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1. INTRODUÇÃO 

A empresa Eólica da Cabreira, S.A. submeteu, via plataforma SILIAmb, o Estudo de Impacte Ambiental, do 
projeto “Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro”, em fase de projeto de execução, solicitando a 
instrução do respetivo procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA). 

Dando cumprimento ao regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), Decreto-Lei n.º 151-
B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, a 
Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), na qualidade de entidade licenciadora, comunicou à Agência 
Portuguesa do Ambiente, IP (APA) que a documentação remetida permitia a correta instrução do respetivo 
procedimento de AIA. 

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

 APA: Eng.ª Catarina Fialho e Eng.ª Luísa Moreira (coordenação da CA) 

 APA: Dr.ª Cristina Sobrinho (consulta pública) 

 APA/ARH Norte: Engª Maria João Magalhães 

 APA/DGA: Eng.ª Margarida Guedes 

 Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF): Eng.º Jacinto Luís Diamantino 

 Direção-Geral do Património Cultural (DGPC): Dr. José Luís Monteiro 

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

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR Norte): Eng.ª Luísa Queirós 

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro): Arq.º Luís Gaspar 

 Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG): Eng.ª Ana Isabel Costa 

 Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte): Eng.ª Gabriela Rodrigues 

 Administração Regional de Saúde do Centro (ARS-Centro): Dr.ª Joana Jesus Cardoso 

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

 

Apesar de terem sido nomeadas as ARS-Norte e ARS-Centro, até à data de fecho do presente documento, 
apenas foi recebido o contributo da ARS-Centro para o fator ambiental saúde humana.  

O projeto em avaliação consiste numa alteração de um projeto que não foi sujeito a avaliação de impacte 
ambiental e como tal enquadra-se no número 4 (alínea b), ii)) do artigo1º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 
31 de outubro. No que se refere à tipologia do projeto, a mesma está definida no ponto 3i, do Anexo II, do 
diploma mencionado, respeitante a “Aproveitamento da energia eólica para produção de eletricidade”. 

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

 Volume 1: Relatório 

 Volume 2: Resumo Não Técnico 

 Volume 3: Aditamento ao Estudo de Impacte Ambiental 

 Volume 4: Elementos Complementares ao Estudo de Impacte Ambiental 
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O EIA apresentado é da responsabilidade da empresa TPF – Consultores de Engenharia e Arquitetura, S.A., 
tendo sido desenvolvido no período de setembro de 2020 a fevereiro de 2021. 

 

2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

O procedimento de avaliação de impacte ambiental contemplou o seguinte: 

1. Instrução, a 19/07/2021, do procedimento e nomeação da Comissão de Avaliação (CA). 

2. Realização, a 18/08/2021, de reunião com o proponente e consultor para apresentação do projeto e 
do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) à CA. 

3. Apreciação da Conformidade do EIA, da documentação adicional e consulta do projeto de execução: 

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

- Após análise deste documento, foi considerado que o mesmo, de uma maneira geral, dava 
resposta às lacunas e dúvidas anteriormente identificadas pelo que o EIA foi declarado Conforme 
a 12/10/2021. 

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

4. Abertura de um período de Consulta Pública, ao abrigo do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, 
de 31 de outubro, na atual redação, que decorreu de 19/10/2021 a 30/11/2021. 

5. Realização a 18/11/2021, da visita de reconhecimento ao local de implantação do projeto, onde 
estiveram presentes alguns dos representantes da CA, do proponente, da equipa projetista e da 
equipa que elaborou o EIA. 

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

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

 

3. O PROJETO 

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos que compõem o Estudo de Impacte 
Ambiental. 

3.1 ANTECEDENTES 

O projeto em análise é o Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, que contempla a instalação de 
mais dois aerogeradores com 2 MW de potência unitária que se ligarão por vala subterrânea à subestação 
existente do Parque Eólico de Pinheiro. 

O Parque Eólico de Pinheiro não foi sujeito a um procedimento de AIA, pois à data da sua implantação não 
existia legislação relativamente à obrigatoriedade de sujeitar este tipo de projeto a procedimento de AIA. 
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Contudo, foi elaborado um Estudo de Incidências Ambientais, apesar de não existir igualmente nessa altura 
legislação associada a processos de avaliação de incidências ambientais. 

Atualmente, o parque eólico tem uma capacidade instalada de 21,6 MW, distribuída por um total de 12 
aerogeradores e obteve licença de exploração em 2005, tendo tido uma produção média anual 48 GWh 
(últimos 5 anos). A Subestação do Parque Eólico de Pinheiro encontra-se ligada ao Poste Corte de Cabril, da 
EDP, à tensão de 60 kV. 

