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1. INTRODUÇÃO

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do projeto do Parque Eólico Carlinga e

Linhas Elétricas Associadas, que se encontra em fase de Estudo Prévio.

Mas o que é o RNT? É um documento que integra o EIA e visa dar a conhecer ao público interessado os aspetos mais relevantes do

projeto e os efeitos no ambiente decorrentes da sua implementação, ou seja, as possíveis consequências para o ambiente decorrentes do

projeto. Encontra-se escrito numa linguagem que se pretende acessível à generalidade dos potenciais interessados, para que possam

participar na designada “Consulta Pública” que faz parte do processo de Avaliação de Impacte Ambiental do projeto. No portal

PARTICIPA.PT são disponibilizados os processos em consulta pública, permitindo alcançar um maior envolvimento dos cidadãos nos

processos de participação pública e, por conseguinte, na tomada de decisão.

O que é o processo de AIA e qual o seu objetivo? A Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é um instrumento preventivo previsto

no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro (republicado pelo Decreto Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro) que permite ponderar os

potenciais efeitos sobre o ambiente antes de qualquer tomada de decisão. Para tal, avalia esses potenciais efeitos, usualmente designados

impactes, que podem ser positivos e/ou negativos de determinado dado projeto, e identifica medidas para evitar, reduzir ou compensar os

efeitos negativos que sejam significativos.

https://participa.pt/

https://dre.pt/application/

conteudo/114337013
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Quem assume a responsabilidade pelo processo e quem o licencia? A autoridade territorialmente competente

que assume a responsabilidade sobre o processo de AIA é a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e a entidade que

autoriza a implementação do projeto do ponto de vista técnico, é a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Quem é o promotor do projeto e quem são as entidades que o coordenam? O projeto em apreciação é da

responsabilidade da INFINITA ENERGIA – ENERGIAS RENOVÁVEIS, LDA, que assume a qualidade de promotor. O EIA foi

elaborado por empresas especializadas sobre a coordenação da SINERGIAE, no período compreendido entre junho de 2020

e junho de 2021.

Promotor:

https://apambiente.pt/index.php

https://www.dgeg.gov.pt/pt/

Existem antecedentes do projeto? Numa primeira fase foi realizada uma análise da caracterização da Rede Elétrica de

Portugal, cruzando essa informação com as áreas com potencial recurso eólico. Identificou-se a subestação de Recarei pela

disponibilidade de capacidade de receção de energia e pela sua localização estratégica em termos do recurso eólico (vento)

na envolvente. Foi posteriormente realizado um Estudo de Grandes Condicionantes, onde foram identificadas as principais

condicionantes ambientais e territoriais a evitar pelo projeto. Este estudo permitiu que o parque, inicialmente previsto para se

localizar ao longo das Serras do Porto, fosse deslocado para fora da área que integra a Paisagem Protegida Regional das

Serras do Porto. Foi igualmente abandonado um sub-parque inicialmente considerado e designado de Carlinga C dada a

proximidade existente a diversas pedreiras em exploração.
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2. DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO

Qual é o projeto em questão? O projeto analisado no EIA corresponde ao Parque Eólico de Carlinga e Linhas Elétricas Associadas e tem como objetivo o 

aproveitamento da energia eólica, uma fonte renovável, para produção de eletricidade.

Porquê este tipo de energia? A produção deste tipo de energia contribuirá para o alcançar das

novas metas do Acordo de Paris, que visam a redução das emissões de gases com efeito de

estufa, reduzindo também a dependência nacional da produção de energia através de

combustíveis fósseis. Além do mais, a União Europeia define um quadro de ação relativo ao clima

e energia, PNEC2030, um plano com trajetória ambiciosa prevendo que Portugal alcance uma

quota de 47% de energias renováveis no consumo final bruto até 2030. Não obstante, há que

referir o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC 2050), onde se pretende alcançar a

neutralidade carbónica em Portugal até 2050, que se traduz num balanço neutro entre emissões de

gases com efeito de estufa (GEE) e o sequestro de carbono pelo uso do solo e florestas, através

da redução de emissões de GEE, entre 85 % e 90 % até 2050, face a 2005.

