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Aumentar a produção anual nacional de energia elétrica a partir de uma
fonte renovável não poluente – o vento – em 1.150 GWh/ano, contribuindo
fortemente para as políticas nacionais e comunitárias, rumo a um futuro
mais sustentável. Os Parques Norte e Parque Sul, também denominado
Complexo Eólico do Tâmega, são projetados em hibridização com o Sistema
Eletroprodutor do Tâmega (SET), permitindo assim a partilha de
infraestruturas e áreas afetadas, minimizando a dispersão no território, a
otimização da gestão da energia produzida em ambos os projetos, a
diversificação do recurso renovável e outras sinergias relevantes.

QUAIS OS OBJETIVOS DO PROJETO?

Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).

QUEM LICENCIA O PROJETO?

Agência Portuguesa do Ambiente (APA) 

QUAL A AUTORIDADE DE AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL?

O RNT resume os aspetos mais importantes do EIA e encontra-se escrito
numa linguagem simples, clara e concisa, de modo a facilitar a participação
de todos os interessados no processo de Avaliação de Impacte Ambiental
(AIA) através da designada “Consulta Pública”.

O QUE É O RNT?
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1. O QUE É O PROJETO?

O Projeto em análise corresponde à implantação de Parques
Eólicos (Tâmega Norte e Tâmega Sul) com um total de 34
aerogeradores no Parque Norte e 39 no Parque Sul, que
configuram o Complexo Eólico do Tâmega. Cada aerogerador é
composto por uma torre com cerca de 115 m de altura, 3 pás
com cerca de 83 m e um rotor. A potência unitária dos
aerogeradores a utilizar corresponde a 6,2 MW, o que leva a que
a potência nominal no Parque Norte seja de 211 MW e de 242
MW no Parque Sul.

Em cada Parque Eólico existirá uma subestação elevadora que
receberá, através de uma rede subterrânea elétrica de média
tensão (a 30 kV), toda a energia produzida pelos aerogeradores
e a elevará a uma tensão superior para posterior ligação aos
Postos de Corte do SET (Daivões para ligação do Parque Norte e
Gouvães para ligação do Parque Sul).

A ligação entre cada uma das subestações dos parques e os
Postos de Corte será feita através de uma linha elétrica aérea a
400 kV ou a 60 kV. No caso de serem selecionadas linhas
elétricas a 60 kV será necessária uma subestação adicional em
cada um dos parques de modo a elevar a tensão em duas etapas
distintas.

Figura 1 – Principais componentes de um aerogerador

T2018-674
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1. O QUE É O PROJETO?

Figura 2 – Layout do Projeto: PETN (folha 1)T2018-674
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1. O QUE É O PROJETO?

Figura 3 – Layout do Projeto: PETN e PETS (folha 2)T2018-674
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1. O QUE É O PROJETO?

Figura 4 – Layout do Projeto: PETS (folha 3)T2018-674
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1. O QUE É O PROJETO?

Uma das principais vantagens do projeto é a sua componente de hibridização do Complexo Eólico com o Sistema
Eletroprodutor do Tâmega, que contribui a diferentes níveis para as politicas energéticas e ambientais nacionais e
comunitárias, apresentando as seguintes mais-valias:

• Complementaridade entre os projetos que permite maximizar a utilização da capacidade de acesso à Rede Nacional
de Transporte, aumentando o fator de capacidade da ligação autorizada, sempre com a premissa de nunca exceder a
potência licenciada de 1,2 GW. As centrais hidroelétricas, por serem reversíveis, permitem armazenar e regular
excedentes de energia, neste caso do Complexo Eólico; o funcionamento conjunto permite gerir e otimizar o
conjunto dos projetos, assegurando a maior estabilidade e capacidade de injeção, sobretudo nos períodos mortos
de produção hídrica;

• Desenvolvimento de energias renováveis sem necessidade de novos pontos de ligação ou de realização de reforços
nas linhas decorrentes de pedidos de nova capacidade;

• Reduzir o desenvolvimento e impacto nas redes de evacuação, utilizando infraestruturas existentes ou em
desenvolvimento, consequentemente, reduzindo a multiplicação de impactes associada à multiplicação de
infraestruturas no território (novas subestações e linhas de muito alta tensão), reduzindo ainda o investimento
público e encargos associados ao desenvolvimento e exploração da Rede Elétrica de Serviços Público;

• O Complexo Eólico do Tâmega produzirá cerca de 1.150 GWh/ano, estimando-se que se evitem, anualmente, a
emissão de cerca de 262.200 ton de CO2 para a atmosfera, contribuindo-se de forma bastante ambiciosa para a
redução da emissão de gases com efeito de estufa, colocando Portugal como um dos países mais ambiciosos no
combate às alterações climáticas

T2018-674
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1. O QUE É O PROJETO?

A configuração e localização dos Complexo Eólico do Tâmega teve por base pressupostos técnicos e ambientais
com vista a otimizar sucessivamente as soluções analisadas e garantir a máxima eficiência da exploração e os
menores impactes económicos e ambientais inter-ponderados. No quadro abaixo apresentam-se os principais
fatores críticos considerados para a definição das posições de aerogeradores de cada parque.

FATORES TÉCNICOS CRÍTICOS FATORES AMBIENTAIS CRÍTICOS

Dispersão espacial do recurso eólico e condições 
aerodinâmicas

Ocupação de áreas de Reserva Agrícola Nacional (RAN)

Distância entre aerogeradores de cada parque Ocupação de áreas com afloramentos rochosos notáveis

Colocação de as turbinas eólicas em alinhamentos 
perpendiculares às direções dominantes do vento

Proximidade de aglomeradores populacionais/recetores 
sensíveis e relação com o Regulamento Geral do Ruído

Proximidade de parques eólicos existentes, mas garantindo 
distâncias de segurança adequadas

Afetação de Domínio Público Hídrico

Orografia do terreno, com vista a garantir as mínimas 
movimentações de terra possíveis

Afetação de habitats com relevância do ponto de vista da 
preservação florística e faunística

Limitações espaciais nos espaços designados para a 
implantação de aerogeradores (negociação com proprietários 
dos terrenos)

-

Existência de infraestruturas no terreno, nomeadamente 
habitações, infraestruturas elétricas, estradas e outros;

-

Afastamento de aglomerados populacionais -

T2018-674
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1. O QUE É O PROJETO?

