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1 INTRODUÇÃO 

Para efeitos de pronúncia sobre a conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do 

Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro (Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 

3436), vem a TPF – CONSULTORES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, S.A. apresentar, no 

presente documento, um aditamento ao referido estudo, tendo em consideração a apreciação técnica 

efetuada pela Comissão de Avaliação, que considera indispensável a apresentação dos elementos 

adicionais abaixo enumerados. 

Assim, dando cumprimento ao solicitado pela Comissão de Avaliação relativamente ao Estudo de 

Impacte Ambiental acima mencionado, através do ofício n.º S053384-202108-DAIA.DAP (ver Anexo 

1), apresentam-se em seguida os elementos adicionais solicitados. 

2 ADITAMENTO AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

2.1 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

1.1 ”Apresentar a informação geográfica, de todas as infraestruturas do projeto e os elementos 

patrimoniais inventariados, em formato vetorial (ESRI shapefile e sistema ETRS89, 

denominado PT - TM06).” 

A informação relativa ao Projeto, em formato shapefile, foi submetida conjuntamente com o presente 

documento, na plataforma SILIAMB. A referida informação encontra-se no Sistema de Coordenadas 

ETRS89/PT-TM06. Salienta-se que a representação geográfica dos elementos patrimoniais se 

encontra à escala 1:25 000. 

1.2 “Indicar o ano de início de exploração do Parque Eólico de Pinheiro e qual é, atualmente, a 

sua produção média anual.” 

A licença de exploração do Parque Eólico de Pinheiro teve início em 10 maio de 2005, sendo a 

produção média anual de 48 GWh (últimos 5 anos). 

A informação apresentada consta no subcapítulo 3.3.3 “Antecedentes do Projeto” do Relatório 

Síntese do EIA consolidado. 

1.3 “Corrigir referência “Parque Eólico de Cabril” no capítulo 1.3 Enquadramento do Projeto no 

Regime Jurídico de AIA (página 2) do Volume 1 – Relatório.” 

No Relatório Síntese do EIA consolidado foi efetuada a correção solicitada. 
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1.4 “Esclarecer se pode ser utilizada a vala de cabos existente do Parque Eólico de Pinheiro 

para instalar a nova rede interna subterrânea.” 

Por motivos técnicos e de segurança não pode ser utilizada a vala de cabos existente do Parque 

Eólico de Pinheiro para instalar a nova rede interna subterrânea, ainda que essa fosse a solução mais 

vantajosa para o promotor, quer por na fase de construção ser necessário efetuar menos 

intervenções e os cabos serem de muito menor extensão, quer por na fase de exploração as perdas 

de energia no sistema serem menores. Face ao referido, a vala de cabos associada ao 

Sobreequipamento irá ser instalada entre a vala de cabos existente e o acesso existente. 

A informação apresentada consta no subcapítulo 3.4.3 “Rede Elétrica Interna” do Relatório Síntese do 

EIA consolidado. 

1.5 “Esclarecer se haverá necessidade de beneficiar algum caminho existente. Em caso 

afirmativo identificar (também em cartografia) o caminho e indicar a extensão a beneficiar.” 

A manutenção de um Parque Eólico implica, sempre que necessário, a reposição de tout-venant nos 

acessos existentes de forma a se manter as condições de circulação em segurança das viaturas de 

manutenção do Parque. A frequência desta atividade está muito dependente das condições 

climatéricas (precipitação) que ocorrem ao longo do ano. Assim, nos acessos existentes poderá ser 

necessário efetuar a referida manutenção, independentemente de ser construído o projeto do 

Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro. 

A informação apresentada consta no subcapítulo 3.4.4 “Caminhos de Acessos” do Relatório Síntese 

do EIA consolidado. 

1.6 “Apresentar em cartografia todos os parques eólicos identificados na envolvente do 

projeto (10 km). Deve ainda ser indicado o número de aerogeradores de cada parque eólico 

e a distância dos mesmos ao projeto.” 

No subcapítulo 7.4 “Previsão e Avaliação de Impactes Cumulativos” do Relatório Síntese do EIA 

consolidado foi agora incluída uma Figura e um Quadro com a distribuição geográfica dos Parques e 

Subparques Eólicos (incluindo n.º de aerogeradores) existentes na envolvente de 10 km da área do 

Projeto e a respetiva distância à área do Projeto. O incremento de 5 km relativamente à área de 

estudo considerada para a Paisagem não introduz nenhuma alteração relevante às conclusões que já 

tinham sido evidenciadas no Relatório Síntese do EIA, sobre este tema. 

1.7 “Identificar em cartografia outros projetos, existentes ou previstos, suscetíveis de induzir 

impactes cumulativos." 

No Relatório Síntese do EIA o Desenho 21 – Impactes Cumulativos já contempla o conjunto de 

Projetos existentes e previstos dentro da área envolvente de 5 km, tendo essa informação sido 

considerada na avaliação de impactes cumulativos (ver subcapítulo 7.4 “Previsão e avaliação de 
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impactes cumulativos”). Desconhece-se a existência de outros projetos previstos para a área 

envolvente dos 5 km.    

1.8 “Caraterizar a área proposta para a implantação do estaleiro, indicando os critérios dessa 

seleção.” 

A área proposta para a implantação do estaleiro de obra carateriza-se pela dominância de matos 

baixos de elevado grau de cobertura, com comunidades arbustivas pertencentes às famílias das 

ericáceas (Erica australis subsp. australis), cistaceas (Halimium lasianthum subsp. alyssoides) e 

fabaceas (Ulex minor) (Fotografia 1).  

São comunidades arbustivas da Classe Calluno-Ulicetea e enquadradas no Anexo B-I do Decreto-Lei 

n.º 49/2005, de 24 de fevereiro (com a devida atualização dada pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013) no 

Habitat 4030 - Charnecas secas europeias. Neste local foram inventariadas como espécies 

dominantes: Erica australis subsp. australis, Halimium lasianthum subsp. alyssoides, Ulex minor, 

Agrostis capillaris, Agrostis truncatula e Pteridium aquilinum, acompanhadas de espécies anuais, 

salientando-se: Molinariella laevis, Ranunculus repens, Potentilla erecta, Pedycularis sylvatica, 

Jasione montana e Lotus pedunculatus. 

Este habitat está amplamente representado na área de estudo e envolvente. Além disso, da 

experiência que se tem resultante da monitorização dos outros parques eólicos existentes na serra de 

Montemuro, corresponde a uma unidade de vegetação que recupera com facilidade. 

    

Fotografia 1 - Charnecas secas europeias na área de implantação do estaleiro. 