Metas do PNEC 2030 para Portugal:

O Parque Eólico de Carlinga surge como resposta a estas metas, aliando a necessidade da

sociedade com o desenvolvimento de energia renovável, em detrimento dos combustíveis fósseis.

Dados do projeto:

• Produção anual de 138 000 MWh/ano

(equivalente ao consumo anual de ~ 29 700 habitantes)

• Evita a emissão cerca de 123 000 toneladas de CO2

(comparativamente à mesma produção com recurso a 

carvão)

• Evita a emissão cerca de 51 000 toneladas de CO2

(comparativamente à mesma produção com recurso a 

gás natural)
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Onde se localiza o Projeto?

Distrito do Porto, ao longo dos concelhos de

Paredes (freguesias de Recarei, Aguiar de Sousa

e Sobreira), Penafiel (freguesias de Capela,

Lagares e Figueira, Valpedre, Galegos, Rans,

Oldrões, Duas Igrejas, Luzim e Vila Cova,

Perozelo) e Valongo, este último com afetação

muito residual numa única freguesia, a União de

freguesias de Campo e Sobrado.
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Como é constituído? É constituído por dois sub-parques, Carlinga

A e B, com um total de 10 aerogeradores (6 e 4, respetivamente) para

obter uma potência de cerca de 60 MW e três suplentes (no Carlinga A

- para o caso de alguma das máquinas em qualquer um dos sub-

parques, não ser aprovada), uma linha aérea interna de interligação a

60 kV, e uma linha elétrica a 220 kV de ligação à rede elétrica nacional

com cerca de 10 km que ligará à Subestação de Recarei.

Sub-

parques
Aerogeradores Subestação Linha elétrica

Carlinga A CA01 a CA06

*SUP-CA01, SUP-

CA02 e SUP-CA03

SET 

Carlinga A

6 405 m2

Linha Aérea de Muito Alta Tensão 

(LMAT) 

Carlinga A – Recarei a 220 kV

Carlinga B CA07 a CA10 SET 

Carlinga B

400 m2

Linha Aérea de Alta Tensão (LAAT) 

Carlinga B – Carlinga A a 60 kV

* SUP-CA01, SUP-CA02 e SUP-CA03 são aerogeradores suplentes.
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Que características físicas têm as infraestruturas?

Aerogeradores SIEMENS GAMESA modelo SG 6.0-170

Tipo de aerogerador: SG 6.0-170

Potência unitária: 6 MW

Pá do modelo: 83,33 m

Diâmetro do rotor: 170 m

Torre: de 115 m

Potencia total: 60 MW (recorrendo a 10 aerogeradores)

Plataforma dos 

Aerogeradores

Escavação que albergará uma sapata de área circular de 

aproximadamente 22 m de diâmetro e 2,3 m de altura, 

flexível.

Uma vez concluída a escavação, nivelar-se-á e compactar-

se-á o seu fundo.

Outras 

Infraestruturas

Valas de Cabos da Rede de Média Tensão (RMT)

Acessos novos a criar e beneficiação dos existentes
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Quais as alternativas consideradas? Atendendo que foram realizados estudos de Grandes Condicionantes previamente à elaboração do

projeto, considerou-se que a solução apresentada consiste na melhor solução possível do ponto de vista técnico e ambiental.

Quais os objetivos do projeto? O projeto promovido pela INFINITA ENERGIA-ENERGIAS RENOVÁVEIS LDA., tem como objetivo a produção de

energia elétrica a partir de fonte renovável, e menos poluente, a energia eólica, em que o recurso chave a ser utilizado é o Ar.

Como se desenvolve o projeto? Desenvolve-se em 3 fases: Construção, Exploração e Desativação. Na fase de construção, prevê-se que a

obra tenha uma duração máxima de 12 meses, que representa a duração da construção do sub-parque Carlinga A e 7 meses para o sub-parque

Carlinga B, estando previsto que a construção se inicie em simultâneo nos dois sub-parques. Na fase de exploração, com tempo de vida útil do projeto

25 anos, pretende-se que o Parque Eólico do Carlinga funcione em regime de "instalação não assistida" e de condução autónoma, tendo desta forma o

mínimo de necessidade de intervenção local. Na fase de desativação, procede-se à desmontagem dos aerogeradores e equipamentos associados,

bem com à recuperação da paisagem do local.
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3. CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE

Quais as principais características da área onde se localiza o Parque Eólico de Carlinga?