Em 29 de dezembro de 2019, o proponente submeteu um projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico 
de Pinheiro a procedimento de AIA (AIA 3343), no entanto, durante o período de resposta aos elementos 
adicionais o promotor recebeu um parecer da Autoridade Nacional de Comunicações referindo que a 
localização dos aerogeradores estava em conflito com a servidão radioelétrica para proteção da Estação 
Remota de Montemuro, da ANACOM, que se encontrava em processo de constituição, o que inviabilizou a 
instalação dos aerogeradores nos locais propostos. O promotor procurou localizações alternativas, contudo 
as várias possibilidades ficariam todas fora da área de estudo e por esse motivo o promotor decidiu encerrar 
o procedimento, submetendo posteriormente o projeto, objeto da presente avaliação de impacte ambiental. 

3.2 OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

O sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro insere-se na tipologia de projetos de aproveitamento de 
energia eólica para produção de eletricidade, contribuindo assim para o aumento de produção nacional de 
energia elétrica a partir de fontes renováveis e para a redução das emissões de gases com efeito de estufa, 
conforme os compromissos assumidos pelo Estado Português até 2030. 

Para o efeito, o projeto visa instalação de 2 aerogeradores (potência unitária de 2,1 MW), com uma potência 
total instalada de 4,2 MW, com a qual se estima produzir cerca de 11 GWh/ano. 

3.3 LOCALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO 

O Parque Eólico de Pinheiro situa-se em território dos concelhos de Castro de Aire (freguesia de Pinheiro) e 
de Cinfães (União de Freguesias de Alhões, Bustelo, Gralheira e Ramires), sendo que as infraestruturas do 
projeto de Sobreequipamento (aerogeradores, novos acessos e valas de cabos) inserem-se no concelho de 
Castro Daire, com exceção de um pequeno troço da vala de cabos junto à subestação que abrange o concelho 
de Cinfães. 

Os aerogeradores a instalar, tal como todo o Parque Eólico existente, situam-se na Zona Especial de 
Conservação (ZEC) da Serra de Montemuro (PTCON0025), que integra o Sistema Nacional de Áreas 
Classificadas, conforme definido no Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, alterado pelo Decreto-lei n.º 
242/2015, de 15 de outubro.  

Refere-se ainda que na envolvente do sobreequipamento, além do Parque Eólico de Pinheiro, existem 14 
parques eólicos, num total de 160 aerogeradores num raio de 10 km, como se pode observar na figura a 
seguir. 
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Distribuição geográfica dos Parques Eólicos existentes na envolvente do projeto, num raio de 10km. 
Fonte: EIA, Volume 1 – Relatório. 

3.4 CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 

O Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro é constituído por dois aerogeradores, de 2,1 MW de 
potência unitária.  

A energia elétrica produzida pelos novos aerogeradores (AG13 e AG14) será conduzida, através de uma vala 
de cabos subterrâneos, a 20 kV, que fará a interligação dos novos aerogeradores e destes à Subestação 
existente do Parque Eólico de Pinheiro. A ligação à Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) é estabelecida no 
Posto de Corte de Cabril, da EDP. A ligação do Parque Eólico de Pinheiro à RESP mantém-se inalterada com a 
instalação do sobreequipamento.  

O projeto é constituído pelas seguintes infraestruturas: dois aerogeradores e respetivas plataformas, rede 
elétrica subterrânea de cabos de interligação dos aerogeradores à subestação e ramais de acesso aos novos 
aerogeradores. 

No quadro a seguir apresentam-se as principais características do projeto em avaliação. 
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Potência Instalada 4,2 MW 

Produção média prevista 11GWh/ano 

Aerogeradores 

Número 2 

Potência unitária 2,1 MW 

Altura 80 a 111 m 

Diâmetro do rotor 92 a 150 m 

Posto de transformação Interno 

Número de pás 3 

 Velocidade de rotação do rotor 4,9 – 12 rpm 

Velocidade do Vento 

Potência nominal 11 m/s 

Início de funcionamento 2 m/s 

Paragem 25 m/s 

Acessos a construir Extensão 992 m 

Vala de cabos Extensão 3 900 m 

 

Os aerogeradores são basicamente constituídos por uma estrutura tubular cónica, que suporta no topo uma 
unidade designada por cabina ou nacelle, no interior da qual se encontram alojados os equipamentos, entre 
os quais o gerador, que é acionado por um rotor constituído por três pás. 

O modelo de aerogerador que se prevê utilizar terá como características gerais uma torre com 80 a 111 m 
de altura e rotor com diâmetro de 92 a 120 m.  

A energia elétrica produzida pelos aerogeradores é conduzida para um posto de transformação, situado no 
interior da base da torre, no qual é elevado para a tensão nominal da rede elétrica interna do parque eólico 
e interligada a essa mesma rede  

No EIA é referido que o projeto equaciona a possibilidade de instalação de apenas 1 aerogerador com 
potência unitária de 4,2 MW, sendo que essa alternativa necessita da confirmação de disponibilidade das 
máquinas de 4,2 MW, da viabilidade do transporte das pás até ao local (têm aproximadamente mais 20 m 
que as pás do aerogerador de 2,1 MW), assim como de obter o parecer de algumas entidades (Infraestruturas 
de Portugal, I.P.; Norscut; EDP; Altice). 

