos de compactação e redução da permeabilidade dos solos, sendo as caraterísticas do impacte similar 
ao anteriormente referido, exceto no facto de poder associar efeitos permanentes. Em caso algum será 
necessário proceder à impermeabilização de plataformas e acessos. 

Não é de prever, em qualquer das intervenções previstas envolvendo escavações, a intersecção de níveis 
freáticos, sendo de salientar que as escavações de maior dimensão, correspondentes aos locais de fundação 
dos aerogeradores nos Subparques Carlinga A e B, não excedem os 3 m de profundidade, inserem-se em 
posições topográficas elevadas (onde os níveis freáticos tendem a ser profundos), e não se conhecem 
nascentes ou minas de água na proximidade. 

No caso da implantação de apoios da linha elétrica as escavações necessárias são absolutamente pontuais, 
não afetando, de modo algum, drenagens subterrâneas. Apesar da Linha elétrica transpor áreas onde o nível 
freático está próximo da superfície, junto de linhas de água, a intenção de afastar os apoios mais de 10 m das 
margens contribuirá também para que as escavações ligeiras para fundação dos apoios tendam a não atingir 
o referido nível. 

Deste modo, não se prevê a ocorrência de rebaixamentos do nível freático nas unidades aquíferas onde se 
desenvolve o projeto. 

Não obstante, nos caminhos de acesso, em situação de escavação, para proteção futura dos mesmos é 
prevista valeta de base de talude com 40 cm de profundidade para rebaixamento local do nível freático, se 
necessário. 

No, caso de, eventualmente, ocorrer interseção do nível freático no contexto de escavações a realizar no 
âmbito de qualquer intervenção do projeto, terá sempre de se encaminhar a água em excesso para a linha 
de água mais próxima, representando um impacte negativo, direto, improvável, temporário, isolado, de 
magnitude reduzida, não minimizável e pouco significativo, não sendo de esperar a afetação de qualquer uso 
de águas subterrâneas. 

Relativamente às captações de água subterrânea inventariadas na área de estudo, a eventual afetação da 
produtividade das mesmas não será expectável. 

Atendendo ao caráter pontual, quer em profundidade, quer em superfície, das escavações para fundação de 
apoios, e dado o seu afastamento das baixas aluvionares, apenas uma proximidade imediata a uma captação 
poderia representar, eventualmente, algum problema, o que não é o caso. 

Refira-se ainda a situação das minas de água, naturalmente sensíveis a qualquer alteração próxima na 
topografia, dado constituírem pontos de afluência de água junto à superfície. Identificam-se cinco minas de 
água na área de estudo, todas elas bastante afastadas das áreas dos Subparques Carlinga A e B, onde as 
escavações mais importantes terão lugar. Atendendo ao facto de que as minas se encontram a distâncias, 
variáveis entre 50 m e 170 m, a apoios das linhas elétricas, que associam escavações muito pontuais, 
considera-se improvável qualquer afetação. 

Face ao exposto, considera-se que, de um modo geral, a afetação quantitativa das captações de água 
subterrânea identificadas na área de estudo representa um impacte negativo, indireto, improvável, 
permanente, restrito, de magnitude reduzida, pouco significativo e irreversível. 

A apreciação efetuada aplica-se também em relação à possibilidade de afetação da qualidade da água destas 
captações. 

Na fase de construção há ainda a considerar o risco de ocorrência de algum derrame acidental, nas áreas dos 
estaleiros, de óleos, combustíveis ou outras substâncias tóxicas. Fora dos estaleiros pode ocorrer derrame 
acidental de combustível de veículos em movimentação afetos à obra. 
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Estas ocorrências, são bastante improváveis, desde que adotadas boas práticas no manuseamento de 
produtos tóxicos e se garanta adequada manutenção das máquinas, representando um impacte negativo 
pouco provável, direto, cuja magnitude depende da quantidade e natureza da(s) substância(s) envolvida(s) 
no derrame, bem como do tipo de ação e do tempo de resposta a um acidente. 

A eventual ocorrência de situações deste tipo representa, portanto, um impacte negativo, direto, pouco 
provável, temporário, isolado, de magnitude previsivelmente reduzida, reversível a prazo, mitigável e pouco 
significativo. 

Fase de exploração 

Nesta fase, atendendo à prévia recuperação da área dos estaleiros e limpeza de leitos de linhas de água que 
eventualmente tenham sido afetados por afluxos de sedimentos durante a fase de construção, existem 
condições para que se reponham as condições de escoamento superficial e subterrâneo, próximas das que 
existem atualmente. 

Uma vez que os caminhos de acesso ao parque eólico serão permeáveis, a efetiva impermeabilização do 
terreno ocorre apenas em pequenas áreas, correspondentes, no essencial, aos edifícios de comando e zonas 
de pavimentos em betão das subestações elétricas e às sapatas de implantação dos aerogeradores, não 
sendo expectável uma redução sensível da infiltração e, consequente, acréscimos no escoamento superficial, 
mesmo no longo prazo. 

Considera-se, deste modo, que o impacte em causa é negativo, direto, certo, permanente, isolado, de 
magnitude reduzida, reversível, mitigável (desviando as águas pluviais incidentes em superfícies 
impermeáveis para infiltração no terreno natural, conforme previsto) e insignificante. 

Apesar da movimentação de viaturas afetas a ações de manutenção poder traduzir-se na produção de 
poluentes que, arrastados pelas águas das chuvas, atinjam linhas de água e níveis freáticos, dada a tipologia 
do projeto, esse tráfego é mínimo, não representando relevância. 

Importa ainda salientar que para as fundações e movimentação dos transformadores, serão usadas umas 
plataformas com carris para facilitar seu movimento. Essas plataformas serão usadas também para 
recuperação de óleo no caso de uma eventual fuga do mesmo depósito do transformador, portanto, estarão 
ligadas ao tanque de recolha geral de óleo por meio de tubos de aço inoxidável. O tanque de recolha de óleo, 
ligado às plataformas dos transformadores, será constituído por paredes de betão armado com soleira do 
mesmo material. A parte superior será formada por uma laje unidirecional constituída por vigas de betão 
pré-esforçado e abóbada de cerâmica. A capacidade do tanque de óleo corresponderá ao volume dielétrico 
do transformador, prevenindo a entrada de água. 

Previne-se, desta forma, a ocorrência de fugas ou derrames suscetíveis de introduzir contaminantes nos 
meios hídricos. 

Face ao exposto, a ocorrência de derrames acidentais de substâncias poluentes será bastante improvável 
desde que adotadas boas práticas no manuseamento de produtos tóxicos e se garanta adequada 
manutenção das máquinas, representando um impacte negativo improvável, direto, cuja magnitude 
depende da quantidade e natureza da(s) substância(s) envolvida(s) no derrame, bem como do tipo de ação 
e do tempo de resposta a um acidente. 

A eventual ocorrência de situações deste tipo representa, portanto, um impacte negativo, direto, improvável, 
temporário, isolado, de magnitude previsivelmente reduzida, reversível a prazo, mitigável e pouco 
significativo. 
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4.7 PATRIMÓNIO CULTURAL 

4.7.1 Caracterização da Situação Atual 

Para a caracterização da situação atual foi definida uma área de incidência do projeto que corresponde “à 
zona de implantação das 2 subestações (uma por cada núcleo de aerogeradores: Carlinga A e Carlinga B), dos 
2 estaleiros de obra (um por cada núcleo de aerogeradores), dos 13 aerogeradores (Carlinga A – 6 
aerogeradores (CA01 a CA06) e 3 aerogeradores suplentes (SUP CA01 a SUP CA03); Carlinga B – 4 
aerogeradores (CA07 a CA 10), dos acessos a criar (corredor com 40 m de largura) ou a beneficiar (corredor 
com 40 m de largura), das valas de cabos (corredor com 40 m), dos corredores das linhas elétricas que vão 
ligar a subestação do Núcleo de Carlinga A à Subestação de Recarei e a subestação do Núcleo de Carlinga B 
à Subestação do Núcleo de Carlinga A (corredores com 400 m, no qual se fizeram prospeções seletivas)”. 

Na área de implantação dos 13 aerogeradores, das 2 subestações e dos 2 estaleiros, considera-se como área 
de impacte direto a zona de implantação efetiva dos equipamentos (plataforma de instalação do 
aerogerador, da subestação e do estaleiro), bem como, a escavação das valas de cabos e os acessos a criar 
ou a beneficiar. 

A área de impacte indireto no parque eólico, nas subestações e nos estaleiros corresponde à restante zona 
abrangida pela área de projeto prospetada. 

Procedeu-se à pesquisa de base bibliográfica e documental para caracterização do potencial arqueológico e 
arquitetónico a área do projeto e para georreferenciação do património cultural pré-existente, passível de 
reconhecimento em trabalho de campo, e à análise toponímica. Recorreu-se para o efeito a bibliografia 
específica sobre património cultural, às bases de dados de organismos públicos, instrumentos de 
planeamento e a cartografia variada. 

Considera-se esta metodologia genericamente adequada ao tipo de projeto e à fase em que este foi 
apresentado em sede de Avaliação de Impacte Ambiental. 

Através da análise dos topónimos recenseados na CMP 1:25 000 verificou a presença dos seguintes 
topónimos com potencial significado arqueológico na área de enquadramento histórico: Senhora dos 

Caminhos; Cruz da Giesteira, São Julião, Senhora dos Caminhos, Penedos de São João; Alto da Pegadinha e 

Alto do Picoto. A localização destes topónimos foi tida em consideração na programação e execução da 
prospeção arqueológica realizada no âmbito deste trabalho. 

Posteriormente foi realizada a prospeção sistemática na área de incidência do Parque Eólico Carlinga (Núcleo 
A, Núcleo B) e seletiva nos corredores das linhas elétricas. 

Relativamente às condições de visibilidade do solo durante a prospeção, verificou-se que em Carlinga A não 
houve grandes obstáculos à progressão terrestre, embora se tenha verificado a existência do predomínio de 
manchas contínuas de eucaliptais, com média e má visibilidade do terreno.  

Em Carlinga A os aerogeradores estão no topo de linhas de festo em cumeadas (como o CA01, o CA02, o SUP 
CA02 ou o CA06) ou em pequenos cabeços localizados nas vertentes desses cerros (como o SUP CA01, o SUP 
CA03, o CA04 ou o CA05). A prospeção decorreu normalmente, sem grandes obstáculos à progressão 
terrestre, embora se tenha verificado a existência do predomínio de manchas contínuas de eucaliptais, com 
média e má visibilidade do terreno. 

Em Carlinga B, os 4 aerogeradores estão implantados em cumeadas sobranceiras a elevações de maiores 
dimensões, como o CA09 e o CA10, em pontos de cumeada como o CA07, ou numa colina de encosta muito 
suave, como o CA08.  

As prospeções arqueológicas em Carlinga B foram muito condicionadas pelos matos densos que cobriam a 
área de implantação dos CA07, CA09 e CA10 (má visibilidade do terreno) e da vegetação rasteira que cobre 
o local previsto para a construção do CA08 (visibilidade média do terreno). 
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Da aplicação da referida metodologia resultou o registo de 17 ocorrências patrimoniais na área de incidência 
do projeto e 20 ocorrências na área de enquadramento histórico. 

As ocorrências patrimoniais da área de incidência do projeto distribuem-se da seguinte forma:  

 Corredor da linha elétrica - 16 ocorrências patrimoniais (3 unidades na Linha Elétrica, a 220 kV Carlinga 
A – Recarei; 13 unidades na Linha Elétrica, a 60 kV Carlinga B – Carlinga A); 

 Núcleos de aerogeradores – 1 ocorrências patrimoniais (1 unidade no núcleo de Carlinga B;  

Relativamente ao património classificado ou em vias de classificação registam-se as seguintes ocorrências: 

 N.º 11: Castro de Monte Mozinho (CNS 185), classificado como Imóvel de Interesse Público (Decreto 
n.º 37 077, DG, I Série, n.º 228, de 29-09-1948) e localizado no corredor da Linha Elétrica, que liga o 
núcleo de Carlinga B ao núcleo de aerogeradores de Carlinga A.  

Trata-se de um povoado fortificado de altura, de grandes dimensões, constituído por quatro linhas de 
muralhas. Na zona intramuros observa-se uma estruturação do povoado através de um arruamento 
pavimentado com lajes graníticas orientado no sentido N-S e arruamentos distribuídos transversalmente. As 
estruturas encontradas apresentam planta predominantemente circular, possuindo algumas delas o 
respetivo vestíbulo de planta quadrangular. Nas imediações da muralha superior e do arruamento principal 
foi detetada uma estrutura que alguns investigadores pretendem associar a um templo, composto por cella 
de planta quadrangular assente num podium com átrio lajeado. Foi, ainda, detetada uma necrópole, de 
inumação, no exterior da quarta linha de muralhas, composta por recintos sepulcrais delineados mediante a 
colocação de pedras de pequenas dimensões, e cobertos por ardósias. 

 N.º 16: Castelo de Penafiel (CNS 3489), classificado como Sítio de Interesse Público (Portaria n.º 
201/2016, DR, 2.ª série, n.º 128, de 6- 07-2016) e localizado no corredor da Linha Elétrica, que liga o 
núcleo de Carlinga B ao núcleo de aerogeradores de Carlinga A.  

Está implantado num monte cónico de média altitude que domina o vale das ribeiras do Reguengo, de 
Gomarães e da Camba. Da estrutura roqueira identifica-se o fosso, a noroeste, e o derrube dos panos de 
muralha do lado oposto. No topo são ainda visíveis vários entalhes para assentamento de muros. Nos cabeços 
que o rodeiam encontram-se vestígios de torres e componentes do sistema defensivo medieval. 

Para além destes sítios arqueológicos, existem ainda as seguintes condicionantes patrimoniais com estatuto 
legal:  

 N.º 1 (Escola Primária de Bustelo), classificado como Património Arquitetónico no PDM de Paredes e 
localizado no corredor da Linha Elétrica, que liga o núcleo de Carlinga A à Subestação de Recarei.  

 N.º 2 (Capela de Santa Catarina), classificado como Património Arquitetónico no PDM de Paredes e 
localizado no corredor da Linha Elétrica, que liga o núcleo de Carlinga A à Subestação de Recarei.  