O uso do solo dominante é o florestal, ocupando esta classe de uso do solo mais de 50% de cada área. Também a segunda

classe de uso do solo mais frequente nas várias áreas estudadas é comum, correspondendo aos matos. O corredor da linha

elétrica é a área com maior diversidade de usos do solo, dominando nesta as florestas de eucalipto, seguindo-se os matos, as

culturas temporárias de sequeiro e regadio e as florestas de pinheiro bravo. Na área de estudo dos aerogeradores também o uso

do solo dominante são as florestas de eucalipto, seguindo-se os matos.

Quanto ao ordenamento do território, destacam-se a ZEC Valongo, a Paisagem Protegida do Parque das Serras do Porto e os

Planos Diretores Municipais dos três concelhos intersetados: Valongo, Paredes e Penafiel, sendo Penafiel a região mais

abrangida pelo projeto.

Quanto aos PDM, de modo geral, as principais afetações do projeto do Parque Eólico são os espaços de florestas de produção e

de proteção, que de modo geral restringe a edificabilidade às infraestruturas básicas e de transporte.

As condicionantes legais a considerar são a Reserva Agrícola Nacional, cuja interferência se verifica no projeto da linha elétrica e

de forma residual nos acessos previstos, e a Reserva Ecológica Nacional, cuja interseção se verifica em diferentes tipologias,

nomeadamente nas áreas de elevado risco de erosão e áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos.

ZEC (Zona Especial de

Conservação) Valongo

Cujo objetivo é contribuir para

a conservação dos habitats

presentes.

Paisagem Protegida

Regional Parque das Serras

do Porto

Situado entre os concelhos de

Paredes, Gondomar e

Valongo, com valores naturais

e arqueológicos distintos.

PDM – Plano Diretor

Municipal

Principal instrumento de gestão

territorial de âmbito municipal

(abrange a área de um

concelho), onde estão

definidas as utilizações

possíveis para uma

determinada área.

Eucaliptal
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Quanto à geologia, a área do Parque Eólico desenvolve-se numa área onde se estabelece uma transição entre os xistos de

Valongo, presentes na área do Sub-parque Carlinga A e da LMAT Carlinga A – Recarei, e as rochas graníticas que dominam em

toda a restante área, e que são aproveitados em diversas pedreiras na região, nomeadamente na envolvente do sub-parque

Carlinga B.

O relevo é bastante acidentado, existindo uma alternância entre serras e vales de afluentes do rio Douro, destacando-se, a Serra

de Luzim e a Serra de Santo Antonino, sendo o principal vale o do rio Sousa.

Os solos são geralmente pouco desenvolvidos e com reduzida aptidão agrícola, apresentando frequentemente uso florestal.

Porém, não obstante a reduzida capacidade de uso natural, alguns dos solos presentes, têm sido melhorados para produção

agrícola. Nos cimos dos principiais relevos e encostas de maior declive estão presentes afloramentos rochosos descontínuos e de

modestas dimensões.

Quanto à qualidade do ar na área de estudo, verifica-se que na zona envolvente a circulação rodoviária constitui a principal fonte

de poluição atmosférica. De um modo geral a qualidade do ar na área de estudo pode considerar-se boa, não sendo de salientar,

para os poluentes mais comuns, incluindo partículas, incumprimentos relativamente aos limiares legais vigentes.

O projeto insere-se na bacia hidrográfica do rio Douro, sobretudo na sub-bacia do rio Tâmega (não transposto pelo projeto) e o rio

Sousa, sendo o principal curso de água transposto pelo projeto, nomeadamente pela LMAT Carlinga A – Recarei. Para além das

sub-bacias destes dois rios, em cujo território se desenvolve a quase totalidade da área de estudo, a área de estudo abrange,

entre estas, a sub-bacia do rio Mau. Há ainda a referir as ribeiras de Lagares e de Bustelo, afluentes do rio Sousa: a primeira é

transposta pela LAAT Carlinga B – Carlinga A e pela LMT no Sub-parque Carlinga A, sendo a segunda transposta pela LMAT

Carlinga A – Recarei.

