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IBERDROLA RENEWABLES PORTUGAL 

PARQUES EÓLICOS TÂMEGA NORTE E TÂMEGA SUL E SUAS 

LIGAÇÕES À REDE ELÉTRICA DE SERVIÇO PÚBLICO 

ESTUDO PRÉVIO 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

VOLUME V: ADITAMENTO 

O presente documento constitui o Volume V – Aditamento – do Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA) relativo ao Projeto dos Parques Eólicos Tâmega Norte e Tâmega Sul e 
suas ligações à Rede Elétrica de Serviço Público, datado de fevereiro de 2021, e visa dar 
resposta à solicitação da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), veiculada através do 
ofício n.º S036918-202106-DAIA.DAP/DAIA.DAPP.00087.2021 (Anexo I – Volume V). 

Apresenta-se assim nos capítulos seguintes as respostas e elementos adicionais 
requeridos sob a forma de aditamento ao EIA, organizados de acordo com a estrutura 
do pedido de elementos adicionais. 

Em cada secção, relativamente à qual foram pedidos esclarecimentos ou elementos 
adicionais, transcreve-se o texto do pedido. À transcrição de cada ponto do pedido 
segue-se o correspondente esclarecimento. Os elementos que se constituem como 
documentos individualizados e autónomos são apresentados sobre a forma de anexos 
ao presente volume, ou outra documentação de apoio. 

Todos os esclarecimentos apresentados no presente documento, que constituem uma 
alteração à versão inicial do EIA, encontram-se devidamente vertidos na versão integral 
revista do Estudo de Impacte Ambiental, nos diferentes volumes que o constituem, 
entregues nesta fase de aditamento em resposta a pedido de elementos adicionais. Por 
forma a garantir a devida articulação entre os esclarecimentos prestados de forma 
integral e as respetivas atualizações no Relatório Síntese, apresenta-se no Anexo II do 
presente documento um quadro de correspondência com indicação das secções do 
RS/volumes do EIA onde poderá ser verificada a devida resposta/ajuste face aos 
elementos solicitados. 

As Peças desenhadas foram devidamente reformuladas: 

i) em geral, todas as folhas 2 e 3 dos desenhos devido aos ajustes de projeto; 

ii) especificamente as peças desenhadas listadas em índice, que resultam do 
trabalho desenvolvido em fase de esclarecimentos adicionais, sendo de consulta 
necessária ao seu entendimento.  

Devido à dimensão, todas as peças desenhadas encontram-se no Volume III – Peças 
Desenhadas.  
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Ainda assim, remete-se igualmente para consulta da cartografia de projeto do Anexo III 
do presente documento, onde se apresenta a implantação cartográfica do projeto na 
sua versão mais recente. De referir que as alterações na cartografia se prenderam 
unicamente com as folhas das peças desenhadas que incidem sobre o Parque Sul, pelo 
facto de este projeto ter sido o único alvo de alteração. 

O presente documento incorpora ainda a identificação e referência das alterações de 
projeto subsequentes à resposta a alguns pedidos de elementos adicionais, no caso em 
apreço em função das sugestões de alteração em função da potencial afetação de linhas 
de água. Para o efeito, apresenta-se na secção 2 deste documento a identificação dessas 
alterações e um resumo dos seus efeitos a nível de avaliação e secções do EIA. 
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1 RESPOSTA AO PEDIDO DE ELEMENTOS ADICIONAIS 

1.1 DESCRIÇÃO DO PROJETO (PONTO 1 DO PEDIDO) 

1.1. Apresentar a informação geográfica, de todas as infraestruturas do projeto 
(incluindo da linha elétrica aérea), em formato vetorial (por exemplo em 
formato ESRI shapefile e no sistema de coordenadas ETRS89. 

Juntamente com o presente EIA, submete-se na Plataforma do SILIAMB uma pasta que 
contém os ficheiros editáveis dos diferentes componentes de projeto (em formato 
shapefile e KMZ) no sistema ETRS89. 

No que se refere à linha elétrica de ligação à RESP (Rede Elétrica de Serviço Público), e 
dada a fase de projeto em Estudo Prévio, são unicamente disponibilizados os corredores 
alternativos de linha elétrica. Posteriormente, com base na sua avaliação, será 
selecionado o corredor preferencial que orientará o desenvolvimento da linha elétrica 
em fase posterior de Projeto de Execução das linhas de ligação à RESP. 

 

1.2. Tendo em consideração que “um dos objetivos do complexo eólico é maximizar 
a produção de energia eólica e o aproveitamento da hibridização com o 
complexo hidráulico do Sistema Electroprodutor do Tâmega (SET), que possui 
uma licença de produção de 1,2 GW, estando previstos atualmente no SET uma 
potência de 1 158 MW”, não é clara a necessidade de instalação de um parque 
eólico da dimensão do projeto avaliado – 73 aerogeradores, que 
correspondem a cerca de 453 MW de potência instalada. Assim, devem ser 
esclarecidos os seguintes aspetos:  
- a necessidade de instalar mais 411 MW (1 158 + 453 – 1 200) do que a licença 
de produção que o SET possui;  
- com o complexo hidráulico do SET em funcionamento, qual a produção anual 
de eletricidade estimada para os parques eólicos;  
- qual a produção média anual do complexo hidráulico do SET em pleno 
funcionamento;  
- qual a produção média anual do sistema hibrido do complexo hidráulico do 
SET (em pleno funcionamento) com os parques eólicos em avaliação; 
- para garantir que os 1,2 GW de potência de injeção são rentabilizados no seu 
máximo, indicar qual a potência mínima necessária instalar com recurso aos 
aerogeradores. 

A primeira justificação da necessidade de um projeto de hibridização pode ser 
compreendida pela interpretação direta da descrição do disposto no Decreto-Lei n.º 
76/2019, de 3 de junho, isto é, “numa perspetiva de otimização do sistema, permitir o 
licenciamento de unidades de produção em centros eletroprodutores preexistentes, que 
utilizando diversa fonte de energia renovável, não requeiram aumento de capacidade de 
injeção na RESP, assim se assegurando maior produção com base na mesma 
infraestrutura sem onerar os consumidores de novos investimentos em infraestruturas 
de rede”. 
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Esse é o cenário proposto pelo presente projeto submetido a avaliação, no qual através 
da utilização de uma fonte de energia renovável e não poluente – o vento – o Complexo 
Eólico do Tâmega destinar-se-á a aumentar a produção anual de energia elétrica a ser 
injetada no Sistema Elétrico Nacional (SEN) partilhando infraestruturas de ligação 
(subestações e linhas de muito alta tensão) construídas no âmbito do aproveitamento 
hidroelétrico do Tâmega, eliminando o impacto que adviria da construção de novas 
linhas de evacuação e subestações para a conexão à RESP. 

A hibridização entre o Complexo Eólico e o Sistema Eletroprodutor do Tâmega (SET) é 
possível tendo em conta que este último tem um título de reserva de capacidade 
(capacidade permitida para injeção na rede) de 1,2 GW.  

O SET, por ter uma central hidroelétrica de bombagem (Gouvães), possui uma 
tecnologia única capaz de armazenar energia elétrica de forma massiva e eficiente, ou 
seja, armazena energia em períodos de excesso de produção e permite regular 
excedentes de energia de outras fontes não geríveis e intermitentes, constituindo-se 
assim como uma “gigabateria” renovável. Adicionalmente, as suas instalações são muito 
flexíveis e capazes de prestar uma infinidade de serviços de ajuste e estabilidade ao SEN 
e que permitem a integração segura de outras tecnologias de geração não geríveis. Ora, 
sendo o vento uma fonte de energia não gerível e intermitente, a complementaridade 
dos dois sistemas apresenta-se como ideal para a otimização do SEN. 

Esta complementaridade era já assumida no Plano Nacional de Barragens de Elevado 
Potencial Hidroelétrico (PNBEPH), principal instrumento enquadrador do SET. Neste 
plano foram destacados os aproveitamentos hidroelétricos com capacidade de 
bombagem (centrais reversíveis), dado que garantem a otimização da potência instalada 
em outras formas de energia renovável que não é possível evacuar na RNT (sobretudo 
a energia eólica), contribuindo, portanto, para a expansão sustentável destas energias. 
O SET assentou, portanto, fortemente numa estratégia de otimização do sistema com 
Energia Eólica, contribuindo o presente projeto cabalmente para este objetivo. 

Assim, durante o funcionamento diário do sistema, em períodos de elevado recurso 
eólico, a energia hidráulica poderá ficar armazenada sob a forma de água, nos 
reservatórios, priorizando a utilização do recurso eólico. Em períodos de baixo recurso 
eólico, no qual podem aparecer pontas elevadas de preços de eletricidade, a geração 
hidráulica poderá ser priorizada. 

Sabendo que o sistema hidráulico não opera sempre a 100% da sua potência máxima 
(ou seja, não produz todas as horas do ano a 100% da sua potência nominal), o 
dimensionamento do Complexo Eólico assentou no fato de existirem esses períodos 
temporais nos quais, tanto as barragens como as infraestruturas de conexão permitirão 
a evacuação de mais energia, energia essa que resulta da diferença entre a potência 
concedida no ponto de ligação e a produção do SET. Ou seja, o Complexo Eólico 
otimizará esses “períodos mortos”, aumentando a energia fornecida ao sistema, sem 
ultrapassar a potência de ligação atribuída. 
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O projeto da hibridização no Tâmega considera a instalação de uma potência adicional, 
de fonte eólica, de cerca de 453 MW, através da instalação de 73 aerogeradores de alta 
potência unitária. Por conseguinte, e dado que são de alta potência é possível contribuir 
para a otimização do número de torres e mitigação de impactes ambientais típicos nesta 
tipologia de projeto. 

Em termos de energéticos, a otimização do ponto de conexão é produzida por: 

• A produção estimada das três centrais hidroelétricas, Daivões, Gouvães e Alto 
Tâmega, é de 1.700 GWh, com cerca 1.500 horas equivalentes por ano (ou seja, 
um fator de capacidade de 17%); 

• A produção estimada para o Complexo Eólico do Tâmega é de 1.150 GWh/ano; 

• No sistema híbrido, considera-se a produção conjunta dos 2 centros 
electroprodutores, mas limitada, em todos os momentos, ao limite de 
evacuação de 1,2 GW, sendo as perdas de produção calculadas bastante 
reduzidas (abaixo de 1%), dada a capacidade de regulação dos reservatórios da 
hidrelétrica que permitem deslocar a produção para alturas de menor produção 
de energia eólica, minimizando as perdas de energia; 

• Com base nisto, a produção estimada para hibridização será da ordem de 
2.700 GWh, e a eficiência do ponto de conexão aumenta, das 1.500 horas 
equivalentes para o SET, para 2.300 horas equivalentes anuais para o sistema. 

A produção de energia elétrica através de fontes renováveis conduz ao esforço para a 
concretização dos objetivos fixados no Acordo de Paris e nos ODS (Sustainable 
Development Goals) da ONU (Organização das Nações Unidas) e, no âmbito nacional, 
para o cumprimento das metas assumidas interna e externamente pelo Estado 
Português em matéria de geração renovável (PNEC 2030), em particular de geração 
eólica. 

Em resumo, a hibridização do SET com o Complexo Eólico permitirá: 

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

• Maximizar a utilização da capacidade de acesso à Rede Nacional de Transporte, 
aumentando o fator de capacidade da ligação autorizada; 

• Reduzir o desenvolvimento e impacto nas redes de evacuação, utilizando 
infraestruturas existentes ou em desenvolvimento, consequentemente, 
reduzindo o investimento público e encargos associados ao desenvolvimento e 
exploração da RESP; 

• Energia mais firme. Com a hibridização de recursos é possível obter uma energia 
renovável de maior qualidade, mais estável e firme, em linha com os objetivos 
da política energética. 
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O presente esclarecimento foi vertido na secção 2.1.1 (Relatório Síntese do EIA – Volume 
II) de objetivos e necessidade do projeto, complementando as referências aí feitas na 
sequência dos esclarecimentos solicitados e no enumerar das potencialidades da 
hibridização do Complexo Eólico com o projeto do SET. 

 

1.3. Esclarecer se os parques eólicos em avaliação são dois projetos independentes, 
ou se dependem um do outro para garantir a sua viabilidade. 

Conforme mencionado na resposta anterior, a importância do Complexo Eólico do 
Tâmega sustenta-se em ter sido dimensionado e estar projetado para funcionar em 
regime de hibridização com o Complexo Hidroelétrico do Alto Tâmega, projeto setorial 
do Estado Português para o setor energético, fundamental e determinante para garantir 
a segurança de funcionamento do SEN, em linha com a decisão do Governo de encerrar 
as centrais termoelétricas de Sines e do Pego, cujo funcionamento resultará 
manifestamente otimizado com a implementação deste sistema híbrido. 

Considerando os já conhecidos “períodos mortos” de geração hidráulica, o projeto do 
Complexo Eólico do Tâmega foi dimensionado para maximizar a produção de energia 
eólica e o aproveitamento da hibridização nesses períodos temporais, otimizando assim 
diferentes dimensões: técnica, económica e geográfica, aumentando a energia 
fornecida ao sistema, sem ultrapassar a potência de ligação atribuída. 

Para alcançar essa otimização, o Complexo Eólico considera a instalação de uma 
potência adicional, de fonte eólica, de cerca de 453 MW, através da instalação de 73 
aerogeradores de alta potência unitária, contribuindo para a otimização do número de 
torres e mitigação de impactes ambientais típicos nesta tipologia de projeto. Essa nova 
potência representa aproximadamente 30% do Sistema Electroprodutor do Tâmega 
(fator de capacidade aumenta de 17% para 26%). 

Assim, embora possa aparentar tratar-se de dois parques distintos, em virtude de se 
encontrarem fisicamente separados pelo rio Tâmega, dada a complexidade associada à 
sua construção e viabilidade técnica e económica, devem ser entendidos como um único 
projeto – Complexo Eólico do Tâmega. 

Com a potência estimada de cerca de 453 MW, estima-se alcançar a viabilidade 
económica do projeto, dificultada pelo elevado desafio tecnológico e pela complexidade 
da orografia da zona de implantação, além dos altos custos fixos associados. A logística 
de instalação e a operação e manutenção do conjunto de aerogeradores durante toda 
a vida útil das máquinas, estimada em cerca de 30 anos, foram alguns dos fatores 
considerados no dimensionamento, numa ótica de maximização da economia de escala. 
Uma eventual redução da potência total a instalar no Complexo Eólico do Tâmega 
impactaria na otimização do investimento do projeto, ao nível da economia de escala 
que se obterá nas diferentes fases de desenvolvimento do projeto. 
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Além disso, há que considerar a contribuição da potência eólica em cerca 453 MW para 
as metas assumidas pelo governo português no âmbito da incorporação da produção de 
eletricidade por fontes renováveis, especificamente da energia eólica, no mix energético 
nacional, tal como definido no o Plano Nacional Energia e Clima – PNEC, prevendo-se 
em Portugal uma quota de 47% de energias renováveis no consumo final bruto até 2030, 
sendo que a energia eólica continuará a ter um papel preponderante (entre 33% a 35% 
da produção renovável estimada em 2030). 

Se considerarmos que o Complexo Eólico do Tâmega produzirá cerca de 1.150 GWh/ano 
e considerando o mix energético português no ano 2019, que se traduzem em 
228 g/kWh de CO2, estima-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. 

O presente esclarecimento foi vertido na secção 2.1.1 (Relatório Síntese do EIA – Volume 
II) de objetivos e necessidade do projeto, complementando as referências aí feitas na 
sequência dos esclarecimentos solicitados e na justificação da hibridização do Complexo 
Eólico com o projeto do SET e necessidade de ser viabilizado o Complexo Eólico como 
um todo para o cumprimento dos diversos objetivos traçados. 

 

1.4. A área do projeto dos Parques Eólicos Tâmega Norte e Tâmega Sul e suas 
Ligações à Rede Elétrica de Serviço Público tem sobreposição com parte da 
área com potencial para a revelação através de prospeção e pesquisa (PP) de 
recursos minerais de ouro, prata, chumbo, zinco, cobre, lítio, volfrâmio e 
estanho, para a qual existe um pedido de prospeção e pesquisa com o número 
de cadastro MNPPP0482, e a designação "Viso", cuja tramitação instrutória se 
encontra completa e concluída por parte da DGEG, apenas se aguardando a 
adequação ao novo regulamento publicado em 7 de maio de 2021. A área em 
análise também tem sobreposição com parte da área de concessão de 
exploração de recursos minerais de volfrâmio, estanho e molibdênio para a 
qual existe um pedido de concessão de exploração com o número de cadastro 
MNP03312, e a designação "Borralha", cuja tramitação instrutória está na sua 
fase final estando em discussão os termos do contrato. Pelo exposto, devem 
ser apresentadas alternativas de localização das infraestruturas do projeto de 
forma a permitir a coexistência destas duas atividades. 

No que se refere à sobreposição do Projeto, nomeadamente o limite poente do Parque 
Eólico Tâmega Norte, com parte da área com potencial para prospeção e pesquisa 
designada “Viso” (cadastro MNPPP0482), tal como exposto no Relatório Síntese do EIA 
apresentado (secção 5.4.3.1), dado que é unicamente uma área de prospeção e pesquisa 
ainda sem exploração, propõe-se, nesta fase de Estudo de Impacte Ambiental  em 
estudo prévio, não apresentar alternativas de localização do projeto, até se 
encontrarem clarificados os estudos a realizar pela empresa que tem a licença e a 
localização exata dos mesmos dentro da área marcada. 



 
T2018-674-01-5_EIA-ADIT-00 

 
PARQUES EÓLICOS TÂMEGA NORTE E TÂMEGA SUL E SUAS LIGAÇÕES À REDE ELÉTRICA DE SERVIÇO 

PÚBLICO 
Estudo de Impacte Ambiental: Volume V: Aditamento 

8 

No entanto, importa salientar que o recurso eólico é também um recurso de localização 
muito limitada, tendo em consideração as limitações territoriais, morfologia dos 
terrenos e regimes de vento. Com efeito, as posições apresentadas para a localização 
dos aerogeradores foram amplamente estudadas e avaliadas, no sentido de não só 
garantir a rentabilização do recurso, mas também a respetiva compatibilização do 
projeto com as condicionantes territoriais existente e potenciais direitos e usos 
preexistente, tais como a área de prospeção de Viso, não tendo, porém, sido possível 
encontrar alternativas viáveis fora da dita área. 

Além do exposto, importa ainda notar que a dimensão da área concessionada para 
estudos de prospeção e pesquisa dos recursos minerais de Viso é de 13.333 hectares, 
enquanto a ocupação da central eólica inserida nessa mesma área é sensivelmente de 
30 hectares, ou seja, inferior a 1% do total da área em estudo, conforme é possível 
verificar na Figura 4.30 apresentada de seguida. 

Em conclusão, e tendo ainda em linha de conta que o Projeto se encontra em fase de 
Estudo Prévio, a que se seguirá o desenvolvimento do Projeto de Execução e respetivo 
RECAPE, propõe-se a não relocalização dos elementos de projeto inseridos na área de 
prospeção e pesquisa designada “Viso” reiterando, e em suma, a escassez e limitação 
territorial de aproveitamento do recurso e a não existência de uma exploração em vigor 
no local de interesse geológico. 

No que se refere à área de concessão de exploração de recursos minerais de volfrâmio, 
estanho e molibdênio para a qual existe um pedido de concessão de exploração com o 
número de cadastro MNP03312, e a designação "Borralha", de referir que após devido 
esclarecimento junto da DGEG, reconfirmação da informação disponibilizada no Portal 
da DGEG, e pela projeção dos limites definidos no Aviso n.º 4052/2021, de 4 de março 
(que define a área contratualizada para concessão de exploração pela empresa 
Minerália), se aferiu a sua não interseção com os elementos do Projeto e a validade das 
áreas identificadas na Figura 4.30 (Áreas de prospeção e pesquisa, concessões mineiras 
e exploração de massas minerais na área em estudo e envolvente próxima) do Relatório 
Síntese do EIA, conforme se reproduz em seguida. Face ao exposto, não se revela 
necessária a apresentação de soluções alternativas de projeto decorrentes da 
interseção do projeto com esta área. 
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Figura 4.30 – Áreas de prospeção e pesquisa, concessões mineiras e exploração de massas 
minerais na área em estudo e envolvente próxima 
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1.5. Reformular o Relatório Síntese, de forma a que o capítulo onde são 
apresentados os estudos preliminares efetuados bem como todas as 
alternativas consideradas que levaram à definição das soluções colocadas em 
avaliação, seja apresentado como anexo. No relatório síntese reformulado 
devem apenas constar as alternativas viáveis das infraestruturas do projeto e 
que são objeto da presente avaliação. 

De forma a garantir o cabal cumprimento deste ponto, foi criado o Anexo IV do Volume 
IV – Anexos, que contempla o histórico e análise de alternativas consideradas para cada 
elemento de projeto, identificando-se exclusivamente na secção 2.3.2 do Relatório 
Síntese do EIA (Volume II) as alternativas avaliadas no âmbito do estudo. 

Importa esclarecer que as alternativas resultantes desse estudo, e assim colocadas a 
avaliação ambiental, cumprem o pressuposto de se afigurarem como tecnicamente 
viáveis. 

 

1.6. Tendo em consideração que o Relatório Síntese (ponto 2.3.3) conclui 
inequivocamente que a solução de evacuação menos desfavorável é a da linha 
elétrica a 400 kV, tanto a nível tecnológico como ambiental, esclarecer a 
necessidade de apresentar estas duas soluções, a 400 kV e a 60 kV. Esclarecer 
se as duas soluções estão em avaliação e se são viáveis. Salienta-se que apenas 
devem ser apresentadas para avaliação soluções consideradas viáveis e que 
possam ser selecionadas pelo processo de AIA. 

De forma a clarificar o ponto a que se refere a presente resposta, foi realizada a 
reformulação da secção 2.3.3 do Relatório com o objetivo de clarificar a identificação 
dos motivos que levaram à necessidade de inclusão de uma alternativa tecnológica para 
as linhas elétricas que integram o projeto.  

Sumariamente, e com vista a garantir o cabal esclarecimento deste ponto, foi opção do 
promotor avançar com duas alternativas tecnológicas (evacuação a 60 kV e a 400 kV), 
assegurando para ambas a sua viabilidade técnica numa perspetiva de cabalmente 
avaliar e demonstrar, independentemente das vantagens ou desvantagens do ponto de 
vista técnico, as implicações de cada solução a nível ambiental, estando ainda ciente que 
a solução a 60 kV é uma solução relativamente comum para projetos de parques eólicos. 

Não se omitindo o facto de a solução de evacuação a 400 kV se afigurar como a solução 
tecnicamente mais favorável para a produção de energia prevista para os Parques 
Eólicos Tâmega Norte e Tâmega Sul – razão pela qual se apresenta a mesma como a 
solução base – a análise ambiental levada a cabo abrange também uma solução 
tecnológica a 60 kV com vista a comparativamente determinar qual das soluções será 
indutora de menores impactes ambientais sobre os diferentes fatores biofísicos 
avaliados e, consequentemente, aferir a solução de globalmente mais vantajosa.  
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Tendo em conta toda a análise ambiental de ambas as soluções de evacuação, 
apresentada no Relatório Síntese do EIA, verificou-se que a solução de evacuação de 
400kV é a que apresenta menos impactes ambientais, não obstante, esta conclusão 
decorreu de toda a análise desenvolvida e apresentada no âmbito do Estudo de Impacte 
Ambiental. 

A presente exposição foi vertida na secção 2.3.3.1 do Relatório Síntese do EIA, Volume 
II. 

 

1.7. Indicar a extensão da vala de cabos subterrânea, a 30 kV, de interligação entre 
os aerogeradores e a respetiva subestação. Indicar as eventuais situações em 
que a vala de cabos não acompanha os acessos e justificar a razão. Discriminar 
estes elementos por parque eólico. 

A extensão de vala de cabos subterrânea prevista por Parque Eólico e respetivas 
subestações foi devidamente aditada segundo o quadro 2.46 da secção 2.4.1.3 do 
Relatório Síntese do EIA (Volume II) e o quadro 5.6 da secção 5.1.4.3, conforme se 
reproduz em seguida (não se representa o quadro 5.6 por conter a mesma informação). 
Salienta-se que os valores apresentados refletem já as alterações de projeto promovidas 
e incorporadas em resposta às solicitações na temática de recursos hídricos do pedido 
de elementos adicionais. 

Quadro 2.46 – Extensão da rede de média tensão a instalar por Parque Eólico e respetiva 
conexão à subestação 

INFRAESTRUTURAS LINEARES 
EXTENSÃO TOTAL (m) 

PETN PETS 

Alternativa A 50.116,1 85.755,6 

Alternativa B 50.795,7 86.232,6 
 

No que se refere à justificação das eventuais situações em que a vala de cabos não 
acompanha os acessos e motivos para tal, estes foram devidamente evidenciados, 
justificados e incorporados na secção 2.4.1.3 do Relatório Síntese. 

Tal como exposto na referida secção, estas situações corresponderam principalmente a 
casos onde, por forma a otimizar o circuito da rede de média tensão minimizando as 
distâncias da vala de cabos considerada e, consequentemente, as perdas de carga do 
sistema, foram necessários pequenos troços de ligação entre aerogeradores e 
respetivas subestações de ligação e ainda situações onde se revelou necessária, por 
forma a reduzir substancialmente a rede de média tensão necessária, a ligação direta 
entre aerogeradores mais distantes do mesmo núcleo de aerogeradores ou entre 
núcleos de aerogeradores. Não obstante as situações identificadas, considera-se que se 
traduzem em afetações diminutas no território face à sua expressividade no cômputo 
geral da rede de média tensão projetada para ambos os Parques Eólicos. 

Discriminam-se em seguida as situações identificadas e respetivas justificações. 
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PARQUE EÓLICO TÂMEGA NORTE 

No caso da rede de MT associada ao PETN, ocorre apenas uma situação em que se revela 
necessária a implantação da vala de cabos fora de acessos existentes ou previstos 
implementar com o Projeto. Esta situação apresenta-se em detalhe na Figura 2.32 e é 
possível verificar que o troço de vala de cabos previsto implementar, com 383 m de 
comprimento, se revela essencial no local em questão pelo facto de ser necessário 
garantir um ponto de ligação à Subestação Alternativa B do PETN (STB.PETN) através do 
aerogerador mais próximo da referida localização (TN14). Pela impossibilidade de seguir 
por acessos existentes, e por forma a otimizar a evacuação da energia desde os 
aerogeradores até à subestação, que é concretizada através de uma rede de média 
tensão de curta extensão, considerou-se a instalação da vala de cabos neste troço até a 
mesma se desenvolver por acessos existentes ao encontro da subestação. 

 

Figura 2.32 – Vala de cabos que não acompanha acessos no PETS (ligação à STB.PETS) 
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PARQUE EÓLICO TÂMEGA SUL 

À semelhança do que acontece no PETN, também no projeto da rede de média tensão 
do PETS se revelou necessária a implantação da rede de média tensão em locais onde 
não existem acessos ou onde não se preveem implementar novos acessos. Estas 
situações revelaram-se também imprescindíveis face à inexistência de acessos nas 
imediações das subestações alternativas STA.PETS e STA.PETS que permitem a ligação 
aos aerogeradores dos núcleos mais próximos e que se encontram afastados de acessos 
existentes. No que se refere a ligações à STA.PETS, e conforme representado na Figura 
2.33 em detalhe, revelou-se necessária a execução de dois troços de vala de cabos a 
norte da STA.PETS, sob área sem acessos existentes ou futuros, para efetuar a ligação 
desde o núcleo de aerogeradores do TS26. Estes dois troços totalizam uma extensão 
total de cerca de 460 m. 