Os critérios para a seleção desta área para estaleiro foram as seguintes: 

1. Proximidade com o acesso principal do Parque Eólico em exploração; 

2. Declive do terreno (trata-se de uma zona aplanada); 

3. Não afetação de afloramentos rochosos ou linhas de água. 
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A informação apresentada consta no subcapítulo 3.5.1 “Estaleiro” do Relatório Síntese do EIA 

consolidado. 

1.9 “Reformular o Desenho 22 – Planta de Condicionantes de forma a evidenciar claramente os 

aerogeradores a implantar (Sobreequipamento).” 

O Desenho 22 - Planta de Condicionamentos, do Relatório Síntese do EIA foi alterado de acordo com 

o solicitado, tendo sido também alterada a Figura 3 do Resumo Não Técnico em conformidade. 

2.2 CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

2.2.1 Geologia e Geomorfologia 

2.1.1 “Verificar e identificar explorações de recursos minerais na envolvente da área do 

projeto, ou eventuais áreas de prospeção e pesquisa.” 

No Desenho 21 – Impactes Cumulativos, apresentado no Relatório Síntese do EIA, constam todos os 

Projetos de exploração de recursos minerais existentes na envolvente da área do Projeto. 

No entanto, tendo em consideração a solicitação efetuada no pedido de elementos adicionais, foi 

efetuada uma nova consulta no dia 13 de setembro de 2021, ao portal de dados da Direção-Geral de 

Energia e Geologia, tendo-se constatado que não existem recursos minerais na área do projeto e 

envolvente próxima, nem áreas de prospeção e pesquisa, conforme se mostra na Figura 1. 
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Figura 1 – Enquadramento da Área de Estudo na informação disponibilizada no Portal da DGEG sobre os 

recursos minerais.  

A informação apresentada consta no subcapítulo 5.2.2 “Enquadramento Geomorfológico” do Relatório 

Síntese do EIA consolidado. 

2.2.2 Solos e Uso do Solo 

2.2.1 “Identificar eventuais situações de afetação de afloramentos rochosos com a 

implantação do projeto.” 

A afetação dos Solos e Uso do Solo, mais concretamente a que diz respeito a afloramentos rochosos, 

é apresentada de forma pormenorizada no capítulo “7.3.3 Impactes sobre o Solo e Ocupação do 

Solo”, no subcapítulo “7.3.3.1 Fase de Construção” e no “Quadro 52 - Áreas das classes de ocupação 

de solo intervencionadas pelo projeto”, tal como consta no Relatório Síntese. 

Área de Implantação 
do Projeto 

 



EÓLICA DA CABREIRA, S.A. 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 
SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE PINHEIRO 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
VOLUME 3 – ADITAMENTO AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 

19116 – Eólica da Cabreira, S.A.– Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro  

6 

Quadro 52 de EIA - Áreas das classes de ocupação de solo intervencionadas pelo projeto. 

TIPO DE ESTRUTURA CLASSE DE OCUPAÇÃO DO SOLO ÁREA (M2) TOTAL (M2) 

Estaleiro 6.1.1.1 Matos 200,0 200,0 

Plataforma e 
Aerogeradores 

6.1.1.1 Matos 4 037,2 
4 345,2 

7.1.2.1 Rocha nua 308,1 

Acesso a Construir 

6.1.1.1 Matos 7 222,4 

8 270,8 7.1.2.1 Rocha nua 977,7 

1.4.1.1 Rede viária e espaços associados 70,7 

Vala de Cabos 

1.3.1.1 Infraestruturas de produção de 
energia renovável 

0,03 

11 976,6 
1.4.1.1 Rede viária e espaços associados 2 885,1 

6.1.1.1 Matos 8 123,0 

7.1.2.1 Rocha nua 968,6 

As situações de afetação podem ser observadas no Desenho 22 do EIA. Para melhor visualização 

dos locais de afetação pontual dos afloramentos rochosos foi incluído o Desenho 25 – Locais de 

Afetação Pontual de Afloramentos Rochosos no Relatório Síntese do EIA consolidado. 

Salienta-se que no EIA encontra-se incluída uma medida de minimização com vista à minimização da 

afetação dos afloramentos rochosos, nomeadamente: 

Medida 22 – “Em fase de piquetagem de obra, deverá ser efetuada a micro localização da vala de 

cabos, e deverão ser feitos os ajustes necessários para garantir uma menor afetação do terreno 

natural e dos afloramentos rochosos existentes na sua envolvente. A área deverá ser previamente 

balizada e a abertura da vala na zona mais próxima de afloramentos rochosos deverá ser efetuada 

com recurso a uma máquina de pequeno porte.” 

2.2.3 Paisagem 

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL 

2.3.1 “A metodologia apresentada para a elaboração do parâmetro “Qualidade Visual da 

Paisagem” apresenta uma exposição pouco clara quanto às ponderações consideradas. 

Nestes termos, esclarecer como se procedeu à articulação entre as várias ponderações ou 

critérios considerados, nomeadamente: 

a) “Justificação de não ter sido incluído no Quadro 24 – Valores e Intrusões na Paisagem 

(página 113), uma ponderação para o “Valor Paisagístico” da ZEC Rio Paiva 
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(PTCON0059) sendo que, à semelhança da “ZEC Montemuro”, esta também é intercetada 

pela área de estudo.” 

No Relatório Síntese do EIA consolidado foi incluída a correção solicitada. Refere-se que na análise 

dos valores e intrusões foram consideradas ambas as ZEC. 

b) “No Quadro 24 – Valores e Intrusões na Paisagem (página 113), as áreas ardidas em 

2017 e em 2018 são consideradas como intrusão visual. Apesar de terem decorrido 

vários anos entre as referidas datas, importantes para contribuir para a recuperação do 

valor paisagística, justificar, a sua inserção nas classes de qualidade visual mais 

elevadas. Justificar também a razão pela qual no mesmo quadro não foi incluído o ano 

de 2019.” 

No Relatório Síntese do EIA consolidado foi introduzida a alteração solicitada. Relativamente às 

áreas ardidas em 2017 (com maior expressão) incidiram sobretudo em áreas de matos que, 

entretanto, já regeneraram passado este período de tempo. No tocante às áreas ardidas em 2019, 

foram afetadas áreas de matos e duas áreas com povoamentos de carvalhos, entre os lugares de 

Cetos, Pereira e Picão que pela análise das imagens apresentam já sinais evidentes de recuperação, 

quer da zona com vegetação arbustiva, quer ao nível da componente florestal, facto que revela a 

resiliência das florestas de folha caducifólia à ação de fogos florestais.    

c) “O capítulo 5.7.3.1 Avaliação da Qualidade Visual da Paisagem (página 116) apresenta 

a descrição da metodologia utilizada de forma pouca clara, pelo que a mesma deve ser 

revista no que se refere aos conceitos (“adequação” ecológica da ocupação do solo) e 

terminologia (unidades visuais e classe de relevo). O esquema apresentado no final da 

página 116 deve ser exposto de forma mais clara nas relações que se pretendem 

estabelecer.” 