Sucessão de Serras

Afloramentos Rochosos

Rio Sousa
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Atendendo à pluviosidade regional e à natureza do subsolo, a maior parte das linhas de água representadas na carta militar

1:25.000 apresentam habitualmente escoamento, ainda que a sazonalidade seja bem vincada.

As águas superficiais são utilizadas maioritariamente para uso agrícola ou urbano, seguindo-se os usos industrial e pecuário

com menor expressão. O rio Sousa destaca-se por apresentar má qualidade da água, enquanto, a maior parte dos cursos e água

de menor dimensão tendem a apresentar qualidade de água superior.

Na região as águas subterrâneas são relativamente pouco produtivas, sendo captadas em furos, poços e minas, sobretudo para

uso agrícola, sendo também este setor que mais contribui para a sua contaminação, ainda que, no geral, a qualidade das águas

seja aceitável.

No âmbito da biodiversidade, a área de estudo apresenta globalmente um reduzido valor ecológico, em termos da flora, habitats

e fauna presentes, devido em grande parte à dominância de eucaliptais e de matos, marcados pela ocorrência cíclica de

incêndios, bem como de áreas agrícolas. Foi identificado um elenco florístico composto por 153 espécies, em toda a extensão da

área de estudo do parque eólico e linhas elétricas associadas, destacando-se a ocorrência pontual de 2 espécies protegidas por

lei, Sobreiro e Azinheira, e de um endemismo ibérico, Samacalo-peludo. Salienta-se a presença de pequenas manchas e/ou

exemplares pontuais de espécies exóticas.

Dado os habitas existentes e o estados de degradação que apresentam, considerou-se que nenhum dos habitats se enquadra na

Diretiva Habitats (habitats protegidos) ou possui especial interesse, na área do parque eólico e linhas elétricas associadas.

Os Endemismos são espécies

importantes por serem

originários de um determinado

espaço ao longo do processo

evolutivo.

Espécies exóticas invasoras

- espécies que competem com

a vegetação natural,

degradando os habitats.

Diretiva Habitats é a Diretiva

92/43/CEE do Conselho, de 21

de maio de 1992, relativa à

preservação dos habitats

naturais e da fauna e da flora

selvagens, transposta para o

direito interno de Portugal pelo

Decreto-Lei n.º 140/99, de 24

de Abril.
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Do mesmo modo as comunidades faunísticas apresentam um elenco de reduzido valor ecológico.

A avifauna apresenta pouco interesse, pela baixa diversidade, quantidade e reduzida presença de espécies com interesse conservacionista. Deste

elenco destaca-se, com algum interesse conservacionista, a presença do Noitibó-da-Europa, da Águia-cobreira, do Falcão-abelheiro e da Ógea, o que,

face à grande extensão da área de estudo, também reflete o seu reduzido valor avifaunístico.

No que diz respeito aos Mamíferos, salienta-se a presença confirmada de Javali, de Raposa e de Coelho-bravo, refletindo o reduzido valor

conservacionista do elenco deste grupo na área de estudo, bem como a fraca capacidade de suporte dos habitats aí presentes.

Também ao nível dos morcegos os trabalhos revelaram uma comunidade, globalmente, com pouco interesse conservacionista. Do elenco registado, na

vasta área de estudo, apenas se verificam 4 espécies de maior interesse de conservação, dado estarem classificadas como ameaçadas no Livro

Vermelho de Vertebrados de Portugal, designadamente, o Morcego-de-ferradura-grande e o Morcego-de-peluche com o estatuto de Vulnerável e o

Morcego-de-ferradura-mediterrânico com o estatuto de Criticamente em Perigo.

Em termos da Paisagem, a área de estudo integra-se num território marcado por diferentes substratos litológicos que se traduzem numa orografia

irregular e diversificada, marcada pela alternância entre zonas de morfologia suave e áreas acidentadas, destacando-se como linhas estruturantes o rio

Douro e seus afluentes da margem direita, Ferreira, Sousa e Tâmega e as serranias associadas ao Anticlinal de Valongo (Santa Justa, Castiçal, Flores,

Pias, St. ª Iria e Boneca).
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No que se refere à ocupação do solo, verifica-se que as zonas mais baixas, de morfologia mais suave, se manifestam

essencialmente agrícolas, enquanto as zonas mais elevadas e vertentes de maior declive, se revestem de manchas florestais

sobretudo de produção de eucalipto. Nas zonas mais acidentadas ou de fraca espessura de solo são comuns os matos baixos,

em algumas situações associados a afloramentos rochosos.