 

Figura 2.33 – Vala de cabos que não acompanha acessos no PETN (ligação norte à STA.PETN) 
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Do lado sul, e por forma a garantir a ligação do núcleo de aerogeradores a sul da 
STA.PETS, previu-se a execução de um troço de 440 m sob área sem acessos por forma 
a concretizar a ligação ao aerogerador TS17 de forma eficaz e com a menor extensão de 
rede de média tensão necessária para garantia de eficiência do sistema (Figura 2.34). De 
referir que a alternativa a esta conexão, através de acessos previstos no Projeto, 
implicaria uma elevada extensão de rede de média tensão (com aumento das perdas de 
carga) face ao facto de o local onde se insere o núcleo de aerogeradores de sul ser 
dotado de poucos acessos, conforme é possível verificar pelo enquadramento global 
deste aerogerador face aos restantes elementos de projeto – DESENHO 2 do Volume III 
– Peças Desenhadas. Assim, optou-se maioritariamente pela implantação da vala de 
cabos sob um acesso existente (em fracas condições de acessibilidade) e a execução de 
um troço com a referida extensão. 

 

Figura 2.34 – Vala de cabos que não acompanha acessos no PETS (ligação sul à STA.PETS) 
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 No que se refere à ligação à STB.PETS, e pelos mesmos motivos apresentados, revelou-
se necessária a implantação de uma vala de cabos com cerca de 270 m de comprimento, 
conforme representado na Figura 2.35, sob área sem acessos existentes ou previstos, 
de modo a garantir a ligação da rede de média tensão junto ao aerogerador TS20 à 
referida subestação. 

 

Figura 2.35 – Vala de cabos que não acompanha acessos no PETS (ligação à STB.PETS) 

Por último, identificam-se mais duas situações no projeto da rede de média tensão do 
PETS em que se revelou necessária a execução da vala de cabos fora de acessos para 
garantir a conexão entre aerogeradores do mesmo núcleo, sem acessos direto entre 
eles, nomeadamente entre o aerogerador  TS24 e TS23 (Figura 2.36) numa extensão de 
vala de cabos de cerca de 380 m, e ainda entre aerogeradores de núcleos diferentes, 
que se localizam a uma distância considerável através de acessos principalmente 
existentes, como é o caso do troço de ligação necessária entre os aerogeradores TS23 e 
TS32, apresentado em detalhe na Figura 2.37 e cujo enquadramento global pode ser 
verificado no DESENHO 2 do Volume III – Peças Desenhadas, com cerca de 620 m de 
extensão. 



 
T2018-674-01-5_EIA-ADIT-00 

 
PARQUES EÓLICOS TÂMEGA NORTE E TÂMEGA SUL E SUAS LIGAÇÕES À REDE ELÉTRICA DE SERVIÇO 

PÚBLICO 
Estudo de Impacte Ambiental: Volume V: Aditamento 

16 

Em suma, e não obstante as situações identificadas, verifica-se que os troços em que a 
vala de cabos a instalar não acompanha acessos existentes, ou a criar no âmbito do 
Projeto, são de reduzida dimensão e de reduzida expressão face ao cômputo geral da 
rede de média tensão prevista instalar com o Projeto, pelo que se afiguram como 
intervenções com um impacte pouco significativo. De notar ainda o facto de os impactes 
globais associados à implantação da rede de média serem principalmente pouco 
significativos e de estar prevista a recuperação paisagística e reposição das condições 
originais do terreno após instalação de toda a cablagem. Ainda assim, e apesar de 
espacialmente restrito e pouco significativo, o impacte associado à instalação da vala de 
cabos sob acessos não abrangidos pelo projeto serão minimizados após a fase de 
construção.   

  

Figura 2.36 – Vala de cabos que não acompanha acessos no PETS (ligação TS24-TS23) 
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Figura 2.37 – Vala de cabos que não acompanha acessos no PETS (ligação TS23-TS32) 

 

1.8. Esclarecer a necessidade de pavimentar e impermeabilizar alguns acessos 
(Quadro 2.47 do Relatório Síntese). Indicar se os acessos que o EIA refere que 
serão impermeabilizados são acessos existentes e se já estão 
impermeabilizados. 

 De acordo com o referido na secção 2.4.1.4 do Relatório Síntese do EIA, verifica-se a 
necessidade de proceder à pavimentação de “alguns acessos que integram os parques 
eólico de acordo com a especificação técnica dos equipamentos a instalar, SIEMENS-
GAMESA SG 6.2-170 Generic Site Roads and Hardstands requirements D2165151/005, 
onde constam intervalos de valores do declive longitudinal em que será necessária a 
betonagem ou, se necessário, o auxílio de outros veículos.” No quadro seguinte 
apresenta-se um excerto das especificações técnicas, de acordo com o documento 
referenciado acima, que levaram à necessidade de proceder à pavimentação dos 
acessos em causa. 
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Face ao exposto, esclarece-se que as situações de pavimentação prevista decorrem de 
especificações técnicas dos equipamentos a utilizar e estão diretamente relacionadas 
com situações em que, devido à topografia local, se revela forçosa a sua pavimentação 
para garantir condições de segurança adequadas à circulação da maquinaria pesada 
necessária para a realização dos trabalhos de transporte e montagem dos equipamentos 
dos aerogeradores. 

No que se refere à condição pré-existente dos acessos a pavimentar, verifica-se que 
1.385 m (559 m no PETN e 826 m no PETS) correspondem a acessos existentes 
atualmente não pavimentados e que serão beneficiados com pavimentação (cerca de 
2% do total de acessos que sofrerão intervenções de beneficiação) e 2.033 m (597 m no 
PETN e 1 436 m no PETS) correspondem a acessos a criar a pavimentar (representando 
apenas 4% do global de novos acessos). Para o efeito, e facilitar essa referência, aditou-
se uma coluna ao Quadro 2.48 da secção 2.4.1.4 do Relatório Síntese do EIA (Volume II) 
que diferencia, para os troços a pavimentar, qual a tipologia de acesso que lhe está 
associada (que se reproduz em seguida). 



 
T2018-674-01-5_EIA-ADIT-00 

 
PARQUES EÓLICOS TÂMEGA NORTE E TÂMEGA SUL E SUAS LIGAÇÕES À REDE ELÉTRICA DE SERVIÇO 

PÚBLICO 
Estudo de Impacte Ambiental: Volume V: Aditamento 

19 

Quadro 2.48 – Acessos a pavimentar e respetiva extensão para os Parques Eólicos Tâmega 
Norte e Sul 

PARQUE 
EÓLICO 

AEROGERADORES 
ASSOCIADOS 

EXTENSÃO TOTAL A 
PAVIMENTAR (m) 

TIPOLOGIA DE ACESSO (A 
BENEFICIAR / A CRIAR) 

ÁREA A 
PAVIMENTAR 

(m2) 

PETN 

TN04-TN05 706 
A beneficiar (559 m) 

A criar (147 m) 
5.295 

TN17-TN20 159 A criar 1.193 

TN21 204 A criar 1.530 

TN29-TN30 87 A criar 653 

PETS 

TS1-TS5 595 A criar 4.463 

TS2 85 A criar 638 

TS11-TS12 46 A criar 345 

TS14 244 A criar 1.830 

TS22 57 A criar 428 

TS24 142 A criar 1.065 

TS29 117 A criar 878 

TS31-TS38 78 A criar 585 

TS35 72 A criar 540 

Acesso a Parque 
Eólico existente 

826 A beneficiar 6.195 

TOTAL TÂMEGA NORTE 1.156 
A beneficiar (559 m) 

A criar (597 m) 
8.670 

TOTAL TÂMEGA SUL 2.262 
A beneficiar (826 m) e A 

criar (1.436 m) 
16.965 

 
 

1.9. Reformular a Figura 2.1 (página 25, Relatório Síntese), de forma a incluir o 
significado das cores representadas no gráfico). 

De forma a dar resposta ao presente ponto, procedeu-se à atualização da Figura 2.1 do 
Relatório Síntese do EIA (Volume II), incluindo a legenda do gráfico apresentado, 
conforme se reproduz em seguida. 
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Figura 2.1 – Comparação da utilização de energia proveniente de recursos renováveis na 
Europa, no ano de 2018 (DGEG, 2020) 
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1.10. Reformular as figuras 2.27 e 2.28 (páginas 171 e 173, respetivamente, 
Relatório Síntese) de forma a incluir os respetivos postos de corte de Daivões 
e Gouvães. 

De forma a dar resposta à presente questão, procedeu-se à atualização das Figuras 2.25 
e 2.26 do Relatório Síntese do EIA (Volume II), incluindo os postos de corte de Daivões 
e Gouvães conforme solicitado, conforme se reproduz em seguida. 

 

Figura 2.25 – Localizações alternativas de subestações para o PETN  
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Figura 2.26 – Localizações alternativas de subestações para o PETS  
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1.11. Indicar a extensão das linhas elétricas aéreas de ligação aos postos de corte 
de Daivões e Gouvães. 

Estando o projeto em fase de Estudo Prévio, optou-se por uma análise ambiental de 
alternativas de corredores de linha elétrica em cada um dos parques, conforme descrito 
na secção 2.3.2.3 do Relatório Síntese do EIA, com o objetivo de desenvolver uma 
avaliação abrangente e segundo alternativas, que asseguram melhor conhecimento e 
ferramentas para a decisão ambiental a tomar no decurso do presente do processo de 
Avaliação de Impacte Ambiental do Projeto, permitindo assim incorporar logo numa 
fase preliminar fatores de otimização ambiental, territorial e socioeconómica, para além 
dos fatores de ponderação técnica e económica, nos futuros projetos de execução das 
linhas elétricas. Face ao exposto, não se encontra na presente fase de desenvolvimento 
do projeto definidas as linhas elétricas de cada parque.  

Não obstante, e dado que a futuras linhas elétricas a estabelecer adotarão um dos 
corredores definidos (que permitem a conexão entre as subestações do Parque Eólico 
Tâmega Norte e Tâmega Sul e respetivos Postos de Corte), apresenta-se como extensão 
aproximada de futuros traçados de linha a extensão aproximada de cada corredor 
alternativo definido conforme apresenta nos Quadros 2.33 e 2.34, respetivamente, 
conforme se reproduz em seguida.  

Quadro 2.33 – Troços alternativos CL.PETN: área e extensão indicativa, por troço alternativo e 
por combinações possíveis de troços 

TROÇOS ALTERNATIVOS/ COMBINAÇÕES DE 
TROÇOS 

ÁREA (ha) EXTENSÃO (km) 

TROÇOS INDIVIDUALIZADOS 

TLN01 167,19 4,13 

TLN02 34,43 0,75 

TLN03 167,33 3,30 

TLN04 26,76 0,58 

TLN05 67,26 1,77 

TLN06 22,32 0,57 

TLN07 97,38 2,52 

TLN08 50,0 1,14 

TLN09 30,92 1,05 

TLN10 84,15 2,06 

TLN11 76,32 2,02 

TLN12 33,09 0,89 

TLN13 37,01 0,80 

TLN14 188,03 4,33 

TLN15 187,85 4,60 

TLN16 17,35 0,72 

TLN17 201,46 5,10 
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TROÇOS ALTERNATIVOS/ COMBINAÇÕES DE 
TROÇOS 

ÁREA (ha) EXTENSÃO (km) 

COMBINAÇÕES DE LIGAÇÃO SUBESTAÇÃO A – PC DAIVÕES 

TLN01+02+03+04 395,71 8,76 

TLN01+02+12+08+09+13+04 379,42 9,33 

TLN01+02+12+08+09+10 399,80 10,02 

TLN05+06+11+02+03+04 394,42 8,98 

TLN05+06+11+02+12+08+09+13+04 378,12 9,56 

TLN05+06+11+02+12+08+09+10 398,51 10,24 

TLN05+06+07+08+09+13+04 331,66 8,42 

TLN05+06+07+08+09+10 352,04 9,11 

COMBINAÇÕES DE LIGAÇÃO SUBESTAÇÃO B – PC DAIVÕES 

TLN14+01+02+03+04 583,74 13,09 

TLN14+01+02+12+08+09+13+04 567,45 13,66 

TLN14+01+02+12+8+9+10 587,83 14,35 

TLN14+05+06+11+02+03+04 582,45 13,31 

TLN14+05+06+11+02+12+08+09+13+04 566,15 13,89 

TLN14+05+06+11+02+12+08+09+10 586,54 14,57 

TLN14+05+06+07+08+09+13+04 519,69 12,75 

TLN14+05+06+07+08+09+10 540,07 13,44 

TLN15+17+09+13+04 484,00 12,13 

TLN15+17+09+10 504,39 12,81 

TLN15+16+06+11+02+03+04 532,36 12,53 

TLN15+16+06+11+02+12+08+09+13+04 516,07 13,11 

TLN15+16+06+11+02+12+08+09+10 536,45 13,79 

TLN15+16+06+07+08+09+13+04 469,61 11,97 

TLN15+16+06+07+08+09+10 489,99 12,66 

Quadro 2.34 – Troços alternativos CL.PETS: área e extensão indicativa, por troço alternativo e 
por combinações possíveis de troços 

TROÇOS ALTERNATIVOS/ COMBINAÇÕES DE TROÇOS ÁREA (ha) EXTENSÃO (km) 

TROÇOS INDIVIDUALIZADOS 

TLS01 154,84 4,24 

TLS02 17,06 0,45 

TLS03 41,12 0,99 

TLS04 101,17 2,50 

TLS05 144,37 3,70 

TLS06 55,22 1,39 

TLS07 100,97 2,62 

TLS08 21,24 0,53 

TLS09 183,44 4,65 
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TROÇOS ALTERNATIVOS/ COMBINAÇÕES DE TROÇOS ÁREA (ha) EXTENSÃO (km) 

TLS10 234,03 5,78 

TLS11 169,17 4,14 

TLS12 265,98 6,60 

TLS13 142,47 3,53 

TLS14 44,28 1,10 

TLS15 50,62 1,45 

COMBINAÇÕES DE LIGAÇÃO SUBESTAÇÃO A – PC GOUVÃES 

TLS01+02+03+04+05+06 513,79 13,27 

TLS01+02+07+08+09+06 532,78 13,88 

TLS01+02+07+08+14+05+06 537,99 14,03 

TLS01+02+03+11+12 648,17 16,42 

TLS01+02+03+11+13+06 579,88 14,74 

TLS10+08+09+06 493,94 12,35 

TLS10+08+14+05+06 499,14 12,50 

COMBINAÇÕES DE LIGAÇÃO SUBESTAÇÃO B – PC GOUVÃES 

TLS15+02+03+04+05+06 409,57 10,48 

TLS15+02+07+08+09+06 428,56 11,09 

TLS15+02+07+08+14+05+06 433,77 11,24 

TLS15+02+03+11+12 543,95 13,63 

TLS15+02+03+11+13+06 475,66 11,95 

 

No pressuposto que as futuras linhas elétricas para o PETN e PETS serão projetadas no 
interior dos corredores selecionados no âmbito da avaliação de impacte ambiental 
como preferenciais, assume-se que o seu comprimento será na mesma ordem de 
grandeza dos seguintes valores: 

• PETN (corredor TLN01+02+03+04) – 8,76 km; 

• PETS (corredor TLS15+02+07+08+14+05+06) – 11,24 km. 

 

1.12. Indicar o número de aerogeradores dos parques eólicos existentes, na 
envolvente do projeto, identificados no EIA (página 152, Relatório Síntese). 
Indicar ainda a distância ao aerogerador mais próximo do projeto em 
avaliação. 

De forma a dar resposta à presente questão foi feita a revisão em conformidade da 
secção 2.2.4.18 do Relatório Síntese (Volume II), nomeadamente incluindo o número 
total de aerogeradores de cada parque eólico identificado na envolvente próxima. Na 
mesma secção foram ainda completadas as distâncias mínimas entre os aerogeradores 
dos Parques Eólicos identificados e os aerogeradores do projeto. A informação 
resultante é a seguinte: 
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• Lomba do Vale (9 aerogeradores, Concelhos de Cabeceiras de Basto e 
Montalegre) – Fora da área de estudo do Projeto e a cerca de 1 km do TN01 
(aerogerador mais próximo); 

• Lomba da Seixa (15 aerogeradores, Concelho de Montalegre) – Dentro da área 
de estudo do PETN, nomeadamente junto ao acesso TN16-TN28, e a uma 
distância de 520 m do aerogerador TN28 (aerogerador do projeto mais 
próximo). O acesso deste parque eólico será beneficiado de modo a integrar a 
rede de acessos do PETN. Será ainda instalada neste acesso uma vala de cabos; 

• Lomba da Seixa II (3 aerogeradores, Concelho de Montalegre) – Fora da área de 
estudo do Projeto e a cerca de 920 m do TN28 (aerogerador mais próximo); 

• Bulgueira (4 aerogeradores, Concelhos de Ribeira de Pena e Vila Pouca de 
Aguiar) – Fora da área de estudo do projeto, a cerca de 100 m do troço 
alternativo TLS12 do CL.PETS e a cerca de 850 m do TS39; 

• Trandeiras (13 aerogeradores, Concelho de Vila Pouca de Aguiar) – Fora da área 
de estudo do projeto, a cerca de 300 m de distância do acesso de ligação ao TS39 
e a mais de 1,2 km do TS39 (aerogerador mais próximo); 

• Alvão (12 aerogeradores, Concelhos de Ribeira de Pena e Vila pouca de Aguiar) 
– Existem aerogeradores deste parque eólico fora das áreas de estudo do 
Projeto (entre os troços alternativos TLS7 e TLS10 e a pelo menos 120 m destes 
troços) e no interior da área de estudo do PETS, nomeadamente junto ao acesso 
TS29-TS18 e sendo que o aerogerador mais próximo se localiza a 590 m do TS19. 
O acesso deste parque eólico que se integra na área de estudo do PETS será 
beneficiado de modo a integrar a rede de acessibilidades do PETS. Será ainda 
instalada neste acesso uma vala de cabos. De referir que este Parque Eólico 
pertence também à IBERDROLA RENEWABLES; 

• Serra do Alvão (21 aerogeradores, Concelho de Ribeira de Pena) – Dentro da 
área de estudo do PETS, nomeadamente junto ao acesso TS29-TS18 e a uma 
distância média de 560 m dos aerogeradores TS25 e TS19. O acesso deste 
parque eólico será beneficiado de modo a integrar a rede de acessibilidades do 
PETS. Será ainda instalada uma vala de cabos neste acesso; 

• Meroicinha II (6 aerogeradores, Concelho de Vila Real) – Fora das áreas de 
estudo do Projeto e a cerca de 900 m do TS18; 

• Gevancas II (6 aerogeradores, dos quais 1 se encontra em licenciamento, 
Concelho de Mondim de Basto) – Fora das áreas de estudo do Projeto, a cerca 
de 600 m do TS7 e a cerca de 100 m do acesso a este aerogerador; 

• Alto do Marco (6 aerogeradores, Concelho de Mondim de Basto) – Dentro da 
área de estudo do PETS, nomeadamente do acesso TS6-TS7 e a mais de 660 m 
do aerogerador TS7 (aerogerador mais perto). O acesso deste parque eólico será 
beneficiado de modo a integrá-lo na rede de acessos do PETN, assim como será 
instalada vala de cabos. 
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1.13. Corrigir a referência ao Desenho 7 na página 152 do Relatório Síntese, uma vez 
que o Desenho 29 do Volume III é que retrata os impactes cumulativos e 
identifica os parques eólicos existentes na envolvente do projeto. 

A referência ao Desenho 7 foi realizada uma vez que neste Desenho são compiladas 
outras condicionantes existentes na área do projeto e envolvente, nomeadamente os 
Parques Eólicos Existentes. Não obstante, foi aditada a referência cumulativa ao 
Desenho 29, conforme solicitado e aceitando-se a sua pertinência. 

 

1.14. Tendo em consideração que se prevê utilizar aerogeradores de 6 MW de 
potência unitária, indicar a distância mínima que os aerogeradores se devem 
encontrar de um aerogerador semelhante ou de menor potência para garantir 
a máxima eficiência dos mesmos. 

Não obstante a fase de desenvolvimento, o Projeto foi desenvolvido por forma a garantir 
a eficiência energética do mesmo, a maximização da potência instalada e a minimização 
dos efeitos entre outros aerogeradores e aerogeradores do próprio projeto, bem como 
compatibilização com outras infraestruturas, quer pertencentes ao projeto quer 
existentes, além de garantir o respeito e cumprimento das condicionantes ambientais 
já identificadas e analisadas. 

Para o efeito, foram aplicados os parâmetros mais conservadores da indústria no que se 
refere a distâncias entre aerogeradores do mesmo alinhamento (direções de vento 
predominantes de NO) e entre alinhamentos de aerogeradores (direções 
predominantes), que geralmente se referenciam no diâmetro do rotor ao aerogerador 
selecionado, dado que o efeito esteira provocado lhe está diretamente relacionado.  

Face ao exposto, as distâncias mínimas consideradas no desenvolvimento do projeto 
foram as seguintes, tendo em conta um modelo de aerogerador com um diâmetro de 
rotor de 170 m (D=170m):  

• Distâncias entre aerogeradores de um mesmo alinhamento (ventos dominantes 
de NO): 

De um modo geral, considerou-se uma distância livre mínima de 510 m (3D) 
entre aerogeradores, considerando-se, no entanto, 2 (dois) pares de 
aerogeradores no projeto do PETN cuja distância entre eles teve de ser reduzida 
para 2.7D, não inviabilizando os resultados dado que o padrão da indústria 
permite até uma distância de 2D. 

• Distâncias entre alinhamentos de aerogeradores (ventos dominantes): 

Neste caso, a norma geral considerada de distância mínima entre alinhamentos 
de aerogeradores foi de 7D (1.190 m), não obstante existirem casos pontuais 
em que um dado conjunto de aerogeradores tenha sido localizado a uma 
distância de 5D, admissível do ponto de vista do critério de projeto.   

Este esclarecimento foi vertido na secção 2.4.1.1 do Relatório Síntese (Volume II). 
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1.15. Apresentar em quadro as dimensões de todas as infraestruturas do projeto (área 
ocupada por plataforma dos aerogeradores, área das subestações, extensão 
da vala de cabos subterrâneos, estaleiros, extensão dos acessos a construir e 
a beneficiar…). 

O detalhe do solicitado pode encontrar-se na secção 2.4.1 do Relatório Síntese do EIA, 
em formato de quadro, nas componentes de projeto respetivas: 

• Quadro 2.42 da secção 2.4.1.1 – área ocupada por plataforma e maciço de 
fundação de aerogeradores, incluindo os seus taludes de escavação e aterro; 

• Quadro 2.43 da secção 2.4.1.2 – área ocupada por plataforma de subestação, 
incluindo os seus taludes de escavação e aterro; 

• Quadro 2.46 da secção 2.4.1.3 – extensão da rede de média tensão subterrânea; 

• Quadro 2.47 da secção 2.4.1.4 – extensão dos acessos existentes, a beneficiar e 
construir; 

• Quadro 2.55 da secção 2.4.3 – áreas de ocupação temporária de apoio à obra. 

Por forma a facilitar a consulta, apresentou-se ainda compilação dos dados no âmbito 
da avaliação de impactes, na secção 5.1.4.3 do RS do EIA, onde se detalham as áreas de 
implantação por componente de projeto.  

Para facilitar a consulta, reproduz-se aqui esse conjunto de quadros, permitindo 
consultar os dados solicitados. 

Quadro 2.42 – Quadro-síntese de áreas de afetação permanente associadas a aerogeradores 

AEROGERADOR1 ÁREA (ha)  AEROGERADOR1 ÁREA (ha) 

PETN  PETS 

TN01 1,08  TS01 0,95 

TN02 1,16  TS02 1,10 

TN03 1,08  TS03 1,24 

TN04 1,20  TS04 0,92 

TN05 1,29  TS05 1,03 

TN06 1,01  TS06 1,04 

TN07 1,10  TS07 0,91 

TN08 0,98  TS08 0,93 

TN09 1,11  TS09 0,95 

TN10 0,94  TS10 1,03 

TN11 0,98  TS11 0,96 

TN12 1,20  TS12 1,04 

TN13 1,07  TS13 1,07 

TN14 1,07  TS14 1,02 

TN15 1,04  TS15 1,13 
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AEROGERADOR1 ÁREA (ha)  AEROGERADOR1 ÁREA (ha) 

PETN  PETS 

TN16 1,04  TS16 1,02 

TN17 1,04  TS17 1,01 

TN18 0,98  TS18 1,29 

TN19 1,20  TS19 0,90 

TN20 1,08  TS20 1,00 

TN21 1,21  TS21 0,94 

TN22 1,19  TS22 1,12 

TN23 1,49  TS23 1,11 

TN24 1,03  TS24 1,01 

TN25 0,97  TS25 0,96 

TN26 0,97  TS26 1,22 

TN27 1,21  TS27 1,02 

TN28 1,15  TS28 1,00 

TN29 1,10  TS29 0,96 

TN30 0,95  TS30 1,09 

TN31 0,98  TS31 1,10 

TN32 1,05  TS32 1,02 

TN33 1,15  TS33 1,01 

TN34 1,04  TS34 1,13 
   TS35 1,31 
   TS36 1,10 
   TS37 1,02 
   TS38 1,12 
   TS39 1,16 

1 Considera a implantação de plataformas e maciços de fundação de aerogeradores, incluindo 
taludes de aterro e escavação 

Quadro 2.43 – Quadro-síntese de áreas de afetação permanente associadas a subestações 
(solução base a 400 kV) 

SUBESTAÇÃO1 ÁREA (ha)  SUBESTAÇÃO1 ÁREA (ha) 

PETN  PETS 

Alternativa A 1,79  Alternativa A 1,53 

Alternativa B 1,56  Alternativa B 1,85 
1 Considera a implantação de plataformas de subestação 400/30kV (equivalente às plataformas 

de subestação 60/30kV para a solução de evacuação a 60kV), incluindo taludes de aterro e 
escavação 
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Quadro 2.46 – Extensão da rede de média tensão a instalar por Parque Eólico e respetiva 
conexão à subestação 

INFRAESTRUTURAS LINEARES 
EXTENSÃO TOTAL (m) 

PETN PETS 

Alternativa A 50.116,1 85.755,6 

Alternativa B 50.795,7 86.232,6 

Quadro 2.47 – Extensão da rede de acessos prevista para os Parques Eólicos Tâmega Norte e 
Sul 

PARQUE EÓLICO   
EXTENSÃO DE ACESSOS (KM) 

EXISTENTES A BENEFICIAR A CRIAR 

PETN 9 11 19 

PETS 5 28 33 

Quadro 2.55 – Áreas temporárias previstas para os Parques Eólicos Tâmega Norte e Sul 

PARQUE 
EÓLICO   

ÁREA (HA) 

ÁREAS DE DEPÓSITO 
TEMPORÁRIO DE TERRAS1 CENTRAL DE BETÃO ESTALEIROS2 

ÁREAS DE 
MANOBRA 

PETN 0,50 1,00 1,00 1,73 

PETS 0,25 1,00 1,00 2,01 

1 – O PETN contempla duas áreas de depósito temporário de terras, enquanto o PETS apenas 
dispões de uma 
2 - Embora cada estaleiro diga respeito a uma localização central na obra associada à subestação, 
considera-se de forma conservadora que independentemente da alternativa de subestação que 
não for selecionada não seja implantada, o respetivo e previsto estaleiro possa ser utilizado na 
empreitada como estaleiro secundário ou de apoio. 

Quadro 5.3 – Quadro-síntese de áreas de afetação temporária e permanente por componente 
de projeto 

COMPONENTES DE PROJETO 
ÁREA (ha) 

PETN PETS GLOBAL 

Área de implantação de componentes de projeto 
definitivos | AFETAÇÃO PERMANENTE 

79,0 122,5 201,5 

Implantação de plataformas e maciços de fundação de 
aerogeradores, incluindo taludes de aterro e escavação 1 

37,1 41,0 78,1 

Acessos, incluindo taludes de aterro e escavação 2 31,8 63,6 95,4 

Valas da rede de MT 3 6,79 14,7 21,5 

Implantação de plataformas de subestação 400/30kV 
(equivalente às plataformas de subestação 60/30kV para 
a solução de evacuação a 60kV), incluindo taludes de 
aterro e escavação – alternativas A 4 

1,79 1,53 3,32 

Implantação de plataformas de subestação 400/30kV 
(equivalente às plataformas de subestação 60/30kV para 

1,56 1,85 3,41 
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COMPONENTES DE PROJETO 
ÁREA (ha) 

PETN PETS GLOBAL 

a solução de evacuação a 60kV), incluindo taludes de 
aterro e escavação – alternativas B 4 

Área de ocupação temporária em fase de obra | 
AFETAÇÃO TEMPORÁRIA 

26,8 53,4 80,2 

Estaleiros 5 1,00 1,00 2,00 

Áreas de apoio à obra: zona de deposição temporária de 
terras 

0,50 0,25 0,75 

Áreas de apoio à obra: área de implantação de centrais 
de betão 

1,00 1,00 2,00 

Faixa de afetação temporária para construção, incluindo 
áreas de manobra de pesados 6 

24,3 51,1 75,4 

1 De forma conservadora, em fase de Estudo Prévio, considera-se como área de afetação 
permanente também a área ocupada pelos taludes de escavação e aterro, sem prejuízo da sua 
recuperação paisagística. O mesmo é válido para as áreas de plataforma, uma vez que a sua 
recuperação paisagística não altera significativamente as condições de compactação a ela 
associadas, e o seu uso futuro em ações de manutenção e desativação. 