Para auxiliar na montagem dos aerogeradores, e eventuais grandes operações de reparação, está previsto a 
execução de uma plataforma, em terreno natural, junto à fundação de cada aerogerador, com dimensões a 
definir em função das indicações do fabricante do aerogerador, da morfologia do terreno, do espaço 
disponível e dos acessos, entre outros fatores. Neste caso a equipa projetista estima que cada plataforma 
tenha cerca de 2 173 m2. 

Após montagem, as plataformas serão sujeitas a requalificação ambiental, sendo para efeito cobertas com 
terra vegetal. Para permitir o aceso de um veículo ligeiro ao aerogerador durante a fase de exploração será 
mantida uma via com pavimento em tout-venant até ao aerogerador e ao seu redor, numa faixa de 4 a 6 m 
de largura. 

Os dois aerogeradores não poderão ligar-se ao aerogerador mais próximo uma vez que o projeto inicial foi 
dimensionado para que cada ramal tivesse capacidade de suportar três aerogeradores, não havendo 
capacidade para incluir mais um aerogerador nos ramais próximos do projeto. Assim, os dois aerogeradores 
serão ligados por cabos subterrâneos, instalados em vala paralela ao acesso a criar e entre a vala de cabos 
existente e o acesso existente, até à subestação do Parque Eólico de Pinheiro, com uma extensão total de 
3,9 km.  

O acesso ao sobreequipamento será feito a partir de Cinfães, pela N321 até ao entroncamento das Portas de 
Montemuro, seguindo para nor-nordeste onde a estrada asfaltada se transforma em caminho de terra 
batida, de acesso ao Parque Eólico de Pinheiro. A área do projeto acompanha esse caminho de terra batida, 
que se estende (sensivelmente) desde o aerogerador AG3 até ao aerogerador AG11 do Parque Eólico de 
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Pinheiro, passando pela Subestação do parque eólico. Para chegar até aos aerogeradores do 
sobreequipamento será necessário abrir um novo troço de acesso, a partir do aerogerador AG11, com cerca 
de 992 m no total.  

O acesso a criar terá uma largura variável entre 6,7 m e 8,1 m, que incluirá uma faixa de 5,5 m que será 
pavimentada com uma camada de 20 cm de tout-venant, em caixa e sobre terreno estabilizado, valetas de 
drenagem e taludes.  

Relativamente à rede interna de acessos existente, sempre que necessário será efetuada a reposição da 
camada de tou-venant, de forma a manter as condições de circulação em segurança das viaturas de 
manutenção. 

Os movimentos de terras implicarão um balanço total (escavação – aterro) de aproximadamente 2 079,64m3, 
sendo que algum do material sobrante será aproveitado em obra e o restante será encaminhado para 
vazadouro autorizado. No quadro a seguir apresentam-se os movimentos de terras desagregados por 
elemento do projeto. 

 

Designação Escavação (m3) Aterro (m3) 

Plataforma AG13 970,00 2366,10 

Acesso AG13 2330,50 1156,90 

Plataforma AG14 602,50 4567,10 

Acesso AG14 3618,00 1364,50 

Vala de cabos 5788,00 1774,76 

TOTAL 13309,00 11229,36 

                     Fonte: EIA – Relatório Síntese. 

 

O estaleiro de apoio à fase de construção do sobreequipamento irá situar-se numa área próxima do 
aerogerador AG6, e terá uma dimensão aproximada de 200 m2. A área de localização do estaleiro 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). Refere-se ainda que, dependendo da utilização dos materiais, 
parte das plataformas poderá funcionar como zona de apoio ao estaleiro, de modo a reduzir as deslocações 
ao estaleiro. 

Assim, verifica-se que a implantação do projeto implica a execução dos seguintes trabalhos: 

 Instalação e utilização dos estaleiros; 

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

 Construção de acessos; 

 Construção das plataformas de apoio à montagem dos aerogeradores; 

 Execução de fundações e montagem dos aerogeradores; 

 Abertura das valas para instalação da rede de cabos; 

 Movimentação de máquinas, veículos e pessoas afetas à obra; 

 Depósito temporário de terras e materiais; 

 Produção de resíduos e efluentes; 

 Desativação do estaleiro e recuperação paisagística das zonas intervencionadas. 
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Para a execução destes trabalhos perspetiva-se uma duração aproximada de 8 meses. 

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

– Presença e funcionamento dos aerogeradores; 

– Manutenção e reparação de equipamentos; 

– Produção de energia elétrica. 

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

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

 

4. APRECIAÇÃO DO PROJETO 

4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

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

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

Foram também analisados os seguintes fatores ambientais: Geologia e Geomorfologia, Recursos Hídricos, 
Solos e Ocupação do Solo, Ambiente Sonoro, Património Cultural e Saúde Humana. 