O povoamento apresenta-se denso, sobretudo 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 forte presença de infraestruturas (rede

viária, rede elétrica, subestações etc.) e áreas de exploração de inertes.

As localizações previstas para os dois sub-parques do Parque Eólico de 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 sub-parques do Parque (60 kV) e ligarão à subestação de Recarei (220 kV),

localizada numa área limítrofe à linha férrea do Douro, na base da serra de Pias.

Foram registadas 20 ocorrências de património cultural na área de enquadramento histórico e 17 ocorrências patrimoniais na

área de influência do projeto, das quais 1 ocorre junto ao sub-parque Carlinga B e 16 nos corredores das linhas elétricas em

estudo. Desta inventariação destacam-se duas ocorrências patrimoniais com classificação oficial (Imóvel de Interesse Público),

nomeadamente o Castro de Monte Mozinho e o Castelo de Penafiel, ambos situados na área de estudo do corredor da linha

elétrica que liga o sub-parque Carlinga B ao sub-parque Carlinga A. Das restantes ocorrências patrimoniais, 11 possuem estatuto

legal, classificadas ou inventariadas no Plano Diretor Municipal dos concelhos onde o projeto se enquadra, e 1 tem valor nulo ou

indeterminado, dado não existirem vestígios da sua existência.

Rio Douro e Serra da Boneca

Relevos de Mouzinho e a serra de 

Luzim
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A população distribui-se por uma faixa etária no grupo dos 15 aos 64

anos. A polução empregada, com maior fração ativa para o sexo

masculino, distribui-se fundamentalmente pelos setores secundário e

terciário, tendo o setor primário uma expressão pouco significativa.

Constata-se que a profissão mais bem 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,

verifica-se que é o setor de atividade com menor população empregada

muito 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.

15

Pedreiras identificadas na área correspondente ao Sub-parque de Carlinga B e LAAT Carlinga B – Carlinga A

O ambiente sonoro foi analisado através da realização de medições de ruído em diversos recetores sensíveis (habitações) que permitiram verificar que o

ambiente sonoro atual cumpre com os limites legais aplicáveis. As principais fontes de ruido identificadas foram o tráfego local e o ruido característico de

atividade quotidiana rural e da natureza, típico de meio pouco humanizado.
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Os principais indicadores de saúde humana estudados indicam que a mortalidade bruta está em linha com a média nacional, com proporção de óbitos

abaixo dos 70 anos, valores esses superiores à Região Norte e Portugal Continental. A taxa de mortalidade infantil que andou em linha com a média

nacional, aumentou nos últimos anos não havendo causa identificada e carecendo de vigilância.

Relativamente a riscos ambientais há a referir um risco sísmico moderado no contexto nacional, riscos de erosão do solo em áreas de declive mais

acentuado, riscos de inundação em troços do rio Sousa e da ribeira de Lagares e riscos de incêndio elevado a muito elevado em diversas áreas com

ocupação florestal. O projeto não será significativamente afetado pelos riscos existentes e também não contribuirá para os incrementar.
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4. IMPACTES, POSITIVOS OU NEGATIVOS

Qualquer intervenção do homem tem subjacente alterações no ambiente que se traduzem em impactes positivos ou negativos.

Os impactes são avaliados para as três fases do projeto, fase de construção, exploração e desativação, sendo que na fase de

desativação considera-se que os impactes sejam genericamente idênticos à fase de construção, não sendo por esse motivo aqui

detalhados.