2 Contabilizada apenas a intervenção em acessos existentes a modificar e novos acessos a 
construir. Não se incluem as áreas coincidentes com áreas intervencionadas pelas plataformas 
de aerogeradores (a respetiva afetação definitiva está contabilizada nessa componente). 

3 Não se incluem as áreas coincidentes com áreas intervencionadas pelas plataformas de 
aerogeradores e acessos existentes a modificar e novos a construir (a respetiva afetação 
definitiva está contabilizada nessas componentes). De forma conservadora, assume-se para 
efeitos de afetação territorial a configuração da rede de MT para o conjunto das alternativas A 
e B, dado que a diferença de metros lineares de rede de MT resultante da opção pela alternativa 
A versus alternativa B e vice-versa se pode considerar residual (menos de 1% de acréscimo ou 
decréscimo de extensão linear), assegurando-se assim uma avaliação num cenário mais 
pessimista de intervenção. 

4 De forma conservadora, em fase de Estudo Prévio, considera-se como área de afetação 
permanente também a área ocupada pelos taludes de escavação e aterro, sem prejuízo da sua 
recuperação paisagística.  
Para a solução de evacuação a 60 kV, acresce ainda a contabilização de 1,1 ha adicionais 
referentes às necessárias subestações adicionais 400/60 KV (área para cada subestação; grosso 
modo considera-se que as subestações 60/30 kV equivalem-se em termos de área às 
subestações 400/30 kV da solução de evacuação a 400 kV). 

5 Embora cada estaleiro diga respeito a uma localização central na obra associada à subestação, 
considera-se de forma conservadora que, independentemente da não implantação da 
alternativa de subestação que não for selecionada (A ou B), o respetivo e previsto estaleiro 
possa ser utilizado na empreitada global como estaleiro secundário ou de apoio. 

6 Área destinada à circulação de maquinaria e pessoal de obra, justaposta às zonas de 
intervenção permanente (não se contabiliza a afetação temporária que depois se materializa 
como permanente, para evitar dupla contabilização de impactes), definida por um buffer de 
2,5 m a 4,4 m para cada lado de infraestruturas lineares e para lá dos limites de intervenção 
permanente. 
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1.16. Apresentar a análise da possibilidade efetiva de partilha de apoios de linhas já 
existentes, conforme proposto no EIA. 

 A partilha de apoios constituiu-se como uma proposta do EIA, a avaliar futuramente e 
em conjunto com o operador de rede (REN, S.A.), uma vez que a linha a 400 kV que liga 
o Posto de Corte de Daivões à Subestação de Ribeira de Pena (à data em fase de 
construção) será entregue a esta entidade. 

Na sequência do solicitado, foi esclarecido o ponto de situação atual da linha, tendo-se 
concluído que a mesma se encontra já construída, mas com apoios do tipo simples e não 
duplo (conforme inicialmente se tinha como indicação), e já entregue ao operador de 
rede. 

Desta forma, afigura-se à partida como muito pouco provável o cenário de partilha de 
apoios, que se proponha como um cenário a explorar em fase de Projeto de Execução, 
pelo que se opta por retirar essa referência no Estudo de Impacte Ambiental em face do 
ponto de situação atual e do tipo de apoio efetivamente instalado, nomeadamente no 
âmbito da medida Ger 1. 

Não obstante, e no âmbito da análise alternativa de corredores, mesmo no cenário de 
não ser possível uma partilha de apoios, considera-se pertinente valorizar o 
aproveitamento do espaço-canal da linha a construir com a linha de evacuação do PETN 
(cerca de 1.600 m), num cenário de tentar assegurar, tanto quanto possível, um 
favorável enquadramento planimétrico entre as linhas a executar com o projeto e as 
linhas já existentes e o nivelamento possível dos planos verticais, harmonizando, tanto 
quanto possível, as duas infraestruturas lineares de forma a potencialmente minimizar 
a extensão territorial e a secção vertical, onde a mortalidade por colisão de avifauna 
possa incidir, atendendo ainda ao possível aproveitamento da rede de acessos 
entretanto criados/beneficiados para servir a linha já construída, bem como outros 
impactes identificáveis associados a esta cumulatividade. 

 

1.17. Apresentar o plano ou rede de acessos aos aerogeradores. 

O plano de acessos aos aerogeradores apresenta-se devidamente cartografado no 
DESENHO 02 do Volume III – Peças Desenhadas, tendo sido incluída a respetiva 
referência na secção 2.4.1.4 do Relatório Síntese (Volume II) onde é descrita a rede de 
acessos prevista com o projeto, e ainda na cartografia de projeto apresentada no Anexo 
II do Volume IV – Anexos. 
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1.2 CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL E AVALIAÇÃO DE IMPACTES – SISTEMAS 

ECOLÓGICOS (PONTO 2.1 DO PEDIDO) 

2.1.1. Apresentar cartografia do projeto com a localização atualizada das medidas 
compensatórias do Sistema Electroprodutor do Tâmega (SET), incluindo as 
referentes à compensação dos sobreiros, identificadas individualmente e 
análise da compatibilidade das mesmas com o projeto. 

Por forma a dar cumprimento ao presente ponto, a cartografia relativa à sobreposição 
do projeto com as áreas de medidas compensatórias, incluídas no Programa de Medidas 
Compensatórias do SET, e áreas de medidas relativas especificamente a sobreiros, foram 
atualizadas em conformidade as Figuras 4.15 e 4.16 da secção 4.3.1.2 do Relatório 
Síntese do EIA (Volume II), que em seguida se reproduzem. Subsequentemente, o 
Quadro da secção 4.3.4 do Relatório Síntese do EIA (Volume II) foi também atualizado 
em conformidade, tal como em seguida se reproduz. 

Em síntese, apenas se identifica a coincidência com uma área sujeita a medida 
compensatória relativa a sobreiros (MC0) no limite norte do troço de corredor de linha 
elétrica TLN13. 
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Figura 4.15 – PETN: Área de medidas compensatórias do SET e estações de monitorização de 
habitats e flora do SET utilizadas como controlo 
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Figura 4.16 – PETS: Área de medidas compensatórias do SET e estações de monitorização de 
habitats e flora do SET utilizadas como controlo  
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Quadro 4.37 – Medidas compensatórias no âmbito do SET abrangidas pelo Projeto 

MEDIDA 
COMPENSATÓRIA 

APLICÁVEL 

DESCRIÇÃO AÇÃO/ 
ESPÉCIES A IMPLEMENTAR 

ÁREA DE ESTUDO 
ABRANGIDA 

ESTADO 

COMPENSATÓRIAS FLORESTAIS 

Compensatórias de Sobreiros (MC0) CL.PETN (TLN13) Implementada 

MC1 
Melhoria da biodiversidade 
em massas florestais de 
regeneração de pinheiro 

CL.PETN (TLN17, 
TLN10) 

Implementada 

MC2 
Melhoria da capacidade de 
acolhimento para a fauna 
em zonas de mato 

CL.PETN (TLN7,8) 

AE.PETS (Acesso) 

CL.PETS (TLS13) 

Implementada 

MC3 
Melhoria da disponibilidade 
trófica em zonas de mato 

CL.PETN (TLN7,8) Implementada 

MC4 
Melhoria da disponibilidade 
trófica em zonas florestais 

CL.PETN (TLN7,8) 

AE.PETS 
Implementada 

MC5 

Gestão, recuperação e 
conservação de 
povoamentos florestais de 
espécies autóctones 

CL.PETN (TLN10) 

AE.PETS 
Implementada 

MC6 

Melhoria da conectividade 
transversal entre florestas 
de ribeira e outras 
formações florestais 

CL.PETS (TLS4, 
TLS11) 

AE PETS (rede MT) 

Em 
implementação 

MC7 

Recuperação das florestas 
de ribeira e melhoria da 
conectividade longitudinal 
dos cursos fluviais 

CL.PETS (TLS4, 
TLS11) 

AE.PETS (rede MT) 

Em 
implementação 

MC8 
Plantação de folhosas de 
espécies autóctones 

CL.PETN (TLN10) 

CL.PETS (TLS5, 
TLS6, TLS4, TLS11) 

AE.PETS (rede MT) 

Em 
implementação 

COMPENSATÓRIAS BIOLÓGICAS 

MC27 
Criação de micro-habitats 
para invertebrados 
florestais ameaçados 

CL.PETN (TLN10) Implementada 

 

De notar que no quadro anterior são apenas identificadas as medidas compensatórias 
do Programa de Medidas Compensatórias do SET diretamente abrangidas pelo projeto, 
não sendo exaustivamente identificadas a totalidade das 28 Medidas Compensatórias 
do referido programa. 
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No que se refere à análise de compatibilidade com as áreas de medidas compensatórias 
do SET, esta é apresentada na sua versão revista no âmbito da avaliação de impactes 
sobre os Sistemas Ecológicos, nomeadamente na secção 5.3.3 (Fase de Construção) do 
Relatório Síntese do EIA (Volume II), no âmbito da avaliação dos projetos das linhas 
elétricas, único elemento de projeto com potencial impacte sobre estas áreas 
atendendo a que as restantes interseções se prendem com a rede de média tensão 
subterrânea afeta ao projeto. 

No que se refere ao PETN, salienta-se que a interseção é exclusivamente com corredores 
de linha elétrica (troços TLN7, TLN8, TLN10, TLN13 e TLN17). Para os troços TLN10 e 
TLN17 identificam-se áreas de medidas compensatórias associadas a regeneração 
natural em massas de pinhal. Estas áreas, correspondentes assim a povoamentos 
florestais de crescimento rápido, poderão ser afetadas pelas operações de desmatação 
na faixa de proteção de 45 m e gestão de combustível, caso o traçado em fase de Projeto 
de Execução sobrepasse estas áreas. Não obstante, identificam-se nestes troços área 
disponível para a definição de um traçado que evite a sobrepassagem de áreas de 
implementação deste tipo de medidas compensatórias pelo que, em fase de projeto de 
execução se garantirá o desenvolvimento do traçado da futura linha elétrica nos limites 
do corredor selecionado e aprovado, e sempre que possível de modo a não afetar as 
referidas áreas de florestas introduzidas no âmbito da medida compensatória. De notar 
ainda que, caso se afigure como inevitável a afetação da área de medida compensatória, 
será avaliada a necessidade de proceder a um reforço da mesma por forma a garantir a 
eficácia da medida implementada para os objetivos pretendidos e definidos no âmbito 
do SET. 

O mesmo é válido para os demais troços do PETN, já que a tipologia de medidas não 
incide sobre povoamentos de espécies arbóreas de crescimento rápido, não sendo 
assim necessária a sua desmatação. Um potencial impacte prender-se-ia exclusivamente 
com ações de desbaste ou corte de exemplares isolados para assegurar o cumprimento 
da regulamentação em matéria de gestão de combustíveis, reduzindo assim de forma 
relevante a sua magnitude e significância. 

No PETS, identifica-se o cruzamento de medidas compensatórias pelos troços TLS4, 
TLS5, TLS6, TLS11 e TLS13. Estas correspondem sobretudo a áreas de plantação de 
folhosas de espécies autóctones e espécies de florestas ribeirinhas autóctones, pelo que 
não se considera que ocorra impacte como consequência das operações de desmatação 
na faixa de proteção, dado que não configuram povoamentos florestais de crescimento 
rápido que requeiram desmatação imediata, à semelhança do avaliado para o PETN.  

Existiriam potenciais impactes pontuais no cenário de ações de desbaste ou corte de 
exemplares isolados para assegurar o cumprimento da regulamentação em matéria de 
gestão de combustíveis, ou no longo prazo (20 a 25 anos) a nível de desbaste ou abate 
de espécies isolados cujas copas atinjam uma altura que possa conflituar com a altura 
dos condutores de linha elétrica. Neste caso, verifica-se que, se para os troços 5,6,11,13 
existe área disponível para a definição de um traçado que evite a sobrepassagem de 
áreas de implementação deste tipo de medidas compensatórias, tal já não acontece no 
caso do troço 4, que fica bastante limitado para a definição de um traçado de linha que 
não sobrepasse áreas de medidas compensatórias. 
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Nesta perspetiva, ainda que um cenário de incompatibilidade apenas se materialize no 
longo prazo (mais de 20 anos), recomenda-se assegurar um traçado de linha elétrica em 
Projeto de Execução, caso o mesmo contemple este troço, que assegure que não seja 
necessário afetar a área de medida compensatória ou, caso tal seja tecnicamente 
impossível e, em alternativa, ponderar a relocalização desta área de medida 
compensatória (MC8) através da avaliação da necessidade de proceder a um reforço da 
medida por forma a garantir a eficácia da medida implementada para os objetivos 
pretendidos e definidos no âmbito do SET. Salienta-se, não obstante, que esta situação 
ocorre num troço não identificado como preferencial. 

Não obstante o referido anteriormente, e no que se refere ao corredor TLS05 (um dos 
troços da solução proposta como preferencial), apesar de se verificar a possibilidade de 
desenvolvimento do traçado da linha elétrica sem sobrepassagem da área de medida 
compensatória MC08 (cerca de 100 m de espaço de corredor entre o limite da parcela e 
o limite do corredor), caso em sede de Projeto de Execução se afigure inviável a não 
sobrepassagem (por força da proximidade a recetores sensíveis de Choupica) e seja 
inevitável a afetação de parte da área de Medida Compensatória, será devidamente 
avaliada a necessidade de proceder a um reforço da mesma por forma a garantir a 
eficácia da mesma para os objetivos pretendidos e definidos no âmbito do SET. 

Identifica-se ainda uma sobreposição entre um troço da vala de cabos prevista no PETS 
e áreas de medidas compensatórias do SET (MC6, MC7 e MC8). Não obstante, a vala de 
cabos para instalação deste troço será instalada sob ou justaposta a um acesso 
existente, pelo que não se preveem incompatibilidades entre o uso definido para estas 
áreas e a implantação deste elemento de projeto, dado que que durante a fase de 
construção serão acauteladas todas as medidas necessárias para a minimização da 
afetação no espaço envolvente, cingindo as intervenções ao mínimo indispensável.  

Tendo em conta as recomendações de adoções de traçado que não interfiram com 
medidas compensatórias, aditou-se à medida Ger 4 do EIA (secção 6.2.1) a seguinte 
recomendação: 

• Deve ser evitada a interferência com áreas de implementação de medidas 
compensatórias do SET. Para o troço TLS4, de forma específica, se for 
selecionado como preferencial, dada a coincidência com área de medida 
compensatória MC8, e caso não exista nenhuma possibilidade técnica de 
desenvolvimento do traçado definitivo sem afetação da área compensada, , 
deve ser ponderada a relocalização desta área como alternativa ou avaliada a 
necessidade de reforço dos objetivos da medida numa nova área. 

 

2.1.2. Apresentar cartografia do projeto com a distribuição espacial do lobo nos 
últimos 5 anos. [Secção 4.3.5.1 do RS do EIA (Volume II) / Mamíferos] 

Com vista a garantir o cumprimento do presente ponto, na secção 4.3.5.1 do Relatório 
Síntese do EIA (Volume II), foi apresentada cartograficamente a distribuição do lobo nos 
últimos 6 anos através da identificação dos locais com indícios de presença de lobo 
registados e de densidade estimada, conforme as figuras seguintes aqui também 
representadas. 
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Figura 4.20 – Distribuição espacial de Canis lupus signatus durante os últimos 6 anos de 
monitorização (locais com indícios de lobo): PETN 
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Figura 4.21 – Distribuição espacial de Canis lupus signatus durante os últimos 6 anos de 
monitorização (locais com indícios de lobo): PETS
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Figura 4.22 – Distribuição espacial de Canis lupus signatus durante os últimos 6 anos de monitorização (densidade estimada) 
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Em complemento, foi ainda aditada informação relativa ao último ano de 
monitorizações completo (2020) no Quadro 4.40 da secção 4.3.5.1 do Relatório Síntese 
do EIA (Volume II), que demonstra a evolução da presença do lobo nas alcateias da área 
de estudo, conforme se apresenta em seguida. 

Quadro 4.40 – Evolução da presença de lobo nas alcateias da área de estudo 

ALCATEIA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Minheu ? ? ? + ? + 

Sombra + + R R + R 

Nariz do Mundo + + + R + R 

Alvão - + ? ? + + 

Barroso - + + R + R 

R: reprodução confirmada; +: presença confirmada; ?: presença possível; - presença não 
confirmada. 

 

2.1.3. Apresentar cartografia do projeto com a localização dos ninhos e territórios 
confirmados de aves de rapina identificados, nos últimos 5 anos. 

Como nota prévia, salienta-se novamente o referenciado a nível metodológico no 
Relatório Síntese do EIA, atendendo ao elevado manancial de dados de monitorização 
do SET, os ninhos foram exclusivamente identificados no âmbito da área monitorizada 
pelo SET, sendo que a mesma não abrange a maioria da área do PETN. Embora tenham 
sido previstos pontos de monitorização focalizados no PETN para efeitos do presente 
EIA, os dados obtidos e o seu cariz mais pontual não permitiram a identificação de 
ninhos, à mesma escala que para as áreas sob monitorização do SET. Remete-se para a 
consulta das figuras seguintes para aferição das malhas de amostragem diferenciadas 
em termos de avifauna. 
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Figura 4.9 – Dados de monitorização SET: malha de amostragem de avifauna 
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Figura 4.12 – Dados de monitorização específicos para o EIA: malha de amostragem de avifauna 
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Em resposta ao solicitado foi apresentada cartografia relativa a ninhos identificados nos 
últimos 6 anos de monitorização, na secção 4.3.5.4 do Relatório Síntese do EIA (Volume 
II). De forma a perceber a evolução das localizações identificadas por ano, foi adotado 
um esquema de simbologia diferenciada para espécies e cores diferenciadas para os 
anos 2015 a 2020, conforme a figura seguinte aditada ao EIA em conformidade. 
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Figura 4.25 – Localização de ninhos de rapina identificados na área de estudo nos últimos 
anos de monitorização (2015-2020) 
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Foi ainda atualizada a figura 4.21 para reproduzir a visão do último ano com dados, 2020, 
conforme se reproduz em seguida. 

 

Figura 4.24 – Localização de ninhos de rapina na área de estudo em 2020 
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Importa notar que a identificação de ninhos de aves de rapina diurnas corresponde a 
zonas de provável reprodução, com base nas observações feitas a partir dos pontos de 
observação identificados na metodologia de análise. No caso de aves de rapinas 
noturnas, não foi feita monitorização específica, pelo que os ninhos identificados 
cartograficamente correspondem a locais não confirmados, onde foi apenas confirmada 
reprodução. 

No caso dos territórios de aves de rapina, remete-se para a consulta do novo Anexo VIII 
do Volume IV – Anexos, onde se incluem figuras, por espécie de ave de rapina 
observada, com os territórios identificados nos últimos 6 de anos de monitorização do 
SET. Estas são reproduzidas em seguida para facilitar a consulta, referentes às seguintes 
espécies: 

• Pernis apivorus; 

• Milvus milvus; 

• Milvus migrans; 

• Falco tinnunculus; 

• Falco subbuteo; 

• Falco peregrinus; 

• Circus pygargus; 

• Circus cyaneus; 

• Circus aeruginosus; 

• Circaetus gallicus; 

• Buteo buteo; 

• Aquila pennata; 

• Accipiter nisus; 

• Accipiter gentilis. 
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2.1.4. Apresentar cartografia do projeto sobreposta com as condicionantes à 
implementação das linhas elétricas, de acordo com a tabela 2 do “Manual de 
apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas de 
distribuição e transporte de energia elétrica” (disponível em 
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/ordgest/aa/resource/doc/do
c-orientador-linhaselectricas-FEV2019v2.pdf) e análise das implicações 
resultantes.) 

Com vista a garantir o cumprimento do presente ponto, e atendendo a que um dos 
elementos de Projeto em análise se refere a uma linha a 400 kV ou, em alternativa, a 60 
kV, foi tido em consideração, conforme recomendado, o exposto no Manual de apoio à 
análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição e transporte 
de energia elétrica (2019, ICNF), bem como o Manual para a monitorização de impactes 
de linhas de muito alta tensão sobre a avifauna e avaliação da eficácia das medidas de 
mitigação (CIBIO, 2020), nomeadamente no que se refere a identificação das áreas 
críticas e muito críticas relacionadas com o risco de eletrocussão e risco de colisão para 
avifauna. Para tal, foi consultada a Tabela 2 do referido documento, onde é descrito o 
zonamento a aplicar para efeitos de instalação de linhas elétricas. 

Como primeiro passo, foi consultada e cartografada a informação em formato editável 
disponibilizada pelo ICNF, na sua plataforma online, tendo-se aferido que a única classe 
identificada na área de estudo do Projeto se refere a uma Área Muito Crítica associada 
a aves de rapina, coincidente com o local onde, no âmbito da monitorização do SET, foi 
identificado um ninho de Falco peregrinus (no ano de 2020) e, consequentemente, onde 
foi definida uma área muito crítica no entorno do mesmo, conforme dimensões 
estipulados no manual. 

Atendendo às condições descritas para zonamento e ao elenco faunístico existente na 
área de implantação do projeto, conforme recomendado no referido manual, procedeu-
se ao complemento da referida informação disponibilizada pelo ICNF com os dados de 
monitorização coletados no âmbito do presente EIA. Para o efeito, foram assim 
projetadas Áreas Muito Críticas e Críticas (nos termos do definido no Manual de apoio 
à análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição e transporte 
de energia elétrica), definidas com base nos ninhos conhecidos e identificados nos 
últimos 6 anos de monitorização do SET de aves de rapina com estatuto de ameaça 
elevado, isto é, Accipiter gentilis, Circus pygargus e Falco peregrinus. Foram ainda 
apuradas áreas críticas, de forma conservadora, relacionadas com a presença de bufo-
real (Bubo bubo), não obstante não serem ninhos confirmados, tal como referido 
anteriormente. 

Salienta-se que todas estas Zonas Críticas e Muito Críticas, de acordo com a 
metodologia definida em ICNF (2019), se relacionam exclusivamente com o risco de 
eletrocussão, ou seja, o elenco faunístico associado ao risco de colisão não abrange 
espécies identificadas na área de estudo de projeto ou, por outro lado, a metodologia 
de monitorização não permite identificar outras áreas que sustentam a definição destas 
áreas. 
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Não obstante, da consulta do Manual para a monitorização de impactes de linhas de 
muito alta tensão sobre a avifauna e avaliação da eficácia das medidas de mitigação 
(CIBIO, 2020) ressalva-se que, para linhas de muito alta tensão (acima de 110 kV), o risco 
de eletrocussão não é um impacte relevante em MAT. Por outro lado, relaciona a 
espécie Falco peregrinus com o risco de colisão, e não exclusivamente de eletrocussão, 
como referência o manual de ICNF (2019). 

A cartografia temática onde são identificadas as áreas definidas como Críticas e Muito 
Críticas, assim como áreas sensíveis, à implementação do projeto de linhas elétricas 
apresenta-se nas Figuras 4.27 e 4.28 seguintes, presente na secção 4.3.5.3 do Relatório 
Síntese do EIA (Volume II). 
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Figura 4.27 – Zonamento das áreas importantes para conservação da avifauna para efeitos da 
instalação de linhas elétrica: PETN 
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Figura 4.28 – Zonamento das áreas importantes para conservação da avifauna para efeitos da 
instalação de linhas elétrica: PETS 
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Pelas figuras acima, verifica-se que na área de implantação do projeto das linhas 
elétricas do PETN são apenas identificadas Áreas Críticas (à eletrocussão, e por isso 
apenas relevantes para a alternativa de linha a 60 kV) na região limite sul dos 
corredores. No que se refere ao projeto das linhas elétricas do PETS, verifica-se que os 
corredores TLS5, TLS9, TLS10, TLS11, TLS12 e TLS13 abrangem áreas Muito Críticas 
relacionadas com a presença de ninhos de aves de rapina e que todos os corredores 
alternativos abrangem Áreas Críticas. 

Sendo a grande maioria áreas Muito Críticas e Críticas referentes para o risco de 
eletrocussão, e como tal apenas relevantes no cenário da alternativa de linha a 60 kV, 
importa destacar que a área Muito Crítica associada a Falco peregrinus (que abrange os 
corredores TLS10 e TLS12) também se refere ao risco de colisão, pelo que deve ser 
valorizada também para a opção tecnológica de linha a 400 kV. 

Recorda-se, ao nível das Áreas Críticas e Muito Críticas para impactes associados a 
eletrocussão, e conforme os referidos manuais (CINF, 2019, e CIBIO, 2020), o risco de 
eletrocussão ocorrer sobretudo em linhas elétricas de média e alta tensão 
(especialmente em aves de maior porte) e que o impacte se considera desprezável para 
linhas de muito alta tensão (acima de 110 kV) devido às maiores distâncias entre partes 
em tensão e partes ligadas à terra. 

Para além da revisão acima mencionada, foi ainda revista a secção 5.3.4, refletindo a 
análise acima. 

Como principal conclusão assume-se a alternativa de linha elétrica a 400 kV é 
reforçadamente menos desfavorável, dada a presença de Áreas Muito Críticas e Críticas 
maioritariamente associadas a risco de eletrocussão, por sua vez associável 
exclusivamente à alternativa a 60 kV. 

De notar que foi garantida a incorporação de áreas Muito Críticas para o risco de colisão 
como critério na avaliação comparativa de corredores (secção 9 do Relatório Síntese do 
EIA, Volume II) e assim valorizada esta variável, não alterando pela sua incorporação de 
forma relevante os resultados do exercício de caracterização a nível do corredor 
preferencial identificado. 

 

2.1.5. Apresentar elementos documentais que comprovem a afirmação de que o 
impacte sobre o lobo é reversível, e que os mesmos regressam após a fase de 
construção. 

Relativamente à interação de parques eólicos e lobos na área de estudo, existem duas 
fontes de informação diferentes para a área de estudo, compatíveis entre si, nos últimos 
10-20 anos, e que sustentam a referida afirmação. 
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Por um lado, encontram-se os censos oficiais do lobo efetuados pelo ICNF, que são 
complementados pela monitorização efetuada pela equipa da BIOSFERA - IBERDROLA 
na área do Sistema Electroprodutor do Tâmega, no norte de Portugal, nos últimos 10 
anos, nomeadamente com informações dos núcleos de Minheu, Sombra, Nariz do 
Mundo, Falperra, Padrela, Alvão, Nogueira da Montanha, Barroso e Leiranco, 
informação disponível nos respetivos relatórios anuais de monitoramento Mammal-
Wolf. 

Por outro lado, destaca-se a análise efetuada pela equipa de Francisco Álvares em 
parques eólicos no norte de Portugal nos últimos 15 anos, nomeadamente com 
informação dos núcleos de Barroso, Sombra, Lauroco, Vaqueiro, Leomil e Vez. Estes 
dados e análise podem ser consultados em (documentação anexada no ANEXO IX, 
Volume IV do EIA): 

• The Indirect Impacts of Wind Farms on Terrestrial Mammals: Insights from the 
Disturbance and Exclusion Effects on Wolves (Canis lupus). September 2018 
DOI: 10.1007/978-3-319-60351-3_5  
In book: Biodiversity and Wind Farms in Portugal  
Gonçalo Ferrão da Costa, João José Salvado Paula, Francisco Petrucci-Fonseca, 
Francisco Álvares 

• 15 years of wolf monitoring plans at wind farm areas in Portugal. What do we 
know? Where should we go? September 2017  
DOI: 10.13140/RG.2.2.29161.60001  
Conference: Conference on Windfarms and Wildlife 2017 - CWW17 
Project: Biodiversity and Windfarms in Portugal - Wolf Chapter 
Gonçalo Ferrão da Costa, Francisco Petrucci-Fonseca, Francisco Álvares 

No âmbito da primeira fonte de dados referenciada, evidencia-se no quadro seguinte 
(aditado ao EIA, nas secções 5.3.4.1 e 5.3.4.2 do Relatório Síntese) o resumo dos dados 
disponíveis de lobo numa área de avaliação alargada, mas que inclui a área de estudo 
do presente EIA, considerando os censos de lobos do ICNF e os dados de monitorização 
do SET. 