As subestações elevadoras 30/400 kV de cada Parque Eólico
tiveram como premissas à sua definição a centralidade
relativamente ao conjunto de aerogeradores.

Do ponto de vista técnico, esta centralidade tem como objetivo
reduzir a extensão de rede de média tensão que interliga cada
um dos aerogeradores à subestação e reduzir as perdas de
potência na rede elétrica, que aumentam com a maior extensão
desta. Assim, e de modo a avaliar alternativas de localização de
subestações para cada parque foram definidos dois locais
alternativos de implantação, avaliados no âmbito do estudo.

Estes locais tiveram como condicionantes à sua implantação a
seleção de um terreno plano para minimização das
movimentações de terras, a articulação do local de saída da
futura linha elétrica aérea com os aerogeradores a implementar
e ainda a proximidade de estradas existentes, com vista a
garantir condições de acessibilidade adequadas e evitar a
execução de novos acessos.

De referir que para o Parque Sul foi ainda realizada uma análise
ambiental detalhada de alternativas devido à sua inserção em
Zona Especial de Conservação.

Figura 5 – Localização das
subestações alternativas: PETN

T2018-674

Figura 6 – Localização das
subestações alternativas:
PETS
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1. O QUE É O PROJETO?

No que se refere às linhas elétricas de 400 kV que permitirão a ligação entre a subestação de cada Parque Eólico
e os Postos de Corte, em fase de Estudo de Grandes Condicionantes, foram definidos corredores alternativos
para cada um dos parques, os quais foram, seguidamente, avaliados no âmbito do estudo de impacte ambiental
com vista a determinar o corredor preferencial e ambientalmente menos desfavorável, para estabelecer o
traçado das linhas elétricas do projeto.

Para a definição destas alternativas partiu-se da identificação de um conjunto de corredores, válidos do ponto
de vista técnico, os quais foram definidos atendendo a condicionantes existentes no território (orografia, outras
infraestruturas, etc.) e condicionantes de ligação em cada um dos postes de corte onde se pretende efetuar a
ligação. A partir deste conjunto de alternativas, os corredores foram, posteriormente, ajustados de modo a
minimizar a afetação de um conjunto alargado de condicionantes ambientais, as quais foram classificadas em
diferentes níveis de impedimento relativamente ao estabelecimento de linhas elétricas.

Desta forma, chegou-se a:

(i) PETN liga a Daivões;

(ii) PETS liga a Gouvães, e;

(iii) para cada PE, resultou um conjunto alternativo de corredores de linha elétrica, válidos do ponto de vista
técnico e tão menos desfavoráveis ambientalmente quanto possível.

T2018-674
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1. O QUE É O PROJETO?

De referir ainda que, em alternativa ao estabelecimento de uma linha elétrica de 400 kV foi avaliada no âmbito
do estudo, uma alternativa tecnológica de ligação aérea a 60 kV.

Apesar de os corredores de linha elétrica serem comuns a ambas as soluções, a alternativa a 60 kV pressupõe a
criação de uma subestação adicional em cada um dos parques eólicos e a adoção de uma infraestrutura com
propriedades distintas.

Ao nível das subestações, existiria uma subestação que elevaria a tensão de 30 para 60kV (coincidente com a
localização das subestação de 30/400 kV prevista na ligação a 400 kV) e uma outra que elevaria a tensão de 60
para 400 kV, de forma a adequar a conexão aos Postos de Corte.

Em termos de linha elétrica, a alternativa de 60 kV pressupõe a implantação de apoios de tipologias diferentes,
nomeadamente com apoios de menores dimensões do que os da ligação a 400 kV e com um número de cabos
condutores superior aos previstos com a ligação a 400 kV.

T2018-674
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1. O QUE É O PROJETO?

Figura 7 – Corredores de linha elétrica do Parque Norte Figura 8 – Corredores de linha elétrica do Parque Sul
T2018-674
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1. O QUE É O PROJETO?

Figura 9 – Comparação entre tipologias de apoios mais comuns 
para as soluções a 60 kV (à esquerda) e 400 kV (à direita) - escala 

semelhante para comparação direta

T2018-674

CARACTERÍSTICAS 
SOLUÇÃO 60 Kv – 

Estrutura-tipo DLS8 
SOLUÇÃO 400 kV – 
Estrutura-tipo QS5 

Altura total [m] 65,22 44,55 

Largura entre pontas de mira [m] 13,4 20,00 

Peso [kg] 18.089 10.643 

Área de ocupação [m2] 62 60 

Fundações   

  Largura base [m] 2,30 1,80 

  Profundidade [m] 3,50 2,85 

  Volume de escavação (m3) 14,55 5,4 

  Volume de betão (m3)  4,428 1,998 

  Peso da armadura (kg) 275 160 
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1. O QUE É O PROJETO?

O projeto não só se enquadra, como contribui ativamente, para o cumprimento de compromissos nacionais e 
internacionais em matéria de energias renováveis e alterações climáticas, reforçando a trajetória trilhada: 

• Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC 2020/2030) que dá resposta ao Acordo de Paris em 
matéria de alterações climáticas;

• Plano Nacional Integrado Energia e Clima 2030 (PNEC 2030) que estabelece as metas nacionais para 
redução de emissões de gases com efeito estufa e incorporação de renováveis no consumo final de energia;

• Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 que tem como objetivo suportar tecnicamente o compromisso 
nacional de seu neutro em emissões de gases com efeito de estufa em 2050;

• Estratégia governamental para a desativação das centrais termoelétricas de Sines e Pego, sendo um desses 
eixos a hibridização de projetos.

Figura 11 – Comparação da utilização de 
energia proveniente de renováveis na Europa

Figura 12 – Total de potência instalada de 
renováveis em Portugal

T2018-674
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2. ONDE FICA O PROJETO?

Figura 13 – Localização do projeto

O Projeto localiza-se na Região de Ave, Alto
Tâmega e Douro, sendo que ao nível concelhio o
Parque Norte abrange os concelhos de
Montalegre e Cabeceiras de Basto, os Corredores
de Linha Elétrica do Parque Norte abrangem os
concelhos de Montalegre, Cabeceiras de Basto e
Ribeira de Pena. O Parque Sul abrange os
concelhos de Ribeira de Pena, Vila Pouca de
Aguiar, Vila Real e Mondim de Basto e os
Corredores de Linha Elétrica do Parque Sul
abrangem os concelhos de Ribeira de Pena e Vila
Pouca de Aguiar.