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

4.2 GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E RECURSOS MINERAIS 

4.2.1 Caracterização da Situação Atual 

Geomorfologia 

A geologia e a geomorfologia permitem caracterizar a morfologia da paisagem. A região abrangida pelo mapa 
de Lamego é montanhosa e acidentada, com relevos agrestes e vales estreitos, alguns deles de percurso 
retilíneo, a denunciar acidentes tectónicos importantes. 

A área do projeto em estudo insere-se na serra de Montemuro, cujo ponto mais alto atinge os 1 382 m, que 
forma um dorso montanhoso, essencialmente granítico, disposto em arco com concavidade voltada para o 
rio Douro. Do ponto mais elevado (Talegre, 1382 m), situado no meio de uma larga zona aplanada, emergem 
alguns cabeços e amontoados graníticos. A serra é caraterizada pela existência de alinhamentos de picos 
montanhosos, que materializam uma espécie de esporões, com orientações aproximadas WNW-ESE; N-S; 
NE-SW.  

Vista a partir de Castro Daire, a serra de Montemuro apresenta um perfil caraterístico, formado por cimos 
graníticos, salientando-se um conjunto de cinco relevos mamilares. 
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Merece referência a existência de um acidente geomorfológico importante, a depressão de Lagoa ou Alagoa 
de D. João, extensa área plana, de forma quase circular, a cerca de 1 100 m de altitude, rodeada por altitudes 
que atingem 1 200 a 1 300 m, originando lagoa temporária na época das chuvas.  

O rio Douro separa o maciço de Montemuro do maciço do Marão, mais a norte. O rio Bestança, nascido nas 
portas de Montemuro, corre em vale apertado e profundo, retilíneo, com cerca de 30 km de extensão e 
declive médio de cerca de 4%, com rumo NNW, sempre em zona granítica até atingir o rio Douro. Das 
vertentes meridionais da serra de Montemuro e das serras de Bigorne e de Cascalheira descem numerosos 
afluentes do rio Paiva. 

A zona do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, que se situa na serra de Montemuro, apresenta 
uma variação de altitude de 193 m (entre as cotas 1 180 m e 1 373 m). Salienta-se que, a área afeta ao 
Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, nomeadamente o local da subestação onde se pretende 
ligar os aerogeradores do Sobreequipamento encontra-se adjacente ao marco geodésico de Montemuro 
(1 381 m). 

Geologia 

A geologia da área do projeto insere-se, do ponto de vista paleogeográfico na Zona Centro Ibérica (ZCI) do 
maciço Varisco, sendo aqui constituída por rochas graníticas hercínicas, mais especificamente, por um 
granito porfiroide de grão médio, predominantemente biotítico (Mancha de Cinfães-Alhões – Granito de 
Montemuro). Este granito forma quase toda a serra de Montemuro e constitui as elevações de Montemuro 
(1 381 m), Perneval (1 275 m), Lameira (1 332 m), Pedra Posta (1 211 m), etc. Contacta, a sul, com rochas 
Neoproterozoicas/Câmbricas do Supergrupo Dúrico-Beirão e, a leste, em grande parte com o granito 
porfiroide grosseiro. 

O Granito de Montemuro é um granito monzonítico, às vezes com forte tendência alcalina, leucomesocrático, 
de textura porfiroide, de grão médio, ou médio a fino, de duas micas, com predomínio da biotite, 
frequentemente com andaluzite e silimanite. 

A sismicidade encontra-se descrita de forma adequada e suficiente, com apresentação dos documentos 
normalmente requeridos, não obstando, em princípio, à execução do projeto. Deve salientar-se que, 
Segundo a Carta Neotectónica de Portugal, as falhas de Montemuro e de Cinfães-Albergaria-a-Velha 
encontram-se, relativamente, próximas do local do projeto. Relativamente à sismicidade, de acordo com o 
RSAEEP, a área de estudo insere-se na zona C (coeficiente de sismicidade de 0,5), correspondendo à segunda 
zona sísmica de menor risco. De acordo com o Atlas do Ambiente, carta de sismicidade histórica e atual 
(1755-1996), na escala de Mercalli modificada (1956), a área em estudo apresenta uma intensidade sísmica 
máxima de grau VI. 

No que respeita ao património geológico, a referência à inexistência de geossítios na área do projeto ou suas 
imediações não traz qualquer condicionante, contudo, tratando-se de uma área granítica, por vezes são 
frequentes os afloramentos com aspetos de geomorfologia granítica que podem constituir geossítios. Pelo 
que, tal como é referido no relatório síntese, os afloramentos rochosos graníticos mais relevantes, deverão 
ser incluídos na planta de condicionamentos para garantir a sua preservação, sempre que possível. 

De acordo com a consulta no dia 13 de setembro de 2021, ao portal de dados da Direção-Geral de Energia e 
Geologia, constatou-se que não existem recursos minerais na área do projeto e envolvente próxima, nem 
áreas de prospeção e pesquisa. 