Cada uma das fases tem subjacente o desenvolvimento de atividades com potencial para provocar impactes ambientais nos

diversos descritores ambientais. De forma resumida apresentam-se as seguintes

«Impacte ambiental» conjunto

das alterações favoráveis e

desfavoráveis produzidas no

ambiente, sobre determinados

fatores, num determinado

período de tempo e numa

determinada área, resultantes

da realização de um projeto,

comparadas com a situação

que ocorreria, nesse período de

tempo e nessa área, se esse

projeto não viesse a ter lugar
Fase de Construção Fase de Exploração Fase de Desativação

Aluguer dos terrenos das zonas destinadas ao 

Parque

Aluguer dos terrenos das zonas destinadas 

ao Parque

Desmantelamento dos aerogeradores e 

equipamentos associados

Alargamento e beneficiação de alguns acessos 

existentes

Funcionamento dos aerogeradores Transporte de equipamentos e materiais

Ações inerentes à implementação das diferentes 

infraestruturas

Presença das diferentes infraestruturas 

(aerogeradores, edifício de comando e 

subestação)

Remoção da linha elétrica

Abertura da faixa de proteção/segurança Presença de caminhos de acesso Recuperação paisagística

Movimentação e funcionamento de máquinas e 

veículos afetos à obra

Presença das linhas elétricas e faixas de 

servidão associadas

Transporte de materiais e depósito temporário 

dos mesmos

Manutenção e reparação de equipamentos e 

acessos

Recuperação paisagística da zona 

intervencionada.

Produção de energia

Faixa de proteção da linha elétrica
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Fase de Construção

A maioria dos impactes ambientais negativos são identificados na fase de construção e são pouco significativos, no entanto, estes impactes estão associados

às atividades desta fase, cessando com o seu término. Não obstante, existem impactes que perduram para além desta fase e fazem-se sentir também na

fase de exploração.

De seguida apresentam-se os principais impactes negativos que podem ocorrer na fase de construção do projeto do Parque Eólico de carlinga e linhas

elétricas associadas:

• Destruição de áreas de florestas de produção (eucalipto), de florestas de proteção e de áreas agrícolas para a instalação das linhas elétricas;

• Afetação, ainda que marginal, de áreas do Parque das Serras do Porto e da ZEC de Valongo pela linha elétrica de ligação de Carlinga A à subestação de

Recarei;

• Afetação de áreas de RAN e de REN. Estas afetações são reduzidas uma vez que a linha elétrica é aérea e os apoios das linhas ocupam uma área

muito restrita.

• Proximidade da linha elétrica entre os sub-parques de Carlinga B – Carlinga A a áreas de proteção de locais de armazenamento e utilização de

explosivos como é o caso da pedreira de Poço Negro n.º 3, em Penafiel

• Afetação do substrato geológico, modificações na topografia do terreno e a perda de solo por erosão decorrentes da execução de escavações sobretudo

para as fundações para os aerogeradores e criação das respetivas plataformas de apoio e escavações para as fundações dos edifícios de comando e

das SET, bem como ações de desarborização, desmatação e decapagem, por consequente retirada do coberto vegetal.
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• Nos recursos hídricos destaca-se um possível aumento da afluência de sedimentos até leitos de linhas de água, decorrente fundamentalmente das

ações de movimentação de terras, movimentação e funcionamento de máquinas afetas à obra, desarborização, desmatação e decapagem, instalação e

funcionamento de estaleiros e abertura, alargamento e beneficiação de acessos.

• Destruição de flora e consequente perda de habitats para a fauna, sobretudo devido ao corte da vegetação, movimentação de terra e movimentação de

máquinas e pessoas, conduzindo também ao aumento da perturbação e do risco de atropelamento da fauna, durante a fase de construção.

• 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 (significativo) e ainda a deterioração da

Saúde Humana/Mental face ao ligeiro aumento do stress e das incomodidades assinaladas. As atividades de obra provocam também o aumento de

ruído, que se revela 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.

• Afetação de uma ocorrência patrimonial, nomeadamente o povoado fortificado de Talefe, da Alta Idade Média, na freguesia de Luzim e Vila Cova, devido

à escavação do terreno para a plataforma do aerogerador CA09, no sub-parque Carlinga B. Dada a importância deste impacte, o estudo recomenda

efetuar prospeção arqueológicas manuais e a alteração do aerogerador CA09.
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Na fase de construção também são identificados impactes positivos associados ao projeto do Parque Eólico de Carlinga e linhas elétricas associadas, que

se referem resumidamente:

• A abertura da faixa de proteção da linha elétrica e a abertura da rede viária florestal apresenta benefícios importantes na prevenção e controlo de

incêndios ao constituírem uma faixa de gestão de combustível

• Dinamização da economia local pelo aumento da procura de mão de obra, da restauração e dos alojamentos locais.