T2018-674
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2. ONDE FICA O PROJETO?

O Projeto abrange as seguintes áreas sensíveis do 
ponto de vista da biodiversidade:

• Reservas Biosfera Gerês – Xurês (Área de
Transição) [Parque Eólico Tâmega Norte e
respetivos Corredores de Linha Elétrica]

• Rede Natura 2000 – Zona Especial de
Conservação do Alvão-Marão (PTCON0003)
[Parque Eólico Tâmega Sul e respetivos
Corredores de Linha Elétrica]

• Important Bird Area (IBD) de Serras do Alvão e
Marão (PT049) [Parque Eólico Tâmega Sul e
respetivos Corredores de Linha Elétrica]

• Rede Nacional de Áreas Protegidas - Parque
Natural do Alvão [Parque Eólico Tâmega Sul
(apenas acessos e rede de média tensão)]

ENQUADRAMENTO EM ÁREAS SENSIVEIS

Figura 14 – Enquadramento do projeto em áreas sensíveis 
T2018-674



17

2. ONDE FICA O PROJETO?

Atualmente a área de implantação do Complexo Eólico é
principalmente marcada pela existência de áreas de matos ou
espaços descobertos ou com pouca vegetação (representa mais
de 50% das áreas de estudo). A área onde se insere o projeto dos
parques eólicos é ainda caracterizada pela existência de
afloramentos graníticos.

O rio Tâmega marca visualmente a área, não só por a atravessar a
área dos corredores de linha do Parque Norte, com os seus vales
acentuados, como também pelo facto de no seu leito se encontrar
em construção o Aproveitamento Hidroelétrico de Daivões
(Sistema Eletroprodutor do Tâmega). Na área do Parque Sul é
também visível a intervenção humana na construção do
Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvães, que interseta o rio
Torno, e num conjunto de áreas de apoio a esta empreitada.

Ao longo das áreas do Projeto coexistem ainda grandes
infraestruturas – uma autoestrada, uma estrada regional, uma
estrada nacional, parques eólicos existentes, pedreiras e uma
multiplicidade de linhas elétricas de média e alta tensão.

O QUE EXISTE NA ÁREA ATUALMENTE?

Aproveitamento Hidroelétrico de Daivões em construção rio 
Tâmega, junto aos corredores de linha do Parque Norte

Exemplos de Espaços Descobertos ou com Pouca Vegetação 
na área do Parque Norte

Exemplos de Matos densos com afloramentos rochosos na área do Parque Sul

T2018-674
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2. ONDE FICA O PROJETO?

• Existência de florestas de coníferas onde foi confirmado o habitat de reprodução e alimentação do Cruza-Bico (espécie de
ave classificada como vulnerável), no local de implantação de alguns aerogeradores do Parque Norte, e ainda proximidade
de um aerogerador com um território reprodutor da espécie Circus pygargus (Em perigo). O risco associado prende-se com
a possível afetação dos habitats onde coexistem estas espécies;

• Existência de territórios reprodutores de avifauna na área de alguns aerogeradores do Parque Sul, um habitat de nidificação
da espécie Monticola saxatilis (espécie de ave na categoria de Em Perigo de Extinção) e zonas de nidificação de Circus
pygargus e Circus cyaneus (Em perigo e Em perigo critico respetivamente), com potencial afetação de habitats pelo projeto;

• Existência de alcateias de lobos (Barroso, Nariz do Mundo, Minhéu, Sombra e Alvão) na área de implantação dos Parques
Eólicos o que poderá conduzir à fragmentação do habitat desta espécie, mas de forma pouco significativa após adaptação da
espécie;

• Ocorrência de Habitats de interesse comunitário (habitats 4030pt3, 9230pt2, 6230 e 7140pt2) com afetação parcial devido
à implantação do projeto dos Parques Eólicos e Corredores de Linha Elétrica;

• Existência de territórios de avifauna com risco de colisão com aerogeradores e linhas elétricas;
• Existência de diversos afloramentos rochosos na área dos Parques Eólicos que serão alvo de intervenção para a implantação

dos elementos de projeto com consequências ao nível paisagístico e geológico;
• Presença de recetores potencialmente expostos ao ruído gerado por aerogeradores e outros elementos que integram os

Parques Eólicos, em particular na povoação de Uz e a norte de Moscoso;
• Sem cruzar elementos patrimoniais classificados, identificam-se como principais ocorrências elementos apenas com

necessidade de registo, sondagens arqueológicas, escavação arqueológica ou transladação. Decorrente da prospeção
efetuada a toda a área de estudo do Projeto (Parques Eólicos e Corredores de Linha Elétrica) foram identificadas no total
369 ocorrências, das quais 95 se encontram inventariadas e 274 não possui qualquer estatuto. 325 correspondem a locais
de interesse histórico, arquitetónico etnográfico, 43 são de origem arqueológica e 1 é de origem indeterminada.

QUE PRINCIPAIS RECURSOS E RISCOS INCIDEM SOBRE A ÁREA?

T2018-674
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3. QUANTO TEMPO DEMORA A CONSTRUIR?

CRONOGRAMA DO PROJETO

T2018-674

A calendarização do Projeto, prevê as seguintes principais etapas, com os devidos ajustes necessários
ao desenrolar do processo de Avaliação de Impacte Ambiental:

• Processo de licenciamento dos parques e linhas – Ambiental (DIA e DCAPE), Licenças de produção,
construção e de estabelecimento (24 meses):

• Fase de construção e comissionamento com duração prevista de 23 meses.

A entrada em funcionamento do projeto está prevista para final de 2023.
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4. QUAIS OS IMPACTES DO PROJETO?

A implementação do projeto em análise tem associado um conjunto de ações decorrentes das diversas fases
de desenvolvimento do mesmo. Esse conjunto de ações gera um conjunto de efeitos e potenciais impactes
ambientais no decurso das fases de construção, exploração e desativação, assumindo relevância no âmbito do
presente Projeto as identificadas em seguida.

T2018-674
20

Assemblagem de aerogeradores

Montagem de apoios de linha

Operação de estaleiro e maquinaria de obra Desmatação e decapagem Ações construtivas dos diversos elementos: acessos, passagens hidráulicas, 
valas de cabos e subestações
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4. QUAIS OS IMPACTES DO PROJETO?