 N.º 3 (Caminho Velho 4), classificado como Património Arqueológico no PDM de Paredes e localizado 
no corredor da Linha Elétrica, que liga o núcleo de Carlinga A à Subestação de Recarei. 

 N.º 4 (Necrópole megalítica da Cruz da Giesteira), classificada como Património Arqueológico no PDM 
de Penafiel e localizado no corredor da Linha Elétrica, que liga o núcleo de Carlinga B ao núcleo de 
aerogeradores de Carlinga A.  

 N.º 5 (cruzeiro da Cruz da Giesteira), classificado como Património Arqueológico no PDM de Penafiel 
e localizado no corredor da Linha Elétrica, que liga o núcleo de Carlinga B ao núcleo de aerogeradores 
de Carlinga A.  

 N.º 7/CNS 7033 (Mamoa da Cruz da Giesteira 3), classificada como Património Arqueológico no PDM 
de Penafiel e localizado no corredor da Linha Elétrica, que liga o núcleo de Carlinga B ao núcleo de 
aerogeradores de Carlinga A.  
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 N.º 8 (Capela do Senhor do Calvário e via Sacra), classificada como Bem Patrimonial Imóvel no PDM 
de Penafiel e localizado no corredor da Linha Elétrica, que liga o núcleo de Carlinga B ao núcleo de 
aerogeradores de Carlinga A.  

 N.º 9 (Quinta do Cimo da Vila), classificada como Bem Patrimonial Imóvel no PDM de Penafiel e 
localizado no corredor da Linha Elétrica, que liga o núcleo de Carlinga B ao núcleo de aerogeradores 
de Carlinga A.  

 N.º 12 (Núcleo Rural do Fundo da Vila e da Torre), classificado como Bem Patrimonial Imóvel no PDM 
de Penafiel e localizado no corredor da Linha Elétrica, que liga o núcleo de Carlinga B ao núcleo de 
aerogeradores de Carlinga A.  

 N.º 15 (Casa do Reguengo), com Restrição Arquitetónica, conforme a Portaria n.º 201/2016, DR, 2.ª 
série, n.º 128, de 6-07-2016 e o PDM de Penafiel, art.º 47º e 51º; Carta de Património nº 18.2.  

A área do projeto e sua envolvente tem grande sensibilidade patrimonial, sendo conhecidos diversos sítios 
arqueológicos, de diferentes tipologias e cronologias. Pode-se referir as Gravuras rupestres de Lomar (CNS 
996), a cerca de 800 m do aerogerador CA10 que corresponde a um conjunto de cerca de uma centena de 
insculturas, abertas na superfície de um rochedo granítico de superfície aplanada e quase horizontal. 
Predominam sulcos alongados que podendo alguns deles ser interpretados como pegadas humanas. 

Na área de incidências do projeto foram identificadas as seguintes ocorrências patrimoniais: 
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Ocorrências patrimoniais identificadas na área de incidência do Parque Eólico 
Fonte: EIA 

 

Existe 1 ocorrência patrimonial com valor nulo ou indeterminado, porque não existem vestígios da sua 
existência, designadamente o troço de via Penafiel – Eja (n.º 13). 

Entra as ocorrências identificadas destaca-se relativamente ao património arqueológico as seguintes: 

 oc. 4 - Necrópole megalítica da Cruz da Giesteira – conjunto de monumentos megalíticos; 

 oc. 11 - N.º 11: Castro de Monte Mozinho (CNS 185), classificado como Imóvel de Interesse Público 
(Decreto n.º 37 077, DG, I Série, n.º 228, de 29-09-1948) 

 oc. 17 - Talefe, povoado fortificado - monte rochoso situado na Serra de Luzim, dominando 
visualmente todo o vale do Sousa, e onde ainda são visíveis os derrubes decorrentes da destruição da 
fortificação aí existente, com a presença vários dos silhares dispersos pela encosta se apresentarem 
nitidamente talhados e afeiçoados. 
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4.7.2 Avaliação de Impactes 

A implantação do projeto implica na fase de construção um conjunto de ações passíveis de provocar 
impactes negativos, definitivos e irreversíveis sobre vestígios arqueológicos, nomeadamente a 
desmatação/desarborização e limpeza do coberto vegetal; a movimentação de terras/preparação e 
regularização do terreno; a abertura de acessos e vala de cabos; as movimentações de máquinas e 
equipamentos; a instalação de estaleiros e a implantação das subestações. Estas ações inviabilizam a 
conservação de contextos arqueológicos no subsolo ou a manutenção de elementos edificados in situ. 

Especificamente na fase de construção das linhas elétricas os impactes passíveis de ocorrer sobre o 
património identificado devem-se à abertura de acessos, à abertura de caboucos e estabelecimento da faixa 
de proteção de 45 m, bem como à instalação de estaleiros, abertura de acessos e parque de máquinas que 
implicam desmatação e movimentação de terras. Estas ações, caso se desenrolem nas áreas onde foram 
localizados os sítios de valor patrimonial, implicarão uma afetação negativa, direta e permanente.  

Os impactes poderão, no entanto, ser minimizados ou mesmo anulados, desde que a localização dos apoios 
(definida em Projeto de Execução), bem como a abertura de novos acessos e a instalação de estaleiros e 
parque de máquinas tenha em consideração a localização das ocorrências patrimoniais identificadas.   

Para este efeito é essencial a realização de trabalho de campo, com prospeção sistemática do corredor da 
linha elétrica que, em função dos resultados obtidos, permita uma compatibilização dos vários elementos do 
projeto com as ocorrências patrimoniais. A informação recolhida nesta fase de Estudo Prévio é, assim 
preliminar, e carece de aprofundamento na fase de desenvolvimento do Projeto de Execução. 

Para além disto não se pode excluir a possibilidade deste ou outros vestígios se encontrarem ocultos quer 
pela vegetação, quer pelo solo e subsolo, pelo que se considera ser necessária a adoção das medidas inseridas 
neste parecer de modo a garantir a salvaguarda de património arqueológico existente e/ou que não tenha 
sido detetado. 

Na área de incidência do Parque Eólico Carlinga, os trabalhos efetuados (levantamento de informação 
bibliográfica e prospeção arqueológica do terreno) contribuíram para a identificação de 1 ocorrência 
patrimonial nos 2 núcleos de aerogeradores: 1 unidade no núcleo de Carlinga B.  

São previstos impactes negativos diretos significativos para uma ocorrência patrimonial: 

 nº 17 –Talefe, povoado fortificado  – devido à escavação do terreno e terraplenagem da plataforma 
de implantação do Aerogerador CA09 (Subparque Carlinga B).  

Por este motivo, considera-se inviável a instalação deste aerogerador no local proposto, devendo-se 
proceder à sua relocalização para um sítio a definir em fase de elaboração do Projeto de Execução tendo em 
conta que as fundações e plataformas têm de evitar por completo a interseção com a área deste sítio 
arqueológico. O mesmo se aplica aos restantes elementos do projeto, devendo os acessos e valas de cabos 
maximizar os caminhos existentes, fora da área da ocorrência patrimonial.  

No corredor das linhas elétricas foram identificados no corredor 16 ocorrências patrimoniais (3 unidades na 
Linha Elétrica Carlinga A – Recarei; 13 unidades na Linha Elétrica Carlinga B – Carlinga A. 

É indeterminado o impacte sobre ocorrências inéditas, ocultas no subsolo, decorrentes da movimentação de 
terras e escavação no solo e no subsolo nas diferentes partes do Projeto. No entanto, tendo presente a 
sensibilidade patrimonial da área do projeto, e as condicionantes ao trabalho de campo anteriormente 
referidas em termos da visibilidade do terreno, poderão ocorrer impactes negativos sobre o património 
arqueológico durante a fase de obra uma vez que nem sempre esses vestígios são detetáveis à superfície, 
vindo apenas a ser revelados quando há mobilizações de solo. 

No desenvolvimento do Projeto de Execução, face à existência no corredor e envolvente, de bens imóveis 
classificados e das respetivas zonas de proteção deverá ser evitada essa afetação, devendo todos os 
elementos do projeto ficarem foram dessas áreas. 

Para a fase de exploração, segundo o EIA, não se preveem impactes negativos. 
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No entanto, podem ser consideradas como impactantes a alteração do enquadramento paisagístico das 
ocorrências patrimoniais situadas não só na área do parque eólico e corredores mas também na sua 
envolvente. Os impactes negativos gerados durante a fase de construção decorrentes da desmatação e 
alteração da morfologia do solo, permanecem durante a fase de exploração, a par do impacte permanente 
dos aerogeradores e apoios. 

Neste contexto, importa atender às situações mais sensíveis como a proximidade a ocorrências patrimoniais 
e, em particular, às classificadas. 

São igualmente impactantes a eventual perda de acessibilidade aos elementos patrimoniais e a deterioração 
das ocorrências patrimoniais pela proximidade das infraestruturas do projeto e as ações inerentes a obras 
de manutenção que impliquem desmatação e/ou revolvimento de solos. 

Refira-se como princípio, que tendo em conta que se está em fase de Estudo Prévio, e dada a sensibilidade 
patrimonial da área do projeto, se deverá procurar em primeiro lugar a não afetação de ocorrências 
patrimoniais através das necessárias alterações ao mesmo na fase de elaboração do Projeto de Execução. 

4.8 SOCIOECONOMIA 

4.8.1 Caracterização da Situação Atual 

A área onde se localiza o Parque Eólico Carlinga caracteriza-se socialmente por uma população numa faixa 
etária no grupo dos 15 aos 64 anos. Uma população ativa e empregada, essencialmente do sexo masculino, 
distribu-se fundamentalmente pelos setores secundário e terciário, tendo o setor primário uma expressão 
pouco significativa. 

A profissão mais representada é a dos trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices. Quanto 
à indústria extrativa, esta é bem representativa no concelho de Penafiel, com um número significativo de 
pedreiras. Quanto ao setor primário, é o setor de atividade com menor população empregada, devido à 
crescente mecanização da agricultura e falta de apoios 

A atividade vinícola é das atividades mais relevantes na região Norte, onde Penafiel se destaca como maior 
produtor em 2018. 

Na área do projeto o povoamento apresenta-se denso a nascente, e, na sua maioria, difuso, manifestando 
com alguma frequência nos aglomerados de maior dimensão uma distribuição caótica de usos e funções. 

Verifica se a presença de infraestruturas - rede viária, rede elétrica, subestações etc e áreas de exploração 
de inertes. 

As localizações previstas para os dois Subparques do Parque Eólico Carlinga localizam se nas serranias que 
intercalam os afluentes do rio Douro no seu troço jusante, Sousa, Tâmega e Teixeira, mais concretamente 
nas cumeadas associadas aos topónimos Serra de Santo Antoninho e Alto da Pena Branca (Carlinga A) e Serra 
de Luzim (Carlinga B) As linhas elétricas propostas no âmbito deste projeto articularão os dois Subparques 
(linha elétrica a 60 kV) e ligarão à subestação de Recarei (linha elétrica, a 220 kV), localizada numa área 
limítrofe à linha férrea do Douro, na base da serra de Pias. 

4.8.2 Avaliação de Impactes 

Para este fator ambiental pode-se resumir os impactes do projeto da seguinte forma: 

Impactes gerais. 

 Aluguer dos terrenos das zonas destinadas ao parque eólico - impacte positivo e permanente, algum 
ganho económico para a população afetada; 
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 Alargamento e beneficiação de alguns acessos existentes - impacte positivo e permanente beneficio 
para a população; 

 Ações inerentes à implantação das diferentes infraestruturas - impacte positivo e permanente. 

Fase de construção 

 Movimentação e funcionamento de máquinas e veículos afetos à obra - impacte negativo e 
temporário; 

 Transporte de materiais e depósito temporário dos mesmos-- impacte negativo para a população e 
temporário;  

 Perturbações da população, nomeadamente, incómodo visual próprio da desorganização associada à 
fase de obra, perturbações na atividade e vivência rural, congestionamento no trânsito, incremento 
na dispersão de poeiras, a afetação da produtividade agrícola, e ainda a deterioração da Saúde 
Humana/Mental face ao ligeiro aumento do stress e das incomodidades assinaladas - impacte negativo 
significativo e temporário; 

 As atividades de obra provocam também o aumento de ruído, que se revela negativo como pouco 
significativo, pois não se espera que venham a alterar o ambiente sonoro existente dado as atividades 
serem de duração pontual e temporária; 

 Afetação da produtividade de áreas agrícolas e de propriedades habitadas impacte negativo para a 
população e temporário. 

Fase de Exploração 

Na fase de exploração também são identificados impactes positivos associados ao projeto: 

 Melhoria dos acessos para a população e para as atividades económicas existentes - impacte positivo 
e permanente; 

 Redução indireta da poluição atmosférica com efeitos na saúde - impacte indireto positivo e 
permanente; 

 Melhoria das condições económicas através da criação de emprego local - impacte indireto positivo 
pouco relevante; 

 Melhoria das condições económicas e impactes transversais na saúde humana, dada a relação entre o 
bem-estar económico e a generalidade dos indicadores de saúde 21 - impacte positivo pouco 
relevante. 

 Pagamento de 2,5% da faturação do projeto (previsto por lei) aos municípios onde se localiza o projeto 
– impacte positivo, significativo e permanente. 

De uma forma global, a grande maioria dos impactes ambientais negativos do projeto em estudo são pouco 
significativos e de duração temporária, circunscrevem se à fase de construção. 

Devem ser implementadas as medidas de minimização definidas para a fase de projeto de execução, que 
permitem evitar os impactes negativos mais significativos. 

Os principais impactes positivos do projeto no âmbito da vertente socioeconómica, decorrem da sua 
contribuição geral para a prossecução dos objetivos da atual política energética e no combate às alterações 
climáticas, designadamente dos compromissos assumidos pelo Estado Português nestas temáticas.  

Na vertente socioeconómica local os impactes positivos, de carácter permanente, contribuem para a 
melhoria das condições económicas do município. 
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4.9 AMBIENTE SONORO 

4.9.1 Caracterização da Situação Atual 

O ambiente sonoro de referência foi avaliado através da realização de medições de campo em 18 pontos 
junto a habitações localizadas a partir de 550 m dos futuros Aerogeradores, e distando os pontos 7 e 8 de 15 
e 35m da futura LMAT de 220 kV. 