Quadro 5.21 – Evolução da presença de lobo nas alcateias da área de estudo e sua envolvente 

 
Legenda: 

 
Nota: dados entre 1994 e 2004 referentes ao Censo Nacional de Lobo 
(x) Alcateias atualmente coincidentes com parques eólicos existentes 
A amarelo indicam-se as alcateias que coincidirão com os Parques Eólicos Tâmega Norte e Sul em avaliação 

ALCATEIA Parque eólico 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Minheu X - - - - - - - - - r + - ? ? ? ? + ? +

Sombra X - - - - - - R - - R R - ? + + R R + R

Nariz do Mundo X - - r r R r - - - + - - - + + + R + R

Falperra X - r r r - - - - R R - - ? + + + + + +

Padrela X - - - r - - - - + + - - ? ? - ? + R R

Alvão X - - - - - - - - r r - + - - + ? ? + +

Nogueira da Montanha - - - r - - - - - r - - - - - - - - - -

Barroso X r r r r R r r - - r - - - - + + R + R

Leiranco X - - r r R + + + r - - - - - - - - - +
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A cartografia que se segue evidencia (aditada ao EIA, nas secções 5.3.4.1 e 5.3.4.2 do 
Relatório Síntese): 

• Informação disponível para alcateias de lobo e parques eólicos na área de 
estudo; 

• Informação disponível de observação de lobo e parques eólicos na área de 
estudo. 

 

Figura 5.1 – Localização de alcateias e sua posição relativa face a parques eólicos existentes e o 
projeto 
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Figura 5.2 – Observações de lobo e sua posição relativa face a parques eólicos existentes e o projeto 

A informação disponível nos últimos 5-10 anos é muito superior à existente há 10-20 
anos, principalmente devido à maior presença e esforço das equipas de campo de 
monitorização do SET, mas em qualquer caso considera-se válida para o tema em 
análise, e permite para concluir que:  

• Atualmente e durante os últimos 10-20 anos existem parques eólicos em 
operação em praticamente todas as alcateias estudadas (exceto Nogueira da 
Montanha); 

• A presença do lobo foi verificada nos últimos 10 anos em praticamente todas as 
alcateias estudadas (exceto Nogueira da Montanha); 

• A reprodução do lobo foi verificada nos últimos 5 anos em pelo menos metade 
das alcateias estudadas (Sombra, Nariz do Mondo, Padrela e Barroso nos 
últimos 3 anos); 

• A distribuição do lobo na área de estudo não parece estar associada ou 
condicionada pela presença de parques eólicos. 
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As metodologias de trabalho e o esforço amostral não são homogéneos em toda a área 
de estudo (mesoescala) e muito menos quando se trata de compará-la com os estudos 
de monitorização específicos realizados nos parques eólicos (microescala). No entanto, 
a aproximação é muito ampla espacial e temporalmente (10-20 anos) para que 
nenhuma evidência de alteração populacional pudesse destacar-se, no cenário de existir 
um impacto significativo da operação dos parques sobre as alcateias. 

A figura seguinte (aditado ao EIA, nas secções 5.3.4.1 e 5.3.4.2 do Relatório Síntese) 
resume a experiência da equipa de Francisco Álvares em termos de sucesso reprodutivo 
nas alcateias onde foram construídos parques eólicos. Percebe-se que o sucesso 
reprodutivo volta ao seu nível máximo no curto prazo (3-4 anos), portanto o impacto 
pode ser caracterizado como pontual, temporal e em qualquer caso reversível. 

 

Fonte: Ferrão da Costa, G., Petrucci-Fonseca, F., Álvares, F. (2017) 

Figura 5.3 – Extrato da análise de sucesso reprodutivo 

Assim, da análise efetuada, independentemente dos possíveis efeitos sobre o lobo 
derivados da fase construção, fruto do aumento de tráfego rodoviário e à presença 
humana na zona, bem como aos efeitos relativos a deslocação de centros de atividade, 
a afetação concreta das alcateias de lobo e dos lobos em si poderá desaparecer na fase 
de funcionamento, na qual se recuperaria um fluxo normal de tráfego nas estradas e 
acessos e a uma presença humana reduzida. 

Sendo que se considera sobretudo fundamental nesta temática avaliar os impactes 
sobre as populações de lobo do ponto de vista da conservação, pelas observações dos 
últimos 20 anos, não parece haver um efeito significativo ou gravoso dos parques eólicos 
para o lobo nessa ótica, sendo de enfatizar a evolução positiva verificada da reprodução 
nestas alcateias conforme o quadro acima e as conclusões de Ferrão da Costa, Petrucci-
Fonseca e Álvares (2017, 2018), que evidencia, na fase de operação o sucesso 
reprodutivo no terceiro ano de operação. 
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Para além de não se ter verificado aparentemente impacte a nível populacional 
(efetivos), não desapareceram territórios (alcateias), e não se comprovou a existência 
de efeitos sinérgicos nem por acumulação de parques eólicos nem por acumulação com 
outras infraestruturas ou atividades. 

Em qualquer caso, salienta-se que o propósito da monitorização proposta no EIA 
permitirá acompanhar concretamente esta questão e que dos seus resultados poderão 
ser previstas medidas adicionais de proteção, como condicionamento à circulação em 
acessos exclusivos ao parque eólico, medidas de compensação e gestão de habitats de 
lobo, por exemplo. 
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1.3 CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL E AVALIAÇÃO DE IMPACTES – RECURSOS 

HÍDRICOS (PONTO 2.2 DO PEDIDO) 

2.2.1. A ocupação de leitos e margens de linhas de água pelas plataformas dos 
aerogeradores, não é compatível com o definido no artigo 62.º do Decreto-Lei 
n.º 226-A/2007, de 31 de maio, pelo que, para as infraestruturas dos projetos 
cuja localização coincida com a ocupação de leito ou margens de linhas de 
água, devem ser apresentadas alternativas à sua localização.  
Estas alternativas de localização referidas no ponto anterior não podem 
comprometer a drenagem, o escoamento, ou pressuponham a alteração do 
traçado das linhas de água. 

Com o objetivo de proceder a uma análise detalhada das situações em que ocorre 
ocupação de leitos e margens de linhas de água (assim identificadas em carta militar) e, 
assim, aferir a necessidade de definição de alternativas à sua localização, foi realizado 
um levantamento cartográfico exaustivo e novo trabalho de campo com o objetivo de 
avaliar, caso-a-caso, as situações em que tal interseção se verificava. Decorrente do 
levantamento realizado, foi identificada a necessidade de proceder à alteração da 
localização de um conjunto de aerogeradores que integram o Projeto do Complexo 
Eólico do Tâmega. 

Seguidamente apresenta-se a devida justificação para o facto de terem sido 
identificadas como necessárias alterações pontuais ao projeto, decorrentes da 
ocupação de linhas de água, e remeter-se-á ainda para as secções do Relatório Síntese 
do EIA (Volume II) revistas em conformidade por forma a justificar a não necessidade de 
alteração daqueles elementos de projeto que intersetavam linhas de água cartografadas 
em carta militar, sempre que, foi verificado no terreno, que estas situações não 
comprometiam a drenagem e escoamento das linhas de água ou constituíam situações 
de cabeceira de linha de água, com leito indefinido e reduzida relevância hidrológica. 

PARQUE EÓLICO TÂMEGA NORTE 

No que se refere ao projeto do PETN, e tal como se verifica pela análise detalhada 
apresentada versão revista da secção 5.6.3.1 do Relatório Síntese do EIA (Volume II), 
verificou-se que todas as ocupações de linhas de água pelas plataformas dos 
aerogeradores correspondiam a regiões de cabeceiras de linhas de água, em zonas de 
indefinição de qualquer alinhamento de linha de água, em que os escoamentos gerados 
assumem uma reduzida expressão hidrológica, ou a afetações exclusivas de faixas de 
Domínio Púbico Hídrico, para as quais pode ser aplicável o pedido de Título de Utilização 
de Recursos Hídricos (TURH), mas sem configurar um impacte direto sobre os cursos de 
água nessas condições. 

Face ao exposto, e tal como devidamente fundamentado na secção referida, pelo facto 
de as interseções não porem em causa o escoamento e drenagem das linhas de água 
intersetadas propõe-se a não alteração das plataformas dos aerogeradores do PETN.  

Remete-se para a consulta da figura seguinte os aerogeradores e potenciais interceções 
analisados, com respetivo registo fotográfico e análise associada.
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Quadro 5.40 – Afetações de DPH e linhas de água pelas plataformas dos aerogeradores do PETN 

N.º DO 
AEROGERADOR 

AFETAÇÃO 
DE DPH 

AFETAÇÃO DE 
LINHA DE 

ÁGUA 
REGISTO FOTOGRÁFICO DO LOCAL DA LINHA DE ÁGUA COMENTÁRIOS 

TN06 X X 

 

Plataforma interseta linha de água cartografada em 
região de cabeceira e com reduzida expressão 

hidrológica em campo 

TN07 X -- -- Plataforma interseta apenas área afeta ao DPH 
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N.º DO 
AEROGERADOR 

AFETAÇÃO 
DE DPH 

AFETAÇÃO DE 
LINHA DE 

ÁGUA 
REGISTO FOTOGRÁFICO DO LOCAL DA LINHA DE ÁGUA COMENTÁRIOS 

TN11 X X 

 

Plataforma interseta linha de água cartografada em 
região de cabeceira e com reduzida a impercetível 

expressão hidrológica em campo (a linha de 
escorrência parece inclusive ser atualmente definida 

por zona de acesso) 

TN19 X -- -- Plataforma interseta apenas área afeta ao DPH 
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N.º DO 
AEROGERADOR 

AFETAÇÃO 
DE DPH 

AFETAÇÃO DE 
LINHA DE 

ÁGUA 
REGISTO FOTOGRÁFICO DO LOCAL DA LINHA DE ÁGUA COMENTÁRIOS 

TN22 X X 

 

Plataforma interseta uma linha de água cartografada 
em região de cabeceira e com reduzida a impercetível 
expressão hidrológica em campo, abrangendo ainda 
uma outra área afeta ao DPH de uma outra linha de 

água cartografada 
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N.º DO 
AEROGERADOR 

AFETAÇÃO 
DE DPH 

AFETAÇÃO DE 
LINHA DE 

ÁGUA 
REGISTO FOTOGRÁFICO DO LOCAL DA LINHA DE ÁGUA COMENTÁRIOS 

TN23 X X 

 

Plataforma interseta uma linha de água cartografada 
em região de cabeceira e com reduzida a impercetível 

expressão hidrológica em campo 
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N.º DO 
AEROGERADOR 

AFETAÇÃO 
DE DPH 

AFETAÇÃO DE 
LINHA DE 

ÁGUA 
REGISTO FOTOGRÁFICO DO LOCAL DA LINHA DE ÁGUA COMENTÁRIOS 

TN24 X X 

 

Plataforma interseta linha de água cartografada em 
região de cabeceira e com reduzida expressão 

hidrológica em campo 

TN29 X -- -- Plataforma interseta apenas área afeta ao DPH 

TN32 X -- -- Plataforma interseta apenas área afeta ao DPH 
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N.º DO 
AEROGERADOR 

AFETAÇÃO 
DE DPH 

AFETAÇÃO DE 
LINHA DE 

ÁGUA 
REGISTO FOTOGRÁFICO DO LOCAL DA LINHA DE ÁGUA COMENTÁRIOS 

TN34 X X 

 

Plataforma interseta uma linha de água cartografada 
em região de cabeceira e com reduzida a impercetível 

expressão hidrológica em campo 
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PARQUE EÓLICO TÂMEGA SUL 

Relativamente aos aerogeradores que compõem o projeto do PETS, e à semelhança do 
descrito para o PETN, na secção 5.6.3.2 do Relatório Síntese revisto (Volume II) a grande 
maioria das ocupações dos aerogeradores correspondem também a regiões de 
cabeceiras de linhas de água ou a afetação unicamente de DPH, conforme quadro 
seguinte. 
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Quadro 5.41 – Afetações de DPH e linhas de água pelas plataformas dos aerogeradores do PETS 

N.º DO 
AEROGERADOR 

AFETAÇÃO 
DE DPH 

AFETAÇÃO DE 
LINHA DE 

ÁGUA 
REGISTO FOTOGRÁFICO DO LOCAL DA LINHA DE ÁGUA COMENTÁRIOS 

TS06 X X 

 

Plataforma interseta linha de água cartografada em 
região de cabeceira e com reduzida expressão 
hidrológica em campo (foto captada a 50 m da 

linha de água, no interior dos limites da 
plataforma) 

TS21 X -- -- Plataforma interseta apenas área afeta ao DPH 

TS27 X -- -- Plataforma interseta apenas área afeta ao DPH 
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N.º DO 
AEROGERADOR 

AFETAÇÃO 
DE DPH 

AFETAÇÃO DE 
LINHA DE 

ÁGUA 
REGISTO FOTOGRÁFICO DO LOCAL DA LINHA DE ÁGUA COMENTÁRIOS 

TS28 X X 

 

Plataforma interseta uma linha de água 
cartografada em região de cabeceira e com 

reduzida a impercetível expressão hidrológica em 
campo 
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N.º DO 
AEROGERADOR 

AFETAÇÃO 
DE DPH 

AFETAÇÃO DE 
LINHA DE 

ÁGUA 
REGISTO FOTOGRÁFICO DO LOCAL DA LINHA DE ÁGUA COMENTÁRIOS 

TS32 X X 

 

Plataforma interseta uma linha de água 
cartografada em região de cabeceira e com 
reduzida expressão hidrológica em campo 

TS34 X -- -- Plataforma interseta apenas área afeta ao DPH 

TS36 X -- -- Plataforma interseta apenas área afeta ao DPH 
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N.º DO 
AEROGERADOR 

AFETAÇÃO 
DE DPH 

AFETAÇÃO DE 
LINHA DE 

ÁGUA 
REGISTO FOTOGRÁFICO DO LOCAL DA LINHA DE ÁGUA COMENTÁRIOS 

TS38 X -- 

 

Plataforma interseta apenas área afeta ao DPH 
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No entanto, no caso dos aerogeradores que compõem o projeto do PETS, após a 
verificação de algumas situações que poderiam configurar linhas de água constituídas 
no terreno e após novo levantamento de campo para confirmação dessas situações, foi 
possível identificar 2 aerogeradores que não se encontravam nestas condições de 
cabeceira, confirmando-se a ocupação de linhas de água em troços já com expressão 
hidrológica e com possível comprometimento da referida linha de água – aerogeradores 
TS19 e TS38 na anterior configuração de projeto, entregue na versão inicial do EIA 
(Anexo IV do presente Aditamento, que remete para as figuras de enquadramento 
hidrográfico originais) e cujo posicionamento agora revisto se apresenta nas figuras 
seguintes. 

 

 

Relocalização do aerogerador TS19 
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Esforço de relocalização do aerogerador TS38 

No caso do aerogerador TS19, a antiga posição previa a ocupação de uma linha de água 
e do DPH associado a uma outra linha de água, tendo-se verificado em campo que a 
referida linha de água apresentava expressão hidrológica no local da interseção (vide 
fotografia seguinte), inclusive com escoamento comprovado. Por este motivo, e com 
vista a garantir o cumprimento do exposto no presente ponto do pedido de elementos, 
é agora proposta no Estudo de Impacte Ambiental uma localização alternativa para este 
aerogerador, devidamente apresentada e avaliada integralmente na nova revisão da 
documentação entregue, assim como a rede de acessos e de média tensão a este 
aerogerador (ver ainda secção 2 do presente documento). De notar que o quadro 
anterior, correspondente à sua versão revista no EIA, já não contempla este aerogerador 
como ponto potencialmente crítico de afetação de linhas de água. 
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Fotografia 1.1 – Linha de água coincidente com plataforma do TS19 

No que se refere ao aerogerador TS38, e pela análise do enquadramento hidrográfico 
apresentado no Anexo IV, verificava-se que a posição anteriormente prevista para esta 
máquina abrangia um troço de linha de água. Face ao verificado, foi realizado novo 
levantamento no terreno e verificou-se a existência de uma possível demarcação no 
terreno correspondente à referida linha de água e existência de escorrência no local, 
ainda que pouco expressiva. Optou-se, de forma conservadora, por proceder à análise 
de viabilidade e apresentação de uma nova alternativa de localização a este 
aerogerador. À semelhança do aerogerador TS19, esta nova localização é também 
apresentada na revisão do projeto e do Estudo de Impacte Ambiental e incluiu a revisão 
da rede de acessos e rede de média tensão anteriormente prevista. Não obstante, este 
aerogerador foi otimizado tanto quanto possível, sendo ainda identificável um 
cruzamento da linha de água e respetivo DPH. Salienta-se a este propósito duas 
situações: 

• Conforme verificado no terreno, e comprovado na fotografia seguinte, embora 
a montante, a linha de água apresenta uma clara demarcação, na zona da 
plataforma o terreno não permite identificar uma clara linha de escorrência ou 
um leito declarado de linha de água. Com efeito, nesta zona, a zona de 
escorrência é indefinida, aparentando inclusive acompanhar um acesso que se 
desenvolve mais a sul. Assim, perde significância a potencial afetação desta linha 
de água demarcada, face à sua real situação no terreno; 
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Fotografia 1.2 – Linha de água, imediatamente a montante da plataforma do TS38 (em cima) 
e na zona da plataforma, onde já não se identifica a sua clara demarcação (em baixo, focando 
a zona de provável escorrência, mas já significativamente a nascente do traçado de linha de 

água na carta militar) 
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• Mais, a interseção com linha de água é ao nível dos taludes de aterro da 
plataforma do aerogerador, e não da plataforma em si. Salienta-se que em fase 
de Projeto de Execução é possível uma otimização de plataformas e respetivos 
taludes de escavação e aterro, que poderá possibilitar a não coincidência com o 
traçado de linha de água cartografado (sem prejuízo da análise anterior). 

Assim, e em suma, foi garantida a apresentação de alternativas de localização para todas 
as posições de plataformas de aerogeradores que englobam o projeto do Complexo 
Eólico do Tâmega e cujas localizações, inicialmente previstas, poderiam comprometer a 
drenagem das linhas de água intersetadas. Para as restantes plataformas previstas com 
o projeto que intersetam linhas de água, foi devidamente comprovado na nova revisão 
do RS que estas afetações, por se localizarem em zonas de cabeceiras de linhas de água 
e em locais onde a linha de água não foi identificada em campo, foram mantidas as 
configurações inicialmente previstas dado que não se afigura que comprometam a 
drenagem e escoamento das referidas linhas de água. 

A única situação que subsiste de cruzamento de linha de água corresponde ao 
aerogerador TS38, passível de otimização em fase de Projeto de Execução, e numa 
situação de indefinição do terreno da linha de água, podendo inclusive estar num 
cenário em que não se altera as condições de escorrência atuais, já fora do traçado de 
linha de água cartografado. 
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2.2.2. Propor alternativa à localização do estaleiro de apoio à obra (próximo da 
subestação, alternativa A do Parque Eólico Tâmega Sul) e a localização 
prevista para a subestação ST400/60.PETS, para fora de áreas integrantes do 
domínio hídrico (leito e faixa marginal com uma distância de 10 metros para 
cada lado da linha que limita o leito). 

Por forma a garantir o devido cumprimento deste ponto, foi proposta uma alternativa 
de localização para o estaleiro de apoio à obra associado à STA.PETS, cujo 
posicionamento agora revisto se apresenta na figura seguinte. 

 

Relocalização do estaleiro da STA.PETS 

Esta nova localização, não integrada em área de domínio público hídrico, apresenta-se 
na cartografia de projeto revista, apresentada no Anexo III do Volume IV – Anexos, bem 
como na cartografia revista de EIA e foi devidamente descrita na revisão da secção 2.4.3 
do Relatório Síntese. A análise ambiental da nova posição foi também devidamente 
atualizada no âmbito dos diferentes descritores do Relatório Síntese do EIA, remetendo-
se ainda para a consulta da secção 2 do presente documento. 
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No que se refere à subestação ST400/60.PETS, a localização do ponto considerado para 
análise deste conjunto de subestações foi devidamente revista por forma a assegurar a 
não afetação de DPH nem a interseção de linhas de água, cujo posicionamento, agora 
revisto, se apresenta na figura seguinte. A sua nova localização é devidamente 
apresentada na nova versão do Relatório Síntese do EIA e a análise ambiental da nova 
posição foi também devidamente atualizada no âmbito dos diferentes descritores do 
RS, remetendo-se ainda para a consulta da secção 2 do presente documento. 

 

Relocalização do ponto indicativo da ST400/60.PETS 
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2.2.3. Apresentar solução alternativa para as localizações do aerogerador TS1 e para 
o acesso ao aerogerador TS29, de modo a evitar a interferência com o 
perímetro de proteção imediata de captações de água, em cumprimento do 
Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro. 

Tal como referido no âmbito da análise realizada no descritor dos Recursos Hídricos 
Subterrâneos (secção 4.6.3 do Relatório Síntese, Volume II), o inventário de captações 
apresentado e considerado no Estudo de Impacte Ambiental compilava informação 
proveniente de duas fontes: 

• por um lado informação disponibilizada pela APA-ARH referente às captações 
para abastecimento público (disponibilizada no âmbito do contacto a entidades 
em formato vetorial) e, 

• por outro lado, informação disponível na cartografia de PDM dos municípios 
abrangidos pelo projeto. 

Apesar de a informação disponibilizada pela APA poder ser considerada como suficiente 
para a caracterização pretendida, e especialmente na fase de desenvolvimento em que 
se encontra o projeto, foi considerado também apropriado considerar as captações 
inventariadas nos PDM com o objetivo de garantir a identificação da totalidade das 
captações potencialmente existentes na área de implantação do projeto e sua 
envolvente. 

Não obstante, e tal como referido, ocorreram situações em que a informação disponível 
na cartografia do município não correspondia às localizações apresentadas pela ARH 
(em formato vetorial) e ainda situações em que eram identificadas mais captações nos 
PDM, como sendo para abastecimento público, do que as registadas pela ARH. De toda 
forma, optou-se pela representação cartográfica (apresentada novamente no Anexo V 
do presente documento, na sua versão original) e identificação das captações 
provenientes de ambas as fontes e, no âmbito das medidas de minimização previstas 
para Projeto de Execução, recomendou-se um levantamento em campo exaustivo das 
captações “com o objetivo de averiguar as corretas localizações das captações de água 
inventariadas, tanto para consumo privado como para consumo humano” (medida 
RH3). 

Face à solicitação agora apresentada, a qual se considerou poder ser unicamente 
resolvida em sede de Projeto de Execução do Projeto, foi feito um levantamento de 
campo específico por forma a apurar a existência ou não das captações abrangidas pelos 
aerogeradores TS1 e TS29 e foi ainda reforçado o contacto com a Câmara Municipal de 
Ribeira de Pena, com o objetivo de validar as posições das captações cujos perímetros 
de proteção imediata abrangiam o aerogerador TS1 e verificar a sua atual utilização 
como captações para abastecimento público. A referida comunicação pode ser 
consultada no Anexo I do Volume IV – Anexos e também no Anexo VI do presente 
documento. 
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No que se refere ao perímetro de proteção imediata associada à captação cartografada 
como PDM – RP6 (na versão anterior do DESENHO 14.2 do Volume III – Peças 
Desenhadas, Anexo V do presente documento), localizada junto ao aerogerador TS1 e 
cujo perímetro de proteção imediata, considerado de forma conservativa para a análise, 
intersetava a plataforma do aerogerador, foi solicitada, junto da Câmara Municipal de 
Ribeira de Pena, a confirmação da existência da captação e da sua utilização como 
captação para abastecimento público. Após o pedido de informação, os serviços da 
Câmara Municipal forneceram em formato editável o local da referida captação (assim 
como a correta localização de uma outra captação nas imediações), tendo-se verificado 
que a captação em questão coincide com a plataforma do aerogerador TS1, ou seja, 
numa posição bastante distante daquela identificada no PDM e que foi analisada na 
versão anterior do Estudo de Impacte Ambiental. 

Face ao exposto, e apesar de não se ter verificado em campo a existência da referida 
captação, a posição do aerogerador foi devidamente ajustada com vista a garantir a não 
afetação da captação e respetivo perímetro de proteção imediata. A nova posição da 
plataforma do aerogerador (ver figura seguinte), assim como a rede de acessos e rede 
de média tensão a este associadas, foram incluídas na mais recente versão do Projeto, 
e devidamente avaliada no âmbito dos vários descritores do Estudo de Impacte 
Ambiental. De referir que na cartografia do inventário de captações (DESENHO 14.2 do 
Volume III – Peças Desenhadas) foram devidamente excluídas as posições originalmente 
apresentadas para as referidas captações e atualizadas para as posições corretas, 
indicadas pela Câmara Municipal, com um sinal de (*) na sua legenda. 
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Relocalização do aerogerador TS01 

No que se refere às captações inventariadas junto ao acesso ao aerogerador TS29, e 
através da análise da cartografia originalmente apresentada (Anexo V do presente 
documento), verificava-se a existência de duas captações próximas cujos perímetros de 
proteção imediata eram abrangidos pela área afeta à implantação do acesso. Uma das 
captações vinha identificada no PDM de Ribeira de Pena e uma outra foi fornecida pela 
APA-ARH, pelo que foi visitado o local e apurado que a real localização da captação 
correspondia à localização enviada pela APA-ARH. Assim, foi removida do inventário a 
captação PDM-RP5 e considerada apenas a captação “Bustelo” fornecida pela APA-ARH.  

No entanto, pelo facto de o novo acesso a construir continuar a abranger o perímetro 
de proteção imediata da captação identificada, propõe-se na nova versão do Projeto a 
beneficiação de um acesso atualmente existente, e que integra a rede de acessos da 
fase de construção do projeto do SET, e a relocalização do aerogerador para a atual área 
de estaleiro do SET. 
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Com esta alteração revela-se possível a não construção de um novo acesso, utilizando 
um já existente e procedendo apenas à beneficiação do mesmo, e ainda à não 
intervenção de uma nova área para a implantação do aerogerador TS29 dado que a sua 
nova implantação se preconiza em área já intervencionada pelo SET durante a fase de 
construção. De referir que foi devidamente comprovada a viabilidade técnica e de 
cronograma subjacente à ocupação da área de estaleiro do SET. 

 

 

Relocalização do aerogerador TS29 

A nova localização deste aerogerador e acesso foram devidamente integrados na revisão 
do Estudo de Impacte Ambiental, garantido a sua plena análise nos diversos descritores, 
sendo resumidamente apresentada no capítulo 2 do presente aditamento. 
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1.4 CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL E AVALIAÇÃO DE IMPACTES – PAISAGEM 

(PONTO 2.3 DO PEDIDO) 

2.3.1. Reconfigurar a Área de Estudo considerando outros raios, neste caso com 
adoção de uma solução mista, 5 km para os aerogeradores e 3 km para as 
linhas elétricas. Deve ainda ser feita uma divisão da área de estudo em duas: 
Tâmega Norte e Tâmega Sul. Entre as diferentes componentes do projeto, 
entre Tâmega Norte e Tâmega Sul, verifica-se que a distância entre os 
corredores das linhas se situa em cerca de 6 km e entre aerogeradores situa-
se nos 11 km, pelo que, a separação de áreas assegura a avaliação do projeto. 
Deve ser assegurada a Escala 1:25 000 e apenas no limite, usar como recurso 
a Carta Militar à Escala 1: 50 000. No caso das bacias visuais todas devem ser 
apresentadas à Escala 1:25 000. 