QUAIS AS PRINCIPAIS AÇÕES CAUSADORAS DE IMPACTES? | Fase de Construção

- Abertura/beneficiação de acessos (com atividades de pavimentação pontuais)
- Limpeza da camada vegetal superficial, decapagem e regularização dos terrenos
- Implantação e operação de estaleiro, centrais de betão e outras áreas de apoio à construção
- Circulação e funcionamento de maquinaria e equipamento pesado (estima-se no total do período de obra

5.574 veículos pesados necessários para o transporte de materiais)
- Abertura e implementação de faixas de circulação temporárias de equipamento e maquinaria
- Movimentações de terras (plataforma de aerogeradores, subestações, caboucos para apoios e valas para

rede subterrânea de ligação entre aerogeradores)
- Execução de fundações (betonagem e trabalhos de armação de ferro e cofragens para maciços de fundação

de aerogeradores, pórticos metálicos, suporte de aparelhagem exterior das subestações e maciço de
fundação dos apoios)

- Instalação de cabos de média tensão, cabos terra, fibra ótica e outros
- Obras de construção civil para construção das subestações e instalação de equipamentos nestes edifícios
- Instalação de aerogeradores (instalação de gruas, assemblagem da torre, naceles, rotores e pás)
- Abertura da faixa de proteção da linha e faixa de gestão de combustível
- Montagem e colocação dos apoios das linhas elétricas, cabos, sinalização e balizagem aérea
- Limpeza e desativação das instalações provisórias, recuperação de áreas afetadas e arranjos paisagísticos

T2018-674
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4. QUAIS OS IMPACTES DO PROJETO?

- Funcionamento geral dos parques eólicos e subestações (presença e características funcionais, por exemplo 
as emissões acústicas e funcionamento das redes técnicas)

- Funcionamento geral das linhas elétricas (presença e características funcionais, com destaque para emissões 
acústicas e campos eletromagnéticos)

- Produção e gestão de resíduos: associados a ações de manutenção periódica
- Inspeção, monitorização e manutenções periódicas nos parques eólicos, subestações (inspeção e 

manutenção/substituição de equipamentos, redes de infraestruturas) e linhas elétricas (verificação do 
estado de conservação de condutores e estruturas, manutenção da faixa de proteção da linha e 
conformidade na faixa de proteção)

QUAIS AS PRINCIPAIS AÇÕES CAUSADORAS DE IMPACTES? | Fase de funcionamento

- Desmontagem e reciclagem dos componentes dos aerogeradores
- Desmontagem e desconexão dos cabos elétricos, com reciclagem das suas componentes
- Extração, destruição e descarte em área designada para gestão de resíduos das fundações
- Manutenção dos acessos caso sejam úteis para os proprietários ou, caso contrário, desativação dos mesmos
- Escarificação e recuperação de solos compactados
- A desinstalação das subestações deverá ser avaliada, preparada e aprovada pela entidade gestora da rede 

elétrica de serviço público, uma vez que pode haver interesse na sua manutenção em operação para o 
correto funcionamento da rede

QUAIS AS PRINCIPAIS AÇÕES CAUSADORAS DE IMPACTES? | Fase de desativação

T2018-674
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4. QUAIS OS IMPACTES DO PROJETO?

A construção do Complexo Eólico decorrerá em paralelo com a implementação das linhas elétricas associadas a
cada Parque. Estima-se que o processo construtivo de cada parque eólico, respetiva subestação e linha elétrica
tenha a duração de 23 meses.
O tempo de vida útil dos parques eólicos é nunca inferior a 30 anos. Quanto às linhas elétricas, são
habitualmente entregues à REN, S.A. e incorporadas assim na RNT e sob gestão da REN, S.A.; não é possível
prever, com rigor, o horizonte temporal da sua eventual desativação, apresentando tipicamente este tipo de
infraestruturas vida útil longa.

DURANTE QUANTO TEMPO?

De uma forma geral, na ausência do Projeto em estudo, para a maioria dos fatores em avaliação, prevê-se que a
situação atual se mantenha inalterada. A exceção ao exposto refere-se ao facto de estar em curso a construção e
conclusão dos Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões e Gouvães, próximos da área do projeto. É ainda
expectável que o clima na região em estudo sofra uma evolução em linha com as projeções climáticas realizadas
a nível nacional, o que se refletirá sobretudo no aumento da temperatura média anual e no aumento da
frequência de fenómenos climáticos extremos. Em termos de património arqueológico, prevê-se uma
progressiva degradação dos elementos existentes, caso não sejam aplicadas ações de conservação/restauro
outros, pela atuação de agentes climáticos, humanos e abandono.

COMO EVOLUIRÁ A ÁREA SEM O PROJETO?
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4. QUAIS OS IMPACTES DO PROJETO?

FASE DE CONSTRUÇÃO FASE DE FUNCIONAMENTO

Efluentes Efluentes residuais provenientes dos estaleiros, frentes de obra e
outras fontes (águas de lavagem das máquinas – autobetoneiras
betoneiras, equipamentos de vibração de betão) e ainda águas
residuais provenientes de áreas sociais. Os efluentes serão
encaminhados para as fossas séticas estanques a instalar em
diferentes frentes de obra para o seu armazenamento e
posterior recolha por empresa licenciada para o efeito, a
conduzir a destino final adequado.

O volume de efluentes é desprezável uma vez que os
efluentes são originados exclusivamente na
subestação/edifício de controle (dado que não existe pessoal
em permanência para além daquele afeto a ações pontuais de
manutenção e operações de rotina), resultantes de águas
residuais domésticas do edifício de comando, águas pluviais
geradas nas áreas impermeabilizadas das subestações e
potenciais descargas acidentais de óleo.

Emissões
atmosféricas

Resultantes da movimentação de terras, da operação de
maquinaria pesada e de veículos de transporte ainda da
presença das centrais de betão.

Não é expectável a produção de emissões atmosféricas que
causem incómodo à população nas proximidades, referindo-
se apenas a emissão potencial de ozono, resultante do efeito
coroa, e emissões acidentais de hexafluoreto de enxofre.

Ruído e 
vibrações

Resultantes das operações de construção, do funcionamento dos
estaleiros de apoio à obra, da circulação e funcionamento de
máquinas necessárias à execução dos trabalhos e tráfego de
veículos pesados afetos à obra.