• Valorização dos terrenos destinados à implantação dos sub-parques eólicos.

• Recuperação paisagística das áreas intervencionadas.

Fase de Exploração

Ao contrário dos impactes da fase de construção, os impactes da fase de exploração são maioritariamente permanentes, ou seja, prolongam-se pela vida útil

do projeto, estimada em 25 anos e são, genericamente, mais significativos. Os principais impactes negativos a destacar dizem respeito aos seguintes

aspetos:

• Alguns apoios da LAAT Carlinga B – Carlinga A constitui um constrangimento a possíveis expansões de pedreiras existentes.

• Restrição da possibilidade de aproveitamento de parte dos recursos geológicos da Serra de Luzim.

• Afetação da fauna, e em particular da avifauna e morcegos, devido ao potencial aumento da mortalidade por risco de colisão com os aerogeradores e as

linhas elétricas.
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• Aumento dos níveis de ruído provocado pelos aerogeradores, ainda que esse aumento não exceda os limites legais e não seja suscetível de causar

incómodo na população.

• Impacte visual pela presença das principais infraestruturas (aerogeradores, linhas elétricas e subestações);

• Potencial contaminação do solo por derrame de substâncias poluentes aquando das ações de manutenção.

Na fase de exploração também são identificados impactes positivos associados ao projeto do Parque Eólico de Carlinga e linhas elétricas associadas. Os

impactes positivos do projeto consistem em impactes com uma abrangência maior por terem um alcance regional e até nacional em determinados casos. São

também por isso os impactes, genericamente, mais significativos. Resumem-se de seguida os seguintes:

• Contribuição para a Defesa das Florestas Contra Incêndios, com o aumento das faixas de gestão de combustível e da melhoria da rede viária florestal

com a reabilitação de acessos existente e criação de novos acessos.

• Contribuição para a concretização da estratégia ao nível nacional, no que respeita ao aumento da produção de energia renovável.

• Contribuição para a redução das emissões de gases de efeitos de estufa e para a melhoria da qualidade do ar.

• Melhoria dos acessos para a população e para as atividades económicas existentes.

• Redução indireta da poluição atmosférica com efeitos na saúde.

• Melhoria das condições económicas através da criação de emprego local.

• 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.
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5. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO, MITIGAÇÃO E POTENCIAÇÃO

Neste ponto são apresentadas as diversas medidas que pretendem minimizar ou até eliminar os impactes negativos e potenciar os impactes positivos decorrentes

do projeto. As medidas a aplicar são diferenciadas para as fases de construção e de exploração e, tendo em consideração que o projeto se encontra ainda em

fase de estudo prévio, são indicadas também as medidas a considerar na elaboração do projeto de execução.

Fase de Projeto de Execução

• Preceder à articulação com a DGEG e com os responsáveis pelas pedreiras existentes na proximidade do Sub-parque Carlinga B, para avaliação da

compatibilidade entre a atividade extrativa, designadamente no que se refere à utilização de explosivos e a segurança estrutural futura do aerogerador CA09

e dos apoios do troço inicial da LAAT Carlinga B – Carlinga A (60 kV);

• Proceder à sinalização de troços de Linha elétrica no atravessamento de áreas mais sensíveis para a avifauna para reduzir o risco de colisão das Aves;

• Garantir que as linhas elétricas cumprem distâncias de segurança relativamente a edifícios habitacionais e outros recetores sensíveis e afastar os apoios da

LAAT Carlinga B – Carlinga A , que se encontram no interior de propriedades rústicas com casas de habitação;

• Reavaliar a solução a adotar para o aerogerador CA09, no sentido de evitar a afetação da ocorrência patrimonial “Talefe”;

• Elaborar o Plano Geral de Gestão Ambiental, que reflita as disposições do EIA e da DIA, integrando um Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra

(incluindo Acompanhamento Arqueológico), um Plano de Integração e Recuperação Paisagística e um Plano de Gestão de Resíduos;