Foram obtidos níveis, na sua maioria, entre 40-50 dB(A) no período diurno e entre 37-45 dB(A) no período 
noturno, que caracterizam locais pouco perturbados por fontes sonoras relevantes. 

4.9.2 Avaliação de Impactes 

As previsões de ruído da situação futura, na fase de exploração, foram obtidas com recurso a software 
específico, CdnaA a partir da consideração de uma potência sonora afeta a cada um dos aerogeradores de 
106 dB (A).  

Os maiores valores estimados do ruído particular associado aos aerogeradores foram obtidos em recetores 
dos pontos P1, P3, P9, P10, P11 e P14, entre 40 e 42 dB(A). 

Assim, os valores calculados para o ruído ambiente futuro apresentaram-se em conformidade com os níveis 
de exposição máxima estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído (D.L. 9/2007) e com o critério de 
incomodidade dado que, nos pontos em que o acréscimo do ruído ambiente futuro, face ao ruído da situação 
de referência, superou os limiares permitidos, o critério não se aplicou por não ser ultrapassado o valor de 
45 dB(A). 

Também as estimativas apresentadas para os recetores sob a influência da LMAT, a 220 kV apresentou as 
mesmas conclusões. 

Em face dos valores determinados, estimou-se impactes com pouco significado, sendo que se com as 
medidas genéricas propostas para a fase de construção. 

No entanto, no primeiro ano de exploração, a monitorização deve ser efetuada exclusivamente nos recetores 
previsivelmente mais afetados, pelo ruído dos aerogeradores, nos pontos P1, P3, P9, P10, P11, e pelo ruído 
da LMAT, no ponto P7. Em face dos resultados obtidos e caso não se tenham afastado dos valores previstos, 
apenas deve ter lugar nova monitorização de averiguação da procedência de eventuais reclamações 
apresentadas. 

4.10 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

4.10.1 Caracterização da Situação Atual 

Ordenamento de Condicionantes 

Ao nível do ordenamento do território foi efetuado o enquadramento e análise da compatibilidade do 
projeto com as orientações e regulamentações inerentes aos instrumentos de gestão territorial em vigor, 
quer em termos de dinâmicas territoriais existentes e programadas, quer ao nível das suas condicionantes. 

A análise dos regimes específicos de ocupação do solo e a sua respetiva programação foi efetuada com base 
nos instrumentos de planeamento de âmbito municipal que se encontram atualmente em vigor, em cada um 
dos concelhos intersetados pelo projeto em estudo. 

Procede-se à análise dos instrumentos em vigor no âmbito do Sistema de Gestão Territorial instituído pela 
Lei nº 31/2014, de 30 de maio (Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território 
e de Urbanismo - LBPSOTU) e desenvolvido pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 15 de maio, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 25/2021, de 29 de março (Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial - RJIGT). 
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Este sistema é estruturado num sistema hierárquico ou em cascata, por diferentes Instrumentos de Gestão 
Territorial (IGT) de âmbito nacional, regional e municipal. 

O âmbito da análise da estrutura territorial existente consiste na análise de uma área de estudo definida 
como: 

 Corredor de 400 m centrado no traçado das linhas elétricas (LAT Carlinga B – Carlinga A, LMAT Carlinga 
A – Recarei); 

 Raio de 400 m em redor das localizações dos aerogeradores e das subestações (SET Carlinga A e 
Carlinga B); 

 Raio de 50 m em redor de acessos e valas de cabos da rede de média tensão (RMT). 

A área de estudo integra a NUT II - Região Norte e a NUT III divide-se em Área Metropolitana do Porto 
(concelho de Paredes e concelho de Valongo) e Tâmega e Sousa (concelho de Penafiel).  

Instrumentos de Gestão Territorial 

Os Instrumentos de Gestão Territorial em vigor na área de estudo são os seguintes: 

 Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT); 

 Rede Natura 2000; 

 Plano de Gestão da Região Hidrográfica (PGRH); 

 Programa Regional de Ordenamento Florestal Entre Douro e Minho (PROF EDM); 

 Plano Regional de Ordenamento do Território (PROT-Norte); 

 Plano Diretor Municipal (PDM) de Valongo, Paredes e Penafiel; 

 Plano Regional de Ordenamento do Território Zona Envolvente do Douro (PROZED); 

 Planeamento Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI). 

A área de estudo, nomeadamente a envolvente da subestação de Recarei e a linha elétrica que faz ligação à 
mesma (LMAT Carlinga A- Recarei) atravessa o Sítio de Interesse Comunitário de Valongo (SIC PTCON0024), 
aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97 de 28 de agosto e recentemente reclassificado 
como ZEC de Valongo pelo Decreto Regulamentar n.º 1/2020 de 16 de março, onde são enunciadas medidas 
de conservação dos habitats e populações de espécies. 

Uma vez que o parque eólico não interfere com a ZEC, mas apenas com a área de estudo da linha elétrica 
(LMAT Carlinga A – Recarei), devem ser observadas as orientações de gestão presentes no Regulamento da 
ZEC. É de notar também que a Subestação de Recarei já existente é coincidente com a localização desta ZEC. 

Verifica-se a sobreposição em algumas pequenas partes da área de estudo com a Área Protegida do Parque 
das Serras do Porto, uma Paisagem Protegida Regional. Esta área obteve a sua classificação com a 
Deliberação da Assembleia Geral da Associação de Municípios Parque das Serras do Porto, de 21 de 
dezembro de 2016, (Aviso n.º 2682/2017, Diário da República n.º 53/2017, 2.ª Série, de 15 de março de 
2017). A Associação de Municípios Parque das Serras do Porto é a entidade responsável por assegurar a 
gestão desta Paisagem Protegida. 

Nesta área são interditos todos os atos e atividades previstos como tal nos Planos Municipais de 
Ordenamento do Território das áreas dos respetivos municípios, e ainda as descritas na página 92 do 
Relatório Ambiental. 

A área de estudo está integrada na região hidrográfica do Douro (RH3), sendo o Plano de Gestão Hidrográfica 
do Rio Douro aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro. 

Dado a natureza do projeto, este não se traduz numa significativa pressão sobre os recursos hídricos 
superficiais e subterrâneos locais, ou constitui uma fonte poluidora para estes. Na área em estudo também 
não foi identificada nenhuma albufeira de águas públicas, distando a mais próxima mais de 1,5 km do 
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Subparque Carlinga B, correspondendo à Albufeira do Torrão no limite entre os concelhos de Penafiel e 
Marco de Canaveses. 

A área em estudo é abrangida pelo PROF Entre Douro e Minho (PROF EDM) na sua totalidade, aprovado pela 
Portaria n.º 58/2019, de 11 de fevereiro e retificado na Declaração de Retificação n.º 14/2019, de 12 de abril. 
A área em estudo abrange as sub-regiões homogéneas (SRH) Tâmega-Sousa, Xistos durienses e Serras de 
Valongo. 

As áreas florestais sensíveis são intersetadas com maior expressividade nos aerogeradores mais próximos da 
subestação de Recarei. Intersecta também um corredor ecológico. Tal como as áreas florestais sensíveis 
também os corredores ecológicos se encontram sujeitos a normas e medidas especiais de planeamento e 
intervenção, servindo da mesma forma sob base de orientação. 

A área em estudo interceta a Zonas de Intervenção Florestal (ZIF) Entre Douro e Sousa (nº 3), constituída 
em 2007, processo n.º 23/06-DGRF, aprovada pela Portaria n.º 787/2007, de 20 de julho, cuja entidade 
gestora é a Associação Florestal Vale do Sousa (AFVS). A ZIF em questão não possui PGF aprovado nem 
publicado, devendo, no entanto, ser solicitado um parecer à entidade gestora. 

Verifica-se a interseção de nove aerogeradores com a ZIF Entre Douro e Sousa, devendo ser tidas em conta 
quaisquer orientações aplicáveis presentes no PGF. 

A esta data o Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte (PROT-N) ainda não se encontra em 
vigor. 

O projeto incidirá num plano específico para a região do Douro, mais concretamente, na Zona Envolvente do 
Douro - Plano Regional de Ordenamento do Território Zona Envolvente do Douro (PROZED), aprovado no 
Decreto Regulamentar n.º 60/91, de 21 de novembro, elaborado na sequência da Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 45/88, de 10 de outubro, vigorando pelo período de 10 anos e que abrange o município de 
Penafiel. 

De um modo geral, no que respeita aos IGT de âmbito nacional e regional, o projeto é compatível com aqueles 
diplomas. 

Os Planeamentos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) de Parede, Penafiel e Valongo 
estão em vigor r atualizados. 

Quanto ao risco de incêndio, este é elaborado de acordo com a metodologia do Guia Técnico para elaboração 
do PMDFCI (AFN, abril de 2012) e dividido em 5 classes que variam de muito baixo a muito alto, sendo que 
para a área de estudo verifica-se o seguinte: 

 LMAT Carlinga A – Recarei, que intersecta o concelho de Valongo, não se encontra atribuído nenhuma 
classe de risco de incêndio; 

 LMAT Carlinga A – Recarei, o risco é bastante variável ao longo da linha elétrica; 

 Subparque Carlinga A, o risco varia entre a classe muito baixa e a classe alta; 

 LAAT Carlinga B – Carlinga A, muito variável ao longo da linha elétrica; 

 Subparque Carlinga B, predomina a classe de risco alto. 

São particularmente importantes as redes de faixas de gestão de combustível, pelo facto das faixas de 
proteção integrarem as linhas elétricas, e a rede de pontos de água, que pela existência de postos de água 
para abastecimento de meios aéreos pode introduzir condicionantes à elaboração e execução do projeto. 

Planos Diretores Municipais 

O EIA apresenta o enquadramento do projeto com os Planos Diretores Municipais em vigor. 

Dos três PDM que abrangem a área de estudo, os concelhos de Paredes e Penafiel encontram-se em fase de 
elaboração da revisão ao abrigo do novo RJIGT e o concelho de Valongo em processo participativo para a 
segunda revisão. 
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A área em estudo ocupa 8 ha do concelho de Valongo, 415 ha de Paredes e 1 308 ha de Penafiel. 

Discriminando-se, por município, as classes e categorias/subcategorias de solo ocorrentes atualmente na 
área de estudo, verifica-se que: 

O município de Valongo é apenas atravessado pelo corredor das linhas elétricas, em Espaços de Atividade 
Económica. 

Paredes é ocupado pelo corredor das linhas elétricas em solo Espaços de Atividade Económica, Espaços de 
Uso Especial- Área de Equipamentos, Espaço Residencial e Solo Rural em Espaço de Uso Múltiplo, Espaços 
Agrícolas e Espaço Florestal também por Aerogeradores e SET. 

No município de Penafiel a área em estudo é definida pelo corredor das linhas elétricas, aerogeradores e 
SET e acessos e valas de cabos abrangendo todas as categorias de espaços. 

Tendo como referência os Regulamentos dos PDM, é analisado a compatibilidade do projeto com as 
principais normas regulamentares para cada município aplicáveis às classes e categorias de solo intercetadas 
pelo Parque Eólico Carlinga e respetivas linhas elétricas. 

No município de Valongo não existe incompatibilidade com o projeto. 

No município de Paredes em Área Agrícola da RAN necessita de parecer favorável por parte do organismo 
de tutela e desde que autorizado as atividades de construções inerentes e sem afetar negativamente a área 
sob o ponto de vista paisagístico, ambiental e funcional. Em Estrutura Ecológica Rural não existe 
incompatibilidade com o projeto, desde que respeitadas as normas de cada categoria de uso do solo, bem 
como as normas especificas associadas à Estrutura Ecológica Municipal (EEM). 

No município de Penafiel em Área Agrícola Protegida da RAN o projeto está sujeito ao regime jurídico da 
RAN. Em áreas de Património Arqueológico o projeto está sujeito a parecer das entidades competentes da 
autarquia e da DGPC. Em áreas de proteção e enquadramento ao património o projeto está sujeito ao parecer 
prévio da comissão municipal do património cultural e paisagístico, criada por despacho da Câmara 
Municipal. Em Espaços Canais, intercetado pela LAT Carlinga B – Carlinga A: V09 – V08, existe um projeto em 
fase de conformidade ambiental, em projeto de execução deve ser contactada a IP para a compatibilização 
com o projeto. 

Condicionantes 

A análise realizada teve por base a informação das cartas de condicionantes dos PDM em vigor, o Regime 
Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN) e as Áreas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) abrangidos pelo 
Parque Eólico e infraestruturas associadas. 

Para cada concelho, são apresentadas as condicionantes do território presentes na área em estudo. 

  



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA N.º 3413                                                                                                                                                                                                              Pág. 57 
Parque Eólico Carlinga e Linhas Elétricas Associadas 

 

Condicionantes do território presentes na área em estudo 
Fonte: EIA 

 

Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

Verifica-se que a área de implantação do parque eólico não interfere com áreas da RAN. Apenas se verifica 
interferência do projeto da linha elétrica e, de forma residual, dos acessos previstos, com áreas de Reserva 
Agrícola Nacional. 

Em Paredes as linhas elétricas interferem com 30,72 ha da RAN e em Penafiel os acessos interferem com 
2,01 ha e as linhas elétricas com 50,54 ha. 

Reserva Ecológica Nacional (REN) 

Alguns elementos do projeto interferem com tipologias da REN nos concelhos de Penafiel e Paredes. 

As áreas ocupadas por tipologia em cada concelho são as seguintes: 

 

Áreas de REN intersetadas pelo projeto 
Fonte: EIA 
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4.10.2 Avaliação de Impactes 

Fase de construção 

Rede Natura 2000: Na análise da ocorrência de impactes do projeto verifica-se a interferência da linha 
elétrica e respetivos apoios nas áreas integradas na Rede Natura 2000 e na Paisagem Protegida Regional 
Parque das Serras do Porto, embora numa extensão muito reduzida. 