A redação do subcapítulo “5.7.3.1 Avaliação da Qualidade Visual da Paisagem” do Relatório Síntese 

do EIA consolidado foi alterada para se tornar mais clara a metodologia seguida. 

d) “No Quadro 25 – Avaliação da Qualidade Visual (aspetos visuais intrínsecos e ótimo 

ecológico) (pág. 117) os valores variam entre 1 e 5, apesar de no parágrafo anterior se 

referir que “A valoração dos vários parâmetros de avaliação oscilou entre o 1 (baixa) a 3 

(elevada).” 

A referência ao intervalo dos parâmetros de avaliação foi corrigida no texto, tendo variado entre 1 

(muito baixa) a 5 (muito elevada). 

e) “Esclarecimento de como as diversas ponderações, dispersas por vários quadros, se 

relacionam e articulam entre si.” 

As ponderações apresentadas no Quadro 25 são aplicadas diretamente nas unidades visuais que 

resultam da agregação das classes da Carta de Ocupação do Solo depois de atualizada com 
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informação complementar. Basicamente o que é efetuado é uma reclassificação do valor da tabela de 

atributos. A leitura do subcapítulo “5.7.3.1 Avaliação da Qualidade Visual da Paisagem “permite um 

melhor entendimento sobre o resultado final do somatório das malhas) referentes a cada tema 

(aspetos visuais intrínsecos/ótimo ecológico/declive/exposição) e a redefinição da cartografia final 

considerando as intrusões e valores paisagísticos.  

2.3.2 “Reformular os desenhos 19116-PE-AMB-DES-013-01-0 a 19116-PE-AMB-DES-014-01-0, 

alterando a simbologia de forma a permitir distinguir facilmente os “Observadores 

Temporários” e o estaleiro.” 

Os Desenhos 13 e 14 foram reformulados para se evidenciarem os elementos visados. Nota apenas 

para o facto de, à escala 1:25000 a dimensão do estaleiro só é percetível com a sua representação 

simbólica através de um ponto.  

2.3.3 “Reformular os desenhos 19116-PE-AMB-DES-013-02-0 a 19116-PE-AMB-DES-013-03-0, 

tendo em conta que as bacias visuais devem estar representadas com uma cor ou 

transparência tal que não se confunda com os pontos de observação considerados.” 

As folhas 02 e 03 do Desenho 13 foram alteradas para melhorar a distinção entre os pontos de 

observação e simulação das bacias visuais respetivas.  

2.3.4 “Relativamente à Carta de Aptidão dos Pontos Notáveis, desenho 19116-PE-AMB-DES-

013-04-0, esclarecer no que concerne aos pontos notáveis de Turismo e Património 

utilizados para o desenho das bacias visuais. Esclarecer ainda se foram utilizados apenas 

os pontos de observação temporários da Cruz de Rossão (1) e das Muralhas das Portas de 

Montemuro, ou se se consideraram também outros observadores permanentes e/ou 

temporários.” 

A listagem com a identificação dos pontos notáveis consta das folhas do Desenho 13 com a 

identificação sobre a tipologia de cada ponto. Assim, foram considerados como observadores para a 

tipologia de Património e Turismo os seguintes: a Cruz de Rossão, a Capela de São Mamede, as 

Minas do Pombeiro e as Ruínas das Portas de Montemuro (local com maior importância ao nível 

patrimonial e um dos principais locais referenciado, ao nível dos roteiros turísticos na área). Os locais 

de Alojamento Local referenciados na informação do Turismo de Portugal (à data de elaboração do 

EIA), dado que se situam na sua maioria dentro das localidades, foram considerados nas bacias 

visuais dos observadores permanentes.   

2.3.5 “Esclarecer a utilização da metodologia "Countryside Comission" (Swanwick, 2002; 

Carroll & Turpin, 2002) (página 123 do Relatório Síntese). Importa referir que esta metodologia 

não tem aplicação direta na generalidade de Portugal Continental. Por outro lado, não é 

apresentada qualquer relação da referida metodologia com a metodologia associada à 

elaboração da Carta de Qualidade Visual assim como em relação à Matriz de Sensibilidade 

Visual apresentada no Quadro 30 (página 124 do Relatório Síntese), que se considera 
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adequada. A metodologia de elaboração do parâmetro "Sensibilidade Visual" resulta do 

cruzamento dos parâmetros "Qualidade Visual" e "Capacidade de Absorção visual" de acordo 

com a matriz, pelo que a referência à metodologia do "Countryside Comission" se revela 

desenquadrada.” 

No Relatório Síntese do EIA consolidado foi efetuada a correção solicitada. A referência à 

metodologia preconizada pela "Countryside Comission" (Swanwick, 2002; Carroll & Turpin, 2002) foi 

erradamente atribuída já que de facto a metodologia seguida para a elaboração da carta de 

“Sensibilidade Visual” resulta do cruzamento espacial da informação resultante das cartas de 

“Qualidade Visual” e “Capacidade de Absorção Visual” de acordo com as orientações definidas em 

anteriores procedimentos de AIA já publicados. A metodologia preconizada segue um conjunto de 

procedimentos que estão identificados na Figura que acompanha o subcapítulo 5.7.1 Considerações 

Iniciais do Relatório Síntese do EIA.    

AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

2.3.6 “Apresentar a bacia visual individualizada de cada um dos aerogeradores, AG13 e AG14, 

à Escala 1:25 000 por desagregação da apresentada no EIA, tal como consta no próprio 

Relatório Síntese (páginas 227 e 228). Ambas as cartas devem também incluir a 

representação gráfica dos “Percursos Pedestres” apresentados na Figura 69 (página 222 

do Relatório Síntese).” 

Foram acrescentados os Desenhos 23 e 24 com as bacias visuais individualizadas à escala 1:25000 

incluindo os percursos pedestres em que foi possível obter informações em termos de traçado. 

Refira-se que parte dos troços para a prática do Pedestrianismo e BTT 

(https://pt.wikiloc.com/trilhas/trekking;http://www.aroucageopark.pt/; https://www.rotadoromanico.com/) 

correspondem a caminhos de acesso aos Parques Eólicos existentes na região. A criação das rotas 

de caminhos tem como missão contribuir para o desenvolvimento sustentado do território, através da 

valorização do património cultural e arquitetónico. 

2.3.7 “Representar as plataformas dos aerogeradores em ortofotomapa com adequada 

resolução e a uma escala de maior pormenor, dado que a apresentada no Desenho 19116-

PE-AMB-DES-002-01-0 não revela a qualidade necessária.” 

O Desenho 2 foi alterado por forma a apresentar as plataformas e locais dos aerogeradores com 

maior detalhe à escala 1:2500. 