4.2.2 Avaliação de Impactes 

Tendo em conta as caraterísticas do projeto, a superfície de terreno envolvida, o volume de terras mobilizado 
e a garantia da preservação dos grandes afloramentos rochosos, pode considerar-se que os seus impactes 
sobre a geomorfologia e geologia serão negativos, pouco significativos quanto à intensidade, certos, 
imediatos, permanentes e irreversíveis 
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4.3 SISTEMAS ECOLÓGICOS 

O Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro localiza-se na Zona Especial de Conservação (ZEC) da Serra 
de Montemuro (PTCON0025), que integra o Sistema Nacional de Áreas Classificadas, conforme definido no 
Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, alterado pelo Decreto-lei n.º 242/2015, de 15 de outubro. 

A área abrangida pelo projeto está também submetida a Regime Florestal - Perímetro Florestal da Serra de 
Montemuro. 

4.3.1 Caracterização da Situação Atual 

Na caracterização da situação atual foram utilizados dados de duas origens distintas: bibliografia (por 
exemplo, o projeto Flora-On: Monteiro et al., 2021) e trabalho de campo.  

O trabalho de campo da flora e vegetação foi realizado em setembro e dezembro de 2020, durante o qual 
foram realizados inventários florísticos e identificadas as estruturas da vegetação significativas e claramente 
distintas. A prospeção foi também dirigida à identificação de áreas de ocorrência dos habitats naturais 
classificados, através das espécies dominantes e do respetivo tipo fisionómico. O EIA refere que durante o 
trabalho de inventariação e prospeção de campo, a área de estudo foi percorrida a pé, tendo-se comparado 
cada estrutura de vegetação com os critérios de diagnose constantes dos documentos legais anteriormente 
referidos. 

Considera-se que para a caracterização da situação atual foi utilizada a bibliografia mais relevante para a 
obtenção de informação relativa à distribuição dos habitats e das espécies da flora e da fauna, incluindo os 
estatutos de proteção legal e de conservação. 

No entanto, verifica-se que não tem resolução espacial nem temporal adequada para a definição da 
caracterização da situação atual para um EIA em fase de projeto de execução. A forma como é classificada a 
presença das espécies da flora na área de estudo (Anexo 1 do EIA) atesta falta de rigor derivada da época 
desadequada à realização dos trabalhos e a baixa resolução de espaço temporal dos trabalhos realizados 
para a definição da caracterização da situação atual. 

A área de estudo do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro apresenta cinco habitats naturais, 
classificados pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, sendo um deles prioritário (habitat 4020*)” 
e elenca o Habitat 3260 – Cursos de água dos pisos basal a montano com vegetação da Ranunculion fluitantis 
e da Callitricho-Batrachion, Habitat 4020* - Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica 
tetralix, Habitat 4030 - Charnecas secas europeias, Habitat 8220 - Vertentes rochosas siliciosas com 
vegetação casmofítica e Habitat 8230 - Rochas siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou da 
Sedo Albi-Veronicion dillenii. 

Cerca de 52% da área de estudo corresponde a mosaico formado pelos Habitats “4030 + 8220 + 8230”, 27% 
pelo Habitat 4030 e 12% pelo mosaico formado pelo mosaico de Habitats “8220 + 8230”. 

O EIA não recenseou a presença do Habitat 6160 - Prados oro-ibéricos de Festuca indigesta nem do Habitat 
6220 - Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea, ambos com ocorrência confirmada na 
área que se prevê intervencionar pelo projeto. 

O EIA refere que dentro da área em análise, não existe qualquer espécie arbórea, sendo todo o elenco 
florístico constituído por espécies herbáceas e algumas arbustivas. No entanto, na área de estudo ocorrem 
vários exemplares de carvalho-negral (Quercus pyrenaica) associado a vários afloramentos rochosos. 

Relativamente à flora é referido que apesar de estarem elencadas 360 espécies vegetais para a zona, 
aquando as visitas em setembro e dezembro de 2020, apenas foram confirmadas 20 espécies. As fontes de 
informação utilizadas referenciam para a área de estudo as espécies Drosophyllum lusitanicum e Rubus 
genevieri, ambas com estatuto de conservação “Vulnerável” definido na Lista Vermelha da Flora Vascular de 
Portugal Continental (Carapeto et al., 2020) e dez espécies que se encontram incluídas na Diretiva Habitats. 
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No que se refere à fauna, a caracterização da situação atual consistiu na recolha de informação disponível 
sobre a fauna (na forma de relatórios de monitorização ou publicações existentes, de dados dispersos por 
investigadores), e em trabalho de campo efetuado em setembro e dezembro de 2020. Foi prospetada a área 
prevista para a instalação das estruturas do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, tendo-se dado 
especial atenção a habitats mais sensíveis. Deste modo, obteve-se uma lista das espécies que ocorrem (ou 
potencialmente ocorrem) na área em estudo, assim como a sua distribuição. 