Tendo em consideração as orientações de conservação, considera-se que as ações de projeto da fase de 
construção, nomeadamente, a movimentação e funcionamento de máquinas e veículos afetos à obra, a 
instalação dos apoios da linha elétrica, a desarborização, desmatação e decapagem e a abertura da faixa de 
proteção/segurança conduzem a uma potencial afetação dos valores naturais, cujo impacte é classificado 
como negativo, direto, certo, permanente, isolado, de magnitude reduzida, reversível, não mitigável e tendo 
em conta a situação limítrofe e reduzida em relação ao limite da ZEC e também a não afetação de habitats 
protegidos, considera-se como sendo pouco significativo. 

A Paisagem Protegida é atravessada pela linha elétrica, no espaço designado por ”Áreas Estratégicas para 
Gestão”, as quais incluem “Áreas de Valorização da Biodiversidade” e “Espaços Florestais Estratégicos”. Estas 
áreas em conjunto com a proteção contra incêndios rurais são consideradas essenciais para a concretização 
do Plano de Gestão e carecem de medidas e ações descritas no mesmo e apresentadas na caracterização da 
situação atual. A interceção do projeto com áreas da Paisagem Protegida Regional Parque das Serras do Porto 
é considerada um impacte negativo, direto, certo, permanente, isolado, de magnitude reduzida, tendo em 
conta a situação limítrofe e reduzida em relação ao limite da Paisagem Protegida assumindo-se como 
significativo, em virtude de estar dependente de autorização das entidades competentes. 

Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Rio Douro (RH3): o projeto não interfere com os objetivos e 
diretrizes indicados no referido plano, dada a tipologia de projeto e as respetivas atividades nas diferentes 
fases. 

Programa Regional de Ordenamento Florestal de Entre Douro e Minho (PROF EDM): Pelo seu 
enquadramento, verifica-se que quer as linhas elétricas quer os Subparques se sobrepõem a Áreas Florestais 
Sensíveis, sendo o Corredor Ecológico e os Espaços da RN 2000 apenas intercetados pelas linhas elétricas. 

Dada a dispersão de áreas florestais sensíveis, estas são atravessadas pelo projeto em diversas áreas, com 
particular incidência na área de intervenção do Subparque Carlinga A e no desenvolvimento das linhas 
elétricas. O corredor ecológico, este é intersetado pela LMAT Carlinga A – Recarei, do apoio S18 ao V4. Tendo 
em consideração que os corredores ecológicos coincidem com a presença de linhas de água, a área 
intersetada pela LMAT Carlinga A – Recarei corresponde ao rio Sousa. A ocorrência de ações que impliquem 
a implementação da linha e respetivos apoios gera, impactes negativos, diretos, certos, permanentes, 
isolados, de magnitude reduzida, reversível mitigável, assumindo-se pouco significativo já que não se 
anteveem incompatibilidades. 

A interceção do projeto com as áreas de Zona de Intervenção Florestal (ZIF) é a seguinte: 

 

Interseção do projeto com as áreas de ZIF 
Fonte: EIA 
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Considera-se que as ações enunciadas no caso da implantação dos apoios e Subparque Eólico Carlinga A, pela 
sua abrangência significativa têm impactes negativos, diretos, certos, permanentes, isolados, de magnitude 
elevada, irreversível, mitigável, assumindo-se como significativo. No entanto, uma vez obtido o parecer 
favorável da entidade gestora este impacte torna-se pouco significativo. 

A criação do corredor da linha elétrica será um aspeto relevante na medida em que reforça a defesa da 
floresta contra incêndios, isto é, passará a integrar a rede secundária das faixas de gestão de combustível da 
região onde se insere. Neste aspeto, existe a compatibilização das medidas de defesa com a inserção da linha 
para a criação de outras faixas de gestão de combustível. Além do mais, os acessos a criar e a beneficiação 
dos existentes poderão integrar a rede viária florestal de apoio. 

A compatibilização do projeto com as medidas do Programa Regional de Ordenamento Florestal Entre 
Douro e Minho (PROF EDM), no que respeita à contribuição para a defesa das florestas contra incêndios, 
considera-se como sendo um impacte positivo, direto, certo, permanente, abrangente, de magnitude 
moderada/elevada, tendo em conta que grande parte das áreas se encontra situada na classe mais alta de 
perigosidade e de risco muito variável ao longo da área de estudo, assumindo-se significativo. 

Planos Diretores Municipais: Retomando os espaços de ordenamento identificados na caracterização da 
situação atual ao nível da área em estudo, identificam-se agora aqueles em que poderá haver afetação direta 
ou indireta pelas ações de projeto. Para efeitos de quantificação de impactes procede-se à quantificação das 
categorias de espaço abrangidas pela área de ocupação do projeto. 

As ações inerentes à criação dos apoios, instalação do estaleiro, das subestações e demais atividades, levam 
à alteração temporária ou definitiva das classes de espaço. Dependendo do conjunto de ações: 

- Atividades de alargamento e beneficiação de alguns acessos existentes, abertura/fecho de valas 
para instalação de cabos elétricos, constituem ações não suscetíveis de alterar significativamente 
as classes de espaço intercetadas. 

- As atividades inerentes à colocação da linha/apoios leva à afetação da classe afetada, embora se 
preveja que cada apoio ocupa uma área pouco extensa e a linha, sendo aérea, também não causa 
interferência na maioria das classes de espaço 

- Quanto às ações que culminam na implantação dos aerogeradores, estaleiro e subestações, dada 
a sua dimensão, verifica-se afetação direta das classes de espaço em que se inserem. Este impacte 
classifica-se como negativo, direto, certo, permanente no caso dos aerogeradores e subestação, 
mas temporário no caso dos estaleiros, isolado, reversível, mitigável. A magnitude e significância 
dependem respetivamente da área afetada e do condicionalismo associado à classe de espaço. 

Os dois Subparques afetam maioritariamente a classe “espaços florestais de produção”. Considera-se o 
impacte negativo, direto, certo, permanente, isolado, de magnitude reduzida (dada a área intercetada) 
irreversível, assumindo-se como significativo, no entanto, uma vez obtido o parecer favorável das respetivas 
câmaras municipais, o mesmo assume-se como pouco significativo. 

No caso do Subparque Carlinga A, existe a afetação de outras duas classes de espaço, “Espaços Florestais de 
Proteção” e “Área Potencial para exploração de minérios metálicos” no concelho de Penafiel. Para a primeira 
categoria de espaço, o impacte se classifica como negativo, direto, certo, permanente, isolado, de magnitude 
reduzida, irreversível, não mitigável, assumindo-se como pouco significativo. Quanto à segunda categoria de 
espaço mencionada o impacte considera-se negativo, direto, certo, permanente, isolados, de magnitude 
reduzida, irreversível, assumindo-se como significativo. Considera-se, no entanto, que com obtenção do 
parecer favorável da câmara municipal, o mesmo será pouco significativo. 

No caso da estrutura ecológica rural identificada no concelho de Penafiel, intercetada por praticamente 
todos os aerogeradores do Subparque Carlinga B, não resulta incompatibilidade desde que seja respeitada a 
classe de espaço subjacente, neste caso os espaços florestais de produção. 
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Quanto à linha e respetivos apoios (LMAT Carlinga A – Recarei), a afetação da classe Áreas Industriais e 
empresariais no concelho de Valongo, o impacte se classifica como negativo, direto, certo, permanente, 
isolado, de magnitude reduzida, irreversível, não mitigável, assumindo-se como pouco significativo. 

No concelho de Paredes as áreas afetadas pela LMAT Carlinga A – Recarei incidem sobre diversas classes de 
espaço. No que diz respeito às categorias Área Residencial de Baixa Densidade e Área Residencial Dispersa, 
o impacte se considera negativo, direto, certo, permanente, isolado, de magnitude reduzida, irreversível, não 
mitigável, assumindo-se pouco significativo. O mesmo acontece com a categoria Área de atividades 
económicas. 

No que concerne à categoria Área de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal, o impacte classifica-se como negativo, 
direto, certo, permanente, isolado, de magnitude moderada, irreversível, não mitigável, assumindo-se pouco 
significativo. 

Nos espaços “Área Agrícola” o impacte é negativo, direto, certo, permanente, isolado, de magnitude 
moderada, irreversível, não mitigável, assumindo-se significativo, no entanto, com a obtenção de parecer 
favorável o impacte será pouco significativo. 

No concelho de Penafiel, as classes de espaço mais afetadas já foram analisadas anteriormente (Área 
Florestal de Produção, Área Florestal de Proteção, Área Potencial para exploração de minérios metálicos e 
Estrutura Ecológica Rural). As restantes classes são analisadas de seguida. 

Áreas predominantemente habitacionais – Consolidadas ou a Consolidar (C3 e C4), considera-se o impacte 
negativo, direto, certo, permanente, isolado, de magnitude reduzida, irreversível, não mitigável, assumindo-
se pouco significativo. 

Áreas de equipamentos estruturantes existentes e Núcleos de Concentração Industrial, o impacte é negativo, 
direto, certo, permanente, isolado, de magnitude reduzida, irreversível, não mitigável, assumindo-se pouco 
significativo. 

“Espaços Agrícolas”, esta subdivide-se em Área Agrícola Protegida e Área Agrícola Complementar. A primeira 
subcategoria está sujeita ao regime jurídico da RAN, pelo que o impacte é negativo, direto, certo, 
permanente, isolado, de magnitude reduzida, irreversível, não mitigável, assumindo-se muito significativo. 
Já no que diz respeito à segunda subcategoria são admitidas infraestruturas, logo não se considerada 
incompatibilidade com as linhas elétricas do projeto, assim sendo, o impacte é negativo, direto, certo, 
permanente, isolado, de magnitude moderada, irreversível, não mitigável, assumindo-se pouco significativo. 

Para os Espaços para Indústria extrativa, mais concretamente a subcategoria “Área de exploração 
consolidada/complementar”, o impacte é negativo, direto, certo, permanente, isolado, de magnitude 
reduzida, irreversível, não mitigável, assumindo-se pouco significativo. 

“Áreas de Património Arqueológico” e respetiva “Áreas de proteção e enquadramento ao património”, o 
impacte é negativo, direto, certo, permanente, isolado, de magnitude reduzida, irreversível, não mitigável, 
assumindo-se muito significativo. Assim afigura-se a necessidade de reavaliar esta afetação (em conjunção 
com o que é considerado no Descritor Património), e obtenção das autorizações necessárias face à 
configuração em Projeto de Execução. 

Nas Zonas Inundáveis, tal como avaliado na Situação de Referência, o regulamento não prevê 
incompatibilidade com o projeto, mas é de evitar estas áreas, considerando-se o impacte negativo, direto, 
certo, permanente, isolado, de magnitude reduzida, irreversível, não mitigável, assumindo-se pouco 
significativo. 

Quanto à classe “Espaços-Canais”, que corresponde ao Nó proposto do IC35, deve-se proceder à 
compatibilização entre os dois projetos, devendo promover-se a articulação entre entidades caso o espaço 
temporal entre projetos o permita. 

Reserva Agrícola Nacional (RAN), Não existe interseção destas áreas com nenhum dos Subparques previstos, 
mas sim com as duas linhas elétricas. 
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Afetação de áreas RAN 
Fonte: EIA 

 

O sobrevoo destas áreas pelas linhas elétricas previstas não se afigura como causador de impacte, no caso 
de alguns apoios, verifica-se a ocorrência da ocupação destas áreas, em particular nos seguintes apoios: 

- V14 da LAAT Carlinga B- Carlinga A - Este apoio encontra-se numa zona central da área delimitada 
como RAN e está previsto para uma área que não se encontra atualmente cultivada e encontra-se 
muito próximo de um acesso, o que diminuirá o seu impacte. 

- V10 da LMAT Carlinga A – Recarei - Este apoio localiza-se no limite de uma área classificada como 
RAN, com aparente ocupação florestal. 

Este impacte de ocupação de áreas de RAN é considerado um impacte negativo, direto, certo, temporário, 
isolado, de magnitude reduzida, parcialmente reversível, parcialmente mitigável e muito significativo. 
Afigura-se assim a necessidade de reduzir afetações e a obtenção de parecer favorável das entidades, que 
reduzirá a classificação do impacte para pouco significativo. 

Reserva Ecológica Nacional (REN), tanto os aerogeradores previstos, como os apoios e respetivas 
infraestruturas intersectam áreas de REN, que se encontram discriminadas nos quadros abaixo: 

 

 

Afetação de áreas REN 
Fonte: EIA 

 

Verifica-se que as áreas mais afetadas são as correspondentes a áreas de risco de erosão hídrica do solo, 
seguida das áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos. A tipologia Leitos e Cursos 
de Água é atravessada por ambas as linhas elétricas e pelos elementos do Subparque Carlinga A. 
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Tal como o que ocorre com as áreas de RAN, na fase de construção a ocupação e disrupção destas áreas não 
se limita apenas ao local de implantação das infraestruturas nas mesmas, mas também das ações relativas à 
desmatação, escavação e movimentações de terra, que poderão impactar os objetivos previstos no regime 
que constitui estas áreas. 

Na tipologia Leitos e Margens dos Cursos de Água, não se prevê a sua afetação uma vez que os apoios distam 
todos mais de 10 metros das linhas de água e a passagem da linha aérea não tem quaisquer implicações 
sobre estas, pelo que não se afigura qualquer impacte relativo à implantação das linhas elétricas. No caso de 
infraestruturas de produção e distribuição de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis, este tipo 
de tipologia encontra-se sujeito a comunicação prévia. Na implantação do Subparque Carlinga A também não 
se afiguram impactes uma vez que os elementos que o constituem não intersectam a tipologia em causa, 
exceto no limite da plataforma do aerogerador CA03 que intersecta a linha de água numa área bastante 
reduzida, pelo que o impacte é considerado negativo, direto, certo, permanente, isolado, irreversível, 
mitigável, de magnitude reduzida, assumindo-se como significativo. Após obtido a aprovação o impacte é 
pouco significativo. 

Para as áreas mais afetadas, Áreas com Risco de Erosão, o regulamento prevê como uso compatível a 
produção e distribuição de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis e as redes elétricas de alta e 
média tensão, embora sujeitas a comunicação prévia, pelo que as ações destinadas à implantação dos apoios 
e do parque eólico geram impactes negativos, diretos, certos, permanentes, isolados, reversíveis, mitigáveis, 
de magnitude reduzida, assumindo-se como significativos. No entanto, a obtenção de parecer favorável das 
entidades tornará o impacte pouco significativo. 