2.3.8 “Identificar, avaliar e classificar os impactes estruturais/funcionais decorrentes da 

implantação de cada uma das componentes do projeto de forma individual. Ou seja, e a 

mero título de exemplo, para a plataforma do AG13 deve ser avaliada em separado cada 

um dos itens: 

a) Desmatação; 

b) Desarborização; 
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c) Alteração de morfologia (aterros e escavação); 

d) Afetação de afloramentos rochosos ou de superfícies de substrato rochoso. 

A quantificação das afetações decorrentes da implantação das diferentes estruturas do Projeto foi 

apresentada no Relatório Síntese nos Quadros “3 – Estimativa de Volumes de Escavação e Aterro” e 

“52 - Áreas das classes de ocupação de solo intervencionadas pelo projeto”. 

 Quadro 3 do EIA – Estimativa de Volumes de Escavação e Aterro. 

DESIGNAÇÃO ESCAVAÇÃO (M³) ATERRO (M³) 

Plataforma AG13 970,00 2 366,10 

Acesso AG13 2 330,50 1 156,90 

Plataforma AG14 602,50 4 567,10 

Acesso AG14 3 618,00 1 364,50 

Vala de cabos 5 788,00 1 774,76 

TOTAL 13 309,00 11 229,36 

Quadro 52 do EIA – Áreas das classes de ocupação de solo intervencionadas pelo projeto. 

TIPO DE ESTRUTURA CLASSE DE OCUPAÇÃO DO SOLO ÁREA (M2) TOTAL (M2) 

Estaleiro 6.1.1.1 Matos 200,0 200,0 

Plataforma e 
Aerogeradores 

6.1.1.1 Matos 4 037,2 
4 345,2 

7.1.2.1 Rocha nua 308,1 

Acesso a Construir 

6.1.1.1 Matos 7 222,4 

8 270,8 7.1.2.1 Rocha nua 977,7 

1.4.1.1 Rede viária e espaços associados 70,7 

Vala de Cabos 

1.3.1.1 Infraestruturas de produção de 
energia renovável 

0,03 

11 976,6 1.4.1.1 Rede viária e espaços associados 2 885,1 

6.1.1.1 Matos 8 123,0 

7.1.2.1 Rocha nua 968,6 

Com base nessa informação, e tendo por referência a implantação do projeto no contexto onde se 

insere, foi incluído no Subcapítulo 7.3.3 Impactes sobre o solo e uso e ocupação do solo do Relatório 

Síntese do EIA consolidado o Quadro 1 com a análise dos impactes estruturais. 

 Quadro 1 – Análise dos impactes estruturais/funcionais associados à desmatação, desflorestação e 

alteração da morfologia do terreno. 

PROJETO 

ALTERAÇÕES DECORRENTES DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 

DESMATAÇÃO DESFLORESTAÇÃO 
ALTERAÇÃO DA MORFOLOGIA 

NATURAL DO TERRENO 

AFETAÇÃO DE 

AFLORAMENTOS 

ROCHOSOS OU 

SUPERFÍCIES DE 

SUBSTRATO ROCHOSO 

Estaleiro 
Interferência com 
áreas dominadas 

matos baixos 

Sem necessidade 
de desflorestação 

Sem alterações na morfologia 
natural do terreno apenas 
necessidade de limpeza 

Sem interferência 
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PROJETO 

ALTERAÇÕES DECORRENTES DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 

DESMATAÇÃO DESFLORESTAÇÃO 
ALTERAÇÃO DA MORFOLOGIA 

NATURAL DO TERRENO 

AFETAÇÃO DE 

AFLORAMENTOS 

ROCHOSOS OU 

SUPERFÍCIES DE 

SUBSTRATO ROCHOSO 
(residual) – impacte 

estrutural de 
magnitude baixa e 
pouco significativo 

 
Área de desmatação: 

200 m2 

superficial da área com 
matos. Área recuperada pelo 
Plano de Recuperação das 
Áreas Intervencionadas. 

Plataforma e 
Aerogeradores 

Interferência com 
áreas dominadas 
matos baixos e 

afetação de 
afloramentos 

rochosos (em menor 
extensão) – impacte 

estrutural de 
magnitude moderada 

a elevada e 
significativo a muito 

significativo 
 

Área de desmatação 
AG13: 3827,3 m2 

 
Área de desmatação 

AG14: 4135,4 m2 

Sem 
necessidade de 
desflorestação 

Declives na generalidade 
inferiores a 15%, 

interferência pontual com 
uma área de pendentes 

até cerca de 20% no 
caso da plataforma e 
aerogerador AG13; 

Declives na generalidade 
inferiores a 25%, no caso 

da plataforma e 
aerogerador AG14; 

impacte estrutural de 
magnitude moderada e 

significativo, minimizável 
pelas ações previstas no 
Plano de Recuperação 

das Áreas 
Intervencionadas. 

 
Área de Escavação 

AG13: 970,0 m2 
Área de Aterro AG13:  

2366,1 m2 
Área de Escavação 

AG14: 602,5 m2 
Área de Aterro AG14:  

4567,1 m2 

Interferência com 
área partilhada por 

matos baixos e 
afloramentos 

rochosos – impacte 
estrutural de 
magnitude 
moderada, 

significativo a 
pouco significativo 
no caso do AG13 e 

residual e pouco 
significativo no 
caso do AG14 

 
Área a afetar no 
AG13: 232,0 m2 

 

Área a afetar no 
AG14: 75,9 m2 

 

Acesso a 
Construir 

Interferência com 
áreas dominadas 
matos baixos e 

afetação de 
afloramentos 

rochosos (em menor 
extensão) – impacte 

estrutural de 
magnitude moderada 
e significativo a muito 

significativo 

 
Área de desmatação: 

7222,4 m2 

Sem 
necessidade de 
desflorestação 

Declives na generalidade 
inferiores a 10%, 

interferência pontual com 
uma área de pendentes 

até cerca de 20% - 
impacte estrutural de 
magnitude moderada, 

mas pouco significativo, 
sobretudo após ações 
previstas no Plano de 

Recuperação das Áreas 
Intervencionadas. 