A Cartografia correspondente foi revista integralmente de acordo com o solicitado e 
pode ser consultada nos Desenhos 18 a 25 do Volume III do EIA-Peças Desenhadas.  

 

2.3.2. Reformular a cartografia apresentada, em que, nas duas áreas de estudo - 
Tâmega Norte e Tâmega Sul, conste a representação gráfica dos limites das 
áreas associadas:  
- Parque Nacional Peneda-Gerês, se aplicável.  
- Limites das áreas que definem os geossítios dos quais se destaca o Geossítio 
Toco-Soutinho, se aplicável.  
 - Região do Barroso, constituída pelos concelhos de Boticas e Montalegre, 
enquanto Património Agrícola Mundial da FAO (Sistemas Importantes do 
Património Agrícola Mundial (Globally Important Agricultural Heritage 
Systems - GIAHS).  
- Reserva Biosfera Gerês Xurês.  
- Parque Natural do Alvão. 

A Cartografia correspondente foi revista integralmente de acordo com o solicitado e 
pode ser consultada nos Desenhos 18 a 25 do Volume III do EIA-Peças Desenhadas.  

 

2.3.3. Apresentar a Carta de Unidades e Subunidades de Paisagem de acordo com a 
reconfiguração das áreas de estudo. No espaço previsto para a legenda, ou 
noutro que não impeça a leitura da carta, deve constar o excerto tal como 
ilustrado na Figura 4.66 (página 726, Relatório Síntese). 

A Cartografia correspondente foi revista integralmente de acordo com o solicitado e 
pode ser consultada no Desenho 18 – Carta de Unidades de Paisagem, do Volume III do 
EIA-Peças Desenhadas.  
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2.3.4. No âmbito da reconfiguração das áreas de estudo, apresentar a Carta de 
Qualidade Visual da Paisagem, diferenciando graficamente os diversos locais 
considerados como relevantes que constam na legenda da carta a substituir, 
sobretudo, dos geossítios existentes nas duas áreas de estudo. 

A Cartografia correspondente foi revista integralmente de acordo com o solicitado e 
pode ser consultada no Desenho 23 – Carta de Qualidade Visual da Paisagem, do Volume 
III do EIA-Peças Desenhadas.  

 

2.3.5. Apresentar a quantificação (em ha) das áreas das classes de Qualidade Visual 
consideradas, sugerindo-se que a sua apresentação seja realizada em quadro, 
tal como apresentado no Quadro 4.135 (página 747, Relatório Síntese). 

Foram novamente quantificadas as áreas incluídas em cada classe de qualidade para a 
nova área de estudo, na secção 4.13.5 do Relatório Síntese revisto (Volume II) 
apresentando-se os valores finais no quadro seguinte. 

Quadro 4.137 – Quantificação da Qualidade Visual na área de estudo e intervenção 

ÁREA DE ESTUDO 
QUALIDADE VISUAL 

TOTAL 
Muito Reduzida Reduzida Moderada Elevada Muito Elevada 

ÁREA (ha) 554 1.312 25.304 27.105 9.405 63.680 

% 1 2 40 42 15 100 

 
 

2.3.6. Apresentar e explicar os parâmetros utilizados para a definição das Classes de 
Qualidade Visual. A valoração/ponderação deve ser apresentada em quadro. 
A metodologia deve estar claramente explanada e justificada de modo a 
permitir uma melhor avaliação. 

A metodologia foi complementada, explicitando os diferentes parâmetros utilizados na 
elaboração da Carta de Qualidade Visual e respetiva ponderação, na secção 4.13.1 do 
Relatório Síntese revisto (Volume II), apresentando-se a valoração utilizada no quadro 
seguinte. 

De referir ainda que as bacias visuais foram geradas tendo em conta toda a área 
edificada das povoações, a área envolvente aos pontos de interesse e a extensão total 
dos traçados das vias rodoviárias integradas na área de estudo. Todas as bacias geradas 
contribuem de forma ponderada para o cálculo da frequência de visibilidades, base da 
carta de Absorção Visual. De referir que não se utiliza uma métrica de pontos de 
observação associado às vias, uma vez que se gera a bacia da totalidade de cada uma 
das vias consideradas na área de estudo, posteriormente ponderadas consoante a sua 
importância no contexto da paisagem em análise. 
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Quadro 4.134 – Parâmetros utilizados na cartografia de Qualidade Visual 

PARÂMETRO CLASSES/TIPOS VALORAÇÃO 

Hipsometria 

< 300 m 3 

300 a 400 e 800 a 1000 2 

400 a 800 1 

> 1000 m 3 

Exposições 
Norte e plano 1 

Este 2 

Sul e Oeste 3 

Ocupação do solo 

Indústria, rede viária, pedreiras, 
lixeiras, sucatas (intrusões 

visuais) 
1 

Floresta de produção 
monoespecífica de eucalipto 

2 

Floresta de invasoras 2 

Tecido urbano 3 

Matos pobres 3 

Sistemas agrícolas intensivos 3 

Floresta de produção de 
pinheiro-bravo 

3 

Mosaicos agrícolas tradicionais e 
associados a sebes vivas 

4 

Cursos e planos de água artificiais 4 

Afloramentos rochosos 4/5 

Florestas autóctones 5 

Cursos e planos de água naturais 5 

Valores 

Naturais/paisagísticos 

ausentes 1 

Reserva da Biosfera Gerês 3 

Parque Natural do Alvão 3 

SIC/ZEC e IBA Alvão Marão 3 

 
 

2.3.7. No âmbito da reconfiguração das áreas de estudo, apresentar a Carta de 
Capacidade de Absorção Visual. 

A cartografia foi revista de acordo com o solicitado e apresenta-se no DESENHO 22 
(Carta de Absorção Visual da Paisagem) do Volume III – Peças Desenhadas. 
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2.3.8. No âmbito da reconfiguração da Área de Estudo, apresentar a quantificação 
(em ha), das áreas das classes do parâmetro “Capacidade de Absorção Visual” 
consideradas, sugerindo-se que a sua apresentação seja realizada em quadro, 
tal como apresentado no Quadro 4.136 (página 748, Relatório Síntese). 

Foram novamente quantificadas as áreas incluídas em cada classe de absorção para a 
nova área de estudo na secção 4.13.5 do Relatório Síntese revisto (Volume II), 
apresentando-se os valores finais no quadro seguinte. 

Quadro 4.138 – Quantificação da Absorção Visual na área de estudo e intervenção 

ÁREA DE ESTUDO 
ABSORÇÃO VISUAL 

TOTAL 
Reduzida Moderada Elevada 

ÁREA (ha) 11.385 44.315 7.980 63.680 

% 18 70 12 100 

 
 

2.3.9. Apresentar e explicar os parâmetros utilizados para a definição das 
ponderações/pesos considerados para Observadores Permanentes e 
Observadores Temporários. No que se refere às povoações devem ser 
apresentados os intervalos de separação de classes entre o número de 
Observadores Permanentes considerados para cada classe. A 
valoração/ponderação deve ser apresentada em quadro. A metodologia deve 
estar claramente explanada e justificada. 

A metodologia foi complementada explicitando os diferentes parâmetros utilizados na 
elaboração da Carta de Absorção Visual e respetiva ponderação, na secção 4.13.1 do 
Relatório Síntese revisto (Volume II), apresentando-se a valoração utilizada no quadro 
seguinte. 

De referir ainda que as bacias visuais foram geradas tendo em conta toda a área 
edificada das povoações, a área envolvente aos pontos de interesse e a extensão total 
dos traçados das vias rodoviárias integradas na área de estudo. Todas as bacias geradas 
contribuem de forma ponderada para o cálculo da frequência de visibilidades, base da 
carta de Absorção Visual. Refere-se que não se utiliza uma métrica de pontos de 
observação associado às vias, uma vez que se gera a bacia da totalidade de cada uma 
das vias consideradas na área de estudo, posteriormente ponderadas consoante a sua 
importância no contexto da paisagem em análise. 
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Quadro 4.135 – Ponderação dos focos de observadores no cálculo da frequência de 
visibilidades 

FOCOS DE OBSERVADORES VALOR DE PONDERAÇÃO 

Focos de observadores permanentes 

Povoações 

Muito Grande 

Mais de 1000 habitantes 
4 

Grande 

500 a 1000 habitantes 
3 

Média 

100 a 500 habitantes 
2 

Reduzida 

Menos de 100 habitantes 
1 

Focos de observadores temporários 

Pontos de interesse 2 

Vias 

Autoestradas e Itinerários complementares 1 

Nacionais 3 

Estradas e caminhos municipais 2 

 
 

2.3.10. No âmbito da reconfiguração das áreas de estudo, apresentar a Carta de 
Sensibilidade Visual. 

A cartografia foi revista de acordo com o solicitado apresentando-se no DESENHO 24 
(Carta de Sensibilidade Visual da Paisagem) do Volume III – Peças Desenhadas. 

 

2.3.11. No âmbito da reconfiguração da área de estudo, apresentar a quantificação 
(em ha), das áreas das classes do parâmetro “Sensibilidade Visual" 
consideradas, sugerindo-se que a sua apresentação seja realizada em quadro, 
tal como apresentado no Quadro 4.137 (página 749, Relatório Síntese). 

Foram novamente quantificadas as áreas incluídas em cada classe de sensibilidade para 
a nova área de estudo, na secção 4.13.5 do Relatório Síntese revisto (Volume II), 
apresentando-se os valores finais no quadro seguinte.  

Quadro 4.139 – Quantificação da Sensibilidade Visual na área de estudo e intervenção 

ÁREA DE ESTUDO 
SENSIBILIDADE VISUAL 

TOTAL 
Reduzida Moderada Elevada 

ÁREA (ha) 4.205 28.670 30.805 63.680 

% 7 45 48 100 
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2.3.12. Apresentar a caracterização e uma sistematização clara dos Impactes 
Estruturais associados a cada uma das plataformas dos aerogeradores 
propostos no que se refere a três parâmetros (de forma separada): 
desmatação; desflorestação e alteração da morfologia natural do terreno. A 
par dessa caracterização e avaliação (com todos os parâmetros previstos na 
legislação) deve ser apresentada, em quadro, a hierarquia dos que traduzem 
um impacte mais significativo. 

Foram sistematizados e caracterizados os impactes estruturais associados a cada uma 
das plataformas dos aerogeradores, na secção 5.13.3 e 5.13.4 do Relatório Síntese 
revisto (Volume II), apresentando-se nos quadros seguintes a respetiva análise por 
parque eólico. 

No que se refere à aferição da hierarquia dos aerogeradores, esta apresenta-se em 
conjugação com os demais fatores analisados na seção 5.13.4 do Relatório Síntese 
revisto (Volume II), 

Quadro 5.81– Análise dos impactes associados à desmatação, desflorestação e alteração da 
morfologia do terreno (PETN) 

Áreas 

Alterações decorrentes da implantação dos aerogeradores 

Desmatação Desflorestação 
Alteração da morfologia natural do 

terreno 

TN1 
Interferência com área agrícola, matos e 
floresta de coníferas – impacte estrutural de 
magnitude moderada e significativo 

Declives entre 12% e 30%, 
implicando alterações com 
relevância na morfologia do terreno - 
impacte estrutural de magnitude 
moderada e significativo, 
minimizável pelas ações previstas no 
PRAI 

TN2 

Interferência com área dominada por matos, 
com algumas manchas arbóreas residuais – 
impacte estrutural de magnitude reduzida a 
moderada, mas pouco significativo, dada a 
desflorestação pontual 

Declives na generalidade inferiores a 
12%, interferência pontual com uma 
área de pendentes com cerca de 20% 
- impacte estrutural de magnitude 
reduzida a moderada, mas pouco 
significativo, sobretudo após ações 
previstas no âmbito do PRAI. 

TN3 

Interferência com área 
dominada por arrelvados, 
com algumas manchas de 
matos residuais – impacte 
estrutural de magnitude 
reduzida e pouco 
significativo 

Sem 
necessidade de 
desflorestação 

Declives inferiores a 12%, implicando 
alterações pouco relevantes na 
morfologia do terreno - impacte 
estrutural de magnitude reduzida e 
pouco significativo. Área recuperada 
pelo PRAI. 
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Áreas 

Alterações decorrentes da implantação dos aerogeradores 

Desmatação Desflorestação 
Alteração da morfologia natural do 

terreno 

TN4 

Interferência com área 
dominada por arrelvados, 
com algumas manchas de 
matos residuais – impacte 
estrutural de magnitude 
reduzida e pouco 
significativo 

Sem 
necessidade de 
desflorestação 

Declives na generalidade inferiores a 
12%, interferência pontual com uma 
área de pendentes com cerca de 20% 
- impacte estrutural de magnitude 
reduzida a moderada, mas pouco 
significativo, sobretudo após ações 
previstas no âmbito do PRAI. 

TN5 

Interferência com área 
dominada por arrelvados, 
com algumas manchas de 
matos residuais – impacte 
estrutural de magnitude 
reduzida e pouco 
significativo 

Sem 
necessidade de 
desflorestação 

Declives entre 12% e 30%, 
implicando alterações com 
relevância na morfologia do terreno - 
impacte estrutural de magnitude 
moderada e significativo, 
minimizável pelas ações previstas no 
PRAI 

TN6 

Interferência com área 
dominada por arrelvados, 
com algumas manchas de 
matos residuais – impacte 
estrutural de magnitude 
reduzida e pouco 
significativo 

Sem 
necessidade de 
desflorestação 

Declives inferiores a 12%, implicando 
alterações pouco relevantes na 
morfologia do terreno - impacte 
estrutural de magnitude reduzida e 
pouco significativo. Área recuperada 
pelo PRAI. 

TN7 

Interferência com área dominada por 
arrelvados e mancha pouco expressiva de 
floresta de produção – impacte estrutural de 
magnitude reduzida e pouco significativo, 
sobretudo tendo em conta que a 
desflorestação é uma ação frequente na área. 

Declives entre 6% e 20%, implicando 
alterações com relevância na 
morfologia do terreno - impacte 
estrutural de magnitude reduzida a 
moderada e pouco significativo a 
significativo, minimizável pelas ações 
previstas no PRAI 

TN8 

Interferência com floresta de produção – 
impacte estrutural de magnitude reduzida a 
moderada, mas pouco significativo, tendo em 
conta que a desflorestação é uma ação 
frequente na área. 

Declives inferiores a 12%, implicando 
alterações pouco relevantes na 
morfologia do terreno - impacte 
estrutural de magnitude reduzida e 
pouco significativo. Área recuperada 
pelo PRAI. 

TN9 

Interferência com área dominada por matos e 
mancha pouco expressiva de floresta de 
produção – impacte estrutural de magnitude 
reduzida e pouco significativo, sobretudo 
tendo em conta que a desflorestação é uma 
ação frequente na área. 

Declives na generalidade inferiores a 
12%, interferência pontual com uma 
área de pendentes com cerca de 20% 
- impacte estrutural de magnitude 
reduzida a moderada, mas pouco 
significativo, sobretudo após ações 
previstas no âmbito do PRAI. 

TN10 
Interferência com floresta de produção – 
impacte estrutural de magnitude reduzida a 
moderada, mas pouco significativo, tendo em 
conta que a desflorestação é uma ação 
frequente na área. 

Declives inferiores a 12%, implicando 
alterações pouco relevantes na 
morfologia do terreno - impacte 
estrutural de magnitude reduzida e 
pouco significativo. Área recuperada 
pelo PRAI. 

TN11 

TN12 
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Áreas 

Alterações decorrentes da implantação dos aerogeradores 

Desmatação Desflorestação 
Alteração da morfologia natural do 

terreno 

TN13 

Interferência com floresta de produção e 
matos – impacte estrutural de magnitude 
reduzida a moderada, mas pouco 
significativo, tendo em conta que a 
desflorestação é uma ação frequente na área. 

Declives entre 12% e 30%, 
implicando alterações com 
relevância na morfologia do terreno - 
impacte estrutural de magnitude 
moderada e significativo, 
minimizável pelas ações previstas no 
PRAI 

TN14 

Interferência com área dominada por 
arrelvados, com algumas manchas arbóreas 
(coníferas) residuais – impacte estrutural de 
magnitude reduzida a moderada, mas pouco 
significativo, dada a desflorestação pontual 

Declives na generalidade inferiores a 
12%, interferência pontual com uma 
área de pendentes com cerca de 20% 
- impacte estrutural de magnitude 
reduzida a moderada, mas pouco 
significativo, sobretudo após ações 
previstas no âmbito do PRAI. 

TN15 

Interferência com área 
dominada por arrelvados, 
com algumas manchas de 
matos residuais – impacte 
estrutural de magnitude 
reduzida e pouco 
significativo 

Sem 
necessidade de 
desflorestação 

Declives entre 6% e 20%, implicando 
alterações com relevância na 
morfologia do terreno - impacte 
estrutural de magnitude reduzida a 
moderada e pouco significativo a 
significativo, minimizável pelas ações 
previstas no PRAI 

TN16 

Interferência com área partilhada por 
arrelvados, matos e floresta de coníferas – 
impacte estrutural de magnitude reduzida a 
moderada, mas pouco significativo, dada a 
desflorestação pontual 

TN17 

Interferência com área 
dominada por matos baixos 
– impacte estrutural de 
magnitude reduzida e 
pouco significativo 

Sem 
necessidade de 
desflorestação 

Declives entre 12% e 30%, 
implicando alterações com 
relevância na morfologia do terreno - 
impacte estrutural de magnitude 
moderada e significativo, 
minimizável pelas ações previstas no 
PRAI 

TN18 

Interferência com área 
partilhada por arrelvados e 
matos baixos – impacte 
estrutural de magnitude 
reduzida e pouco 
significativo 

Sem 
necessidade de 
desflorestação 

Declives entre 6% e 20%, implicando 
alterações com relevância na 
morfologia do terreno - impacte 
estrutural de magnitude reduzida a 
moderada e pouco significativo a 
significativo, minimizável pelas ações 
previstas no PRAI 

TN19 

Interferência com área 
partilhada por arrelvados e 
matos baixos – impacte 
estrutural de magnitude 
reduzida e pouco 
significativo 

Sem 
necessidade de 
desflorestação 

Declives na generalidade inferiores a 
12%, interferência pontual com uma 
área de pendentes com cerca de 20% 
- impacte estrutural de magnitude 
reduzida a moderada, mas pouco 
significativo, sobretudo após ações 
previstas no âmbito do PRAI. 
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Áreas 

Alterações decorrentes da implantação dos aerogeradores 

Desmatação Desflorestação 
Alteração da morfologia natural do 

terreno 

TN20 

Interferência com área 
dominada por arrelvados – 
impacte estrutural de 
magnitude reduzida e 
pouco significativo 

Sem 
necessidade de 
desflorestação 

Declives entre 6% e 20%, implicando 
alterações com relevância na 
morfologia do terreno - impacte 
estrutural de magnitude reduzida a 
moderada e pouco significativo a 
significativo, minimizável pelas ações 
previstas no PRAI TN21 

Interferência com área 
partilhada por arrelvados e 
afloramentos rochosos – 
impacte estrutural de 
magnitude elevada e 
significativo 

Sem 
necessidade de 
desflorestação 

TN22 

Interferência com área 
partilhada por matos e 
afloramentos rochosos – 
impacte estrutural de 
magnitude elevada e 
significativo 

Sem 
necessidade de 
desflorestação 

Declives inferiores a 12%, implicando 
alterações pouco relevantes na 
morfologia do terreno - impacte 
estrutural de magnitude reduzida e 
pouco significativo. Área recuperada 
pelo PRAI. 

TN23 

Interferência com área 
dominada por arrelvados, 
com matos baixos residuais 
– impacte estrutural de 
magnitude reduzida e 
pouco significativo 

Sem 
necessidade de 
desflorestação 

Declives entre 12% e 30%, 
implicando alterações com 
relevância na morfologia do terreno - 
impacte estrutural de magnitude 
moderada e significativo, 
minimizável pelas ações previstas no 
PRAI 

TN24 

Interferência com área 
dominada por arrelvados, 
com matos baixos residuais 
– impacte estrutural de 
magnitude reduzida e 
pouco significativo 

Sem 
necessidade de 
desflorestação 

Declives entre 6% e 20%, implicando 
alterações com relevância na 
morfologia do terreno - impacte 
estrutural de magnitude reduzida a 
moderada e pouco significativo a 
significativo, minimizável pelas ações 
previstas no PRAI 

TN25 

Interferência com área partilhada por 
arrelvados, matos e floresta de bétulas – 
impacte estrutural de magnitude reduzida a 
moderada e significativo, dada a 
desflorestação numa área na qual a ação é 
pouco frequente 

Declives inferiores a 12%, implicando 
alterações pouco relevantes na 
morfologia do terreno - impacte 
estrutural de magnitude reduzida e 
pouco significativo. Área recuperada 
pelo PRAI. 

TN26 

Interferência com área dominada por 
arrelvados, com mancha arbórea residual – 
impacte estrutural de magnitude reduzida a 
moderada, mas pouco significativo, dada a 
desflorestação pontual 

Declives entre 6% e 20%, implicando 
alterações com relevância na 
morfologia do terreno - impacte 
estrutural de magnitude reduzida a 
moderada e pouco significativo a 
significativo, minimizável pelas ações 
previstas no PRAI 

TN27 
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Áreas 

Alterações decorrentes da implantação dos aerogeradores 

Desmatação Desflorestação 
Alteração da morfologia natural do 

terreno 

TN28 

Interferência com área 
dominada por arrelvados, 
com matos baixos residuais 
– impacte estrutural de 
magnitude reduzida e 
pouco significativo 

Sem 
necessidade de 
desflorestação 

Declives entre 6% e 20%, implicando 
alterações com relevância na 
morfologia do terreno - impacte 
estrutural de magnitude reduzida a 
moderada e pouco significativo a 
significativo, minimizável pelas ações 
previstas no PRAI TN29 

Interferência com área 
dominada por matos baixos 
– impacte estrutural de 
magnitude reduzida e 
pouco significativo 

Sem 
necessidade de 
desflorestação 

TN30 Interferência com área 
partilhada por arrelvados e 
matos baixos residuais – 
impacte estrutural de 
magnitude reduzida e 
pouco significativo 

Sem 
necessidade de 
desflorestação 

Declives inferiores a 12%, implicando 
alterações pouco relevantes na 
morfologia do terreno - impacte 
estrutural de magnitude reduzida e 
pouco significativo. Área recuperada 
pelo PRAI. 

TN31 

TN32 

Interferência com área 
dominada por arrelvados – 
impacte estrutural de 
magnitude reduzida e 
pouco significativo 

Sem 
necessidade de 
desflorestação 

Declives na generalidade inferiores a 
12%, interferência pontual com uma 
área de pendentes com cerca de 20% 
- impacte estrutural de magnitude 
reduzida a moderada, mas pouco 
significativo, sobretudo após ações 
previstas no âmbito do PRAI. 

TN33 

Interferência com área partilhada por 
arrelvados, matos e floresta de bétulas – 
impacte estrutural de magnitude reduzida a 
moderada e significativo, dada a 
desflorestação numa área na qual a ação é 
pouco frequente 

Declives entre 6% e 20%, implicando 
alterações com relevância na 
morfologia do terreno - impacte 
estrutural de magnitude reduzida a 
moderada e pouco significativo a 
significativo, minimizável pelas ações 
previstas no PRAI 

TN34 

Interferência com área 
dominada por arrelvados, 
matos e áreas 
artificializadas, com matos 
baixos residuais – impacte 
estrutural de magnitude 
reduzida e pouco 
significativo 

Sem 
necessidade de 
desflorestação 

Declives na generalidade inferiores a 
12%, interferência pontual com uma 
área de pendentes com cerca de 20% 
- impacte estrutural de magnitude 
reduzida a moderada, mas pouco 
significativo, sobretudo após ações 
previstas no âmbito do PRAI. 
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Quadro 5.82– Análise dos impactes associados à desmatação, desflorestação e alteração da 
morfologia do terreno (PETS) 

Áreas 

Alterações decorrentes da implantação dos aerogeradores 

Desmatação Desflorestação 
Alteração da morfologia natural do 

terreno 

TS1 
Interferência com área 
dominada por arrelvados 
– impacte estrutural de 
magnitude reduzida e 
pouco significativo 

Sem 
necessidade de 
desflorestação 

Declives entre 12% e 30%, implicando 
alterações com relevância na 
morfologia do terreno - impacte 
estrutural de magnitude moderada e 
significativo, minimizável pelas ações 
previstas no PRAI 

TS2 

TS3 

Interferência com área 
dominada por arrelvados, 
com mancha de matos 
baixos residual – impacte 
estrutural de magnitude 
reduzida e pouco 
significativo 

Sem 
necessidade de 
desflorestação 

Declives entre 6% e 20%, implicando 
alterações com relevância na 
morfologia do terreno - impacte 
estrutural de magnitude reduzida a 
moderada e pouco significativo a 
significativo, minimizável pelas ações 
previstas no PRAI 

TS4 

Interferência com área 
dominada por arrelvados, 
com mancha de matos 
baixos residual – impacte 
estrutural de magnitude 
reduzida e pouco 
significativo 

Sem 
necessidade de 
desflorestação 

Declives inferiores a 12%, implicando 
alterações pouco relevantes na 
morfologia do terreno - impacte 
estrutural de magnitude reduzida e 
pouco significativo. Área recuperada 
pelo PRAI. 

TS5 

Interferência com área 
dominada por arrelvados, 
com mancha de matos 
baixos residual – impacte 
estrutural de magnitude 
reduzida e pouco 
significativo 

Sem 
necessidade de 
desflorestação 

Declives entre 6% e 20%, implicando 
alterações com relevância na 
morfologia do terreno - impacte 
estrutural de magnitude reduzida a 
moderada e pouco significativo a 
significativo, minimizável pelas ações 
previstas no PRAI 

TS6 

Interferência com área 
dominada por arrelvados, 
com mancha de matos 
baixos residual – impacte 
estrutural de magnitude 
reduzida e pouco 
significativo 

Sem 
necessidade de 
desflorestação 

Declives na generalidade inferiores a 
12%, interferência pontual com uma 
área de pendentes com cerca de 20% - 
impacte estrutural de magnitude 
reduzida a moderada, mas pouco 
significativo, sobretudo após ações 
previstas no âmbito do PRAI. 

TS7 

Interferência com área 
dominada por arrelvados 
– impacte estrutural de 
magnitude reduzida e 
pouco significativo 

Sem 
necessidade de 
desflorestação 
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Áreas 

Alterações decorrentes da implantação dos aerogeradores 

Desmatação Desflorestação 
Alteração da morfologia natural do 

terreno 

TS8 

Interferência com área 
dominada por arrelvados, 
com mancha de matos 
baixos residual e afetação 
de afloramentos rochosos 
– impacte estrutural de 
magnitude moderada a 
elevada e significativo a 
muito significativo 

Sem 
necessidade de 
desflorestação 

Declives inferiores a 12%, implicando 
alterações pouco relevantes na 
morfologia do terreno - impacte 
estrutural de magnitude reduzida e 
pouco significativo. Área recuperada 
pelo PRAI. 

TS9 

Interferência com área 
dominada por arrelvados 
– impacte estrutural de 
magnitude reduzida e 
pouco significativo 

Sem 
necessidade de 
desflorestação 

TS10 

Interferência com área 
dominada por arrelvados 
– impacte estrutural de 
magnitude reduzida e 
pouco significativo 

Sem 
necessidade de 
desflorestação 

Declives entre 6% e 20%, implicando 
alterações com relevância na 
morfologia do terreno - impacte 
estrutural de magnitude reduzida a 
moderada e pouco significativo a 
significativo, minimizável pelas ações 
previstas no PRAI 

TS11 

Interferência com área 
dominada por arrelvados 
– impacte estrutural de 
magnitude reduzida e 
pouco significativo 

Sem 
necessidade de 
desflorestação 

Declives inferiores a 12%, implicando 
alterações pouco relevantes na 
morfologia do terreno - impacte 
estrutural de magnitude reduzida e 
pouco significativo. Área recuperada 
pelo PRAI. 