Na tipologia Zonas ameaçadas pelas cheias também não se afiguram impactes pois nesta área ocorrerá 
apenas a passagem aérea da linha elétrica. 

Para as pequenas beneficiações de vias e de caminhos existentes (sem novas impermeabilizações) ou o 
melhoramento, alargamento de plataformas e de faixas de rodagem e pequenas correções de traçado, para 
qualquer uma das tipologias de REN apresentadas encontram-se isentas de comunicação prévia. Pelo que 
neste caso o impacte assume-se de magnitude reduzida/moderada, mas pouco significativo. 

No caso da tipologia Leitos e Margens dos cursos de água o regulamento refere a necessidade de 
comunicação prévia (admitindo apenas na margem) a abertura de caminhos de apoio ao setor agrícola/ 
florestal. De toda a área em estudo, ocorre a criação do acesso novo entre CA05 e CA06 do Subparque 
Carlinga A que atravessa uma única Linha de Água, pelo que o impacte quanto à magnitude é bastante 
reduzido, significativo, sendo pouco significativo após obtido o parecer favorável. 

De forma semelhante às áreas de RAN, o restauro do território ao seu estado inicial efetuado no fim da fase 
de construção permite o retorno das áreas afetadas pela construção e montagem de infraestruturas aos 
objetivos previstos da REN. Este é um impacte positivo, direto, provável, permanente, isolado, de magnitude 
moderada, passível de ser alvo de medidas de potenciação e significativo. 

Captações, não existem captações subterrâneas para consumo público identificadas para a área de estudo, 
no entanto existe um grande número de captações para consumo privado. 

Povoamentos de Sobreiros, foi identificada na situação de referência uma mancha correspondente a um 
povoamento de sobreiros, na LMAT Carlinga A – Recarei. Uma vez que não será necessário o abate de 
nenhum sobreiro deste povoamento para a abertura da faixa, não se preveem impactes. 

Recursos Geológicos, foram identificadas na situação de referência algumas pedreiras na LAT Carlinga B – 
Carlinga A. As várias ações da fase de construção no que concerne aos aerogeradores destes parques poderão 
provocar constrangimentos na atividade de extração de recursos geológicos. Verifica-se que existem 
situações em que as infraestruturas não se encontram a uma distância menor do que os 30 m definidos por 
lei, caso os proprietários das pedreiras decidam explorar até ao limite da área licenciada. 

Como referido na situação de referência, na LAT Carlinga B - Carlinga A alguns apoios encontram-se a uma 
distância muito inferior ao preconizado pelo Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas. Nem a linha nem 
nenhum dos apoios entre o apoio V02 e o apoio V06 se encontram a mais de 190 m do limite da DGEG que, 
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a ser explorado em toda a sua extensão, será um local de armazenamento e manipulação de explosivos. Uma 
vez que a existência de linhas elétricas a menos de 190 m destas infraestruturas está interdita, este impacte 
é negativo, direto, certo, permanente, de extensão espacial restrita, de magnitude reduzida, reversível, 
minimizável e muito significativo, afigurando-se a necessidade de se reavaliar esta afetação em projeto de 
execução e obter eventuais autorizações necessárias (junto do proprietário, DGEG, etc.). 

No Subparque Carlinga B, verifica-se a proximidade do limite da área licenciada da pedreira Poço Negro nº3 
com a LAT Carlinga B – Carlinga A, e em específico com os apoios V03 e V04. Caso o proprietário decida 
explorar a pedreira até ao limite licenciado, o apoio V03 ficará a uma distância muito inferior à requerida por 
lei. Nesta pedreira o impacte é por isso também muito significativo. 

Assim, o impacte destas ações em particular na exploração de recursos geológicos é negativo, direto, 
provável, permanente, isolado, de magnitude moderada, irreversível, parcialmente mitigável, e muito 
significativo, devendo reavaliar-se esta afetação em Projeto de Execução e obter eventuais autorizações 
necessárias (junto do proprietário, DGEG, etc.). 

Rede Viária, não estão previstos impactes uma vez que são respeitadas zonas de servidão Non-Aedificandi. 
É de relembrar também o projeto do IC35, Penafiel (EN15) / Nó de Rans (EN106) - Ligação à EN106, previsto 
no PDM de Penafiel e que se encontra de momento em fase de análise de conformidade ambiental (RECAPE). 
Em projeto de execução deverá proceder-se à compatibilização com o IC35, em conjunto com a IP. 

Rede Elétrica Nacional, não se preveem impactes. 

Fase de exploração 

Na fase de exploração subsistirão os impactes permanentes já identificados na fase de construção. As classes 
de espaço que sofrerão algum tipo de afetação negativa durante a fase de construção, continuarão a ser 
afetadas mesmo após a conclusão dos trabalhos de construção, salvo se os instrumentos de ordenamento 
conseguirem, em tempo útil, contemplar as modificações no ordenamento do território resultantes do 
projeto. 

Consideram-se, assim, que os impactes previstos continuarão a ser negativos, de reduzida magnitude, de um 
modo geral pouco significativos, diretos, permanentes, certos, com influência local e irreversíveis. 

É na fase de exploração que ocorrem os impactes positivos relativos à concretização dos objetivos e das 
orientações estratégicas constantes dos instrumentos de nível nacional. O projeto vai ao encontro dos eixos 
estratégicos definidos no âmbito do PNPOT, nomeadamente ao nível da produção de energia renovável, pelo 
que o impacte é positivo, direto, certo, permanente, abrangente, de magnitude moderada tendo em conta 
a capacidade de produção de energia renovável, assumindo-se como significativo. 

A presença de caminhos de acesso e a presença das linhas elétricas e faixas de servidão associadas levam à 
ocorrência de impactes sobre a gestão da floresta contra incêndios, tendo em conta que beneficiam a gestão 
de combustíveis e o aumento da rede viária florestal para um mais rápido acesso. O impacte classifica-se 
como positivo, direto, certo, permanente, isolado, de magnitude moderada, assumindo-se como 
significativo. 

Reserva Agrícola Nacional, as áreas ocupadas pelas infraestruturas em zonas classificadas como RAN 
traduzem-se num impacte negativo, direto, certo, isolado, de magnitude reduzida, parcialmente reversível e 
significativo. Uma vez instruído e aceite o processo de ocupação de áreas de RAN pelas infraestruturas, 
considera-se que o impacte deixa de existir. 

Reserva Ecológica Nacional, o mesmo se aplica à ocupação de zonas classificadas como REN, um impacte 
negativo, direto, permanente, certo, isolado, de magnitude moderada, parcialmente reversível, parcialmente 
mitigável e significativo, com exceção das tipologias de leitos e margens de cursos de água e albufeiras e 
respetivas faixas de proteção, onde o impacte seria muito significativo. Uma vez instruído e aceite o processo 
de utilização de áreas de REN pelas infraestruturas, considera-se que o impacte deixa de existir. 
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A presença das infraestruturas continua a ser um constrangimento a possíveis expansões das pedreiras 
identificadas anteriormente, um impacte negativo, direto, certo, permanente, isolado, de magnitude 
reduzida, reversível, não mitigável, e significativo. 

4.11 PARECER EXTERNO 

No âmbito da consulta às entidades externas à Comissão de Avaliação, prevista no n.º 11 do artigo 14.º do 
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação, foi solicitada pronúncia à Associação de 
Municípios Parque das Serras do Porto, tendo em consideração a área abrangida pela implantação do Parque 
Eólico Carlinga. 

O parecer recebido aborda várias questões que considera importantes e que poderiam ter sido mais 
desenvolvidas no EIA, sendo que propõe como aspetos a ter em consideração o seguinte: 

 A proposta de linha elétrica, a 220 kV, em particular na área de atividades económicas (AAE) de 
Terronhas, junto à subestação, poderá colidir com eventuais investimentos, numa zona em que o 
município de Paredes assumiu a respetiva infraestruturação; 

 Articular o projeto com o constante no Plano de Gestão do Parque das Serras do Porto, 
nomeadamente face à delimitação de Áreas Estratégicas para Gestão no canal definido para a linha 
elétrica;  

 Ter em consideração o estudo de sensibilidades visuais desenvolvido para o Parque das Serras do 
Porto, que ilustra de forma objetiva os gradientes de visibilidade do território, associados a 
observadores fixos e temporários, procurando incidir em áreas de menor sensibilidade. O canal 
previsto atravessa zonas de visibilidade alta a muito alta. De referir que a análise dos observadores 
temporários contemplou já a rede de percursos pedestres que está a ser implementada e cujo objetivo 
é promover o usufruto sustentável da área protegida, com benefícios em termos de conservação e 
também para a saúde e bem-estar da comunidade; 

 A linha prevista deve desenvolver-se paralelamente e com a maior proximidade possível às linhas 
existentes, à exceção do troço no lugar de Bustelo, evitando situações em que as edificações existentes 
fiquem entre linhas e áreas reservadas para AAE; 

 A execução do projeto deverá ter o acompanhamento de técnicos especializados em áreas temáticas 
sensíveis, incluindo biologia e arqueologia.  

 

5. CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública, de acordo com o disposto no artigo 15.º, n.º 1 do DL 151-B/2013, alterado e republicado 
pelo DL 152-B/2017, de 11 de dezembro, foi aberta por um período de 30 dias úteis, de 20 de julho a 30 de 
agosto de 2021. 

Durante o período de Consulta Pública foram recebidas cinco exposições com a seguinte proveniência: 
Câmara Municipal de Paredes; Câmara Municipal de Valongo; Direção-Geral do Território (DGT); Autoridade 
Nacional de Comunicações (ANACOM); REN - Redes Elétrica Nacional, S.A. 

A Câmara Municipal de Paredes da análise do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) considera importantes os 
seguintes pontos que se listam: 

1 - Retificações/esclarecimentos: 

- Feita a referência a “três subparques” quando são mencionados apenas dois; 

- Existem impactos considerados pouco significativos, que a autarquia não concorda, como o 
exemplo do falcão-peregrino e os relacionados com o Parque das Serras do Porto (PSeP) que 
deveriam ser considerados significativos; 
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- Falta a referência às intrusões visuais da intervenção a partir da A41. 

- Faltam esclarecimentos quanto a eventuais rendas para os Municípios. 

2 - Património Arquitetónico e Arqueológico:  

- No local do aerogerador e no corredor da linha não estão identificados, até à data, elementos 
arquitetónicos ou vestígios arqueológicos. 

3 - Património Natural: 

- Não é feita referência à existência do Falcão Peregrino na zona. 

- Os dados relativos à Ribeira de Santa Comba não parecem estar atualizados; 

- Não é referida à Diretiva Aves (na envolvente existem espécies constantes daquela diretiva). 

- Os matos poderão ser considerados como os matos secos, podendo constituir-se como habitat da 
Diretiva Habitats; 

- Não é feita referência à área de compensação pela afetação de sobreiros e azinheiras, nos termos 
da legislação aplicável; 

- Existem estudos que identificam para a zona a presença de espécies de anfíbios e répteis com 
interesse conservacionista; 

4 - Defesa da floresta contra incêndios: 

- Faltam a identificação de um ponto de água de apoio a meios aéreos e de captação de água para 
abastecimento público; 

5 - Urbanismo: 

- Impactes visuais em particular dos aerogeradores e da linha. 

- Ausência de informação sobre os acessos a criar, a utilizar ou a ajustar para instalação da linha. 

- A proposta de linha, em particular na área de atividades económicas (AAE) de Terronhas, junto à 
subestação, poderá colidir com eventuais investimentos, numa zona em que o Município, para 
manter a classificação como urbano, assumiu a respetiva infraestruturação. 

- Da proposta de linha há construções que ficam totalmente ladeadas por linhas elétricas de alta e 
muito alta tensão. 

A Câmara Municipal de Paredes vem, assim, requerer: 

- Havendo alteração ao projeto apresentado, deverá ser reapreciado por este Município. 

- Não existindo, à data, informação sobre a localização dos acessos a criar ou a ajustar, o projeto de 
execução dos mesmos, deverá, ser remetido para apreciação municipal. 

- A execução do projeto deverá ter o acompanhamento de técnicos especializados, nomeadamente 
biólogos e arqueólogos. 

- Os eventuais trabalhos arqueológicos têm de ser realizados por técnicos idóneos, nos termos da 
legislação em vigor. 

- Atualização de dados de referência. 

- Monitorização da fauna e flora pelo período mínimo de um ano. 

- Elaboração e implementação de plano de controlo e manutenção de espécie invasora durante o 
período de exploração. 

- A linha prevista deverá desenvolver-se paralelamente e com a maior proximidade possível às 
linhas existentes, à exceção do troço no lugar de Bustelo, evitando situações em que as edificações 
existentes fiquem entre linhas e a utilização de áreas reservadas para AAE. 
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- A análise das sensibilidades visuais pelo Parque das Serras do Porto (PSeP). 

- Na fase prévia ao início da intervenção deverá, igualmente, proceder-se à consulta dos Municípios 
envolvidos. 

- As áreas a desmatar e respetivos planos de recuperação devem estar sujeitos a parecer do Parque 
das Serras do Porto (PSeP) e dos Municípios. 

- Definição das compensações pelos incómodos provocados na população no território de Paredes. 

- Identificação de cenários alternativos em caso de não obtenção das respetivas autorizações. 

A Câmara Municipal de Valongo refere que o impacte do projeto previsto e respetivas linhas de transporte 
de energia, no território municipal de Valongo, é residual correspondendo ao buffer de 200 metros previsto 
para a LMAT Carlinga – Recarei, a 220 kV na ligação à subestação de Recarei. 

Relativamente a este projeto, nada tem a opor, desde que seja implementado nos moldes previstos e 
respeitado todas as condicionantes indicadas no relatório ambiental do Estudo de Impacte Ambiental (EIA). 

A Direção-Geral do Território (DGT) informa que este projeto não interfere com nenhum vértice geodésico 
pertencentes à Rede Geodésica Nacional (RGN) nem nenhuma marca de nivelamento pertencentes à Rede 
de Nivelamento Geométrico de Alta Precisão (RNGAP) pelo que não constitui impedimento às atividades 
geodésicas desenvolvidas por esta Entidade. 