 
Área Escavação acesso 

ao AG13: 2330,5 m2 
Área Aterro acesso ao 

AG13:  
1156,9 m2 

Área Escavação acesso 
ao AG14: 3618,0 m2 

Área Aterro acesso ao 
AG14: 1364,5 m2 

Interferência com 
área partilhada por 

matos baixos e 
afloramentos 

rochosos – impacte 
estrutural de 
magnitude 

moderada e 
significativo 

 
Área a afetar: 

977,7 m2 

Vala de Cabos 

Interferência com 
áreas dominadas 
matos baixos e 

afetação de 

Sem 
necessidade de 
desflorestação 

Declives na generalidade 
inferiores a 10%, interferência 

pontual com áreas de 
pendentes até cerca de 15% - 

Interferência com 
área partilhada por 

matos baixos e 
afloramentos 
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PROJETO 

ALTERAÇÕES DECORRENTES DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 

DESMATAÇÃO DESFLORESTAÇÃO 
ALTERAÇÃO DA MORFOLOGIA 

NATURAL DO TERRENO 

AFETAÇÃO DE 

AFLORAMENTOS 

ROCHOSOS OU 

SUPERFÍCIES DE 

SUBSTRATO ROCHOSO 
afloramentos 

rochosos (em maior 
extensão no conjunto 
do Projeto) – impacte 

estrutural de 
magnitude reduzida e 

pouco significativo 
 

Área de desmatação: 
8123,0 m2 

impacte estrutural de 
magnitude reduzida a 
moderada, mas pouco 

significativo, sobretudo após 
ações previstas no Plano de 

Recuperação das Áreas 
Intervencionadas. 

 
Área Escavação: 

5788,0 m2 
Área Aterro: 1774,76 m2 

 

rochosos – impacte 
estrutural de 
magnitude 

moderada e 
significativo 

 

Área a afetar: 968,6 m2 

2.2.4 Socioeconomia 

2.4.1 “Apresentar uma estimativa para o n.º de trabalhadores a envolver na fase de 

construção.” 

Conforme referido no subcapítulo 3.5.5 “Meios Humanos” do Relatório Síntese do EIA: “para a fase 

de construção estima-se que o número de trabalhadores afetos diretamente à construção do projeto 

sejam, em média, cerca de 25, incluindo as equipas de fiscalização, de seguranças e do Dono da 

Obra, sendo este número variável consoante a fase de desenvolvimento da obra.” 

2.4.2 “Apresentar uma estimativa do projeto para a redução do consumo anual de gás natural 

ou de carvão e para a concomitante redução de emissões de CO2.” 

Conforme referido no subcapítulo 7.3.1 “Impactes sobre o Clima e Alterações Climáticas” do 

Relatório Síntese do EIA: “a quantidade estimada de emissões de CO2 evitadas com a concretização 

deste projeto é de 3410 t/ano, com base nas emissões do Sistema Electroprodutor Nacional, que 

resultam dos dados do consumo das diversas fontes de energia primária (Gás Natural, Hulha, etc.) 

nas centrais produtoras de energia elétrica (Grandes Térmicas, Cogeração e Outras Térmicas) em 

Portugal, cujo valor em 2016 foi de 310 t CO2/GWh (DGEG, 2018).” 

2.4.3 “Esclarecer qual o regime de ocupação dos terrenos (aquisição, arrendamento, comodato 

ou outro).” 

Conforme referido no subcapítulo 7.3.9 “Impactes sobre a Socioeconomia/População” do Relatório 

Síntese do EIA: “A implementação do projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro 

implica o arrendamento de terrenos baldios (nomeadamente os Baldios da Póvoa de Montemuro).” 

Face ao referido a ocupação dos terrenos será em regime de arrendamento de terrenos baldios. 
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2.4.4 “Indicar a distância dos aerogeradores às habitações e aos aglomerados urbanos mais 

próximos.” 

Conforme referido no subcapítulo 7.3.8 “Impactes sobre o Ambiente Sonoro do Relatório Síntese do 

EIA: “À semelhança do referido para a fase de construção, e tendo em conta que os recetores 

sensíveis mais próximos se localizam a uma distância superior a 1950 m da obra, prevê-se a 

ocorrência de impactes pouco significativos devidos ao ruído durante a fase de desativação, uma vez 

que se trata de um impacte negativo, direto e indireto, imediato, temporário, magnitude reduzida, 

reversível, certo, minimizável e pouco significativo.” 

O “Quadro 63 - Distância (km) dos pontos notáveis aos aerogeradores (azul com visibilidade)” do 

Relatório Síntese do EIA já indica a distância a cada um dos aerogeradores do Projeto às povoações 

dentro da área de estudo.  

Quadro 63 do EIA – Distância (km) dos pontos notáveis aos aerogeradores (azul com visibilidade) 

ID DESCRIÇÃO OBSERVADOR TIPO 
DISTÂNCIA (KM) 

AG13 AG14 

1 Cruz de Rossão Temporário Turismo 3.4 3.7 

2 Campo Benfeito Permanente Povoação 5.9 6.2 

3 Panchorra Permanente Povoação 5.9 6.3 

4 Gralheira Permanente Povoação 4.8 5.2 

5 Bustelo Permanente Povoação 5.3 5.6 

6 Alhões Permanente Povoação 3.7 4.0 

7 Mós Permanente Povoação 4.9 4.7 

8 Faifa Permanente Povoação 2.4 2.1 

9 Póvoa de Montemuro Permanente Povoação 2.6 2.2 

10 Ribas Permanente Povoação 4.2 3.8 

11 Sobradinho Permanente Povoação 3.5 3.1 

12 Cetos Permanente Povoação 2.5 2.2 

13 Pereira Permanente Povoação 2.5 2.2 

14 Picão Permanente Povoação 3.0 2.9 

15 Codeçais Permanente Povoação 4.7 4.5 

16 Carvalhosa Permanente Povoação 2.2 2.3 

17 Pinheiro Permanente Povoação 4.8 4.4 

18 Ermida Permanente Povoação 4.5 4.1 

19 Desfeita Permanente Povoação 5.0 4.6 

20 Eiriz Permanente Povoação 5.0 4.7 

21 Outeiro de Eiriz Permanente Povoação 4.7 4.4 

22 Rossão Permanente Povoação 4.6 4.9 

23 VG Penedo do Nuno Temporário Vértice geodésico 5.2 5.4 

24 VG Montemuro Temporário Vértice geodésico 1.7 1.6 

25 VG Lameira Temporário Vértice geodésico 4.4 4.4 

26 VG Fraga do Meio Alqueire Temporário Vértice geodésico 3.5 3.5 
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ID DESCRIÇÃO OBSERVADOR TIPO 
DISTÂNCIA (KM) 