TS12 

Interferência com área 
dominada por arrelvados 
– impacte estrutural de 
magnitude reduzida e 
pouco significativo 

Sem 
necessidade de 
desflorestação 

Declives entre 6% e 20%, implicando 
alterações com relevância na 
morfologia do terreno - impacte 
estrutural de magnitude reduzida a 
moderada e pouco significativo a 
significativo, minimizável pelas ações 
previstas no PRAI 

TS13 

Interferência com área 
dominada por arrelvados, 
com mancha de matos 
baixos residual – impacte 
estrutural de magnitude 
reduzida e pouco 
significativo 

Sem 
necessidade de 
desflorestação 

Declives entre 12% e 30%, implicando 
alterações com relevância na 
morfologia do terreno - impacte 
estrutural de magnitude moderada e 
significativo, minimizável pelas ações 
previstas no PRAI 

TS14 

Interferência com área 
dominada por arrelvados 
– impacte estrutural de 
magnitude reduzida e 
pouco significativo 

Sem 
necessidade de 
desflorestação 
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Áreas 

Alterações decorrentes da implantação dos aerogeradores 

Desmatação Desflorestação 
Alteração da morfologia natural do 

terreno 

TS15 

Interferência com área 
dominada por arrelvados, 
com mancha de matos 
baixos residual e afetação 
de afloramentos rochosos 
– impacte estrutural de 
magnitude moderada a 
elevada e significativo a 
muito significativo 

Sem 
necessidade de 
desflorestação 

Declives na generalidade inferiores a 
12%, interferência pontual com uma 
área de pendentes com cerca de 20% - 
impacte estrutural de magnitude 
reduzida a moderada, mas pouco 
significativo, sobretudo após ações 
previstas no âmbito do PRAI. 

TS16 

Interferência com área 
dominada por arrelvados, 
com mancha de matos 
baixos residual – impacte 
estrutural de magnitude 
reduzida e pouco 
significativo 

Sem 
necessidade de 
desflorestação 

Declives entre 12% e 30%, implicando 
alterações com relevância na 
morfologia do terreno - impacte 
estrutural de magnitude moderada e 
significativo, minimizável pelas ações 
previstas no PRAI 

TS17 

Interferência com área 
dominada por arrelvados 
– impacte estrutural de 
magnitude reduzida e 
pouco significativo 

Sem 
necessidade de 
desflorestação 

TS18 

Interferência com área 
partilhada por matos 
baixos e afloramentos 
rochosos – impacte 
estrutural de magnitude 
moderada a elevada e 
significativo a muito 
significativo 

Sem 
necessidade de 
desflorestação 

TS19 Interferência com área 
dominada por matos 
baixos – impacte 
estrutural de magnitude 
reduzida e pouco 
significativo 

Sem 
necessidade de 
desflorestação 

Declives inferiores a 12%, implicando 
alterações pouco relevantes na 
morfologia do terreno - impacte 
estrutural de magnitude reduzida e 
pouco significativo. Área recuperada 
pelo PRAI. 

TS20 

TS21 

Interferência com área 
dominada por matos 
baixos, interferência com 
mancha arbórea residual 
(coníferas) – impacte 
estrutural de magnitude 
reduzida e pouco 
significativo 

Sem 
necessidade de 
desflorestação 
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Áreas 

Alterações decorrentes da implantação dos aerogeradores 

Desmatação Desflorestação 
Alteração da morfologia natural do 

terreno 

TS22 

Interferência com área 
dominada por matos, 
com mancha de 
arrelvados residual – 
impacte estrutural de 
magnitude reduzida e 
pouco significativo 

Sem 
necessidade de 
desflorestação 

TS23 

Interferência com área 
dominada por matos 
baixos – impacte 
estrutural de magnitude 
reduzida e pouco 
significativo 

Sem 
necessidade de 
desflorestação 

Declives entre 12% e 30%, implicando 
alterações com relevância na 
morfologia do terreno - impacte 
estrutural de magnitude moderada e 
significativo, minimizável pelas ações 
previstas no PRAI 

TS24 

Interferência com área 
dominada por arrelvados 
– impacte estrutural de 
magnitude reduzida e 
pouco significativo 

Sem 
necessidade de 
desflorestação 

Declives entre 6% e 20%, implicando 
alterações com relevância na 
morfologia do terreno - impacte 
estrutural de magnitude reduzida a 
moderada e pouco significativo a 
significativo, minimizável pelas ações 
previstas no PRAI 

TS25 

Interferência com área 
dominada por arrelvados 
– impacte estrutural de 
magnitude reduzida e 
pouco significativo 

Sem 
necessidade de 
desflorestação 

Declives na generalidade inferiores a 
12%, interferência pontual com uma 
área de pendentes com cerca de 20% - 
impacte estrutural de magnitude 
reduzida a moderada, mas pouco 
significativo, sobretudo após ações 
previstas no âmbito do PRAI. 

TS26 

Interferência com área 
dominada por arrelvados 
– impacte estrutural de 
magnitude reduzida e 
pouco significativo 

Sem 
necessidade de 
desflorestação 

Declives entre 12% e 30%, implicando 
alterações com relevância na 
morfologia do terreno - impacte 
estrutural de magnitude moderada e 
significativo, minimizável pelas ações 
previstas no PRAI 

TS27 

Interferência com área 
partilhada por matos e 
arrelvados – impacte 
estrutural de magnitude 
reduzida e pouco 
significativo 

Sem 
necessidade de 
desflorestação 

Declives na generalidade inferiores a 
12%, interferência pontual com uma 
área de pendentes com cerca de 20% - 
impacte estrutural de magnitude 
reduzida a moderada, mas pouco 
significativo, sobretudo após ações 
previstas no âmbito do PRAI. 

TS28 

Interferência com área 
partilhada por matos e 
arrelvados – impacte 
estrutural de magnitude 
reduzida e pouco 
significativo 

Sem 
necessidade de 
desflorestação 
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Áreas 

Alterações decorrentes da implantação dos aerogeradores 

Desmatação Desflorestação 
Alteração da morfologia natural do 

terreno 

TS29 

Interferência com área artificializada, matos 
baixos e mancha arbórea (coníferas) 
residual – impacte estrutural de magnitude 
reduzida a moderada, mas pouco 
significativo, dada a desflorestação pontual 

Declives entre 6% e 20%, implicando 
alterações com relevância na 
morfologia do terreno - impacte 
estrutural de magnitude reduzida a 
moderada e pouco significativo a 
significativo, minimizável pelas ações 
previstas no PRAI 

TS30 

Interferência com área 
artificializada e matos 
baixos – impacte 
estrutural de magnitude 
reduzida e pouco 
significativo 

Sem 
necessidade de 
desflorestação 

Declives entre 12% e 30%, implicando 
alterações com relevância na 
morfologia do terreno - impacte 
estrutural de magnitude moderada e 
significativo, minimizável pelas ações 
previstas no PRAI 

TS31 

Interferência com área partilhada por matos 
baixos e floresta de coníferas – impacte 
estrutural de magnitude reduzida a 
moderada e pouco significativo a 
significativo, dada a desflorestação numa 
área na qual a ação é pouco frequente 

TS32 

Interferência com floresta de produção e 
matos – impacte estrutural de magnitude 
reduzida a moderada, mas pouco 
significativo, tendo em conta que a 
desflorestação é uma ação frequente na 
área. 

Declives inferiores a 12%, implicando 
alterações pouco relevantes na 
morfologia do terreno - impacte 
estrutural de magnitude reduzida e 
pouco significativo. Área recuperada 
pelo PRAI. 

TS33 

Interferência com mancha arbórea 
(coníferas) e matos – impacte estrutural de 
magnitude reduzida a moderada, mas 
pouco significativo, tendo em conta que a 
desflorestação é uma ação frequente na 
área. 

Declives entre 6% e 20%, implicando 
alterações com relevância na 
morfologia do terreno - impacte 
estrutural de magnitude reduzida a 
moderada e pouco significativo a 
significativo, minimizável pelas ações 
previstas no PRAI TS34 Interferência com floresta de produção e 

matos – impacte estrutural de magnitude 
reduzida a moderada, mas pouco 
significativo, tendo em conta que a 
desflorestação é uma ação frequente na 
área. 

TS35 

TS36 

TS37 

Interferência com área 
dominada por matos 
baixos – impacte 
estrutural de magnitude 
reduzida e pouco 
significativo 

Sem 
necessidade de 
desflorestação 

TS38 

Interferência com matos baixos e mancha 
arbórea (coníferas) residual – impacte 
estrutural de magnitude reduzida a 
moderada, mas pouco significativo, dada a 
desflorestação pontual 
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Áreas 

Alterações decorrentes da implantação dos aerogeradores 

Desmatação Desflorestação 
Alteração da morfologia natural do 

terreno 

TS39 

Interferência com matos baixos e mancha 
arbórea (coníferas) residual – impacte 
estrutural de magnitude reduzida a 
moderada, mas pouco significativo, dada a 
desflorestação pontual 

Declives na generalidade inferiores a 
12%, interferência pontual com uma 
área de pendentes com cerca de 20% - 
impacte estrutural de magnitude 
reduzida a moderada, mas pouco 
significativo, sobretudo após ações 
previstas no âmbito do PRAI. 

 
 

2.3.13. Apresentar a avaliação dos Impactes Visuais gerados pelos aerogeradores com 
base nas bacias visuais, a realizar, para os seguintes aerogeradores:  
- Tâmega Norte: TN01; TN03; TN05; TN7; TN10; TN12; TN14; TN15; TN18; 
TN20; TN21; TN22; TN25; TN26; TN28; TN29; TN32; TN33 e TN34.   
- Tâmega Sul: TS1; TS3; TS6; TS7; TS10; TS11; TS14; TS16; TS18; TS19; TS21; 
TS22; TS24; TS25; TS26; TS27; TS29; TS31; TS32; TS35; TS36; TS38 e TS39. 
Cada uma das bacias visuais deve ser apresentada de forma individualizada e 
em carta única à Escala 1:25 000. 

Foram sistematizados e avaliados os impactes visuais promovidos por cada um dos 
aerogeradores, com base nas bacias visuais geradas e apresentadas para as estruturas 
solicitadas na secção 5.13.4 do Relatório Síntese revisto (Volume II). Nos quadros 
seguintes apresenta-se a referida avaliação. 

Quadro 5.85– Análise da afetação indireta de cada classe de Qualidade Visual: PETN 

ÁREA 

QUALIDADE VISUAL 

Muito 
reduzida 

Reduzida Moderada Elevada 
Muito 

elevada 
Total 

Área de 
estudo (ha) 

372 2.783 26.860 22.078 10.848 62.903 

Bacia Visual 
Aerogeradores 

143ha 

1 - 0,4% 

2 - 38% 

1.711ha 

4,6% 

61,5% 

16.728ha 

45,3% 

62% 

13.440ha 

36,4% 

61% 

4.891ha 

13,3% 

45% 

36.896ha 

- 

59% 

TN1 17 256 3407 4919 1318 9917 

TN2 12 22 2938 4294 1053 8319 

TN3 14 7 2832 4297 1065 8215 

TN4 12 6 2684 4116 1073 7891 

TN5 13 5 2750 4112 1160 8040 

TN6 17 27 4861 5347 1475 11727 

TN7 22 572 3415 4078 1142 9229 

TN8 18 423 3015 3825 1032 8313 

TN9 14 307 2633 3635 970 7559 

TN10 27 590 5399 3793 1007 10816 

TN11 13 170 2821 4063 1124 8191 
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ÁREA 

QUALIDADE VISUAL 

Muito 
reduzida 

Reduzida Moderada Elevada 
Muito 

elevada 
Total 

TN12 10 118 2865 4220 1163 8376 

TN13 10 76 2617 3946 1056 7705 

TN14 10 68 2883 4103 1051 8115 

TN15 14 29 3856 4357 1142 9398 

TN16 17 27 4861 5347 1475 11727 

TN17 15 14 4506 4558 1263 10356 

TN18 16 15 5086 5167 1536 11820 

TN19 15 7 4680 4470 1352 10524 

TN20 15 9 4338 4139 1345 9846 

TN21 18 12 5239 4464 1383 11116 

TN22 72 1098 4469 4262 1042 10943 

TN23 69 1023 4474 4268 1013 10847 

TN24 41 794 3631 3734 828 9028 

TN25 30 698 3821 3480 769 8798 

TN26 23 574 4272 3898 865 9632 

TN27 20 392 3996 3781 842 9031 

TN28 21 308 4342 4084 972 9727 

TN29 88 1040 6038 4138 1297 12601 

TN30 51 877 5728 3784 1108 11548 

TN31 47 909 5754 3987 1120 11817 

TN32 27 590 5399 3792 1007 10815 

TN33 26 592 5401 3790 1003 10812 

TN34 42 392 7185 3818 1517 12954 

1 – Percentagem relativa à bacia visual – 2 – Percentagem relativa à classe 

Quadro 5.95– Análise da afetação indireta de cada classe de Qualidade Visual: PETS 

ÁREA 

QUALIDADE VISUAL 

Muito 
Reduzida 

Reduzida Moderada Elevada 
Muito 

elevada 
Total 

Área de 
estudo (ha) 

1276 616 31950 26036 10270 70148 

Bacia Visual 
Aerogeradores 

805ha 

1,8% 

63% 

375ha 

0,8% 

61% 

19.365 ha 

42,5% 

61% 

18.856ha 

41,4% 

72% 

6.12ha 

13,5% 

60% 

45.524ha 

TS1 131 47 3218 4605 898 8899 

TS2 139 49 3671 5356 1155 10370 

TS3 139 52 3948 6185 1356 11680 

TS4 133 50 3960 6504 1417 12064 

TS5 128 38 3855 6191 1343 11555 

TS6 112 35 3802 6157 1310 11416 
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ÁREA 

QUALIDADE VISUAL 

Muito 
Reduzida 

Reduzida Moderada Elevada 
Muito 

elevada 
Total 

TS7 96 23 2759 6304 975 10157 

TS8 110 31 2987 6147 982 10257 

TS9 121 33 3152 6021 965 10292 

TS10 132 32 3227 5877 968 10236 

TS11 33 3 915 5935 746 7632 

TS12 58 7 1058 5845 758 7726 

TS13 68 8 852 4783 444 6155 

TS14 89 8 944 4309 381 5731 

TS15 121 1 1155 7195 1136 9608 

TS16 121 1 1153 7190 1130 9595 

TS17 135 7 884 5917 849 7792 

TS18 316 0 3138 9669 2052 15175 

TS19 354 7 2690 8825 1792 13668 

TS20 323 5 2547 8195 1556 12626 

TS21 248 14 3713 5076 1211 10262 

TS22 309 1 2806 7470 1413 11999 

TS23 281 6 2713 6712 1235 10947 

TS24 268 1 2373 5859 1056 9557 

TS25 330 8 3029 8685 1560 13612 

TS26 76 21 2033 3971 586 6687 

TS27 203 16 3052 6199 989 10459 

TS28 267 30 3565 6932 1194 11988 

TS29 260 209 6509 4313 1407 12698 

TS30 284 244 7625 5001 1738 14892 

TS31 250 94 4698 3982 916 9940 

TS32 250 94 4698 3982 916 9940 

TS33 259 129 5745 4745 1237 12115 

TS34 263 141 6391 4660 1402 12857 

TS35 200 129 6064 3863 1300 11556 

TS36 267 24 3899 5319 1199 10708 

TS37 248 14 3713 5076 1211 10262 

TS38 243 13 3689 5071 1209 10225 

TS39 193 47 4280 4907 1259 10686 

1 – Percentagem relativa à bacia visual – 2 – Percentagem relativa à classe 
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2.3.14. Apresentar, para cada bacia visual gerada para os aerogeradores, do elenco 
acima exposto, em quadro a quantificação da área (em ha) das classes do 
parâmetro “Qualidade Visual”, sobretudo, das classes “Elevada” e “Muito 
Elevada”, e de todas as áreas, sempre que aplicável, do Parque Nacional 
Peneda-Gerês, área do Geossítio Toco-Soutinho, Região do Barroso, Reserva 
Biosfera Gerês Xurês e Parque Natural do Alvão, quanto à afetação da sua 
integridade visual. 

Foram quantificadas as áreas em cada classe de qualidade visual abrangidas pela bacia 
visual de cada um dos aerogeradores solicitados, bem como das áreas abrangidas do 
Parque Nacional Peneda-Gerês, do Geossítio Toco-Soutinho, da Região do Barroso, da 
Reserva Biosfera Gerês Xurês e do Parque Natural do Alvão, de modo a avaliar a afetação 
da sua integridade visual. Esta análise apresenta-se na secção 5.13.4 do Relatório 
Síntese revisto (Volume II) e nos quadros seguintes, por parque eólico. 

Quadro 5.86– Análise da afetação indireta das classes de Qualidade elevada e muito elevada 
no interior das áreas classificadas: PETN 

ÁREA 

Áreas Classificadas 

Barroso Biosfera 
Parque Natural 

Alvão 

Parque Natural 

Peneda Gerês 

Rede Natura 2000 

Qualidade Elevada 
Muito 

Elevada 
Elevada 

Muito 
Elevada 

Elevada 
Muito 

Elevada 
Elevada 

Muito 
Elevada 

Elevada 
Muito 

Elevada 

TN1 2695 6770 2600 666 0 0 0 0 0 0 

TN2 2718 705 2589 678 0 0 0 0 0 0 

TN3 2812 745 2601 675 0 0 0 0 0 0 

TN4 2952 873 2757 764 0 0 0 0 0 0 

TN5 3070 962 2835 826 0 0 0 0 0 0 

TN6 4141 1234 2941 833 0 0 0 0 0 0 

TN7 1436 288 1410 288 0 0 0 0 0 0 

TN8 1582 330 1549 329 0 0 0 0 0 0 

TN9 1722 383 1662 381 0 0 0 0 0 0 

TN10 854 144 1994 478 0 0 0 0 0 0 

TN11 2277 585 2116 523 0 0 0 0 0 0 

TN12 2545 686 2300 573 0 0 0 0 0 0 

TN13 2579 706 2266 568 0 0 0 0 0 0 

TN14 2806 774 2328 573 0 0 0 0 0 0 

TN15 3304 938 2518 634 0 0 0 0 0 0 

TN16 4141 1234 2941 833 0 0 0 0 0 0 

TN17 3665 1098 2503 711 0 0 0 0 0 0 

TN18 4200 1348 2946 918 0 0 0 0 0 0 

TN19 3670 1221 2585 851 0 0 0 0 0 0 

TN20 3508 1225 2581 862 0 0 0 0 0 0 

TN21 3641 1214 1974 569 0 0 0 0 0 0 

TN22 741 116 741 115 0 0 0 0 0 0 
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ÁREA 

Áreas Classificadas 

Barroso Biosfera 
Parque Natural 

Alvão 

Parque Natural 

Peneda Gerês 

Rede Natura 2000 

TN23 877 142 877 140 0 0 0 0 0 0 

TN24 955 149 954 149 0 0 0 0 0 0 

TN25 1007 170 980 157 0 0 0 0 0 0 

TN26 1580 309 1202 205 0 0 0 0 0 0 

TN27 1815 408 1270 219 0 0 0 0 0 0 

TN28 2292 585 1506 270 0 0 0 0 0 0 

TN29 396 72 349 59 0 0 0 0 0 0 

TN30 715 134 568 90 0 0 0 0 0 0 

TN31 776 129 636 94 0 0 0 0 0 0 

TN32 1468 358 910 148 0 0 0 0 0 0 

TN33 1310 354 768 135 0 0 0 0 0 0 

TN34 1218 542 529 123 0 0 0 0 0 0 

Quadro 5.96– Análise da afetação indireta das classes de Qualidade elevada e muito elevada 
no interior das áreas classificadas: PETS 

ÁREA 

Áreas Classificadas 

Barroso Biosfera 
Parque Natural 

Alvão 

Parque Natural 

Peneda Gerês 

Rede Natura 
2000 

Qualidade Elevada 
Muito 

Elevada 
Elevada 

Muito 
Elevada 

Elevada 
Muito 

Elevada 
Elevada 

Muito 
Elevada 

Elevada 
Muito 

Elevada 

TS1 0 0 0 0 199 33 0 0 3717 495 

TS2 0 0 0 0 544 156 0 0 4708 608 

TS3 0 0 0 0 1121 285 0 0 4313 684 

TS4 0 0 0 0 1481 336 0 0 4287 709 

TS5 0 0 0 0 1624 358 0 0 3885 649 

TS6 0 0 0 0 1883 392 0 0 3631 606 

TS7 0 0 0 0 2138 344 0 0 3777 426 

TS8 0 0 0 0 1833 303 0 0 3873 432 

TS9 0 0 0 0 1512 228 0 0 3972 438 

TS10 0 0 0 0 1205 180 0 0 4082 443 

TS11 0 0 0 0 1946 252 0 0 3909 425 

TS12 0 0 0 0 1696 215 0 0 4036 450 

TS13 0 0 0 0 1108 114 0 0 3587 259 

TS14 0 0 0 0 671 74 0 0 3501 228 

TS15 0 0 0 0 2049 266 0 0 4837 758 

TS16 0 0 0 0 2049 266 0 0 4837 758 

TS17 0 0 0 0 1486 148 0 0 4264 611 

TS18 0 0 0 0 1996 238 0 0 6541 1514 

TS19 0 0 0 0 148 20 0 0 8298 1726 

TS20 0 0 0 0 125 21 0 0 7806 1506 
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ÁREA 

Áreas Classificadas 

Barroso Biosfera 
Parque Natural 

Alvão 

Parque Natural 

Peneda Gerês 

Rede Natura 
2000 

TS21 0 0 0 0 0 0 0 0 4460 933 

TS22 0 0 0 0 111 20 0 0 6921 1321 

TS23 0 0 0 0 98 20 0 0 6179 1145 

TS24 0 0 0 0 5346 985 0 0 76 19 

TS25 0 0 0 0 7977 1431 0 0 231 22 

TS26 0 0 0 0 3389 3332 0 0 68 18 

TS27 0 0 0 0 5328 707 0 0 153 20 

TS28 0 0 0 0 5948 840 0 0 166 21 

TS29 19 14 0 0 0 0 0 0 2437 333 

TS30 27 29 0 0 0 0 0 0 2924 454 

TS31 5 4 0 0 0 0 0 0 3008 451 

 
 

2.3.15. Apresentar a clara sistematização e hierarquização, em quadro, dos 
aerogeradores acima elencados, e dos não referidos, e a sua ordenação em 
função dos impactes visuais que os mesmos representam, considerando os 
pesos dos Observadores Permanentes e Temporários e da afetação da 
integridade visual das áreas de maior classe visual, do mais significativo para 
o menos significativo. Importa referir que a quantidade de povoações a partir 
das quais as componentes do projeto são visíveis não traduz, necessariamente, 
maior relevância, mas sim a proximidade com as mesmas. A análise deve 
determinar de forma muito clara as situações mais significativas. 

Foram sistematizados e hierarquizados os aerogeradores em função dos impactes 
visuais e estruturais que determinam. Esta análise apresenta-se na secção 5.13.4 do 
Relatório Síntese revisto (Volume II) e nos quadros seguintes, por parque eólico.
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Quadro 5.87- Análise da afetação indireta das classes de Qualidade elevada e muito elevada no interior das áreas classificadas: PETN 

AEG 

Síntese de Impactes 

Fase de construção Qualidade Visual (área em ha por classe) Intrusão Visual Visibilidade Hierarquia 

Desmatação e 
desflorestação 

Alteração na 
morfologia do 

terreno 

Bacia Visual Áreas Classificadas Afetação direta 
Magnitude (relativo 

à distância) Com 
visibilidade 

Sem 
visibilidade 

Crescente 
de 1 a 34 

Elevada 
Muito 

Elevada 
Elevada 

Muito 
Elevada 

Elevada 
Muito 

Elevada 
Elevada 

Muito 
elevada 

TN1 3 4 4919 1318 2600 666 0,19 0,08 2 1 42 97 32 

TN2 2 2 4294 1053 2589 678 0,18 0,19 1 2 34 105 19 

TN3 1 1 4297 1065 2601 675 0,78 0 1 2 29 110 10 

TN4 1 2 4116 1073 2757 764 0,78 0 2 1 30 109 12 

TN5 1 4 4112 1160 2835 826 0,60 0,09 2 2 29 110 23 

TN6 1 1 5347 1475 2941 833 0,11 0,14 2 1 42 97 20 

TN7 2 3 4078 1142 1410 288 0 0,49 2 2 50 89 24 

TN8 2 1 3825 1032 1549 329 0,66 0 3 1 47 92 18 

TN9 2 2 3635 970 1662 381 0.50 0.03 4 2 39 100 21 

TN10 2 1 3793 1007 1994 478 0 0 2 2 42 97 17 

TN11 2 1 4063 1124 2116 523 0,69 0 6 1 39 100 29 

TN12 2 1 4220 1163 2300 573 0,79 0 5 1 37 102 25 

TN13 2 4 3946 1056 2266 568 0,44 0 5 2 34 105 33 

TN14 2 2 4103 1051 2328 573 0 0 4 2 34 105 27 

TN15 1 3 4357 1142 2518 634 0 0 2 3 35 104 26 

TN16 2 3 5347 1475 2941 833 0,64 0 5 1 42 97 34 

TN17 1 4 4558 1263 2503 711 0,79 0 3 1 41 98 30 

TN18 1 3 5167 1536 2946 918 0,79 0 4 0 45 94 31 

TN19 1 2 4470 1352 2585 851 0,52 0,27 5 0 42 97 28 

TN20 1 3 4139 1345 2581 862 0,79 0 4 0 36 103 22 
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AEG 

Síntese de Impactes 

Fase de construção Qualidade Visual (área em ha por classe) Intrusão Visual Visibilidade Hierarquia 

Desmatação e 
desflorestação 

Alteração na 
morfologia do 

terreno 

Bacia Visual Áreas Classificadas Afetação direta 
Magnitude (relativo 

à distância) Com 
visibilidade 

Sem 
visibilidade 

Crescente 
de 1 a 34 

Elevada 
Muito 

Elevada 
Elevada 

Muito 
Elevada 

Elevada 
Muito 

Elevada 
Elevada 

Muito 
elevada 

TN21 1 3 4464 1383 1974 569 0,54 0,017 1 1 39 100 16 

TN22 1 1 4262 1042 741 115 0,66 0,13 1 1 47 92 3 

TN23 1 4 4268 1013 877 140 0,79 0 1 1 48 91 14 

TN24 1 3 3734 828 954 149 0,79 0 1 1 42 97 7 

TN25 3 1 3480 769 980 157 0,23 0,41 1 1 44 95 6 

TN26 2 3 3898 865 1202 205 0,74 0,052 0 1 41 98 8 

TN27 1 3 3781 842 1270 219 0,44 0 2 0 34 105 5 

TN28 1 3 4084 972 1506 270 0,79 0 2 0 36 103 9 

TN29 1 3 4138 1297 349 59 0,79 0 3 0 48 91 11 

TN30 1 1 3784 1108 568 90 0,79 0 3 0 49 90 4 

TN31 1 1 3987 1120 636 94 0,79 0 1 1 49 90 2 

TN32 1 2 3792 1007 910 148 0,79 0 0 1 45 94 1 

TN33 3 3 3790 1003 768 135 0 0 1 1 44 95 13 

TN34 1 2 3818 1517 529 123 0,49 0 4 1 43 96 15 
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Quadro 5.97– Síntese dos impactes visuais e estruturais induzidos por cada aerogerador: PETS 

AEG 

Síntese de Impactes 

Hierarquia 
Fase de construção Qualidade Visual (área em ha por classe) Intrusão Visual Visibilidade 

Desmatação e 
desflorestação 

Alteração na 
morfologia do 

terreno 

Bacia Visual Áreas Classificadas Afetação direta 
Magnitude (relativo à 

distância) Com 
visibilidade 

Sem 
visibilidade 

Crescente de 
1 a 39 

Elevada 
Muito 

Elevada 
Elevada 

Muito 
Elevada 

Elevada 
Muito 

Elevada 
Elevada 

Muito 
elevada 

TS1 1 4 4605 898 3916 528 0,043 0,75 4 0 36 102 22 
TS2 1 4 5356 1155 5252 764 0,79 0 4 0 39 99 32 
TS3 1 3 6185 1356 5434 969 0,64 0 4 0 40 98 34 
TS4 1 1 6504 1417 5768 1045 0,71 0 2 0 40 98 23 
TS5 1 3 6191 1343 5509 1007 0,79 0 1 1 37 101 28 
TS6 1 2 6157 1310 5514 998 0,79 0 1 1 37 101 24 
TS7 1 1 6304 975 5915 770 0,79 0 0 0 29 109 8 
TS8 1 1 6147 982 5706 735 0,41 0,38 0 0 29 109 7 
TS9 1 1 6021 965 5484 666 0,79 0 1 0 29 109 9 