Na Cartografia, as peças desenhadas apresentadas, estão elaboradas sobre a cartografia vetorial oficial. 

No âmbito da Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP) deveriam estar representados os limites 
administrativos, bem como a referência à CAOP utilizada. Os ficheiros correspondentes, à versão em vigor 
da CAOP, podem ser obtidos, no sistema de referência PT-TM06/ETRS89. 

A DGT apresenta parecer favorável, contudo deverá ser tido em consideração a recomendação relativa aos 
limites administrativos acima referenciados. 

A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) verificou a inexistência de condicionantes de natureza 
radioelétrica, aplicáveis aos locais em causa pelo que não coloca objeção à implementação do projeto 
naquela área. 

No entanto, deverá ser garantido que o parque eólico não provocará interferências /perturbações na receção 
radioelétrica em geral e, de modo particular, na receção de emissões de radiofusão televisiva. 

A REN - Redes Elétrica Nacional menciona que as infraestruturas da Rede Nacional de Transportes de 
Eletricidade (RNT) estão corretamente representadas no Estudo de Impacte Ambiental (EIA). 

As alternativas de corredores para a nova linha elétrica, a 220 kV, que deverá interligar a Subestação do 
Subparque Carlinga A com a subestação de Recarei, foram anteriormente coordenadas entre a REN e o 
promotor, respeitando as condicionantes e cones da aproximação definidos para uma infraestrutura a 
integrar na RNT, desde que sejam respeitadas as distâncias de segurança regulamentares. 

As servidões das linhas duplas Valdigem - Vermoim 4/Armamar-Recarei (a 220/400kV) e Valdigem – 
Urrô/Valdigem-Recarei 1 (a 220kV) cruzam a zona de implantação do “Parque Eólico Carlinga – Subparque 
Carlinga B” entre os aerogeradores CA08 e CA09. 

Considera que devem ser tidas em consideração, as seguintes condições para implantação deste projeto: 

Deve ser assegurada a compatibilização da localização do aerogerador CA08 do Subparque Carlinga B com a 
RNT, nomeadamente no que diz respeito ao risco da sua queda. 

Antes do licenciamento do projeto, deve ser enviado á REN o desenho de implantação final do aerogerador 
CA08 com delimitação da área afetada em caso de queda. 

Conforme estabelecido no Regulamento de Segurança de Linhas Aéreas de Alta Tensão (RSLEAT), as novas 
linhas de 60 kV e 220 kV devem garantir as distâncias mínimas às infraestruturas da RNT. 
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O Projeto de execução final da nova linha de 220 kV entre a Subestação do Subparque Carlinga A e a 
Subestação Recarei da RNT, deve ser enviado à REN para validação e verificação das distâncias de segurança 
às infraestruturas da RNT, previamente à submissão do mesmo à DGEG para o seu licenciamento. 

Qualquer trabalho a realizar na proximidade das infraestruturas da RNT deve ser acompanhado por técnicos 
da REN, para garantia das condições de segurança, quer da instalação, quer dos trabalhos a realizar pelo 
promotor, pelo que a REN deve ser informada, da sua ocorrência com pelo menos 15 dias de antecedência. 

A REN informa que, desde que sejam garantidas as condições acima expostas, não existem quaisquer outras 
objeções, à implementação deste projeto. 

 

6. CONCLUSÕES 

O Parque Eólico Carlinga e Linhas Elétricas Associadas abrange os concelhos de Paredes (freguesias de 
Sobreira, de Aguiar de Sousa e de Recarei), de Penafiel (freguesias de Capela, de Lagares e Figueira, de Luzim 
e Vila Cova, de Duas Igrejas, de Oldrões, de Valpedre, de Galegos, de Rans e de Perozelo) e de Valongo 
(freguesia de Campo e Sobrado).  

O projeto interseta “Áreas Sensíveis”: Zona Especial de Conservação de Valongo (PTCON0024), numa 
extensão de cerca de 1,19 km da parte terminal da ligação da linha elétrica, a 220 kV à subestação de Recarei; 
e a Paisagem Protegida Regional Parque das Serras do Porto, gerida pela Associação de Municípios Parque 
das Serras do Porto, sobrepondo-se com a linha elétrica, a 220 kV do Subparque Carlinga A e a subestação 
de Recarei entre os 1,18 e 2,34 km e entre 8,77 e 9,36 km. 

No que respeita a outros parques eólicos existentes na envolvente do projeto (buffer de 10 km), de referir a 
cerca de 1,6 km, a sudeste da área de estudo, o Parque eólico da Serra da Boneca (com 7 aerogeradores). 
Foram ainda identificados os parques eólicos de Zonda (em processo de licenciamento), Sebolido, Arcipreste, 
Senhora do Castelo I e II e Tendais. 

O projeto do Parque Eólico Carlinga consiste na instalação de 10 aerogeradores divididos por dois 
Subparques, designados por Carlinga A (seis aerogeradores – CA01 a CA06) e Carlinga B (quatro 
aerogeradores – CA07 a CA10). Os aerogeradores a implantar são de 6,0 MW de potência unitária, o que 
implica uma potência instalada de 60 MW, com os quais se estima produzir cerca de 138 GWh/ano. 

O EIA apresenta mais três posições alternativas para instalação dos aerogeradores no Subparque Carlinga A 
(SUP CA01, SUP CA02, SUP CA03). Estas apenas serão consideradas em caso de supressão de alguma máquina 
em qualquer um dos Subparques. É importante referir que os três aerogeradores suplentes foram projetados 
de forma a coexistirem com qualquer configuração de aerogeradores vizinhos, sendo substitutos caso 
qualquer outro aerogerador proposto se verifique inviável, tendo sido analisado aquando da avaliação de 
recurso existente. 

A energia produzida nestes aerogeradores será escoada por cabos elétricos subterrâneos que irão ligar-se à 
subestação interna de cada Subparque. 

Além do parque eólico, constituído por dois subparques, o projeto inclui duas linhas elétricas aéreas, uma a 
220 kV e outra a 60 kV de tensão. A linha elétrica, a 60 kV, com cerca de 13,5 km de extensão, ligará a 
subestação do Subparque Carlinga B à futura subestação do Subparque Carlinga A. Por sua vez, a linha elétrica 
a 220 kV, com cerca de 10 km de extensão, ligará a subestação interna do Subparque Carlinga A à subestação 
de Recarei.  

Fazem assim parte do projeto em análise as seguintes infraestruturas: 10 aerogeradores, rede elétrica interna 
subterrânea, a 30 kV (e um pequeno troço aéreo no atravessamento de ribeiras), duas subestações, abertura 
de novos acessos, beneficiação de acessos existente, e duas linhas elétricas aéreas, uma a 220 kV e outra a 
60 kV de tensão. 
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No âmbito da avaliação desenvolvida e dadas as características e dimensão do projeto e do seu local de 
implantação considera-se como fatores ambientais relevantes os Sistemas ecológicos, a Paisagem, o 
Património cultural e a Socioeconomia. 

 Os Sistemas ecológicos, pela afetação de áreas se sensíveis: Zona Especial de Conservação de Valongo 
(PTCON0024) e a Paisagem Protegida Regional Parque das Serras do Porto, importantes tanto para a 
flora como para a fauna. 

 A Paisagem, pela afetação da área de Paisagem Protegida Regional Parque das Serras do Porto, e pela 
presença de áreas com qualidade visual muito elevada e elevada (cerca de 31% da área de estudo), 
apesar da mesma coincidir com áreas maioritariamente de classe visual média (46% da área de 
estudo). 

 O Património cultural, dado que a área de implantação do projeto insere-se num território com grande 
sensibilidade patrimonial, sendo conhecidos diversos sítios arqueológicos, de diferentes tipologias e 
cronologias. 

 A Socioeconomia, tendo em consideração os objetivos do projeto, produção de energia elétrica a partir 
de uma fonte de energia renovável e não poluente contribuindo para a diversificação das fontes 
energéticas do país. 

Para os Sistemas ecológicos, na fase de construção, preveem-se impactes resultantes das atividades que 
provocam a perda de habitat e o aumento da perturbação. A perda destes biótopos irá conduzir à perda de 
habitat de/para as espécies de herpetofauna, aves e mamíferos. Contudo, as áreas diretamente afetadas são 
habitats de fraco valor ecológico, como eucaliptais e matos pirófilos, fundamentalmente, e, por possuírem 
fraca capacidade de suporte avifaunístico, representam um impacte negativo, mitigável e pouco significativo. 

Na fase de exploração, os principais impactes negativos que podem ocorrer são a mortalidade e perturbação 
(efeito de exclusão) de aves e morcegos. Os grupos de aves com maior probabilidade de serem afetados são 
as planadoras (aves de rapina e corvídeos) e os passeriformes em migração. No caso do primeiro grupo, a 
altura média do voo é coincidente com a das pás rotativas, enquanto as aves migradoras desconhecem a 
localização dos aerogeradores, o que potencia a colisão. A ocorrência de mortalidade de aves e morcegos é 
um impacte muito provável de ocorrer, sendo mais relevante no caso de espécies com interesse 
conservacionista. A área de estudo corresponde a uma área com zonamento com sensibilidade para a 
avifauna, pois reúne critérios para ser considerada “Área Crítica”, devido à proximidade da área de 
nidificação do falcão-peregrino (Falco peregrinus) do Subparque Carlinga A e do vale do rio Sousa, onde 
passará a linha elétrica, a 220 kV. No entanto, o impacte de risco de colisão, é considerado negativo, 
parcialmente mitigável e pouco significativo. 

Ao nível da Paisagem, os impactes mais significativos, são decorrentes da presença física e permanente dos 
aerogeradores na fase de exploração. Verifica-se que as infraestruturas do projeto são, potencialmente, 
visíveis numa parte muito significativa do território delimitado pelo limite da área de estudo, sendo que se 
registam impactes visuais significativos a muito significativos em áreas com qualidade visual elevada. 

Relativamente ao impacte visual do projeto sobre a Paisagem Protegida de âmbito regional do Parque das 
Serras do Porto, é sobretudo, a proximidade dos aerogeradores do Subparque Carlinha A que comprometem 
de forma significativa a integridade visual da Paisagem Protegida, pois situam-se, em média, a cerca de 800m, 
afetando visualmente, no seu conjunto, cerca de metade da área. Embora entre o aerogerador CA06 e o SUP 
CA01, se vão registando menores sobreposições, entre os extremos norte e o sul, considera-se este impacte 
pontualmente como muito significativo. 

No Património cultural, tendo presente que a área de implantação do projeto se insere num território com 
grande sensibilidade patrimonial, na fase de construção, o conjunto de ações necessárias à implantação do 
parque eólico e das linhas elétricas, podem inviabilizar a conservação de contextos arqueológicos no subsolo 
ou a manutenção de elementos edificados in situ. Prevêem-se impactes negativos diretos sobre uma 
ocorrência patrimonial identificada no Subparque Carlinga B, que só podem ser minimizados com a 
relocalização do aerogerador CA09. Além dos impactes sobre esta ocorrência não se pode excluir a 
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possibilidade de existência de outros vestígios se encontrarem ocultos quer pela vegetação, quer pelo solo e 
subsolo, pelo que se considera ser necessária a adoção de medidas de modo a garantir a salvaguarda de 
património arqueológico existente e/ou que não tenha sido detetado. 

Para o fator ambiental Socioeconomia considera-se como impacte positivo, de nível nacional, a contribuição 
do projeto para a diversificação das fontes energéticas do país. A instalação de 60 MW que se irão traduzir 
em uma produção de energia elétrica em cerca de 138 GWh/ano, irá contribuir para atingir o cumprimento 
dos compromissos assumidos pelo Estado Português no que diz respeito à produção de energia a partir de 
fontes renováveis e à redução em mais de 45% da emissão de gases com efeito de estufa até 2030. A nível 
local, prevê-se impactes positivos decorrentes do arrendamento dos terrenos onde será instalado o projeto. 

A nível regional e local, o aumento das fontes municipais de rendimento, irá gerar um impacte positivo já 
que a exploração fornecerá um rendimento fixo em benefício do município. Dada a dimensão do projeto, 
estes impactes positivos são considerados significativos. 

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

Relativamente ao ordenamento do território, verifica-se que o projeto é compatível com o Plano Diretor 
Municipal do concelho de Trancoso e do concelho de Sernancelhe. O projeto interfere com solos de Reserva 
Ecológica Nacional e de Reserva Agrícola Nacional, estando assim sujeito ao cumprimento do RJREN e RJAN, 
respetivamente. 

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

ELEMENTOS A APRESENTAR  

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

1. Reformulação do layout do projeto tendo em conta as medidas de minimização constantes neste 
documento. 

2. Shapefiles do layout final com todas as infraestruturas do projeto. 

3. Parecer da Câmara Municipal de Paredes, sobre o traçado final da linha elétrica, a 220 kV, de forma a 
minimizar a afetação de eventuais investimentos na área de atividades económicas (AAE) de Terronhas, 
junto à subestação de Recarei. 

4. Parecer da Associação de Municípios Parque das Serras do Porto sobre o layout final do parque eólico e 
linha elétrica. 

5. Parecer da Infraestruturas de Portugal (IP), sobre a compatibilização do projeto com o IC35. 

6. Estudo geológico e geotécnico, apoiado em prospeções no terreno, que permita avaliar com rigor as 
condições geotécnicas e hidrogeológicas nos locais de fundação dos aerogeradores e das plataformas das 
SET e edifícios de comando, de modo que se possa definir o melhor processo de desmonte a implementar 
em cada caso, tendo em vista minimizar o impacte geológico, assegurar a estabilidade dos terrenos, 
incluindo em taludes provisórios, evitar a afetação de fluxos de drenagem subterrânea e a não alterar as 
propriedades/qualidade da rocha granítica ornamental, quando esta existe na envolvente, 
nomeadamente o grau de fracturação. O mesmo estudo terá também de permitir detalhar as soluções 
mais adequadas para mitigar os impactes geomorfológicos associados à criação das plataformas de apoio 
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dos aerogeradores, bem como a definição da geometria dos caminhos de acesso no interior de cada 
Subparque em termos de perfil transversal e longitudinal, evitando afluxos de água ao nível da plataforma 
e risco de instabilidade dos taludes. 