Segundo o EIA, a área estudada apresenta moderada riqueza específica de Anfíbios e de Répteis, pois a 
bibliografia apresenta 9 e 13 espécies, respetivamente, entre as quais Chioglossa lusitanica e Coronella 
austriaca. Ao longo do trabalho de inventariação (proveniente da informação da literatura consultada) foram 
referenciadas 61 espécies de aves. 

De entre a avifauna potencialmente presente, 4 espécies apresentam um estatuto de ameaça médio ou 
elevado, catalogadas na revisão do Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, designadamente Falcão-
abelheiro (Pernis apivorus), Tartaranhão-caçador (Circus pygargus), Águia de Bonelli (Hieraaetus fasciatus) e 
Melro-das-rochas (Monticola saxatilis). Assim, verifica-se que na área de estudo existem potencialmente 
várias espécies de aves com um estatuto de conservação elevado.  

Relativamente aos mamíferos que potencialmente ocorrem na área de estudo, estão inventariadas 45 
espécies diferentes, uma riqueza específica alta nesta classe, que está relacionada com a pesquisa 
bibliográfica na quadrícula que inclui o projeto. Destaca-se o número de quirópteros, de roedores e de 
carnívoros potencialmente presentes nesta área. Das espécies potencialmente presentes, sete possuem um 
estatuto de ameaça médio ou elevado segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 
2006), nomeadamente cinco espécies de quirópteros, Toupeira-de-água e Lobo. 

Relativamente aos morcegos, na serra de Montemuro existem vários locais capazes de albergar quirópteros 
cavernícolas em redor da área em análise, correspondendo o mais próximo ao abrigo de Pombeiro. Existem 
outros locais na proximidade (consideraram-se todos os abrigos até uma distância de 10 km), que têm sido 
estudados (no âmbito da monitorização de morcegos de vários projetos eólicos), nomeadamente os abrigos 
de Moimenta I e II. Apenas este último abrigo está classificado como de Importância Nacional no período de 
hibernação. 

Relativamente ao lobo-ibérico (Canis lupus signatus) o EIA refere que “segundo as informações recolhidas 
pelos técnicos que realizam a monitorização deste mamífero, a zona em estudo não é coincidente com a 
área-vital desta espécie (considerando que a área-vital corresponde à compreendida num raio de 5 km em 
redor dos centros de atividade; Torres et al., 2019)” e que “os dois aerogeradores previstos no 
Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro localizam-se a aproximadamente 6,8 km do centro “Penedo 
do Nuno”, a 8,6 km do centro “Rio Paivô – Alagoa das Casas” e a 13,1 km do centro “Balsemão”. Os técnicos 
apontam uma grande plasticidade desta espécie, estando a localização do Lobo dependente da 
disponibilidade de alimentação e repouso para estabelecer o local de reprodução para a alcateia”. 

4.3.2 Avaliação de Impactes 

O projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro prevê a abertura de acessos e de valas de 
cabos, a construção de plataformas e a instalação de dois aerogeradores em locais situados na encosta, entre 
a cumeada da serra de Montemuro e a Estrada Nacional n.º 231. Estes locais constituem uma ampliação da 
“linha” de distribuição espacial dos aerogeradores, ou seja a área até agora livre de aerogeradores, entre a 
serra de Montemuro e a EN231, ficará mais “estreita” cerca de 1 km com a implantação do projeto.  

Fase de construção,  

Na fase de construção, para a implantação das infraestruturas que compõem o projeto será necessário 
proceder à construção de acesso até aos locais dos novos aerogeradores, com uma extensão considerável 
(992 m), construído a partir do acesso existente ao aerogerador AG11 do Parque Eólico de Pinheiro. A 
construção do novo acesso irá implicar a remoção da vegetação em toda a sua extensão, assim como dos 
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locais dos aerogeradores e respetivas plataformas. Dada a extensão do novo acesso aos dois aerogeradores, 
o EIA considera o impacte decorrente deste tipo de intervenção, negativo, direto, permanente, imediato, de 
magnitude média, reversível, certo, minimizável e pouco significativo. 

Com a implantação das diferentes infraestruturas que compõem o Sobreequipamento serão afetados os 
habitats naturais que existem na serra de Montemuro, verificando-se que a associação “4030 + 8220 + 8230” 
será a mais afetada na fase de construção, com mais de 63% do total da afetação, maioritariamente no acesso 
a construir e na vala de cabos a abrir. Prevê-se que o habitat 4030 (charnecas secas europeias) seja afetado 
em cerca de 0,63 ha (ou seja, 29% do total), incluindo a totalidade da zona do estaleiro e da zona de 
plataformas e aerogeradores. O impacte na associação de habitat “8220 + 8230” será diminuto, com menos 
de 2,5% do total, numa área de 538 m2, considerando assim o EIA que o impacte gerado na fase de construção 
é negativo, direto, permanente, imediato, de magnitude média, reversível, certo, minimizável e significativo. 