TS10 1 3 5877 968 5287 623 0,79 0 1 0 32 106 14 
TS11 1 1 5935 746 5855 677 0,45 0,35 0 0 9 129 2 
TS12 1 3 5845 758 5732 665 0,79 0 0 0 12 126 6 
TS13 1 4 4783 444 4695 373 0,79 0 1 0 11 127 4 
TS14 1 2 4309 381 4172 302 0,71 0,086 1 0 11 127 11 
TS15 1 2 7195 1136 6886 1024 0,71 0,084 0 0 15 123 13 
TS16 1 4 7190 1130 6886 1024 0,79 0 0 0 18 120 26 
TS17 1 4 5917 849 5750 759 0,78 0,02 0 0 17 121 11 
TS18 1 4 9669 2052 8537 1752 0,28 0,52 0 0 35 103 39 
TS19 1 1 8825 1792 8446 1746 0,7 0 2 0 32 106 36 
TS20 1 1 8195 1556 7931 1527 0,74 0 2 1 29 109 35 
TS21 1 1 5076 1211 4460 933 0 0 1 1 28 110 5 

TS22 1 1 7470 1413 7032 1341 0.01 0 2 1 29 109 30 

TS23 1 4 6712 1235 6277 1165 0.01 0 5 1 26 112 37 
TS24 1 3 5859 1056 5422 1004 0.003 0.78 5 0 20 118 29 
TS25 1 2 8685 1560 8208 1453 0,79 0 2 1 36 102 38 
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AEG 

Síntese de Impactes 

Hierarquia 
Fase de construção Qualidade Visual (área em ha por classe) Intrusão Visual Visibilidade 

Desmatação e 
desflorestação 

Alteração na 
morfologia do 

terreno 

Bacia Visual Áreas Classificadas Afetação direta 
Magnitude (relativo à 

distância) Com 
visibilidade 

Sem 
visibilidade 

Crescente de 
1 a 39 

Elevada 
Muito 

Elevada 
Elevada 

Muito 
Elevada 

Elevada 
Muito 

Elevada 
Elevada 

Muito 
elevada 

TS26 1 4 3971 586 3457 3350 0,79 0 0 3 24 114 20 
TS27 1 2 6199 989 5481 727 0,79 0 0 2 31 107 18 
TS28 1 3 6932 1194 6114 861 0,66 0,13 3 0 36 102 33 
TS29 2 3 4313 1407 2456 347 0 0 3 1 44 94 15 

TS30 
1 

4 5001 1738 
2951 483 

0,59 0 4 
1 

49 
89 

31 

TS31 3 4 3982 916 3013 455 0 0 3 1 44 94 25 
TS32 2 1 3982 916 3013 454 0 0 2 1 32 106 3 
TS33 2 3 4745 1237 3588 596 0 0 2 1 38 100 16 
TS34 2 3 4660 1402 3464 627 0 0 3 1 40 98 21 
TS35 2 3 3863 1300 2980 637 0,79 0 2 1 33 105 12 
TS36 2 3 5319 1199 4662 947 0 0 3 1 27 111 27 
TS37 1 3 5076 1211 4462 933 0,79 0 2 1 28 110 17 
TS38 2 3 5071 1209 4457 931 0 0 2 1 28 110 19 
TS39 2 2 4907 1259 4188 860 0,11 0 1 1 29 109 10 
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2.3.16. Apresentar a bacia visual dos corredores das linhas elétricas aéreas para os 
troços diretamente comparáveis e não de acordo como o apresentado cujo 
critério foi arbitrário. Ou seja, para cada combinação de corredores deve ser 
apresentada uma bacia visual. A par da apresentação de cada uma das bacias 
visuais deve ser apresentado um quadro onde, de forma simplificada, conste 
uma análise comparativa dos impactes visuais potenciais, com base nos 
seguintes critérios: povoações mais próximas/relevância em número de 
observadores; afetação visual da integridade das áreas das classes de 
qualidade visual mais elevadas e de todas as áreas, sempre que aplicável, do 
Parque Nacional Peneda-Gerês, área do Geossítio Toco-Soutinho, Região do 
Barroso, Reserva Biosfera Gerês Xurês e Parque Natural do Alvão. A análise 
deve ser conclusiva e pronunciar-se, de acordo com os critérios acima exposto 
e de outros, que se possam considerar pertinentes para a 
ponderação/avaliação, sobre o corredor mais favorável. 

A avaliação dos impactes associados à Linha Elétrica foi reformulada de acordo com o 
solicitado- Esta análise apresenta-se na secção 5.13.4 do Relatório Síntese revisto 
(Volume II) e nos quadros seguintes, por parque eólico.
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Quadro 5.92– Síntese dos impactes visuais e estruturais induzidos por cada combinação de Linha: CL.PETN 

Síntese de Impactes 

Combinações para a Linha Elétrica 

Qualidade Visual (área em ha por classe) Intrusão Visual 

Hierarquia 

Crescente de 1 a 
34 

Bacia Visual Áreas Classificadas Afetação direta 
Magnitude (relativo à 

distância) 

Elevada 
Muito 

Elevada 
Elevada 

Muito 
Elevada 

Elevada 
Muito 

Elevada 
Moderada Elevada 

STA.PETN - PC Daivões 

TLN01+02+03+04 1911 533 207 12 112 30 4 2 6 

TLN01+02+12+08+09+13+04 1891 480 207 12 113 17 4 3 5 

TLN01+02+12+8+9+10 1829 438 207 12 121 24 4 3 3 

TLN05+06+11+02+03+04 1844 490 305 24 138 22 4 2 7 

TLN05+06+11+02+12+08+09+13+04 1887 525 305 24 139 9 2 3 8 

TLN05+06+11+02+12+08+09+10 1750 380 305 24 113 139 5 3 4 

TLN05+06+07+08+09+13+04 1691 400 305 24 110 15 1 3 2 

TLN05+06+07+08+09+10 1626 358 305 24 118 22 3 3 1 

STB.PETN - PC Daivões 

TLN14+01+02+03+04 2971 686 1130 144 259 48 5 3 15 

TLN14+01+02+12+08+09+13+04 2951 634 1130 144 260 35 4 4 13 

TLN14+01+02+12+8+9+10 2889 592 1130 144 268 41 5 4 11 

TLN14+05+06+11+02+03+04 1860 470 1228 156 285 40 4 4 4 

TLN14+05+06+11+02+12+08+09+13+04 2928 588 1228 156 286 27 3 5 14 

TLN14+05+06+11+02+12+08+09+10 2865 547 1228 156 294 33 4 5 12 

TLN14+05+06+07+08+09+13+04 2804 557 1228 156 256 32 2 5 10 

TLN14+05+06+07+08+09+10 2739 515 305 156 264 39 3 5 3 

TLN15+17+09+13+04 2344 645 567 83 251 20 4 5 2 

TLN15+17+09+10 2277 600 567 83 259 27 5 5 1 
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TLN15+16+06+11+02+03+04 2785 687 798 101 243 34 4 5 9 

TLN15+16+06+11+02+12+08+09+13+04 2757 629 798 101 244 21 3 6 7 

TLN15+16+06+11+02+12+08+09+10 2694 587 798 101 233 25 4 6 6 

TLN15+16+06+07+08+09+13+04 2743 705 798 101 214 27 2 6 8 

TLN15+16+06+07+08+09+10 2557 555 798 101 222 33 3 6 5 

Quadro 5.102 – Síntese dos impactes visuais e estruturais induzidos por cada combinação de Linha: CL.PETS 

Síntese de Impactes 

Combinações para a Linha Elétrica 

Qualidade Visual (área em ha por classe) Intrusão Visual 
Hierarquia 

Bacia Visual Áreas Classificadas Afetação direta Magnitude (relativo à distância) 

Elevada Muito Elevada Elevada Muito Elevada Elevada Muito Elevada Moderada Elevada Crescente de 1 a 7 

STA.PETS - PC Gouvães 

TLS01+02+03+04+05+06 2788 687 5287 567 111 51 5 4 2 

TLS01+02+07+08+09+06 2822 888 5434 593 129 68 5 6 3 

TLS01+02+07+08+14+05+06 2843 735 6386 755 142 37 6 3 6 

TLS01+02+03+11+12 3759 904 6607 722 177 51 8 3 7 

TLS01+02+03+11+13+06 3329 731 5185 527 165 71 6 5 4 

TLS10+08+09+06 2890 988 3946 470 146 73 3 7 1 

TLS10+08+14+05+06 3064 878 5286 665 159 42 6 5 5 

STB.PETS - PC Gouvães 

TLS15+02+03+04+05+06 1838 716 4095 611 59 44 4 4 1 

TLS15+02+07+08+09+06 1911 922 4242 637 77 61 3 5 2 

TLS15+02+07+08+14+05+06 1922 768 5194 799 90 30 5 4 3 

TLS15+02+03+11+12 2697 908 5415 766 125 44 6 3 5 

TLS15+02+03+11+13+06 2267 735 5864 819 113 64 4 5 4 
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2.3.17. Apresentar a Carta de Impactes Cumulativos com a representação de cada 
área de estudo – Tâmega Norte e Tâmega Sul. A legenda deve procurar não 
interferir com as referidas áreas de estudo. 

A cartografia foi revista de acordo com o solicitado e apresenta-se no DESENHO 29 do 
Volume III - Peças Desenhadas. 
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1.5 CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL E AVALIAÇÃO DE IMPACTES – PATRIMÓNIO 

CULTURAL (PONTO 2.4 DO PEDIDO) 

2.4.1. Apresentar de forma objetiva os impactes cumulativos. 

De forma a responder ao solicitado, procedeu-se á inclusão de uma análise ao descritor 
do património cultural no âmbito da avaliação de impactes cumulativos, apresentada na 
secção 5.15. 

Ao nível do Património Cultural, os potenciais impactes cumulativos decorrerão da 
relação do presente plano em estudo com os projetos relativos às Linhas de Muito Alta 
Tensão Feira–Ribeira de Pena, Ribeira de Pena–Vieira do Minho 1-2 e Posto de Corte de 
Daivões-Subestação de Ribeira de Pena, assim com o Sistema Electroprodutor do 
Tâmega. 

Assim, analisando os impactes sob uma perspetiva cumulativa, verifica-se uma maior 
acentuação da afetação de ocorrências patrimoniais em conjugação com o projeto do 
SET, e em especial com as albufeiras dos aproveitamentos hidroelétricos de Daivões e 
Gouvães (face até à área abrangida), sendo que, em termos relativos, considera-se que 
o projeto agora em estudo terá um impacte residual. 

A concretização de todos os projetos acima mencionados significará uma evidente perda 
física de contextos de interesse patrimonial, fundamentais para a compreensão da 
estruturação e transformação do território e para a construção da paisagem atual, 
testemunhos remanescentes que nos permitem a possibilidade de estudar e 
compreender o modo de vida das populações na zona em estudo, nomeadamente as 
formas de habitar, de ocupar, de explorar e de interagir com este território, que se vai 
ele próprio moldando constantemente pelas práticas culturais, sejam elas atividades de 
subsistência, representações sociais ou marcadores simbólicos. 

Ainda assim, considera-se que dada a natureza dos contextos identificados – 
maioritariamente constituída por elementos associados a estruturas produtivas, de 
transformação e de mobilidade local de cronologia moderna e contemporânea e 
contextos arqueológicos de  maior interesse patrimonial  presentemente em muito mau 
estado de conservação – que as mitigações previstas para os demais projetos aliadas às 
propostas de minimização a aplicar nos parques eólicos, poderão, se devidamente alvo 
de estudo integrado, significar inclusivamente um contributo significativo para o 
conhecimento da região. 

 

2.4.2. Executar e apresentar os resultados da prospeção sistemática dos acessos a 
construir ou a beneficiar para a obra de construção dos aerogeradores. 
Representar na cartografia as áreas prospetadas e condições de visibilidade. 

Esclarece-se que, no que se refere a prospeção sistemática realizada a acessos que 
integram os Projetos dos Parques Eólicos do Tâmega, esta foi realizada e os resultados 
foram devidamente integrados no EIA, na secção 5.12.3 do Relatório Síntese, na 
subsecção relativa a acessos. 
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De referir ainda que a metodologia e resultados obtidos nesta prospeção - refletidos na 
quantidade de contextos de interesse patrimonial identificados nestes traçados, cerca 
de uma centena de OP advindos dos trabalhos – foram devidamente transparecidos no 
relatório entregue à tutela e ainda nas “Fichas de Registo de Prospeção Arqueológica” 
(ver Anexo VI do Volume IV - Anexos). 

No que se refere à identificação das áreas prospetadas e condições de visibilidade, a 
cartografia específica foi devidamente produzida (Desenho 17.2 do Volume III-Peças 
desenhadas). A sua análise e identificação encontrava-se devidamente realizada na 
secção 4.12.3.1 do RS do EIA. 
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1.6 REFORMULAÇÃO DO RESUMO NÃO TÉCNICO (PONTO 3 DO PEDIDO) 

“3. O Resumo Não Técnico reformulado deve ter em consideração os elementos 
adicionais ao EIA solicitados e, ainda, os seguintes aspetos  
- Apresentar o cronograma dos trabalhos;   
- Quantificar o número de veículos, designadamente maquinaria pesada, que 
se preveem necessários e quais as vias rodoviárias afetadas;   
- Explicitar melhor as alternativas equacionadas para a ligação à rede elétrica 
de serviço público (linha elétrica a 400 kV ou a 60 kV).   
- Indicar as ocorrências patrimoniais identificadas, e apresentar os impactes 
negativos no fator património cultural.   
O novo RNT deve ter uma data atualizada. 

De forma a cabalmente responder a este ponto, o Resumo Não Técnico, apresentado no 
Volume I do EIA, foi revisto com a inclusão de um capítulo 3 onde é apresentado o 
cronograma do projeto, bem como incorporadas as demais sugestões. 

Clarifica-se, no âmbito da componente patrimonial, que a identificação nominal das 
ocorrências patrimoniais é demasiado extensa para caber num RNT, e por isso optou-se 
por quantificar as ocorrências identificadas por tipo. Aditou-se para o efeito as 
ocorrências onde se identificaram potenciais impactes significativos, prévios a medidas 
de minimização. Esclarece-se ainda que o quadro de impactes, transcrito através do 
quadro seguinte, identifica apenas impactes residuais, após medidas de minimização, 
razão pela qual património não tem impactes residuais significativos identificados. 
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2 ENQUADRAMENTO DA ÚLTIMA REVISÃO DO LAYOUT DE PROJETO E ANÁLISE DE 

IMPACTES PARA A AVALIAÇÃO DO EIA 

Tal como referido anteriormente, no âmbito da resposta ao Pedido de Elementos do 
Estudo de Impacte Ambiental, houve a necessidade de proceder à alteração de um 
conjunto de elementos de projeto, quer pelo facto de se verificar a interseção de linhas 
de água superficiais, quer pelo facto de se localizarem no perímetro de proteção 
imediata associado a captações de água para abastecimento público. Além das duas 
situações referidas, e analisadas anteriormente, procedeu-se ainda à alteração de um 
elemento de projeto, área de depósito temporário de terras, inserido em área de Parque 
Natural do Alvão com vista a assegurar desde já a compatibilização do projeto 
(anteriormente proposta, neste particular, para a fase de Projeto de Execução) através 
da sua relocalização para fora dos limites do Parque Natural.  

Assim e atendendo ao exposto anteriormente, apresentam-se no âmbito da nova versão 
do Estudo de Impacte Ambiental alterações ao nível dos seguintes elementos de projeto 
do PETS:  

• Plataformas de aerogeradores TS01, TS19, TS29 e TS38 

• Rede de média tensão e acessos aos aerogeradores anteriormente referidos 

• Estaleiro da Subestação A 

• Área de depósito temporário de terras 

• Subestação alternativa 60/400kV 

Nas figuras seguintes apresenta-se a cartografia de detalhe onde são devidamente 
exemplificadas as alterações no layout dos elementos de projetos que foram alvo de 
relocalização e que são postos em análise na nova revisão do Estudo de Impacte 
Ambiental. 
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Relocalização do aerogerador TS01, em função do perímetro de proteção imediata a captação de água 
subterrânea 
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Relocalização do aerogerador TS19, em função de linha de água 
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Relocalização do aerogerador TS29, em função de perímetro de proteção imediata a captação de água 
subterrânea 
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Relocalização do aerogerador TS38, em função de linha de água 
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Relocalização do estaleiro da Subestação A, em função e linha de água 
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Relocalização tipificada da subestação alternativa 60/400kV, em função de linha de água 
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Relocalização de depósito temporário de terras, em função de inserção no interior do Parque Natural 
do Alvão 
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As alterações de projeto apresentadas envolveram uma alteração residual das áreas 
globais afetas à implementação, apresentando-se no quadro seguinte a quantificação 
das áreas afetas a cada grupo de elemento de projeto antes e após a revisão dos 
elementos mencionados. 

Pelos dados apresentados constata-se que a nova solução de Projeto terá associada uma 
afetação definitiva de mais 4,6 ha e uma afetação temporária de mais 4,8 ha. De referir 
que, face às alterações de projeto, houve ainda necessidade de proceder à atualização 
residual da área de estudo anteriormente considerada, tendo sido verificado um 
aumento de 3,3 ha na sua área total.  

Quadro-síntese de áreas de afetação temporária e permanente por componente de projeto 
na anterior e nova versão do projeto 

COMPONENTES DE PROJETO 

ÁREA (ha) 

PETS (anterior 
versão de 
projeto) 

PETS 
(nova 

versão de 
projeto) 

Área de implantação de componentes de projeto 
definitivos | AFETAÇÃO PERMANENTE 

117,9 122,5 

Implantação de plataformas e maciços de fundação de 
aerogeradores, incluindo taludes de aterro e escavação 1 

41,7 41,0 

Acessos, incluindo taludes de aterro e escavação 2 63,6 63,6 

Valas da rede de MT 3 9,15 14,7 

Implantação de plataformas de subestação 400/30kV 
(equivalente às plataformas de subestação 60/30kV para a 
solução de evacuação a 60kV), incluindo taludes de aterro e 
escavação – alternativas A 4 

1,53 1,53 

Implantação de plataformas de subestação 400/30kV 
(equivalente às plataformas de subestação 60/30kV para a 
solução de evacuação a 60kV), incluindo taludes de aterro e 
escavação – alternativas B 4 

1,85 1,85 

Área de ocupação temporária em fase de obra | 
AFETAÇÃO TEMPORÁRIA 

48,6 53,4 

Estaleiros 5 1,00 1,00 

Áreas de apoio à obra: zona de deposição temporária de 
terras 

0,25 0,25 

Áreas de apoio à obra: área de implantação de centrais de 
betão 

1,00 1,00 

Faixa de afetação temporária para construção, incluindo 
áreas de manobra de pesados 6 

46,4 51,1 

1 De forma conservadora, em fase de Estudo Prévio, considera-se como área de afetação 
permanente também a área ocupada pelos taludes de escavação e aterro, sem prejuízo da sua 
recuperação paisagística. O mesmo é válido para as áreas de plataforma, uma vez que a sua 
recuperação paisagística não altera significativamente as condições de compactação a ela 
associadas, e o seu uso futuro em ações de manutenção e desativação. 

2 Contabilizada apenas a intervenção em acessos existentes a modificar e novos acessos a 
construir. Não se incluem as áreas coincidentes com áreas intervencionadas pelas plataformas 
de aerogeradores (a respetiva afetação definitiva está contabilizada nessa componente). 
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3 Não se incluem as áreas coincidentes com áreas intervencionadas pelas plataformas de 
aerogeradores e acessos existentes a modificar e novos a construir (a respetiva afetação 
definitiva está contabilizada nessas componentes). De forma conservadora, assume-se para 
efeitos de afetação territorial a configuração da rede de MT para o conjunto das alternativas A 
e B, dado que a diferença de metros lineares de rede de MT resultante da opção pela alternativa 
A versus alternativa B e vice-versa se pode considerar residual (menos de 1% de acréscimo ou 
decréscimo de extensão linear), assegurando-se assim uma avaliação num cenário mais 
pessimista de intervenção. 

4 De forma conservadora, em fase de Estudo Prévio, considera-se como área de afetação 
permanente também a área ocupada pelos taludes de escavação e aterro, sem prejuízo da sua 
recuperação paisagística.  
Para a solução de evacuação a 60 kV, acresce ainda a contabilização de 1,1 ha adicionais 
referentes às necessárias subestações adicionais 400/60 KV (área para cada subestação; grosso 
modo considera-se que as subestações 60/30 kV equivalem-se em termos de área às 
subestações 400/30 kV da solução de evacuação a 400 kV). 

5 Embora cada estaleiro diga respeito a uma localização central na obra associada à subestação, 
considera-se de forma conservadora que, independentemente da não implantação da 
alternativa de subestação que não for selecionada (A ou B), o respetivo e previsto estaleiro 
possa ser utilizado na empreitada global como estaleiro secundário ou de apoio. 

6 Área destinada à circulação de maquinaria e pessoal de obra, justaposta às zonas de 
intervenção permanente (não se contabiliza a afetação temporária que depois se materializa 
como permanente, para evitar dupla contabilização de impactes), definida por um buffer de 
2,5 m a 4,4 m para cada lado de infraestruturas lineares e para lá dos limites de intervenção 
permanente. 

As alterações às posições dos aerogeradores envolveram, ainda, o ajuste da rede de 
acesso e de média tensão. Esses ajustes levaram, por conseguinte, a uma alteração da 
extensão linear prevista implementar para cada uma destas redes, sendo possível uma 
comparação destas alterações pela análise dos quadros seguintes. Pela informação 
apresentada é possível verificar que a rede de acessos existentes aumentou em cerca 
de 1 km, que a extensão de acessos com necessidade beneficiação diminuiu em cerca 
de 6 km e que a rede de acessos novos a construir aumentou em cerca de 33 km. No 
que se refere à rede de média tensão, observou-se um acréscimo de extensão de apenas 
77m. 

Quadro-síntese de extensão de infraestruturas lineares a implantar na anterior e nova versão 
do Projeto 

INFRAESTRUTURAS LINEARES 

EXTENSÃO TOTAL (m) 

PETS (anterior versão 
de projeto) 

PETS (nova versão 
de projeto) 

ACESSOS   

Existentes (sem intervenção) 3.724,8 4.594,6 

Existentes a modificar 34.960,4 28.244,32 

Novos a construir 30.160,5 33.144,8 

REDE DE MÉDIA TENSÃO   

Alternativa A 85.678,6 85.755,6 

Alternativa B 86.155,6 86.232,6 
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Estas alterações foram devidamente efetuadas no âmbito da análise ambiental de cada 
descritor por forma a garantir a cabal avaliação ambiental das novas posições dos 
elementos de projeto. 

Não obstante a consulta do Relatório Síntese revisto, sintetizam-se de seguida as 
principais alterações nos impactes identificados que advêm da relocalização dos 
elementos de projeto referidos. Esta síntese incidirá sobre os fatores ambientais em cuja 
alteração se revelou com alguma expressividade. 

Ao nível do enquadramento do projeto nos Instrumentos de Gestão Territorial e 
Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública, as alterações 
apresentadas conduziram à não afetação de área afeta ao Parque Natural do Alvão pela 
implantação do depósito temporário de terras mas, correspondente a 0,25 ha (vide 
Figura seguinte). Por outro lado, as alterações de projeto conduziram a um aumento 
global da área de afetação permanente inserida em Rede Natura 2000 (ZEC – Alvão e 
Marão), pelo facto de área afeta a acessos, inserida em ZEC, ter aumentado cerca de 6 
ha, não obstante a área de afetação permanente afeta a plataformas de aerogeradores 
e rede de média tensão ter diminuído. 

 

Afetação do Parque Natural do Alvão - Alterações de projeto no depósito temporário de 
terras 
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De referir que com a alteração de projeto da subestação alternativa 400/60 kV do PETS, 
analisada através, também, de um elemento pontual, foi possível o seu enquadramento 
em área de perigosidade “Média” de incêndio, ao invés de “Alta” como anteriormente 
previsto, conforme representado na figura seguinte. 

  

Perigosidade de incêndio - Alterações de projeto na Subestação Alternativa 400/60 kV 

Ao nível da ocupação de áreas de Reserva Agrícola Nacional (RAN), com a alteração de 
projeto do estaleiro A, foi possível mitigar por completo a afetação desta classe de 
espaço pelo elemento de projeto temporário (vide figura seguinte). 
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Afetação de Reserva Agrícola Nacional – Estaleiro da subestação A 

Por outro lado, quanto à ocupação de áreas de Reserva Ecológica Nacional (REN), a 
alteração dos elementos de projeto em análise conduziu a um aumento de cerca de 3 
ha da área de afetação permanente na classe de “Áreas Estratégicas de Infiltração e de 
Proteção e Recarga de Aquíferos”, pelo que a ocupação de áreas de REN pelo projeto 
global aumentou.  

Do ponto de vista da Biodiversidade, verificou-se que as novas localizações de 
aerogeradores conduziram a uma menor afetação de massas arborizadas, 
nomeadamente pelo facto de o aerogerador TS29 ter sido relocalizado para área 
artificializada (atual estaleiro do projeto do SET), conforme é possível verificar pelo 
enquadramento do elemento de projeto alterado na carta de ocupação do solo 
apresentado na figura seguinte. Adicionalmente, verificou-se uma diminuição da área 
total de habitats com interesse comunitário, que são diretamente afetados pela 
implantação das plataformas dos aerogeradores (em cerca de 4 ha). Ao nível da área 
afeta à implantação de acessos do projeto verificou-se um aumento da área de afetação 
direta de habitats, em cerca de 1 ha no que se refere a acessos novos a construir, e em 
cerca de 4 ha no que se refere a acessos a beneficiar. 



 
T2018-674-01-5_EIA-ADIT-00 

 
PARQUES EÓLICOS TÂMEGA NORTE E TÂMEGA SUL E SUAS LIGAÇÕES À REDE ELÉTRICA DE SERVIÇO 

PÚBLICO 
Estudo de Impacte Ambiental: Volume V: Aditamento 

142 

 

Ocupação do solo – Relocalização do aerogerador TS29 

No que se refere a habitats de interesse comunitário, e não obstante a diminuição global 
da área de afetação total decorrente das alterações de projeto, importa notar que a 
alteração da localização do estaleiro A da subestação, por forma a garantir a 
compatibilização com linhas de água identificada, otimizando os impactes associados, 
levou à necessidade de ocupar, numa área ligeiramente superior face à anterior solução 
(conforme representado na figura seguinte), o habitat 7140pt2 – Turfeiras de transição, 
confirmando-se, por saída de campo realizada na presente fase de esclarecimentos 
adicionais, a existência da referida turfeira, de alto valor de conservação (ver fotografia). 
Este facto determina um maior impacte ambiental associado a esta solução, já 
identificada como mais desfavorável na avaliação de ponderação das diferentes 
vertentes ambientais em fase de EIA, devidamente confirmada em Aditamento.  
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Afetação de Habitats de Interesse Comunitário – Estaleiro da subestação A 

 

Turfeira localizada parcialmente sob o Estaleiro A 
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No que se refere ao impacte da implantação da Rede de Média Tensão, a afetação de 
habitats com os novos elementos de projeto levou a um aumento da ocupação de áreas 
com habitats de interesse comunitário de cerca de 1,5 ha. 

No que se refere ao impacte sobres os Recursos Hídricos Superficiais, e tal como 
apresentado em detalhe anteriormente no documento e novamente através das figuras 
seguintes, foram devidamente revistas as posições das plataformas dos aerogeradores 
TS19 e TS38 e ainda da subestação alternativa 400/60 kV por forma a garantir a não 
afetação direta das linhas de água anteriormente intersetadas. Desta forma, foi possível 
mitigar possíveis interferências com o normal escoamento superficial nas duas linhas de 
água.  