AG13 AG14 

27 VG S. Simão Temporário Vértice geodésico 3.9 3.5 

28 N321 Temporário Estrada nacional 4.8 5.0 

29 N321 Temporário Estrada nacional 4.3 4.2 

30 N321 Temporário Estrada nacional 3.2 3.1 

31 N321 Temporário Estrada nacional 1.0 0.8 

32 M550 Temporário Estrada municipal 2.1 1.7 

33 M550 Temporário Estrada municipal 1.4 1.0 

34 CM1127 Temporário Caminho municipal 4.3 4.1 

35 CM1127 Temporário Caminho municipal 4.8 4.6 

36 N321 Temporário Estrada nacional 3.2 3.3 

37 M553-2 Temporário Estrada municipal 3.1 3.2 

38 M550-1 Temporário Estrada municipal 4.4 4.1 

39 M550-1 Temporário Estrada municipal 3.1 2.8 

40 N225 Temporário Estrada nacional 5.3 4.9 

41 N225 Temporário Estrada nacional 5.1 4.8 

42 CM1139 Temporário Caminho municipal 4.3 4.0 

43 CM1139 Temporário Caminho municipal 3.5 3.2 

44 N321 Temporário Estrada nacional 2.7 2.7 

45 N321 Temporário Estrada nacional 5.1 5.0 

46 CM1126 Temporário Caminho municipal 3.3 3.6 

47 CM1126 Temporário Caminho municipal 3.8 4.2 

48 CM1126 Temporário Caminho municipal 4.1 4.5 

49 CM1030 Temporário Caminho municipal 5.1 5.5 

50 M553-1 Temporário Estrada municipal 5.3 5.7 

51 M553-1 Temporário Estrada municipal 6.1 6.5 

52 CM1030 Temporário Caminho municipal 6.2 6.6 

53 Minas do Pombeiro Temporário Ruína 4.3 4.2 

54 M550-1 Temporário Estrada municipal 2.8 2.5 

55 VG Montemuro Temporário Vértice geodésico 1.4 1.8 

56 Capela S. Mamede Temporário Religioso 4.1 3.8 

57 Ponte da Ermida Temporário Estrada nacional 4.8 4.5 

58 Moção Permanente Povoação 5.0 4.6 

59 Muralha das Portas do Montemuro Temporário Património 2.5 2.6 

Como complemento à informação constante no Relatório Síntese do EIA apresenta-se de seguida um 

Quadro com a distância do local de implantação do projeto aos aglomerados urbanos mais próximos. 
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Quadro 2 - Distância do local de implantação do projeto aos aglomerados urbanos mais próximos 

AGLOMERADOS URBANOS 
DISTÂNCIA (KM) 

AG13 AG14 

Faifa 2.4 2.1 

Póvoa de Montemuro 2.6 2.2 

Carvalhosa 2.2 2.3 

Cetos 2.5 2.2 

Pereira 2.5 2.2 

Picão 3 2.9 

Cruz de Rossão 3.4 3.7 

Sobradinho 3.5 3.1 

Alhões 3.7 4 

Ribas 4.2 3.8 

Ermida 4.5 4.1 

Rossão 4.6 4.9 

Outeiro de Eiriz 4.7 4.4 

Codeçais 4.7 4.5 

Pinheiro 4.8 4.4 

Gralheira 4.8 5.2 

Mós 4.9 4.7 

Desfeita 5 4.6 

Eiriz 5 4.7 

Moção 5 4.6 

Bustelo 5.3 5.6 

Campo Benfeito 5.9 6.2 

Panchorra 5.9 6.3 

2.2.5 Património 

2.5.1 “Apresentação de cartografia à escala de projeto (1: 5 000 ou 1:2 000) contendo os 

elementos do projeto e as ocorrências patrimoniais identificadas na área de incidência do 

mesmo.” 

Foi acrescentado no Relatório Síntese a Folha 2 Desenho 20 à escala de projeto (1:5000) com os 

elementos do Projeto e as ocorrências patrimoniais identificadas na área de incidência. 
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2.2.6 Ambiente Sonoro 

2.6.1 “Corrigir as legendas dos Mapas de Ruído apresentados no Anexo, pois todas referem o 

indicador Lden. Apresentar também, para além dos mapas Lden e Ld, os relativos a Le e Ln.” 

As legendas dos Mapas de Ruído apresentados no Anexo 4 foram corrigidas e incluídas no referido 

anexo do Relatório Síntese do EIA consolidado, de acordo com o solicitado. 

Os mapas relativos a Le e Ln foram incluídos no Anexo 4 do Relatório Síntese do EIA consolidado. 

2.6.2 “Corrigir o Quadro 75, no que se refere aos valores de Ln para a situação de referência 

em P1.” 

O Quadro 75 foi corrigido no Relatório Síntese do EIA consolidado, de acordo com o solicitado, 

apresentando o conteúdo seguinte:  

Quadro 75 do EIA (atual Quadro 76 do EIA consolidado) - Níveis de ruído particular e ambiente da 

situação futura. 

Recetor/ 
Ponto 

Medição 

Classificação 
Acústica 

Ruído de Referência 
[dB(A)] 

Ruído Particular com 
todos os aerogeradores 

[dB(A)] 

Ruído Ambiente 
decorrente 

[dB(A)] 

Emergência 
Sonora [dB(A)] 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln 

R01 / Pto 1 Ausência 41 40 39 46 43 43 43 49 45 45 44 51 4 5 5 

R02 / Pto 1 Ausência 41 40 39 46 42 42 42 48 45 44 44 50 4 4 5 

R03 / Pto 1 Ausência 41 40 39 46 42 42 42 48 45 44 44 50 4 4 5 

R04 / Pto 1 Ausência 41 40 39 46 42 42 42 48 45 44 44 50 4 4 5 

R05 / Pto 2 Ausência 51 46 45 53 36 36 36 42 51 46 46 53 0 0 1 

R06 / Pto 2 Ausência 51 46 45 53 36 36 36 42 51 46 46 53 0 0 1 

R07 / Pto 2 Ausência 51 46 45 53 34 34 34 40 51 46 45 53 0 0 0 

R08 / Pto 2 Ausência 51 46 45 53 35 35 35 41 51 46 45 53 0 0 0 

2.6.3 “Rever os quadros 74 e 75 e o texto associado, em conformidade com o Anexo.” 

Manteve-se a redação associada ao Quadro 74 - Níveis de ruído particular e ambiente do 

Sobreequipamento do EIA (atual Quadro 75 do EIA consolidado), mantendo-se as conclusões a ele 

associadas. 

O Quadro e o texto associado ao Quadro 75 - Níveis de ruído particular e ambiente da situação futura 

do EIA (atual Quadro 76 do EIA consolidado) foi atualizado passando a ter a seguinte redação: “De 

acordo com os resultados do quadro anterior, considerando a emissão sonora dos 2 aerogeradores a 

funcionar 24h / dia, em condições de emissão e propagação sonora 100% favoráveis, o que 

corresponde a uma posição de segurança, prospetiva-se que o ruído particular e o ruído ambiente 

derivado dos aerogeradores propostos, cumpram os valores limite de exposição aplicáveis para 
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ausência de classificação acústica, conforme estabelecido no número 3, artigo 11º do RGR (Decreto-

Lei 9/2007)”. 