• Evitar, na medida do possível, a instalação de apoios das linhas elétricas em áreas de RAN, de REN (áreas de risco de erosão), a menos de 10 m do leito de

linhas de água, em zonas inundáveis, a menos de 5 m de ocorrências de interesse patrimonial não classificadas, em áreas de vinha e de áreas agrícolas de

elevada produtividade
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Fase de Construção

• Negociar prévia e atempadamente as contrapartidas com os

proprietários dos terrenos nos quais vão ser implementados os

diferentes elementos do projeto;

• Procurar localmente de mão-de-obra, matérias-primas e outros bens

ou serviços necessários a cada fase da obra, quando viável;

• Divulgar o início das obras e a sua calendarização e criar um

mecanismo de receção de reclamações, dúvidas e sugestões

relativas à fase de construção do projeto

• Proceder à consulta antecipada das entidades gestoras da Paisagem

Protegida Regional das Serras do Porto e da ZIF; consulta dos

Gabinetes Técnicos Florestais dos concelhos;

• Acompanhamento arqueológico permanente e presencial durante as

operações que impliquem todo o tipo de movimentações de terras;

• Sinalizar e delimitar habitats sensíveis sempre que os mesmos se encontrem a uma

distância inferior a 10 metros das intervenções;

• Proceder à implementação de medidas de boas práticas em obra definidos no Plano

de Acompanhamento Ambiental de Obra;

• Compatibilizar as ações de transporte com as entidades locais para evitar a

obstrução de caminhos e de espaços de vivência comum como feiras, ou mercados

por exemplo;

• Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de

habitações se restringem ao período diurno e nos dias úteis, de acordo com a

legislação em vigor;

• Implementar um plano de reconversão das faixas de proteção das linhas elétricas

que vise a ocupação das mesmas por espécies arbóreas de crescimento lento,

preferencialmente de interesse económico (e.g. sobreiro,medronheiro);

• No final da fase de construção proceder à recuperação paisagística das áreas

intervencionadas ou degradadas pelas obras.
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Fase de Exploração

• Proceder a ações de manutenção e gestão das faixas de proteção às linhas elétricas

• Proceder à gestão adequada dos resíduos produzidos nas ações de manutenção das infraestruturas (aerogeradores, linhas elétricas e subestações)

• Garantir a manutenção e limpeza das valas de drenagem de águas pluviais dos acessos internos do parque eólico.

• Manter na fase de exploração um mecanismo de receção de queixas, tendo em consideração a proximidade das diferentes populações aos subparques

• Providenciar que o Parque Eólico, no todo ou em parte, possa ser regularmente visitado por estudantes em visitas pedagógicas

• Promover a beneficiação do parque de merendas do Alto da Pegadinha, renovando mesas e bancos e miradouro e instalando um circuito de manutenção.
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.6. MONITORIZAÇÃO

No âmbito do presente estudo

considerou-se justificada a adoção de

planos de monitorização de ecologia

e do ruído, conforme estabelecido no

quadro.
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7. CONCLUSÕES

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

construção, de duração temporária. Os impactes potencialmente significativos ou muito significativos, incidem no Ordenamento do Território e Uso do Solo, e no

Património, mas podem ser evitados ou minimizados com a adoção das medidas de minimização definidas para cada uma das fases (projeto de execução,

construção e exploração). As medidas de minimização definidas para a fase de projeto de execução são aquelas que permitem evitar os impactes negativos mais

significativos, identificados ao longo do estudo, pelo que caso as mesmas sejam implementadas os impactes resultantes serão pouco significativos ou até nulos.

Os principais impactes positivos do projeto decorrem da sua contribuição para a prossecução dos objetivos da atual política energética e no combate às

Alterações Climáticas, designadamente dos compromissos assumidos pelo Estado Português nestas temáticas. Acrescem os impactes positivos no âmbito da

vertente socioeconómica, que assumem também um carácter permanente.

A viabilidade ambiental está também dependente do cumprimento das medidas de Minimização e Potenciação de Impactes, a correta Gestão Ambiental de Obra,

e os Planos de Monitorização elencados.

A contribuição de todos é importante, pelo que apelamos à participação do público.

Pela Coordenação,

Mário Rui C. M. Agostinho

Biólogo, Mestre em Ecologia
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