Apesar das fontes de informação bibliográficas referenciarem para a área de estudo as espécies da flora 
vascular Arnica montana, Centaurea langei (sensu lato) (sin. Centaurea hermini), Scilla ramburei (sin. Scilla 
beirana) e Scrophularia herminii, espécies listadas no Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na sua redação 
atual, na avaliação de impactes as mesmas não são consideradas como recetores. 

As áreas previstas intervencionar para implantação dos elementos do projeto (acessos, plataformas, 
aerogeradores, valas de cabos) constituem habitat favorável para várias espécies da flora vascular com 
estatuto de proteção legal definido no Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na sua redação atual, e no 
Decreto-Lei n.º 38/2021, de 31 de maio, designadamente para Anarrhinum longipedicellatum, Narcissus 
triandrus (sensu lato), Narcissus bulbocodium (sin. Narcissus bulbocodium subsp. bulbocodium) e Narcissus 
minor subsp. asturiensis (sin. Narcissus asturiensis), e também para várias espécies da flora vascular com 
estatuto de conservação desfavorável definido na Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal (Carapeto et 
al., 2020), designadamente Drosophyllum lusitanicum e Rubus genevieri. Apesar das referências bibliográficas 
utilizadas no EIA referenciarem a ocorrência daquelas espécies para aquela área, na avaliação dos impactes 
também esta informação não foi relevada. 

Relativamente à fauna, na fase de construção, para além da perturbação resultante da circulação de veículos 
e máquinas indispensáveis para a realização da obra, e da inevitável perturbação humana, também 
responsáveis pelo aumento de ruído, a movimentação de veículos e máquinas poderá causar esmagamento 
ou concussão de pequenos animais (répteis, anfíbios e pequenos mamíferos), especialmente durante a 
movimentação geral de terras. O EIA considera este impacte negativo, direto, esporádico, imediato, de 
magnitude reduzida, irreversível, provável, minimizável e pouco significativo. 

As mesmas atividades originarão uma perturbação dos locais de repouso, alimentação e reprodução de várias 
espécies faunísticas que estão presentes (aves, mamíferos), que resultarão num afastamento temporário 
desses indivíduos. Tendo em conta a dimensão da área de intervenção, o EIA considera que o impacte gerado 
será negativo, indireto, temporário, imediato, de magnitude média, reversível, provável, minimizável e 
significativo. 

Como referido, os locais previstos no EIA para instalar os elementos do projeto do Sobreequipamento do 
Parque Eólico de Pinheiro localizam-se em área de ocorrência confirmada de lobo (Pimenta et al., 2005)1. O 
EIA refere que “de acordo com os dados obtidos nos relatórios mais recentes do plano de monitorização em 
curso, não está demonstrado que a construção de um parque eólico seja incompatível com a ocorrência da 
espécie na zona de implantação de um projeto desta natureza, tendo-se confirmado a presença de dejetos 
de Lobo nas áreas de vários parques eólicos durante a execução das respetivas obras. No último relatório, 
verifica-se a presença de Lobo num parque eólico na proximidade, com a deteção de dejetos no acesso aos 

                                                           

 

1 Pimenta et al. (2005) Situação Populacional do Lobo em Portugal: resultados do Censo Nacional de 2002/2003. 
Relatório técnico. Instituto de Conservação da Natureza/Grupo Lobo 
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aerogeradores do Subparque Eólico de Picão (Parque Eólico de Arada/Montemuro). Adotando uma visão 
conservadora, e tendo em conta que a área de estudo se insere na área da alcateia de Montemuro (mesmo 
que esteja a mais de 5 km do centro de atividade), admite-se que a perturbação causada pelas obras 
influencie o comportamento dos potenciais indivíduos presentes, nomeadamente na seleção do local de 
reprodução mais próximo: Penedo do Nuno”. Assim, o EIA considera que, sobre este mamífero, ocorrerá um 
impacte negativo, indireto, temporário, imediato, de magnitude reduzida, reversível, provável, minimizável 
e pouco significativo. 

No entanto, pela sua importância em termos de conservação, e dada a confirmação da sua presença na 
região, considera-se que o impacte sobre esta espécie foi desvalorizado, sendo o mesmo negativo mas 
significativo pelo menos durante a fase de construção, até porque é uma espécie muito sensível à presença 
humana.  

Fase de exploração  

Segundo o EIA, para a flora, embora quase a totalidade da área intervencionada seja sujeita a um plano de 
recuperação, a exploração de um parque eólico gera sempre impactes negativos para as formações vegetais, 
dado que a criação e reabilitação do acesso aumenta a circulação de pessoas e veículos a locais outrora pouco 
utilizados. O EIA considera o impacte gerado como negativo, indireto, esporádico, imediato, de magnitude 
reduzida, reversível, improvável, minimizável, e pouco significativo.  