7. Cálculo preciso das dimensões dos aterros e escavações a realizar para que se garantam balanços nulos 
de terras nos diferentes núcleos de intervenção. Estes cálculos terão de ser aferidos com base num novo 
levantamento topográfico mais detalhado a ser realizado. 

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

9. Proposta de beneficiação do parque de merendas do Alto da Pegadinha em articulação com a Câmara 
Municipal.  

10. Cartografia com a sobreposição gráfica apenas dos contornos lineares da área de trabalho, cerca de 
400 m2, associada à implantação de cada apoio das linhas elétricas aéreas, a 60kV e a 220kV, assim como 
a da área da base do apoio, à imagem do orto à Escala 1: 1 000 e com adequada resolução. O traçado dos 
acessos a cada um dos apoios deve também constar representado de forma gráfica, sobretudo os a 
construir. 

11. Perfis transversais e longitudinais de implantação das plataformas e fundações abrangendo os respetivos 
taludes de escavação/aterro. Devem ser considerados pendentes não superiores a 1/3 (V/H), na 
construção/reabilitação de acessos e na plataforma. Os perfis a realizar devem ser com base no 
levantamento topográfico realizado para o projeto de execução e nas peças desenhadas devem constar 
as cotas do terreno e as de projeto. 

12. Avaliação rigorosa da compatibilidade entre a atividade extrativa, designadamente no que se refere à 
utilização de explosivos e a segurança estrutural futura dos apoios do troço inicial da LAT Carlinga B – 
Carlinga A, a 60 kV. Esta avaliação deve ser efetuada, em articulação com a DGEG e dos responsáveis pelas 
pedreiras existentes na proximidade do Subparque Carlinga B. 

13. Proposta de Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Vegetais Invasoras (PGCEEVI) de acordo com 
os exemplares encontrados, até à data de apresentação do RECAPE. A proposta deve prever:  

- Definição dos limites da área objeto (buffer), devendo considerar toda a área afeta ao projeto; 

- Cartografia com o levantamento georeferenciado das manchas, núcleos ou de indivíduos isolados; 

- A metodologia adequada a cada espécie em presença; 

- Controlo físico como opção principal em detrimento do químico; 

- O corte fora da fase de produção de semente;  

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

- A estilhagem e o espalhamento desta não podem ser considerados como ações a desenvolver; 

- No transporte deste material, a destino final adequado, deve ser assegurado o não risco de 
propagação das espécies em causa, pelo que devem ser tomadas as medidas de acondicionamento 
adequadas a cada espécie em causa; 

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

14. Resultados dos trabalhos de prospeção arqueológica sistemática de todas as áreas de incidência do 
projeto, após a definição do layout final. Os resultados obtidos poderão determinar a adoção de medidas 
de diagnóstico (sondagens e escavação) que se venham a revelar necessárias para avaliação das 
ocorrências detetadas. 

15. Nova avaliação de impactes patrimoniais, tendo em conta a implantação do projeto e a real afetação 
provocada pela materialização dos componentes de obra, e nova proposta de medidas de minimização. 
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16. Garantia da salvaguarda pelo registo arqueológico da totalidade dos vestígios e contextos a afetar 
diretamente pela obra. No caso de elementos arquitetónicos e etnográficos, através de registo gráfico, 
fotográfico e de elaboração de memória descritiva; no caso de sítios arqueológicos, através da sua 
escavação integral. Quando por razões técnicas do Projeto não houver possibilidade de proceder a 
alterações de localização dos respetivos componentes, a afetação total ou parcial de um Sítio deve ser 
justificada tecnicamente e assumida no RECAPE como inevitável. 

17. Cronograma da obra atualizado. 

18. Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI). 

19. Planta de condicionamentos atualizada. 

20. Plano de acessos atualizado. 

21. Programas de monitorização da flora e vegetação, e da avifauna e quirópteros. 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

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

Fase de Elaboração do Projeto de Execução 

1. Deve ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos. Sempre que se venham a identificar 
elementos que justifiquem a sua salvaguarda, a planta de condicionamentos deve ser atualizada. 

2. Ajustar o layout do projeto, de forma a: 

- Minimizar a afetação dos afloramentos rochosos, principalmente os mais proeminentes, na 
implantação dos acessos, das fundações, das plataformas e das valas de cabos, apoios da linha e 
acessos aos mesmos;  

- Afastar as infraestruturas do projeto, preferencialmente, 50 metros das ocorrências patrimoniais; 

- Não afetar o ponto de água de apoio a meios aéreos; 

- Evitar locais a menos de 10 m do leito de linhas de água, tomando como referência as linhas 
identificadas na edição mais recente da carta militar 1:25.000; 

- Evitar locais a menos de 50 m de qualquer captação de água identificada (seja, furo, poço ou mina); 

- Minimizar a afetação de áreas pertencentes a Reserva Ecológica Nacional (REN) e Reserva Agrícola 
Nacional (RAN). 

Parque Eólico 

- Não utilizar as posições dos aerogeradores CA10, SUP CA01 e CA09. 

- Evitar afetação de bens imóveis classificados e respetivas zonas de proteção (gerais e especiais). 

- Reajustar a posição do aerogerador CA02, ou utilizar em alternativa a posição do SUP CA03, de 
forma a que o aerogerador fique a uma distância de pelo menos 2 km do abrigo de morcegos de 
importância nacional. 

Linhas Elétricas Aéreas 

- Articular o projeto da linha elétrica aérea, a 220 kV, com o constante no Plano de Gestão do Parque 
das Serras do Porto, nomeadamente face à delimitação de Áreas Estratégicas para Gestão no canal 
definido para a linha elétrica, a 220 kV. 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA N.º 3413                                                                                                                                                                                                              Pág. 72 
Parque Eólico Carlinga e Linhas Elétricas Associadas 

- O traçado da linha elétrica, a 220 kV, Carlinga A – Subestação de Recarei, deve desenvolver-se 
paralelamente e com a maior proximidade possível às linhas elétricas existentes, à exceção do 
troço no lugar de Bustelo, evitando situações em que as edificações existentes fiquem entre linhas 
e áreas reservadas para área de atividades económicas (AAE). 

- O traçado da linha elétrica, a 60 kV, Carlinga B- Carlinga A, deve garantir o afastamento entre os 
apoios V02 e V06, de modo a cumprir as distâncias previstas no Regulamento de Segurança de 
Linhas Elétricas relativamente a infraestruturas que preveem manipulação de explosivos, mais 
especificamente, garantindo o cumprimento das distâncias regulamentares em relação à pedreira 
Poço Negro n. º3. 

- Garantir um maior afastamento dos apoios que minimize os impactes visuais negativos sobre 
Observadores Permanentes e Temporários assim como a afetação física de afloramentos rochosos. 
Para tal propósito, os apoios devem situar-se mais distantes das habitações a par da criação de 
vãos maiores que possibilitem também o afastamento dos apoios entre si. As situações que devem 
ser observadas são as seguintes, quer ao nível de habitações periféricas às povoações quer ao nível 
das vias rodoviárias: 

 Linha elétrica aérea, a 220 kV: Apoios V03 e V04 (Santa Comba); Apoios V04, S07, S08, V05, 
S09, S10 e S11 (Alvre); Apoios V08, V09, V10, V11 (Bustelo) e Apoios V08 V09 e V10 (Orengas). 
Apoios S07 e S08 (Via Poder Local); Apoios S13, V06, V07, S14, S15, S16 (A41/IC24) e Apoio 12 
(N319-2).  

 Linha elétrica aérea, a 60 kV: Apoios S03, V05, V06, V07 (Salgão); V11, V12, V13 (Portela e 
Carvalheira); V15 e V16 (Carvalheira e Sete Pedras); V17 (Perrelo); V18 (Arranhó e "Vermoim); 
V19 e V20 (Vermoim); V21 (Vinha); V22, V23 e S04 (Pandim); V24 (Pandim e Cimo da Vila); 
V25, V26 e S05 (Valpedre). Apoios V06, V07, V08 e V09 (Rua Vale das Águas); V10 (Rua do 
Portelo Direito); V15 e V16 (Rua Algaria); V17 (N106); V26 e S05 (M590); V35 e V36 (rua de 
ligação entre as povoações de "Seixoso" e "Figueira") e V41, V42, V43 e V44 (São Julião). 

3. No troço da linha elétrica aérea, a 220 kV, que atravessa o vale do rio Sousa, corredor de migração e 
dispersão de aves de importância reconhecida, estando mesmo classificado como “Área Crítica”, devem 
ser implementadas as medidas de prevenção/minimização de riscos de colisão previstas no Manual de 
apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição e transporte de energia 
elétrica (ICNF, 2019). 

4. Em cada local de intervenção, procurar um equilíbrio no balanço de terras, de modo a que os volumes 
resultantes de escavações tenham aplicação em aterro na proximidade, evitando-se a necessidade de 
deposição de terras sobrantes e de aquisição de materiais de empréstimo. 

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

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

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

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

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

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

11. Prever a colocação de balizagem aeronáutica diurna e noturna, para o parque eólico e linhas elétricas, de 
acordo com a Circular Aeronáutica 10/03, de 6 de maio. 

Fase de Construção 

Planeamento dos trabalhos, estaleiros e áreas a intervencionar 

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

13. Os locais identificados na planta de condicionamentos devem estar devidamente sinalizados e 
delimitados, nos casos que tal se justifique. 

14. Não afetar, pelas obras do projeto, as áreas onde se localizarem populações das espécies florísticas com 
estatuto de ameaça elevado ou protegidas legalmente. Estas áreas devem ser devidamente sinalizadas 
antes do início das obras de construção do parque eólico e durante o seu decurso. 

15. O planeamento dos trabalhos e a execução dos mesmos deve considerar todas as formas disponíveis 
para não destruir a estrutura e a qualidade da terra viva por compactação e pulverização e, 
consequentemente, visando a redução dos níveis de libertação de poeiras, como: o não uso de máquinas 
de rastos; redução das movimentações de terras em períodos de ventos que potenciem o levantamento 
e propagação das poeiras e a exposição de solos nos períodos de maior pluviosidade e ventos.  

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

17. No caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo, deve ser dada atenção especial à sua origem, 
para que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam espécies invasoras. 

18. Não utilizar recursos naturais existentes no local de implantação do projeto. Excetua-se o material 
sobrante das escavações necessárias à execução da obra. 

19. A fase de obra deve ser planeada de forma a garantir que os trabalhos são concentrados no tempo, 
especialmente os que causem maior perturbação. 

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

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

22. Na utilização de materiais inertes para enchimento de valas ou camadas dos pavimentos dos acessos, 
deve ser dada atenção especial à sua origem, não devendo ser provenientes em caso algum, de áreas 
ocupadas por plantas exóticas invasoras, para que as mesmas não sejam introduzidas e alterem a 
ecologia local. 

23. Antes de se proceder a qualquer trabalho, incluindo a instalação dos estaleiros, deve ser delimitado o 
perímetro para além do qual não deve haver qualquer perturbação de solos e vegetação. A 
balizagem/sinalização deve ser contínua, manter-se sempre visível e em boas condições durante toda a 
obra, devendo apenas ser retirado findos os trabalhos de movimentação de máquinas e terras em cada 
troço em obra. 
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24. Todos os muros de pedra existentes próximos dos acessos ou de zonas de trabalho e/ou circulação de 
máquinas devem ser balizados a uma distância significativa que não permita a ocorrência de qualquer 
afetação física dos mesmos. Ou seja, as fitas de sinalização não devem ser colocadas sobre os muros em 
questão, mas sim a uma distância, adequada e suficiente, que permita o travar de uma máquina numa 
ação mais descontrolada. 

25. Os estaleiros do projeto e as áreas de apoio à obra devem ser localizados num local a definir e cumprindo 
sempre o disposto na planta de condicionamentos, devendo ser privilegiados locais de declive reduzido 
e com acesso próximo, para evitar ou minimizar movimentações de terras e abertura de acessos. Não 
devem ser ocupados os seguintes locais:  

- Manchas de habitats naturais classificados, nos termos do Anexo B-I do Decreto-lei nº 140/99, na 
sua redação atual, bem como das áreas com ocupação florestal; 

- Áreas de instabilidade de vertentes; 

- Áreas concessionadas para exploração de recursos geológicos ou a menos de 50 m destas; 

- Locais de afloramentos rochosos. 

- Áreas do domínio hídrico (leito e faixa marginal com uma distância de 10 metros para cada lado 
da linha que limita o leito) nem comprometer as naturais condições de drenagem e escoamento); 

- Áreas de leito de cheia;  

- Locais a menos de 200 m de qualquer captação de água identificada (seja, furo, poço ou mina). 

26. O estaleiro do projeto deve ser organizado nas seguintes áreas:  

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

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

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

- Parqueamento de viaturas e equipamentos; 

- Deposição de materiais de construção. 

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

28. Deve ser garantida a manutenção periódica do depósito estanque recolha das águas residuais por 
empresa licenciada, não podendo verificar-se a descarga de efluentes provenientes das instalações 
sanitárias, no solo ou no meio hídrico, sem obtenção prévia de licença de descarga. 

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

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

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

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

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

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

- Locais de depósitos de terras; 

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

33. Promover uma ação de formação/sensibilização dos trabalhadores envolvidos na empreitada, prévia ao 
início da obra, relativamente aos valores patrimoniais em presença e às medidas cautelares estabelecidas 
para os mesmos no decurso de construção. 

34. 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). 

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

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

37. Procurar localmente mão-de-obra, matérias-primas e outros bens ou serviços necessários a cada fase da 
obra, quando viável. 

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

39. Garantir o acesso de proprietários privados às suas parcelas. 

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

41. Efetuar a prospeção arqueológica sistemática, após desmatação das áreas de estaleiros, áreas de 
empréstimo e depósito de terras, caminhos e acessos à obra e outras áreas funcionais da obra que não 
tenham sido prospetadas nesta fase de avaliação, e de acordo com os resultados obtidos, podem vir 
ainda a ser condicionadas. 