2.2.7 Ordenamento do Território 

2.7.1 “No que concerne à ocupação de espaços classificados como Reserva Ecológica 

Nacional (REN), (cabeceiras de linhas de água), apresentar:  

- Identificação de área REN a afetar pela instalação da vala de cabos; 

- Extensão da vala de cabos a localizar no concelho de Cinfães; 

- Medidas de minimização a adotar para minimizar as intervenções em áreas de REN. 

A área de REN a afetar pela instalação da vala de cabos é: 

 no concelho de Cinfães 982,9 m2; e 

 no concelho de Castro Daire 10 993,7 m2. 

A extensão da vala de cabos no concelho de Cinfães é 327,6 m, ficando toda a extensão em área 

afeta ao regime jurídico da REN. 

As medidas de minimização definidas no EIA e transpostas para os três planos relacionados com a 

gestão ambiental do projeto, e que fazem parte do EIA: Plano de Gestão de Resíduos (PGR), Plano 

de Acompanhamento Ambiental da Obra de Construção (PAAO) e o Plano de Recuperação das 

Áreas Intervencionadas – contêm um conjunto de medidas de âmbito genérico que minimizam a 

afetação das áreas de REN, e impõem procedimentos/regras com vista a evitar contaminações do 

solo e dos recursos hídricos, com maior ênfase durante a fase de construção.  

 Das referidas medidas de minimização destacam-se as seguintes: 

  A fase de construção deverá restringir-se às áreas estritamente necessárias, devendo proceder-

se à balizagem prévia das áreas a intervencionar. Para o efeito, deverão ser delimitadas ou 

sinalizadas as seguintes áreas-limite: 

 Acesso: no máximo 5 m para cada lado do limite do acesso a construir; 

 Valas de cabos: a faixa a balizar será de 5 m, contados a partir do limite exterior da vala 

(visto que a totalidade da vala de cabos acompanha o traçado do acesso existente e do 

acesso a construir); 

 Aerogeradores e plataformas: deverá ser limitada uma área de 3 m em volta da área a 

ocupar pelas plataformas; 
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 Locais de depósitos de terras; 

 Outras zonas de armazenamento de materiais e equipamentos que pela sua dimensão não 

podem ser armazenados no estaleiro. 

 Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos deverão ser limitados às áreas estritamente 

necessárias. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar para implantação do projeto, ainda 

que possam ser utilizadas ocasionalmente como zonas de apoio, não devem ser desmatadas ou 

decapadas. 

 É proibido efetuar qualquer descarga ou depósito de resíduos ou qualquer outra substância 

poluente, direta ou indiretamente, sobre os solos ou linhas de água, ou em qualquer local que 

não tenha sido previamente autorizado pela Equipa de Acompanhamento Ambiental da obra. 

 Não é admissível a deposição de qualquer tipo de resíduos ou qualquer outra substância 

poluente, mesmo que dentro de recipiente, em qualquer local que não tenha sido previamente 

autorizado pela Equipa de Acompanhamento Ambiental da obra; 

 Caso, acidentalmente, ocorra algum derrame fora das zonas destinadas ao armazenamento de 

substâncias poluentes, deverá ser imediatamente aplicada uma camada de material absorvente 

e providenciar a remoção dos solos afetados para locais adequados a indicar à Equipa de 

Acompanhamento Ambiental da obra, onde não causem danos ambientais adicionais, para 

posterior transporte para local autorizado. 

 Durante as betonagens, deverá proceder-se à abertura de duas bacias para retenção das águas 

de lavagem das caleiras das autobetoneiras. Estas bacias deverão ser localizadas em zonas a 

intervencionar, junto aos locais onde serão efetuadas as betonagens da fundação de cada 

aerogerador. A capacidade de recolha das bacias de lavagem das autobetoneiras deverá ser a 

mínima indispensável à execução da operação. Finalizadas as betonagens, as bacias de 

retenção serão aterradas e alvo de recuperação/renaturalização. 

 Recuperação paisagística das zonas intervencionadas durante a obra, de acordo com o definido 

no Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas, designadamente, as zonas de 

armazenamento temporário de materiais, o estaleiro, os taludes do acesso, as valas de cabos e 

as plataformas dos aerogeradores, incluindo os respetivos taludes. As zonas intervencionadas 

deverão ser limpas e cobertas com terra vegetal. 

2.2.8 Reformulação do Resumo Não Técnico 

O Resumo Não Técnico reformulado deve ter em consideração os elementos adicionais ao EIA 

solicitados e data atualizada. 

Apresenta-se em volume autónomo ao presente relatório a reformulação do RNT de acordo com o 

solicitado. 
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ANEXO 

PROCESSO DE AIA N.º 3436 

“SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE PINHEIRO” 

Pedido de Elementos Adicionais para efeitos de conformidade do EIA 

1. Descrição do projeto 

1.1 Apresentar a informação geográfica, de todas as infraestruturas do projeto e os elementos 
patrimoniais inventariados, em formato vetorial (ESRI shapefile e sistema ETRS89, denominado PT -
TM06). 

1.2 Indicar o ano de início de exploração do Parque Eólico de Pinheiro e qual é, atualmente, a sua 
produção média anual. 

1.3 Corrigir referência “Parque Eólico de Cabril” no capítulo 1.3 Enquadramento do Projeto no Regime 
Jurídico de AIA (página 2) do Volume 1 – Relatório. 

1.4 Esclarecer se pode ser utilizada a vala de cabos existente do Parque Eólico de Pinheiro para instalar a 
nova rede interna subterrânea. 

1.5 Esclarecer se haverá necessidade de beneficiar algum caminho existente. Em caso afirmativo 
identificar (também em cartografia) o caminho e indicar a extensão a beneficiar. 

1.6 Apresentar em cartografia todos os parques eólicos identificados na envolvente do projeto (10 km). 
Deve ainda ser indicado o número de aerogeradores de cada parque eólico e a distância dos mesmos 
ao projeto. 

1.7 Identificar em cartografia outros projetos, existentes ou previstos, suscetíveis de induzir impactes 
cumulativos. 

1.8 Caraterizar a área proposta para a implantação do estaleiro, indicando os critérios dessa seleção  

1.9 Reformular o Desenho 22 – Planta de Condicionantes de forma a evidenciar claramente os 
aerogeradores a implantar (Sobreequipamento). 