Ruído aerodinâmico gerado pelas pás do aerogeradores.
Ruído associado ao funcionamento dos transformadores nas
subestações
Emissões associadas ao efeito coroa na linha elétrica

Resíduos Resíduos da limpeza e desmatação dos terrenos, gestão de
estaleiro e resíduos gerados nas operações de construção, os
quais serão encaminhados para operadores de gestão de
resíduos licenciados.

Produção muito pouco significativa, excetuando eventuais e
pouco frequentes ações de manutenção de equipamentos e
limpezas, a depositar no parque de resíduos previsto para a
subestação, a serem encaminhados para operadores
licenciados para o efeito.

CARGAS AMBIENTAIS GERADAS PELO PROJETO  
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4. QUAIS OS IMPACTES DO PROJETO?

ELEMENTOS DO AMBIENTE SIGNIFICATIVAMENTE AFETADOS 

No quadro seguinte sintetizam-se os principais impactes ambientais que, após a implementação de medidas
(residuais), apresentam um impacte significativo a muito significativo. Esta exposição é uma visão simplificada
dos impactes identificados, não dispensando a consulta das análises detalhadas apresentadas no relatório
síntese do EIA por fator ambiental.

FATORES AMBIENTAIS IMPACTE CLASSIFICAÇÃO

FASE DE CONSTRUÇÃO

Biodiversidade

Perda de habitat de reprodução de cruza-bicos (TN1-TN5) e habitat de reprodução de Circus pygargus 
[Parque Norte]

S

Perda de habitat 7140pt2 (TS7) e de habitat de nidificação de Circus pygargus, Circus cyaneus e 
Monticola saxatilis [Parque Sul]

S

Perda de habitat 9230pt2 e 7140pt2 [Subestação A do Parque Sul] S

Geologia e geomorfologia Movimentação de terras e respetiva alteração da morfologia local [Parque Norte e Sul] S

Qualidade do ar/
Saúde humana

Exposição de recetores sensíveis (a norte de Uz) a potencial aumento de concentração de partículas 
pelo funcionamento da central de betão [Parque Norte respetiva subestação A]

PS/S

Ambiente sonoro

Exposição de recetor sensível (norte de Moscoso) a emissões acústicas provindas de ações de obra 
associadas à rede de média tensão [Rede de média tensão do Parque Norte]

PS/S

Exposição de recetores sensíveis (sudoeste de Viduedo) a emissões acústicas provindas de ações de 
obra associadas à rede de média tensão [rede de média tensão do Parque Sul]

PS/S

Ambiente sonoro/
Saúde humana

Exposição de recetor sensível (norte de Uz) a potenciais emissões acústicas provindas da operação da 
central de betão [Parque Norte e respetiva subestação A]

PS/S

Impacte Negativo;             Impacte Positivo; S – Impacte significativo; MS – Impacte Muito Significativo; PS – Impacte  pouco significativo
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4. QUAIS OS IMPACTES DO PROJETO?

ELEMENTOS DO AMBIENTE SIGNIFICATIVAMENTE AFETADOS 

FATORES AMBIENTAIS IMPACTE CLASSIFICAÇÃO

FASE DE CONSTRUÇÃO

Uso e ocupação do solo

Alteração permanente do uso florestal por corte dos elementos arbóreos para instalação de 
aerogeradores [Parque Norte e Sul], acessos e rede de média tensão [Parque Sul], transformação do 
uso agrícola para uso industrial associado à implantação de subestações [Subestação B do Parque 
Norte], e transformação de áreas de espécies florestais ecologicamente relevantes para uso industrial 
associado à implantação de subestações [Subestação A do Parque Sul]

PS/S

Socioeconomia Criação de emprego [Parque Norte, Parque Sul e respetivas linhas elétricas] S

Paisagem
Intrusão visual e perturbações visuais provocada pelo estaleiro B [Parque Norte] e A [Parque Sul], 
circulação de maquinaria e pesados de obra [Parques Norte e Sul]

S

FASE DE FUNCIONAMENTO

Clima e alterações 
climáticas

Geração de energia oriunda de fonte renovável evitando emissão de gases com efeito estufa 
associados a queima de combustíveis fósseis [Parque Norte e Sul]

S

Biodiversidade
Lesões e mortalidade de avifauna por colisão com aerogeradores [Parque Norte e Sul] e condutores 
de linha elétrica [associada ao Parque Norte e Sul] em más condições meteorológicas

PS/S

Qualidade do ar
Contributo para evitar a emissão de poluentes atmosféricos associados à produção de energia por 
queima de combustíveis fósseis [Parque Norte e Sul]

S

Socioeconomia
Diversificação do tecido económico municipal e contributo para o cumprimento de metas de geração 
renovável de eletricidade e neutralidade carbónica [Parque Norte e Sul]

S

Paisagem Impacte visual e estrutural [Subestação B do Parque Norte e Subestação A do Parque Sul] PS/S

Impacte Negativo;             Impacte Positivo; S – Impacte significativo; MS – Impacte Muito Significativo; PS – Impacte  pouco significativo
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5. COMO SÃO MINIMIZADOS OS IMPACTES?

As medidas de minimização propostas no Estudo de Impacte Ambiental têm como objetivo otimizar o desempenho ambiental 
do Projeto e incluem um conjunto de recomendações e boas práticas ambientais que deverão ser tidas em consideração pelo 
Dono da Obra/Empreiteiro, com vista a mitigar ou potenciar os impactes  identificados. Salientam-se de seguida algumas das 
medidas propostas no EIA para as diversas fases, com especial enfoque nas medidas para Projeto de Execução:

FASE DE PROJETO DE EXECUÇÃO

Garantir a articulação com o projeto do Sistema Eletroprodutor do Tâmega (cronograma e possível articulação para utilização 
de áreas temporárias do projeto em construção para a implantação definitiva de elementos do Projeto) 

Elaboração do Plano de Gestão Ambiental de Obra (incluindo entre outros os seguintes planos: Planta de Condicionantes à 
obra, Planta de Estaleiro, Plano de Acessibilidades de Obra e Desvios de Trânsito, Plano de Gestão de Origens de Água e 
Efluentes e de Resíduos, Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição, Plano de Recuperação de 
áreas intervencionadas, Plano de ações de formação e sensibilização ambiental).