42. Antes do início das obras devem ser sinalizadas e vedadas permanentemente todas as ocorrências 
patrimoniais identificadas e situadas a 50 metros ou menos de todas as frentes de obra, com elementos 
sólidos de grande contraste cromático e não somente a mera utilização de fitas sinalizadoras. As vedações 
devem estar afastadas pelo menos 2 metros dos limites exteriores das ocorrências. 

43. Garantir o acompanhamento arqueológico integral, 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. Este acompanhamento deve ser 
efetuado por um arqueólogo, por frente de trabalho, quando as ações inerentes à implementação do 
projeto não sejam sequenciais mas sim simultâneas. 
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44. A equipa de acompanhamento arqueológico deve ser avisada do início dos trabalhos com uma 
antecedência mínima de 8 dias de modo a garantir no terreno o cumprimento das disposições da DIA. 

45. Os resultados obtidos no decurso do acompanhamento arqueológico podem determinar a adoção de 
medidas de minimização específicas/complementares (registo documental, sondagens, escavações 
arqueológicas, entre outras). Antes da adoção de qualquer medida de mitigação deve compatibilizar-se 
a localização dos componentes do projeto com os vestígios patrimoniais em presença, de modo a garantir 
a sua preservação.  

46. Sempre que forem encontrados vestígios arqueológicos, a obra será suspensa nesse local, ficando o 
arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à Tutela do Património Cultural as ocorrências, 
acompanhadas de uma proposta de medidas de minimização a implementar sob a forma de um relatório 
preliminar.  

47. Os achados móveis devem ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de Tutela do 
Património Cultural. 

Desmatação e movimentação de terras 

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

49. As operações de desmatação em áreas onde não é necessário efetuar movimentações de terras e, 
consequentemente, não sejam sujeitas a mobilização do solo, devem ser efetuadas por corte raso, com 
corta-matos, e rechega do material cortado. Em zonas onde seja necessário realizar movimentações de 
terras, as operações de desmatação devem ser efetuadas por gradagem, com mistura do mato cortado 
na camada superficial do solo. 

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

51. A progressão da máquina nas ações de decapagem deve fazer-se sempre em terreno já anteriormente 
decapado, ou a partir do acesso adjacente, de forma a que nunca circule sobre a mesma. Deve ser evitado 
o recurso a máquinas de rasto de forma a também evitar a compactação da camada de solo abaixo da 
terra vegetal. 

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

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

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

55. Caso se revele necessária a utilização de explosivos, deve recorrer-se a mecanismos que permitam conter 
a projeção de materiais, e a técnicas de pré-corte e ao uso de microrretardadores, que atenuem a 
intensidade das vibrações produzidas. Nestes casos, informar a população sobre a utilização de 
explosivos através de placas afixadas junto às obras e nos caminhos de acesso ao projeto.  
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56. O transporte de materiais suscetíveis de serem arrastados pelo vento deve ser efetuado em viatura 
fechada ou devidamente acondicionados e cobertos, caso a viatura não seja fechada. 

Gestão de materiais, resíduos e efluentes 

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

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

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

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

61. É proibido efetuar qualquer descarga ou depósito de resíduos ou qualquer outra substância poluente, 
direta ou indiretamente, sobre os solos ou linhas de água, ou em qualquer local que não tenha sido 
previamente autorizado. 

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

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

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

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

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

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

68. 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.  

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

70. Durante as betonagens, deve proceder-se à abertura de bacias de retenção para lavagem das caleiras das 
betoneiras. Estas bacias devem ser localizadas em zonas a intervencionar, preferencialmente, junto aos 
locais a betonar. A capacidade das bacias de lavagem de betoneiras deve ser a mínima indispensável a 
execução da operação. As águas da decantação deverão ser reutilizadas em obra e os resíduos resultantes 
da referida operação deverão, preferencialmente, ser também reutilizados em obra e/ou encaminhados 
para destino final adequado. Finalizadas as betonagens, a bacia de retenção será aterrada e alvo de 
recuperação. 
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71. Caso seja utilizada uma britadeira, é proibida a britagem de pedra não proveniente da obra e/ou que não 
tenha como fim o próprio uso em obra. A britadeira não deve sair em caso algum do acesso, mantendo-
se e operando em permanência sempre dentro das zonas intervencionadas. Caso o material obtido não 
seja imediatamente utilizado, deve ser depositado e acondicionado em local adequado para o efeito, a 
definir pela Equipa do Acompanhamento Ambiental. A envolvente da britadeira deve estar protegida 
quando se localizar próximo de áreas consideradas sensíveis, de modo a minimizar os impactes 
decorrentes da disseminação de poeiras resultantes da sua utilização. A britadeira deve estar em 
permanência na obra desde o início até ao fim dos trabalhos em que seja necessária. 

Acessos, plataformas e fundações 

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

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

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

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

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

Fase final da execução da obra 

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

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

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

Fase de Exploração 

80. A velocidade de arranque do aerogerador deve ser de 3,3m/s desde 1 hora antes do pôr-do-sol até 1 hora 
depois do nascer do sol (período de atividade dos quirópteros), durante os meses de julho, agosto e 
setembro. 

81. A substituição de grandes componentes do projeto, entendida como toda a atividade que requeira 
intervenção de grua, deve respeitar medidas de minimização semelhantes às que uma atividade 
equivalente tem durante a fase de construção do projeto e que se encontram vertidas no presente 
parecer. A Autoridade de AIA deve ser avisada previamente da necessidade desse tipo de intervenção, 
bem como do período em que ocorrerá. No final da intervenção deve ser enviado à Autoridade de AIA 
um relatório circunstanciado, incluindo um registo fotográfico detalhado, onde se demonstre o 
cumprimento das medidas de minimização e a reposição das condições tão próximas quanto possível das 
anteriores à própria intervenção. 

82. As ações relativas à exploração e manutenção devem restringir-se às áreas já ocupadas, devendo ser 
compatibilizada a presença do parque eólico com as outras atividades presentes. 

83. Sempre que se desenvolverem ações de manutenção, reparação ou de obra, deve ser fornecida ao 
empreiteiro para consulta a planta de condicionamentos atualizada e cumpridas as medidas de 
minimização, previstas para a fase de construção, quando aplicáveis. 
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84. Sempre que ocorram trabalhos de manutenção que envolvam alterações que obriguem a revolvimentos 
do subsolo, circulação de maquinaria e pessoal afeto, nomeadamente em áreas anteriormente não 
afetadas pela construção das infraestruturas (e que não foram alvo de intervenção) ou que ocorram na 
proximidade de ocorrências patrimoniais, deve efetuar-se o acompanhamento arqueológico destes 
trabalhos e cumpridas as medidas de minimização previstas para a fase de construção, quando aplicáveis.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fase de Desativação 

94. Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil do projeto e a dificuldade de prever as condições 
ambientais locais e instrumentos de gestão territorial e legais então em vigor, deve o promotor, no último 
ano de exploração do projeto, apresentar a solução futura de ocupação da área de implantação do 
projeto. Assim, no caso de reformulação ou alteração do projeto, sem prejuízo do quadro legal então em 
vigor, deve ser apresentado um estudo das respetivas alterações referindo especificamente as ações a 
ter lugar, impactes previsíveis e medidas de minimização, bem como o destino a dar a todos os elementos 
a retirar do local. Se a alternativa passar pela desativação, deve ser apresentado um plano de desativação 
pormenorizado contemplando nomeadamente: 

- ponderação da remoção total ou parcial das sapatas de betão dos aerogeradores; 

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

- ações de desmantelamento e obra a ter lugar; 

- destino a dar a todos os elementos retirados; 
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- definição das soluções de acessos ou outros elementos a permanecer no terreno; 

- apresentação de medidas de minimização a implementar que poderão ser as mesmas da fase de 
construção, dada as ações a desenvolver serem muito semelhantes às realizadas nesta fase; 

- plano de recuperação final de todas as áreas afetadas. 

De forma geral, todas as ações devem obedecer às diretrizes e condições identificadas no momento da 
aprovação do projeto, sendo complementadas com o conhecimento e imperativos legais que forem 
aplicáveis no momento da sua elaboração. 

PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA  

Deve ser implementado o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO). Este plano deve 
apresentar um Relatório de Acompanhamento da Obra com periodicidade trimestral e ser 
fundamentalmente apoiado em registo fotográfico focado também nas questões do fator ambiental 
Paisagem. 

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

PLANO DE RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS INTERVENCIONADAS  

Deve ser implementado o Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI). O PRAI deve ser 
apresentado como documento autónomo, adaptado ao layout final, e ter em consideração as seguintes 
orientações: 

 Não apresentar informação não relevante como descrições de ações e ações que não se adequem ao 
objetivo específico do plano, dado que a sua implementação se materializa após a conclusão das 
intervenções; 

 Integrar as medidas e ações necessárias à recuperação e integração paisagística diferenciadas em 
função das diferentes áreas intervencionadas, diretamente ou indiretamente. Nelas devem constar a 
limpeza/remoção total de materiais alóctones, descompactação, colocação de terra vegetal e o 
revestimento vegetal adequado. As medidas devem ser diferenciadas em função dos locais, se 
adequado; 

 As áreas objeto de recuperação e integração devem ser cartografadas e a cada uma delas deve 
corresponder as medidas/ações previstas executar com vista ao cumprimento dos referidos objetivos;  

 A sequência de cada ação, ou medida, deve ser exposta de forma clara; 

 As áreas objeto de recuperação e integração devem ser cartografadas e a cada uma delas deve 
corresponder as medidas/ações previstas executar com vista ao cumprimento dos referidos objetivos; 

 Deve constar um plano de manutenção e respetivo cronograma de execução dos trabalhos para a fase 
de construção e sequente fase de exploração. 

Este plano deve ser implementado por um prazo mínimo de 2 anos, que pode ser prolongado caso necessário, 
no sentido de detetar sinais de erosão e a não instalação da vegetação natural potencial. As situações 
detetadas devem ser objeto de levantamento, com adequado registo fotográfico, caracterizadas e 
reportadas. No caso de vir a ser, efetivamente, necessário proceder a qualquer tipo de intervenção a 
proposta deve acompanhar o relatório e ser submetida à apreciação à AAIA, no âmbito da Pós-Avaliação. 
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PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO  

Programa de Monitorização dos Sistemas Ecológicos 

Devem ser implementados os programas de monitorização para a Flora e Habitats, e Avifauna e Quirópteros. 

O objetivo primordial da realização dos programas de monitorização é confirmar os impactes previstos que 
a infraestrutura causa sobre os grupos alvo. Esses impactes podem estar relacionados com a mortalidade, 
dispersão de espécies invasoras, afetação dos habitats existentes, mas também com alterações 
comportamentais dos animais que os levam a não utilizar a área do projeto, conduzindo ao chamado efeito 
de exclusão. 

Para a análise destes aspetos e para o estabelecimento de uma relação causal entre o empreendimento e os 
impactes eventualmente observados é imprescindível a existência de áreas controlo, de características 
semelhantes à do projeto, mas não afetada por este, com a qual se farão comparações de eventuais 
modificações da respetiva utilização. Esta questão, associada à comparação com a situação de referência 
(”ano 0” da monitorização), é preponderante no delineamento de qualquer plano de monitorização e a sua 
inexistência conduzirá a resultados inconclusivos. 

Em relação aos locais e frequência de amostragem para a avifauna e para os quirópteros, a periodicidade 
das campanhas de prospeção de cadáveres deve ser ajustada em função das taxas de remoção de cadáveres 
determinadas para a área, podendo ir até um intervalo máximo entre amostragens, de uma semana. Tal 
como referido no EIA, a frequência de amostragem deve incluir campanhas nas quatros épocas fenológicas.  

A avaliação dos resultados dos planos de monitorização deve ser devidamente ponderada, no final de cada 
um dos períodos de monitorização, de forma a poderem ser aplicadas as medidas adequadas à salvaguarda 
das espécies-alvo e à minimização dos impactes. 

Os programas de monitorização devem considerar a análise dos impactes cumulativos. Devem ser 
inventariados os abrigos de quirópteros existentes num raio de 10 km do projeto, tal como referido no 
programa. A prospeção da mortalidade de quirópteros deve ter uma periodicidade semanal durante todo o 
período de maior atividade de quirópteros, de março a outubro, tal como proposto no EIA. 

Os programas de monitorização da flora e habitats, e da avifauna e quirópteros devem ter, em fase de 
exploração, a duração de 3 anos, com eventual prolongamento, caso os resultados obtidos assim o 
justifiquem. 

Os relatórios devem ser entregues até 60 dias úteis após a realização da última amostragem do período a 
que se refere o relatório 

Programa de Monitorização do Ambiente Sonoro 

Deve ser implementado o programa de Monitorização do Ambiente Sonoro. No primeiro ano de exploração, 
a monitorização deve ser efetuada exclusivamente nos recetores previsivelmente mais afetados, pelo ruído 
dos aerogeradores, nos pontos P1, P3, P9, P10 e P11, e, pelo ruído da LMAT Carlinga A – Subestação de 
Recarei, no ponto P7. Em face dos resultados obtidos e caso não se tenham afastado dos valores previstos, 
apenas deve ter lugar nova monitorização de averiguação da procedência de eventuais reclamações 
apresentadas. 
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“Parque Eólico Carlinga e Linhas Elétricas Associadas” 

REGISTO DA VISITA AO LOCAL DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 

10 de setembro de 2021 

Subparque Carlinga A 

 

 

Área de implantação do aerogerador SUP CA03 
 

 

Acesso ao aerogerador SUP CA03 
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Área de implantação do aerogerador CA02 
 

 

 

Vista para a área de implantação do aerogerador CA01 
 

 



3 

 

 

Vista para a zona de implantação da subestação e saída da linha elétrica, a 220 kV 
 

 

 

Vista para a zona de implantação dos aerogeradores CA04, CA05 e CA06 
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Subparque Carlinga B 

 

Área de implantação do aerogerador CA07 
 

  

Acesso ao aerogerador CA07 Acesso ao aerogerador CA08 
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Local de implantação do aerogerador CA08 
 

 

 

Acesso ao aerogerador CA09 
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Vista para o local de implantação do aerogerador CA09 
 

 

 

Vista do local de implantação do aerogerador CA10 
 

 