2. Caracterização da situação atual e avaliação de impactes 

2.1 Geologia e geomorfologia 

2.1.1 Verificar e identificar explorações de recursos minerais na envolvente da área do projeto, ou 
eventuais áreas de prospeção e pesquisa. 
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2.2 Solos e uso do solo  

2.2.1 Identificar eventuais situações de afetação de afloramentos rochosos com a implantação do projeto. 

2.3 Paisagem 

Caracterização da situação atual 

2.3.1 A metodologia apresentada para a elaboração do parâmetro “Qualidade Visual da Paisagem” 
apresenta uma exposição pouco clara quanto às ponderações consideradas. Nestes termos, 
esclarecer como se procedeu à articulação entre as várias ponderações ou critérios considerados, 
nomeadamente: 

a) Justificação de não ter sido incluído no Quadro 24 – Valores e Intrusões na Paisagem (página 
113), uma ponderação para o “Valor Paisagístico” da ZEC Rio Paiva (PTCON0059) sendo que, à 
semelhança da “ZEC Montemuro”, esta também é intercetada pela área de estudo. 

b) No Quadro 24 – Valores e Intrusões na Paisagem (página 113), as áreas ardidas em 2017 e em 
2018 são consideradas como intrusão visual. Apesar de terem decorrido vários anos entre as 
referidas datas, importantes para contribuir para a recuperação do valor paisagística, justificar, a 
sua inserção nas classes de qualidade visual mais elevadas. Justificar também a razão pela qual 
no mesmo quadro não foi incluído o ano de 2019. 

c) O capítulo 5.7.3.1 Avaliação da Qualidade Visual da Paisagem (página 116) apresenta a descrição 
da metodologia utilizada de forma pouca clara, pelo que a mesma deve ser revista no que se 
refere aos conceitos (“adequação” ecológica da ocupação do solo) e terminologia (unidades 
visuais e classe de relevo). O esquema apresentado no final da página 116 deve ser exposto de 
forma mais clara nas relações que se pretendem estabelecer.  

d) No Quadro 25 – Avaliação da Qualidade Visual (aspetos visuais intrínsecos e ótimo ecológico) 
(pág. 117) os valores variam entre 1 e 5, apesar de no parágrafo anterior se referir que “A 
valoração dos vários parâmetros de avaliação oscilou entre o 1 (baixa) a 3 (elevada)”. 

e) Esclarecimento de como as diversas ponderações, dispersas por vários quadros, se relacionam e 
articulam entre si. 

2.3.2 Reformular os desenhos 19116-PE-AMB-DES-013-01-0 a 19116-PE-AMB-DES-014-01-0, alterando a 
simbologia de forma a permitir distinguir facilmente os “Observadores Temporários” e o estaleiro. 

2.3.3 Reformular os desenhos 19116-PE-AMB-DES-013-02-0 a 19116-PE-AMB-DES-013-03-0, tendo em 
conta que as bacias visuais devem estar representadas com uma cor ou transparência tal que não se 
confunda com os pontos de observação considerados. 

2.3.4 Relativamente à Carta de Aptidão dos Pontos Notáveis, desenho 19116-PE-AMB-DES-013-04-0, 
esclarecer no que concerne aos pontos notáveis de Turismo e Património utilizados para o desenho 
das bacias visuais. Esclarecer ainda se foram utilizados apenas os pontos de observação temporários 
da Cruz de Rossão (1) e das Muralhas das Portas de Montemuro, ou se se consideraram também 
outros observadores permanentes e/ou temporários. 

2.3.5 Esclarecer a utilização da metodologia "Countryside Comission" (Swanwick, 2002; Carroll & Turpin, 
2002) (página 123 do Relatório Síntese). Importa referir que esta metodologia não tem aplicação 
direta na generalidade de Portugal Continental. Por outro lado, não é apresentada qualquer relação 
da referida metodologia com a metodologia associada à elaboração da Carta de Qualidade Visual 
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assim como em relação à Matriz de Sensibilidade Visual apresentada no Quadro 30 (página 124 do 
Relatório Síntese), que se considera adequada. A metodologia de elaboração do parâmetro 
"Sensibilidade Visual" resulta do cruzamento dos parâmetros "Qualidade Visual" e "Capacidade de 
Absorção visual" de acordo com a matriz, pelo que a referência à metodologia do "Countryside 
Comission" se revela desenquadrada.  

Avaliação de Impactes 

2.3.6 Apresentar a bacia visual individualizada de cada um dos aerogeradores, AG13 e AG14, à Escala 
1:25 000 por desagregação da apresentada no EIA, tal como consta no próprio Relatório Síntese 
(páginas 227 e 228). Ambas as cartas devem também incluir a representação gráfica dos “Percursos 
Pedestres” apresentados na Figura 69 (página 222 do Relatório Síntese). 

2.3.7 Representar as plataformas dos aerogeradores em ortofotomapa com adequada resolução e a uma 
escala de maior pormenor, dado que a apresentada no Desenho 19116-PE-AMB-DES-002-01-0 não 
revela a qualidade necessária. 

2.3.8 Identificar, avaliar e classificar os impactes estruturais/funcionais decorrentes da implantação de 
cada uma das componentes do projeto de forma individual. Ou seja, e a mero título de exemplo, 
para a plataforma do AG13 deve ser avaliada em separado cada um dos itens: 

a) Desmatação; 
b) Desarborização; 
c) Alteração de morfologia (aterros e escavação); 
d) Afetação de afloramentos rochosos ou de superfícies de substrato rochoso. 

2.4 Socioeconomia 

2.4.1 Apresentar uma estimativa para o n.º de trabalhadores a envolver na fase de construção. 

2.4.2 Apresentar uma estimativa do projeto para a redução do consumo anual de gás natural ou de carvão 
e para a concomitante redução de emissões de CO2. 

2.4.3 Esclarecer qual o regime de ocupação dos terrenos (aquisição, arrendamento, comodato ou outro).  

2.4.4 Indicar a distância dos aerogeradores às habitações e aos aglomerados urbanos mais próximos. 

2.5 Património 

2.5.1 Apresentação de cartografia à escala de projeto (1: 5 000 ou 1:2 000) contendo os elementos do 
projeto e as ocorrências patrimoniais identificadas na área de incidência do mesmo. 

2.6 Ambiente sonoro 

2.6.1 Corrigir as legendas dos Mapas de Ruído apresentados no Anexo, pois todas referem o indicador 
Lden. Apresentar também, para além dos mapas Lden e Ld, os relativos a Le e Ln. 

2.6.2 Corrigir o Quadro 75, no que se refere aos valores de Ln para a situação de referência em P1. 

2.6.3 Rever os quadros 74 e 75 e o texto associado, em conformidade com o Anexo. 
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2.7 Ordenamento do território 

2.7.1 No que concerne à ocupação de espaços classificados como Reserva Ecológica Nacional (REN), 
(cabeceiras de linhas de água), apresentar: 

- Identificação de área REN a afetar pela instalação da vala de cabos; 

- Extensão da vala de cabos a localizar no concelho de Cinfães; 

- Medidas de minimização a adotar para minimizar as intervenções em áreas de REN. 

3. Reformulação do Resumo Não Técnico 

O Resumo Não Técnico reformulado deve ter em consideração os elementos adicionais ao EIA solicitados e 
data atualizada. 
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