 

Afetação de linhas de água - Relocalização do aerogerador TS19 
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Afetação de linhas de água - Relocalização do aerogerador TS38 
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Relocalização tipificada ad subestação alternativa 60/400kV 

Relativamente a impacte sobre Recursos Hídricos Subterrâneos, foi garantido o 
cumprimento do solicitado no documento do Pedido de Elementos, tendo sido alteradas 
as posições dos aerogeradores TS01 e acessos, e aerogerador TS29, que se localizavam 
no perímetro de proteção imediata de duas captações para abastecimento público (ver 
figuras seguintes). Com as alterações de projeto destes dois aerogeradores e respetivos 
acessos e rede de média tensão foi possível reduzir a pressão sobre os recursos 
subterrâneos mitigando os impactes diretos anteriormente identificados.  
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Relocalização do aerogerador TS01 
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Relocalização do aerogerador TS29 

Do ponto de vista da Ocupação do solo, verificou-se que a afetação permanente 
associada a plataformas e fundações de aerogeradores aumentou em áreas de “Espaços 
Descobertos ou com pouca Vegetação” e diminuiu em áreas de “Matos”. Por outro 
lado, o impacte associado à ocupação de áreas de florestas diminuiu pelo facto de área 
ocupada de forma permanente ter sido reduzida em cerca de 1ha. 

No que se refere à Paisagem, as alterações pontuais e muito localizadas ao projeto inicial 
não se traduzem numa alteração relevante dos impactes visuais e estruturais analisados 
inicialmente. Apenas é de referir que com a relocalização da área de depósitos de terras 
do Parque Sul, se conseguiu evitar a afetação de uma mancha de matos de urze, 
ocupação com valor cénico e ecológico. 

De forma geral, as alterações efetuadas manifestam uma tendência de evolução positiva 
do projeto a nível da interferência ambiental, mas ainda assim de pouco magnitude e 
significância, não se materializando em questões críticas que alterassem ou 
influenciassem as análises feitas no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental e suas 
futuras conclusões. 

Os demais descritores não tiveram alterações induzidas pela relocalização de elementos 
de projeto. 



 
T2018-674-01-5_EIA-ADIT-00 

 
PARQUES EÓLICOS TÂMEGA NORTE E TÂMEGA SUL E SUAS LIGAÇÕES À REDE ELÉTRICA DE SERVIÇO 

PÚBLICO 
Estudo de Impacte Ambiental: Volume V: Aditamento 

 

ANEXO I – OFÍCIO DO PEDIDO DE ELEMENTOS ADICIONAIS PARA EFEITOS DE 
CONFORMIDADE DO EIA 
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Esta página foi deixada propositadamente em branco 
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ANEXO II – QUADRO SÍNTESE DE CORRESPONDÊNCIA AO PEDIDO DE ELEMENTOS 
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ID ASPETOS, ESCLARECIMENTOS E ELEMENTOS ADICIONAIS REQUERIDOS COMO ADITAMENTO AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA) 

RESPOSTAS E ELEMENTOS 
ADICIONAIS ADITADOS AO ESTUDO 

DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA) 

Referência de capítulo/ Volume do 
EIA 

ADITAMENTO AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

1.1 
Apresentar a informação geográfica, de todas as infraestruturas do projeto (incluindo da linha elétrica aérea), em formato vetorial (por 
exemplo em formato ESRI shapefile e no sistema de coordenadas ETRS89. 

- 

1.2 

Tendo em consideração que “um dos objetivos do complexo eólico é maximizar a produção de energia eólica e o aproveitamento da  
hibridização com o complexo hidráulico do Sistema Electroprodutor do Tâmega (SET), que possui uma licença de produção de 1,2 GW, estando 
previstos atualmente no SET uma potência de 1 158 MW”, não é clara a necessidade de instalação de um parque eólico da dimensão do 
projeto avaliado – 73 aerogeradores, que correspondem a cerca de 453 MW de potência instalada. Assim, devem ser esclarecidos os seguintes 
aspetos:  

- a necessidade de instalar mais 411 MW (1 158 + 453 – 1 200) do que a licença de produção que o SET possui; 

- com o complexo hidráulico do SET em funcionamento, qual a produção anual de eletricidade estimada para os parques eólicos; 

- qual a produção média anual do complexo hidráulico do SET em pleno funcionamento; 

- qual a produção média anual do sistema hibrido do complexo hidráulico do SET (em pleno funcionamento) com os parques eólicos em 
avaliação; 

- para garantir que os 1,2 GW de potência de injeção são rentabilizados no seu máximo, indicar qual a potência mínima necessária instalar 
com recurso aos aerogeradores. 

Secção 2.1.1 do RS do EIA 
(Volume II) / Descrição do Projeto 

1.3 Esclarecer se os parques eólicos em avaliação são dois projetos independentes, ou se dependem um do outro para garantir a sua viabilidade. - 
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ID ASPETOS, ESCLARECIMENTOS E ELEMENTOS ADICIONAIS REQUERIDOS COMO ADITAMENTO AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA) 

RESPOSTAS E ELEMENTOS 
ADICIONAIS ADITADOS AO ESTUDO 

DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA) 

Referência de capítulo/ Volume do 
EIA 

1.4 

A área do projeto dos Parques Eólicos Tâmega Norte e Tâmega Sul e suas Ligações à Rede Elétrica de Serviço Público tem sobreposição com 
parte da área com potencial para a revelação através de prospeção e pesquisa (PP) de recursos minerais de ouro, prata, chumbo, zinco, cobre, 
lítio, volfrâmio e estanho, para a qual existe um pedido de prospeção e pesquisa com o número de cadastro MNPPP0482, e a designação 
"Viso", cuja tramitação instrutória se encontra completa e concluída por parte da DGEG, apenas se aguardando a adequação ao novo 
regulamento publicado em 7 de maio de 2021. A área em análise também tem sobreposição com parte da área de concessão de exploração 
de recursos minerais de volfrâmio, estanho e molibdênio para a qual existe um pedido de concessão de exploração com o número de cadastro 
MNP03312, e a designação "Borralha", cuja tramitação instrutória está na sua fase final estando em discussão os termos do contrato. Pelo 
exposto, devem ser apresentadas alternativas de localização das infraestruturas do projeto de forma a permitir a coexistência destas duas 
atividades. 

Secção 2.2.4 do RS do EIA 
(Volume II) /Enquadramento e 

Conformidade com condicionantes, 
servidões administrativas e 

restrições de utilidade pública 

 

Secção 4.4.4 do RS do EIA 
(Volume II) / Recursos Geológicos 

 

Secção 5.4.3 do RS do EIA (Volume 
II) / Avaliação de Impactes 
Ambientais – Geologia e 
Geomorfologia – Fase de 

Construção 

1.5 
Reformular o Relatório Síntese, de forma a que o capítulo onde são apresentados os estudos preliminares efetuados bem como todas as 
alternativas consideradas que levaram à definição das soluções colocadas em avaliação, seja apresentado como anexo. No relatório síntese 
reformulado devem apenas constar as alternativas viáveis das infraestruturas do projeto e que são objeto da presente avaliação. 

Secção 2.3.2 do RS do EIA 
(Volume II) /Alternativas de 

localização  

 

Anexo IV do Volume IV – Anexos 

1.6 

Tendo em consideração que o Relatório Síntese (ponto 2.3.3) conclui inequivocamente que a solução de evacuação menos desfavorável é a 
da linha elétrica a 400 kV, tanto a nível tecnológico como ambiental, esclarecer a necessidade de apresentar estas duas soluções, a 400 kV e 
a 60 kV. Esclarecer se as duas soluções estão em avaliação e se são viáveis. Salienta-se que apenas devem ser apresentadas para avaliação 
soluções consideradas viáveis e que possam ser selecionadas pelo processo de AIA. 

Secção 2.3.3 do RS do EIA 
(Volume II) /Alternativas 

tecnológicas  
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ID ASPETOS, ESCLARECIMENTOS E ELEMENTOS ADICIONAIS REQUERIDOS COMO ADITAMENTO AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA) 

RESPOSTAS E ELEMENTOS 
ADICIONAIS ADITADOS AO ESTUDO 

DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA) 

Referência de capítulo/ Volume do 
EIA 

1.7 
Indicar a extensão da vala de cabos subterrânea, a 30 kV, de interligação entre os aerogeradores e a respetiva subestação. Indicar as eventuais 
situações em que a vala de cabos não acompanha os acessos e justificar a razão. Discriminar estes elementos por parque eólico. 

Secção 2.4.1.3 do RS do EIA 
(Volume II) / Rede de média tensão 

e de comunicação (Descrição 
técnica do projeto)  

1.8 
Esclarecer a necessidade de pavimentar e impermeabilizar alguns acessos (Quadro 2.47 do Relatório Síntese). Indicar se os acessos que o EIA 
refere que serão impermeabilizados são acessos existentes e se já estão impermeabilizados. 

Secção 2.4.1.4 do RS do EIA 
(Volume II) / Acessos (Descrição 

técnica do projeto) 

1.9 Reformular a Figura 2.1 (página 25, Relatório Síntese), de forma a incluir o significado das cores representadas no gráfico) 
Secção 2.1.1.2 do RS do EIA (Volume 
II) / Enquadramento do projeto no 

PNEC2030  

1.10 
Reformular as figuras 2.27 e 2.28 (páginas 171 e 173, respetivamente, Relatório Síntese) de forma a incluir os respetivos postos de corte de 
Daivões e Gouvães. 

Secção 2.3.2.2 do RS do EIA (Volume 
II) / Subestações 

1.11 Indicar a extensão das linhas elétricas aéreas de ligação aos postos de corte de Daivões e Gouvães.  
Secção 2.3.2.3 do RS do EIA (Volume 

II) / Corredores de Linha Elétrica 

1.12 
Indicar o número de aerogeradores dos parques eólicos existentes, na envolvente do projeto, identificados no EIA (página 152, Relatório 
Síntese). Indicar ainda a distância ao aerogerador mais próximo do projeto em avaliação. 

Secção 2.2.4.18 do RS do EIA 
(Volume II) / Parques Eólicos 
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ID ASPETOS, ESCLARECIMENTOS E ELEMENTOS ADICIONAIS REQUERIDOS COMO ADITAMENTO AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA) 

RESPOSTAS E ELEMENTOS 
ADICIONAIS ADITADOS AO ESTUDO 

DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA) 

Referência de capítulo/ Volume do 
EIA 

1.13 
Corrigir a referência ao Desenho 7 na página 152 do Relatório Síntese, uma vez que o Desenho 29 do Volume III é que retrata os impactes 
cumulativos e identifica os parques eólicos existentes na envolvente do projeto. 

Secção 2.2.4.18 do RS do EIA 
(Volume II) / Parques Eólicos 

1.14 
Tendo em consideração que se prevê utilizar aerogeradores de 6 MW de potência unitária, indicar a distância mínima que os aerogeradores 
se devem encontrar de um aerogerador semelhante ou de menor potência para garantir a máxima eficiência dos mesmos. 

Secção 2.4.1.1 do RS do EIA (Volume 
II) / Aerogeradores (Descrição 

Técnica do Projeto) 

1.15 
Apresentar em quadro as dimensões de todas as infraestruturas do projeto (área ocupada por plataforma dos aerogeradores, área das 
subestações, extensão da vala de cabos subterrâneos, estaleiros, extensão dos acessos a construir e a beneficiar…). 

Secção 2.4.1. do RS do EIA (Volume 
II) / Características físicas, 

estruturais e funcionas dos parques 
eólicos (Descrição Técnica do 

Projeto) 

1.16 Apresentar a análise da possibilidade efetiva de partilha de apoios de linhas já existentes, conforme proposto no EIA. - 

1.17 Apresentar o plano ou rede de acessos aos aerogeradores. 
Secção 2.4.1.4 do RS do EIA (Volume 

II) / Acessos (Descrição Técnica do 
Projeto) 
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ID ASPETOS, ESCLARECIMENTOS E ELEMENTOS ADICIONAIS REQUERIDOS COMO ADITAMENTO AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA) 

RESPOSTAS E ELEMENTOS 
ADICIONAIS ADITADOS AO ESTUDO 

DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA) 

Referência de capítulo/ Volume do 
EIA 

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL E AVALIAÇÃO DE IMPACTES – SISTEMAS ECOLÓGICOS 

2.1.1 
Apresentar cartografia do projeto com a localização atualizada das medidas compensatórias do Sistema Electroprodutor do Tâmega (SET), 
incluindo as referentes à compensação dos sobreiros, identificadas individualmente e análise da compatibilidade das mesmas com o projeto. 

Secção 4.3.1.2 do RS do EIA (Volume 
II) / Vegetação, Biótopos e Habitats  

 

Secção 5.3.3 do RS do EIA (Volume 
II) / Fase de construção 

(Biodiversidade) 

2.1.2 Apresentar cartografia do projeto com a distribuição espacial do lobo nos últimos 5 anos. 
Secção 4.3.5.1 do RS do EIA (Volume 

II) / Mamíferos 

2.1.3 Apresentar cartografia do projeto com a localização dos ninhos e territórios confirmados de aves de rapina identificados, nos últimos 5 anos. 

Secção 4.3.5.4 do RS do EIA (Volume 
II) / Aves  

 

Anexo VIII do Volume IV (Anexos) 

2.1.4 

Apresentar cartografia do projeto sobreposta com as condicionantes à implementação das linhas elétricas, de acordo com a tabela 2 do 
“Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição e transporte de energia elétrica” (disponível em 
HTTP://WWW2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/ordgest/aa/resource/doc/doc-orientador-linhaselectricas-FEV2019v2.pdf) e análise das 
implicações resultantes. 

Secção 4.3.5.4 do RS do EIA (Volume 
II) / Aves 

 

Secção 9 do RS do EIA (Volume II) / 
Avaliação comparativa de 

corredores de linha elétrica e 
seleção do corredor preferencial 

para projeto de execução 

2.1.5 
Apresentar elementos documentais que comprovem a afirmação de que o impacte sobre o lobo é reversível, e que os mesmos regressam 
após a fase de construção. 

Secção 5.3.4 do RS do EIA (Volume 
II) / Fase de exploração 

(Biodiversidade) 

http://www/
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ID ASPETOS, ESCLARECIMENTOS E ELEMENTOS ADICIONAIS REQUERIDOS COMO ADITAMENTO AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA) 

RESPOSTAS E ELEMENTOS 
ADICIONAIS ADITADOS AO ESTUDO 

DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA) 

Referência de capítulo/ Volume do 
EIA 

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL E AVALIAÇÃO DE IMPACTES – RECURSOS HÍDRICOS  

2.2.1 

A ocupação de leitos e margens de linhas de água pelas plataformas dos aerogeradores, não é compatível com o definido no artigo 62.º do 
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, pelo que, para as infraestruturas dos projetos cuja localização coincida com a ocupação de leito 
ou margens de linhas de água, devem ser apresentadas alternativas à sua localização.  

Estas alternativas de localização referidas no ponto anterior não podem comprometer a drenagem, o escoamento, ou pressuponham a 
alteração do traçado das linhas de água. 

Secção 2.2.4.3 do RS do EIA (Volume 
II) / Domínio Público Hídrico  

 

Secção 5.6 do RS do EIA (Volume II) 
/ Recursos Hídricos e Qualidade da 

Água (Avaliação de Impactes 
Ambientais) 

 

2.2.2 
Propor alternativa à localização do estaleiro de apoio à obra (próximo da subestação, alternativa A do Parque Eólico Tâmega Sul) e a 
localização prevista para a subestação ST400/60.PETS, para fora de áreas integrantes do domínio hídrico (leito e faixa marginal com uma 
distância de 10 metros para cada lado da linha que limita o leito). 

Secção 2.4.3 do RS do EIA (Volume 
II) / Estaleiros de obra e outras 

áreas de apoio à construção 
(Descrição Técnica do Projeto) 

2.2.3 
Apresentar solução alternativa para as localizações do aerogerador TS1 e para o acesso ao aerogerador TS29, de modo a evitar a interferência 
com o perímetro de proteção imediata de captações de água, em cumprimento do Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro. 

Secção 4.6 do RS do EIA (Volume II) 
/ Recursos Hídricos e Qualidade da 

Água (Caracterização da situação de 
referência) 

 

Secção 5.6 do RS do EIA (Volume II) 
/ Recursos Hídricos e Qualidade da 

Água (Avaliação de Impactes 
Ambientais) 
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RESPOSTAS E ELEMENTOS 
ADICIONAIS ADITADOS AO ESTUDO 

DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA) 

Referência de capítulo/ Volume do 
EIA 

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL E AVALIAÇÃO DE IMPACTES – PAISAGEM  

2.3.1 

Reconfigurar a Área de Estudo considerando outros raios, neste caso com adoção de uma solução mista, 5 km para os aerogeradores e 3 km 
para as linhas elétricas. Deve ainda ser feita uma divisão da área de estudo em duas: Tâmega Norte e Tâmega Sul. Entre as diferentes 
componentes do projeto, entre Tâmega Norte e Tâmega Sul, verifica-se que a distância entre os corredores das linhas se situa em cerca de 6 
km e entre aerogeradores situa-se nos 11 km, pelo que, a separação de áreas assegura a avaliação do projeto. Deve ser assegurada a Escala 
1:25 000 e apenas no limite, usar como recurso a Carta Militar à Escala 1: 50 000. No caso das bacias visuais todas devem ser apresentadas à 
Escala 1:25 000. 

DESENHO 18 A DESENHO 25 do 
Volume III – Peças Desenhadas 

2.3.2 

Reformular a cartografia apresentada, em que, nas duas áreas de estudo - Tâmega Norte e Tâmega Sul, conste a representação gráfica dos 
limites das áreas associadas: 

- Parque Nacional Peneda-Gerês, se aplicável. 

- Limites das áreas que definem os geossítios dos quais se destaca o Geossítio Toco-Soutinho, se aplicável. 

- Região do Barroso, constituída pelos concelhos de Boticas e Montalegre, enquanto Património Agrícola Mundial da FAO (Sistemas 
Importantes do Património Agrícola Mundial (Globally Important Agricultural Heritage Systems - GIAHS). 

- Reserva Biosfera Gerês Xurês. 

- Parque Natural do Alvão 

DESENHO 18 A DESENHO 25 do 
Volume III – Peças Desenhadas 

2.3.3 
Apresentar a Carta de Unidades e Subunidades de Paisagem de acordo com a reconfiguração das áreas de estudo. No espaço previsto para a 
legenda, ou noutro que não impeça a leitura da carta, deve constar o excerto tal como ilustrado na Figura 4.66 (página 726, Relatório Síntese). 

DESENHO 18 (Unidades da 
Paisagem) do Volume III – Peças 

Desenhadas 

2.3.4 
No âmbito da reconfiguração das áreas de estudo, apresentar a Carta de Qualidade Visual da Paisagem, diferenciando graficamente os 
diversos locais considerados como relevantes que constam na legenda da carta a substituir, sobretudo, dos geossítios existentes nas duas 
áreas de estudo. 

DESEHO 23 (Carta de Qualidade 
Visual da Paisagem) do Volume III – 

Peças Desenhadas 
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Referência de capítulo/ Volume do 
EIA 

2.3.5 
Apresentar a quantificação (em ha) das áreas das classes de Qualidade Visual consideradas, sugerindo-se que a sua apresentação seja 
realizada em quadro, tal como apresentado no Quadro 4.135 (página 747, Relatório Síntese). 

Secção 4.13.5 do RS do EIA (Volume 
II) / Avaliação Paisagística – 

qualidade visual, capacidade de 
absorção e sensibilidade 

2.3.6 
Apresentar e explicar os parâmetros utilizados para a definição das Classes de Qualidade Visual. A valoração/ponderação deve ser 
apresentada em quadro. A metodologia deve estar claramente explanada e justificada de modo a permitir uma melhor avaliação. 

Secção 4.13.1 do RS do EIA (Volume 
II) / Aspetos metodológicos e 

âmbito específico 

2.3.7 No âmbito da reconfiguração das áreas de estudo, apresentar a Carta de Capacidade de Absorção Visual 
DESENHO 22 (Carta de Absorção 

Visual da Paisagem) do Volume III – 
Peças Desenhadas 

2.3.8 
No âmbito da reconfiguração da Área de Estudo, apresentar a quantificação (em ha), das áreas das classes do parâmetro “Capacidade de 
Absorção Visual” consideradas, sugerindo-se que a sua apresentação seja realizada em quadro, tal como apresentado no Quadro 4.136 
(página 748, Relatório Síntese). 

Secção 4.13.5 do RS do EIA (Volume 
II) / Avaliação Paisagística – 

qualidade visual, capacidade de 
absorção e sensibilidade 

2.3.9 

Apresentar e explicar os parâmetros utilizados para a definição das ponderações/pesos considerados para Observadores Permanentes e 
Observadores Temporários. No que se refere às povoações devem ser apresentados os intervalos de separação de classes entre o número de 
Observadores Permanentes considerados para cada classe. A valoração/ponderação deve ser apresentada em quadro. A metodologia deve 
estar claramente explanada e justificada. 

Secção 4.13.1 do RS do EIA (Volume 
II) / Aspetos metodológicos e 

âmbito específico 

2.3.10 No âmbito da reconfiguração das áreas de estudo, apresentar a Carta de Sensibilidade Visual 
DESEHO 24 (Carta de Sensibilidade 
Visual da Paisagem) do Volume III – 

Peças Desenhadas 
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2.3.11 
No âmbito da reconfiguração da área de estudo, apresentar a quantificação (em ha), das áreas das classes do parâmetro “Sensibilidade Visual" 
consideradas, sugerindo-se que a sua apresentação seja realizada em quadro, tal como apresentado no Quadro 4.137 (página 749, Relatório 
Síntese). 

Secção 4.13.5 do RS do EIA (Volume 
II) / Avaliação Paisagística – 

qualidade visual, capacidade de 
absorção e sensibilidade 

2.3.12 

Apresentar a caracterização e uma sistematização clara dos Impactes Estruturais associados a cada uma das plataformas dos aerogeradores 
propostos no que se refere a três parâmetros (de forma separada): desmatação; desflorestação e alteração da morfologia natural do terreno. 
A par dessa caracterização e avaliação (com todos os parâmetros previstos na legislação) deve ser apresentada, em quadro, a hierarquia dos 
que traduzem um impacte mais significativo. 

Secção 5.13.3 e secção 5.13.4 do RS 
do EIA (Volume II) / Fase de 

Construção e Fase de Exploração 
(Avaliação de Impactes) 

2.3.13 

Apresentar a avaliação dos Impactes Visuais gerados pelos aerogeradores com base nas bacias visuais, a realizar, para os seguintes 
aerogeradores: 

- Tâmega Norte: TN01; TN03; TN05; TN7; TN10; TN12; TN14; TN15; TN18; TN20; TN21; TN22; TN25; TN26; TN28; TN29; TN32; TN33 e TN34.  

- Tâmega Sul: TS1; TS3; TS6; TS7; TS10; TS11; TS14; TS16; TS18; TS19; TS21; TS22; TS24; TS25; TS26; TS27; TS29; TS31; TS32; TS35; TS36; TS38 
e TS39.  

Cada uma das bacias visuais deve ser apresentada de forma individualizada e em carta única à Escala 1:25 000. 

Secção 5.13.4 do RS do EIA (Volume 
II) / Fase de Exploração (Avaliação 

de Impactes) 

 

DESEHO 25.1 (Bacia Visual PETN) e 
DESENHO 25.4 (Bacia Visual do 

PETS) do Volume III – Peças 
Desenhadas 

2.3.14 

Apresentar, para cada bacia visual gerada para os aerogeradores, do elenco acima exposto, em quadro a quantificação da área (em ha) das 
classes do parâmetro “Qualidade Visual”, sobretudo, das classes “Elevada” e “Muito Elevada”, e de todas as áreas, sempre que aplicável, do 
Parque Nacional Peneda-Gerês, área do Geossítio Toco-Soutinho, Região do Barroso, Reserva Biosfera Gerês Xurês e Parque Natural do Alvão, 
quanto à afetação da sua integridade visual. 

Secção 5.13.4 do RS do EIA (Volume 
II) / Fase de Exploração (Avaliação 

de Impactes) 
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2.3.15 

Apresentar a clara sistematização e hierarquização, em quadro, dos aerogeradores acima elencados, e dos não referidos, e a sua ordenação 
em função dos impactes visuais que os mesmos representam, considerando os pesos dos Observadores Permanentes e Temporários e da 
afetação da integridade visual das áreas de maior classe visual, do mais significativo para o menos significativo. Importa referir que a 
quantidade de povoações a partir das quais as componentes do projeto são visíveis não traduz, necessariamente, maior relevância, mas sim 
a proximidade com as mesmas. A análise deve determinar de forma muito clara as situações mais significativas. 

Secção 5.13.4 do RS do EIA (Volume 
II) / Fase de Exploração (Avaliação 

de Impactes) 

2.3.16 

Apresentar a bacia visual dos corredores das linhas elétricas aéreas para os troços diretamente comparáveis e não de acordo como o 
apresentado cujo critério foi arbitrário. Ou seja, para cada combinação de corredores deve ser apresentada uma bacia visual. A par da 
apresentação de cada uma das bacias visuais deve ser apresentado um quadro onde, de forma simplificada, conste uma análise comparativa 
dos impactes visuais potenciais, com base nos seguintes critérios: povoações mais próximas/relevância em número de observadores; afetação 
visual da integridade das áreas das classes de qualidade visual mais elevadas e de todas as áreas, sempre que aplicável, do Parque Nacional 
Peneda-Gerês, área do Geossítio Toco-Soutinho, Região do Barroso, Reserva Biosfera Gerês Xurês e Parque Natural do Alvão. A análise deve 
ser conclusiva e pronunciar-se, de acordo com os critérios acima exposto e de outros, que se possam considerar pertinentes para a 
ponderação/avaliação, sobre o corredor mais favorável.  

Secção 5.13.4 do RS do EIA (Volume 
II) / Fase de Exploração (Avaliação 

de Impactes) 

2.3.17 
Apresentar a Carta de Impactes Cumulativos com a representação de cada área de estudo – Tâmega Norte e Tâmega Sul. A legenda deve 
procurar não interferir com as referidas áreas de estudo. 

DESENHO 29 – Carta de Impactes 
Cumulativos do Volume III – Peças 

Desenhadas 

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL E AVALIAÇÃO DE IMPACTES – PATRIMÓNIO CULTURAL 

2.4.1 Apresentar de forma objetiva os impactes cumulativos. 

Secção 5.15 do RS do EIA (Volume II) 
/ Avaliação de Impactes 

Cumulativos - Património 
Arqueológico e Etnológico 
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2.4.2 
Executar e apresentar os resultados da prospeção sistemática dos acessos a construir ou a beneficiar para a obra de construção dos 
aerogeradores. Representar na cartografia as áreas prospetadas e condições de visibilidade. 

Secção 5.12.3.do RS do EIA (Volume 
II) / Fase de Construção (Património 

Arqueológico e Etnológico) 

 

Secção 4.12.3.1 do RS do EIA 
(Volume II) / Descrição das 
condições de visibilidade 

(Património Arqueológico e 
Etnológico) 

REFORMULAÇÃO DO RESUMO NÃO TÉCNICO 

3 

O Resumo Não Técnico reformulado deve ter em consideração os elementos adicionais ao EIA solicitados e, ainda, os seguintes aspetos: 

- Apresentar o cronograma dos trabalhos;  

- Quantificar o número de veículos, designadamente maquinaria pesada, que se preveem necessários e quais as vias rodoviárias afetadas;  

- Explicitar melhor as alternativas equacionadas para a ligação à rede elétrica de serviço público (linha elétrica a 400 kV ou a 60 kV).  

- Indicar as ocorrências patrimoniais identificadas, e apresentar os impactes negativos no fator património cultural.  

 

O novo RNT deve ter uma data atualizada. 

Volume I  
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ANEXO III – ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO E ADMINISTRATIVO DO PROJETO
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ANEXO IV – PEÇA DESENHADA DE ENQUADRAMENTO HIDROGRÁFICO (DESENHO 14.1) DA 
ANTERIOR VERSÃO DO EIA
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ANEXO V – PEÇA DESENHADA DE INVENTÁRIO DE CAPTAÇÕES (DESENHO 14.2) DA ANTERIOR 
VERSÃO DO EIA
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ANEXO VI – COMUNICAÇÃO COM CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA DE PENA 