Desenvolver o Plano de Acessos das linhas elétricas, a articular, negociar e ajustar em função da negociação com proprietários 
e localização definitiva de apoios

Aferir e implementar o conjunto alargado de recomendações para o projeto de execução das linhas elétricas, como maximizar 
afastamento a recetores sensíveis, aproveitamento de espaço-canal de infraestruturas existentes, privilegiar instalação de 
apoios a meia encosta, evitar afloramentos rochosos notáveis, evitar povoamentos florestais que representam habitat de 
relevo para espécies faunísticas ameaçadas, evitar áreas de habitat naturais, respeito pelo levantamento de condicionantes

O QUE SE PROPÕE PARA MINIMIZAR OS IMPACTES?
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FASE DE PROJETO DE EXECUÇÃO

Evitar a implantação de apoios das linhas elétricas num conjunto de classes de ordenamento dos municípios abrangidos, de
maior sensibilidade, garantir a não colocação de apoios em áreas de RAN, minimizar da afetação de áreas de REN, garantir a
não afetação de domínio público hídrico

Assegurar que o traçado da linha e implantação de apoios não coincide com áreas urbanas definidas nos PDM dos municípios

Aquando a definição do traçado da linha elétrica deverá garantir-se o cumprimento da zona de defesa estabelecido aos pontos
de água de rede de combate a incêndio, garantir a não implantação de apoios a faixa de servidão associada a adutoras
existentes, dar cumprimento ao Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão relativamente a distância a
outras infraestruturas e garantir a não colocação de apoios na zona de obstrução do feixe hertziano

Garantir a aprovação da IP – Infraestruturas de Portugal para a instalação de rede de média tensão e acessos na zona de
servidão de infraestruturas rodoviárias

Garantir a compatibilidade da linha elétrica do Parque Norte com as linhas previstas da REN, SA

Deve ser assegurada a compatibilidade da localização das subestações com o regime de REN, nomeadamente relocalizando-as
em áreas fora de REN ou através da obtenção de declaração de ação de relevante interesse público

Garantir a balizagem aeronáutica de aerogeradores e linhas elétricas, de acordo com Circular de Informação Aeronáutica
10/2003 de 6 de maio
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5. COMO SÃO MINIMIZADOS OS IMPACTES?

O QUE SE PROPÕE PARA MINIMIZAR OS IMPACTES?
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FASE DE PROJETO DE EXECUÇÃO

Aferir a compatibilidade do projeto com o aproveitamentos hidroagrícolas e com parques eólicos existentes e com as pedreiras 
identificadas.

Definir um traçado de linha que minimize tanto quanto possível a desmatação de povoamentos florestais, promovendo a 
presença de espécies florestais que recuperem algum do potencial de absorção de CO2 e que sejam compatíveis com o RSLEAT 
e legislação em matéria de defesa da floresta contra incêndios

Ponderar medidas de anticolisão em aerogeradores e implementar medidas especificas neste âmbito nas linhas elétricas

Prevenir/minimizar a afetação de afloramentos rochosos, que propiciam a presença de espécies casmofíticas

Prever, sempre que possível,  o ajuste e relocalização de áreas de apoio à obra (estaleiros, zonas de deposição temporária de
terras, centrais de betão) para área sem presença de espécies vegetais com estatuto de proteção e habitats de interesse 
comunitário, assim como não deverão ser afetadas áreas com presença de espécies vegetais com estatuto de proteção para a 
implantação dos apoios das linhas elétricas

Deverá evitar-se, sempre que possível,  a afetação de exemplares arbóreos de espécies autóctones, como carvalhos, sobreiros, 
bétulas, castanheiros, amieiros, freixos e salgueiros, bem como danificar a colónia de Thymelaea broteriana presente num 
ramal de um acesso

Reavaliação da implantação dos componentes de projeto de forma a evitar a interceção daqueles afloramentos rochosos que 
preservam aspetos da morfologia granítica (blocos, caos de blocos, tor, afloramentos com diáclases) nos casos em que estes se 
destacam da paisagem, estejam pouco representados na região e em que haja alternativa de localização tecnicamente viável 
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5. COMO SÃO MINIMIZADOS OS IMPACTES?

O QUE SE PROPÕE PARA MINIMIZAR OS IMPACTES?
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FASE DE PROJETO DE EXECUÇÃO

Salvaguardar as linhas de água e respetivo domínio hídrico diretamente afetados pelo projeto. Sempre que inviável proceder a 
uma alteração da localização, deverá ser ponderada a relocalização/desvio através de infraestruturas de drenagem 
devidamente dimensionadas para assegurar o escoamento natural, como valetas e/ou passagens hidráulicas 

Assegurar a salvaguarda do perímetro de proteção imediato das captações subterrâneas para abastecimento público definidos 
do PDM de Cabeceira de Bastos e, para outras cujo perímetro seja desconhecido, considerar um afastamento mínimo de 100m; 
no caso das captações subterrâneas para abastecimento público, assegurar ainda um afastamento de pelo menos 60m e um 
afastamento superior a 10m relativamente às restantes captações/ pontos de água identificados para uso privado

Deslocalização da Central de Betão e estaleiro de obra a instalar no PETN, para que fique mais afastada dos recetores presentes

Elaboração de estudos mais aprofundados, baseados em dados atualizados meteorológicos e outros entretanto obtidos para 
projeto de execução, para conclusão relativamente às ações a tomar para reduzir a emissão sonora de alguns aerogeradores,
demonstrando o cumprimento do Regulamento de Ruído

Aferir e ajustar o traçado da rede de média tensão que atualmente se sobrepõe a habitação sita imediatamente a norte da 
EM1700-1, em Moscoso 

Deve prever-se a prospeção arqueológica sistemática intensiva de todos os elementos, tendo ainda em consideração que o 
projeto das linhas deve acautelar a salvaguarda das ocorrências 244, 280, 281, 282, 172, 173, 272 e 155

Elaborar Projetos de Integração Paisagística para as subestações

30

5. COMO SÃO MINIMIZADOS OS IMPACTES?

O QUE SE PROPÕE PARA MINIMIZAR OS IMPACTES?
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5. COMO SÃO MINIMIZADOS OS IMPACTES?

O QUE SE PROPÕE PARA MINIMIZAR OS IMPACTES?

FASE DE CONSTRUÇÃO 

Em área de Parque Natural do Alvão, deverão ser mitigados tanto quanto possível os trabalhos de escavação e aterro associados
à beneficiação do acesso existente e instalação da rede de média tensão

Na abertura da faixa de proteção associada às linhas elétricas, apenas deverão ser abatidas ou decotadas as árvores que 
interfiram com o funcionamento e com a segurança da linha elétrica, normalmente áreas de eucalipto ou pinheiro 
(correspondem a espécies florestais de crescimento rápido), evitando-se o abate de espécies protegidas, autóctones ou de 
interesse ecológico ou económico 

Assegurar o integral cumprimento da regulamentação em matéria de defesa da floresta contra incêndios

Evitar-se-á a criação de barreiras à passagem dos animais como consequência das obras previstas. Caso os taludes gerados pela 
abertura de caminhos provoquem um efeito barreira à travessia dos animais serão estabelecidas zonas de escape

Em caso de ser necessário, será avaliada a possibilidade de levar a cabo translocações de posturas e populações anfíbias nas 
charcas que corram maior risco de alteração em fase de obra

Para áreas de nidificação de espécies sensíveis, passíveis de sofrer perturbação na reprodução e/ou perdas de posturas no 
âmbito das intervenções de construção previstas, deverão essas ações de obra ser interditas durante a época de reprodução

Deverá ser protegida e preservada a vegetação arbórea e arbustiva existente na envolvente dos locais da obra e acessos, através 
da implementação de medidas cautelares a definir no início da obra

Garantir a limpeza e restabelecimento das condições naturais dos solos afetados pelas obras de modo a favorecer a infiltração e 
as condições adequadas para a recuperação da vegetação e proteção da erosão 
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5. COMO SÃO MINIMIZADOS OS IMPACTES?

O QUE SE PROPÕE PARA MINIMIZAR OS IMPACTES?

FASE DE CONSTRUÇÃO 

Realização de todas as intervenções de obra de modo a preservar todas as infraestruturas hidráulicas ou de aproveitamento de 
recursos hídricos existentes (condutas, redes de drenagem e regadio, etc.)

Assegurar que será seguida uma política de promoção para o emprego e desenvolvimento económico local

Manter contacto regular e envolver as edilidades e a população local na fase de planeamento e comunicação das ações de 
obra e das áreas a perturbar em termos de acessibilidades e movimentações associadas à obra, de forma a garantir a 
preservação e redução dos impactes sobre as práticas ancestrais de trabalho agrícola e pecuário (já que áreas dos concelhos de 
Montalegre e Boticas têm parte do seu território classificado pela UNESCO como “Sistema Importante do Património Agrícola 
Mundial”, ainda que não abrangendo formalmente a área de estudo )

Acompanhamento arqueológico de todas as fases e elementos constituintes da obra, das ações de desmatação, limpeza, 
decapagem, escavação, ripagem de taludes, abertura de valas, e demais trabalhos que impliquem a potencial afetação de solos

Prospeção arqueológica sistemática, fundamentalmente das zonas de reduzida visibilidade decorrente da vegetação existente, 
após as ações de desmatação, das áreas de estaleiros, centrais de betão, zonas de empréstimo e de depósito de inertes, novos 
acessos, áreas de acesso provisório e definitivo, previamente ao início dos trabalhos de movimentação de terras 

Sinalização e proteção física das ocorrências patrimoniais, visando garantir a preservação integral destes elementos 
patrimoniais passíveis de afetação negativa, direta ou indireta, por agentes da empreitada

Minimizar o período de obra de modo a que o distúrbio e perturbação visual tenham a menor duração possível

Implementar o Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas, o projeto de integração paisagística das subestações e o 
plano de reconversão das faixas de proteção sob as linhas elétricas propostas
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5. COMO SÃO MINIMIZADOS OS IMPACTES?

FASE DE FUNCIONAMENTO DOS PARQUES EÓLICOS E LINHAS ELÉTRICAS

Desenvolver e aplicar um plano de manutenção de faixa, que previna a proliferação de espécies exóticas e invasoras e promova 
um coberto vegetal de valor ecológico sempre e onde possível

Assegurar ações de manutenção periódica, com a frequência adequada ao tipo de infraestrutura/equipamento/área em causa

Implementar as medidas de mitigação adequadas mediante os resultados do Programa de Monitorização proposto.

Implementar um plano de manutenção de fugas dos equipamentos das subestações, para cumprimento do Regulamento (UE) 
n.º 517/2014, de 16 de abril, e Decreto-Lei n.º 145/2017, de 30 de novembro. Sempre que detetadas fugas, devem ser 
identificadas as causas e reparados os equipamentos no imediato, e num prazo máximo de 1 mês da sua deteção, devem ser 
efetuadas novamente as intervenções no equipamento para deteção de novas fugas, a fim de verificar se o problema foi 
eliminado 

Assegurar a rigorosa e regular vigilância, controlo e manutenção da faixa de proteção da Linha Elétrica, com especial enfoque
nas espécies de crescimento rápido e espécies exóticas 

Fazer um controlo anual de espécies invasoras na área afeta ao projeto de forma a controlar o seu processo de expansão 
(medidas de compensação), conforme irá definir o Plano de Gestão de Espécies Exóticas e Invasoras 

Implementação de um Plano de Monitorização da Mortalidade de Avifauna e Quirópteros para os parques eólicos e linhas 
elétricas

Implementar um programa de fiscalização, com frequência a determinar, para levar a cabo ações regulares de desobstrução e 
limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem implementados 

O QUE SE PROPÕE PARA MINIMIZAR OS IMPACTES?
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5. COMO SÃO MINIMIZADOS OS IMPACTES?

FASE DE DESATIVAÇÃO

Desenvolver um estudo ambiental prévio às ações de desativação dos parques eólicos e seus componentes que inclua, em 
particular, um plano de gestão das ações de obra de desativação a seguir

Desenvolver e aplicar um plano de recuperação paisagística para a área dos parques eólicos, adaptado ao uso futuro. Devem 
ser eliminadas não só todas as estruturas, redes de infraestruturas e resíduos, mas repor a fisiografia prévia, com retirada das
plataformas de aterro/lajes de soleira, remobilização dos solos através da sua descompactação e escarificação. Nas áreas a 
recuperar deverão ser utilizadas apenas espécies de flora autóctones, nomeadamente aquelas elencadas no presente estudo

Prever o acompanhamento arqueológico de todos trabalhos impliquem o potencial afetação de solos, assim como de 
demolições ou desconstruções de estruturas, podendo, após avaliação do técnico e parecer da tutela – através de emissão de 
nota técnica especifica a submeter à tutela – dispensar a continuidade do acompanhamento

Nesta fase, todo o tipo de recursos e ocorrências sensíveis – vegetação e habitats ecologicamente relevantes, ocorrências 
patrimoniais, entre outros – deverão ser sinalizados e devidamente salvaguardados

O QUE SE PROPÕE PARA MINIMIZAR OS IMPACTES?
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FASE DE FUNCIONAMENTO DOS PARQUES EÓLICOS E LINHAS ELÉTRICAS

Esclarecer os proprietários de parcelas com uso agrícola e florestal acerca das limitações que incidem sobre as formas de 
exploração do solo na faixa de segurança 

Monitorização da regeneração natural da vegetação, preconizando-se medidas adicionais de recuperação e valorização da 
paisagem no caso de, ao fim de um ano, a recuperação natural da vegetação existente se manifestar deficiente
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6. O QUE SERÁ MONITORIZADO?

Tendo em conta a identificação de impactes potencialmente significativos e para assegurar o acompanhamento
da implementação e eficácia das medidas de minimização propostas para mitigar a sua significância, propõe-se o
desenvolvimento dos seguintes Planos de Monitorização:
• Plano de Monitorização de Flora e Habitats, desenvolvido com o objetivo de identificar populações de

espécies com elevado valor de conservação que possam ser afetadas pelo projeto, definir espécies alvo de
monitorização, avaliar o estado de conservação destas populações e as possíveis alterações/impactes devido
ao projeto, avaliar a capacidade de recuperação dos habitats e a eficácia das medidas de minimização

• Plano de Monitorização de Avifauna, com o objetivo de inventariar e caracterizar a comunidade
avifaunística na área do projeto, avaliar a utilização da área por estas comunidades, avaliar o efeito da
implementação das estruturas do projeto sobre a avifauna, nomeadamente mortalidade devido à presença
dos aerogeradores e linhas elétricas, e avaliar a eficácias das medidas de minimização

• Plano de Monitorização de Quirópteros, com o objetivo de determinar a mortalidade destas espécies ao
projeto, identificar possíveis alterações nas comunidades desta espécie e acompanhar a utilização de abrigos
de quirópteros existentes na proximidade do projeto

• Plano de Monitorização do Lobo, com o objetivo e avaliar a presença do lobo na área do projeto, avaliar a
utilização feita por esta população na área do projeto, aferir os impactes resultantes da instalação e
exploração do projeto e avaliar a eficácia das medidas de minimização implementadas

• Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro, com o objetivo de verificar a conformidade com os limites
legais aplicáveis e averiguar a real afetação no ambiente sonoro envolvente após aplicação das medidas
propostas em matéria de redução do ruído associado aos aerogeradores a instalar

MONITORIZAÇÃO PROPOSTA
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7. CONCLUSÕES

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) para o Projeto do
Parque Norte e Parque Sul - Complexo Eólico do Tâmega, e suas ligações à Rede Elétrica de Serviço Público,
promovido pela IBERDROLA RENEWABLES PORTUGAL. O projeto prevê a produção de energia renovável em cerca
de 1.150 GWh/ano.

O Complexo Eólico do Tâmega materializa-se diretamente como um investimento na geração de energia a partir
de fontes renováveis, alinhando-se e contribuindo diretamente para o cumprimento das metas nacionais e
regionais de investimento e promoção de fontes de energia renovável na produção energética. O projeto permite
cooperar para o esforço nacional de cumprimento de metas de geração renovável de eletricidade, de
neutralidade carbónica e adaptação às alterações climáticas, uma vez promove a redução das emissões de gases
com efeito de estufa associadas à utilização de combustíveis fosseis para produção de energia.

Para além do seu contributo para a produção de energias renováveis, o projeto tem ainda como objetivo a
hibridização com o projeto do Sistema Eletroprodutor do Tâmega, permitindo a maximização do potencial
energético renovável na região e uma maior eficiência na gestão energética nos dois projetos.

Na avaliação ambiental do Projeto verificou-se que as intervenções previsíveis na fase de construção irão ter
efeitos negativos ao nível de vários fatores ambientais conduzindo em geral a impactes significativos e, em alguns
casos, pouco significativos. Na fase de funcionamento é quando se irão sentir os principais impactes positivos
significativos do Projeto:
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A adoção das medidas de minimização recomendadas, bem como o seu correto acompanhamento ambiental 
(destaca-se a proposta de um conjunto de Planos de Monitorização), garantirá a reduzida significância dos 
impactes. Neste âmbito destaca-se o conjunto muito alargado de recomendações e propostas de ajuste de 
projeto, por forma a contribuir para a otimização ambiental do Projeto em fase de Projeto de Execução, bem 
como para a sua conformidade com instrumentos de gestão territorial (em particular PDM) e condicionantes.

A avaliação ambiental desenvolvida ao nível dos corredores de linhas elétricas definidos permitiu ainda aferir o
traçado preferencial para o estabelecimento das linhas elétricas de cada um dos parques eólicos, que a
subestação A no Parque Norte e a subestação B o Parque Sul são as alternativas com menores impactes para a
implantação destas infraestruturas e que a solução de ligação através de uma linha elétrica de 400 kV é aquela
que consubstancia os menores impactes ambientais. A configuração menos desfavorável é a seguinte:
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PARQUE NORTE
• 34 aerogeradores
• Solução de evacuação a 400kV
• Coleta e elevação da energia produzida na 

subestação 400/30kV STA.PETN
• Corredor preferencial entre STA.PETN e PC Daivões

TLN01+02+03+04, com 8,8 km

PARQUE SUL
• 39 aerogeradores
• Solução de evacuação a 400kV
• Coleta e elevação da energia produzida na 

subestação 400/30kV STB.PETS
• Corredor preferencial entre STB.PETS e PC Gouvães 

TLS15+02+07+08+14+05+06, com 11,2 km

IMPACTES NEGATIVOS IMPACTES POSITIVOS

• Perda de habitats e de áreas de povoamentos florestais
• Exposição de recetores sensíveis a emissões acústicas
• Alteração da paisagem

• Geração de energia oriunda de fonte renovável
• Diversificação do tecido económico municipal e o 

contributo para o cumprimento de metas de geração 
renovável de eletricidade e neutralidade carbónica
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Figura 15 – Corredor preferencial de linha elétrica para o 
Parque Tâmega Norte

Figura 16 – Corredor preferencial de linha elétrica para o 
Parque Tâmega Sul