Relativamente à fauna, de acordo com o EIA, um parque eólico não requer grande circulação de pessoas, 
nem de veículos, durante a fase de exploração, pelo que a perturbação que a utilização dos caminhos no 
âmbito da manutenção do Sobreequipamento produzirá sobre a fauna será muito diminuta. O EIA refere que 
a circulação geral na zona durante a exploração do projeto eólico será reduzida, pois a maioria dos veículos 
estará apenas afeta à manutenção do projeto, sendo a sua circulação residual. Considera que o impacte 
gerado pelo atropelamento de animais será negativo, direto, esporádico, imediato, de magnitude reduzida, 
irreversível, improvável, minimizável, e pouco significativo. 

O EIA considera que a presença das novas estruturas é um fator que interfere de forma negativa na densidade 
de vários grupos de animais, tendo o Lobo uma maior importância, visto que tanto os efetivos como o habitat 
desta espécie se apresentam protegidos. A zona de implantação dos novos aerogeradores que integram o 
Sobreequipamento é coincidente com o território da alcateia de Montemuro, sendo provável que ocorra um 
impacte sobre esta espécie gerado pela presença das estruturas e pela presença humana. Este impacte 
poderá revelar-se, por exemplo, na escolha do local de reprodução da espécie em cada um dos períodos 
reprodutores, e considera-se negativo, indireto, permanente, a médio prazo, de magnitude reduzida, 
reversível, provável, minimizável e pouco significativo. 

Mais uma vez considera-se que o impacte sobre o lobo são desvalorizados no EIA. O próprio EIA refere que 
se preveem impactes sobre esta espécie com a presença dos dois aerogeradores adicionais. As novas 
infraestrutura irão aumentar a área ocupada por aerogeradores e “estreitar”, em cerca de 1 km, o corredor 
livre de intervenção humana entre a serra de Montemuro e a EN231, o que poderá afetar significativamente 
o comportamento desta espécie, sensível a perturbações humanas. 

Por outro lado o EIA refere que os principais impactes causados na fauna durante a fase de exploração do 
projeto dizem respeito ao risco de colisão de morcegos e aves com os dois novos aerogeradores (Gómez-
Catasús et al., 2018) e apresenta um resumo dos impactes para a comunidade das aves e para o grupo dos 
morcegos observado, dos quais salienta e conclui: 

 “Face à dimensão (com apenas 2 aerogeradores a serem instalados) do Sobreequipamento do 
Parque Eólico de Pinheiro e à sua configuração (com a colocação em zonas adjacentes a áreas que 
já contêm aerogeradores, admite-se que o impacte gerado sobre a avifauna é negativo, direto, 
esporádico, imediato, de magnitude reduzida, irreversível, provável, minimizável e pouco 
significativo”; 

 “Face ao número de potenciais espécies de morcegos presentes na área de implantação do 
Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, e tendo em consideração que se trata de apenas 
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da instalação de 2 aerogeradores numa zona da serra de Montemuro onde já funcionam muitos 
aerogeradores, admite-se que o impacte gerado sobre a comunidade de quirópteros é negativo, 
direto, esporádico, imediato, de magnitude reduzida, irreversível, provável, minimizável e pouco 
significativo”. 

É referido ainda que foram considerados os resultados obtidos e publicados nos relatórios de monitorização 
do Parque Eólico de Arada/Montemuro, especificamente para o Subparque Eólico de Carvalhosa e que os 
impactes gerados pelo funcionamento dos aerogeradores desde projeto, especificamente para a avifauna 
dizem respeito ao risco de colisão dos indivíduos com os aerogeradores, e ao possível abandono das 
imediações do parque eólico por diversas espécies mais sensíveis (por exemplo aves de rapina). 

Importa referir que a localização proposta para instalação dos dois aerogeradores situa-se numa encosta em 
que será ampliada a “linha” formada pelos novos aerogeradores. Estes aerogeradores situam-se no extremo 
dessa mesma “linha”.  

Apesar do conhecimento adquirido na monotorização realizada no “Parque Eólico de Arada/Montemuro, 
especificamente para o Subparque Eólico de Carvalhosa”, no qual o EIA refere que se verificou que “em 
aerogeradores localizados nos extremos das filas (comparativamente com os do interior, cuja mortalidade 
registada seria três vezes inferior) e/ou em aerogeradores situados próximo de encostas declivosas (tendo-
se registada mortalidade duas vezes superior neste caso, comparativamente a zonas menos declivosas)”, não 
são relevadas aquelas caraterísticas de lugar e de posição (encosta e localização no extremo, respetivamente) 
para a avaliar os impactes, sendo que não é feita a análise de impactes tendo em consideração esta evidência. 

Considera-se que aqui, também os impactes foram subvalorizados, pois não foi considerada a posição 
desfavorável dos novos aerogeradores, seriam aerogeradores localizados no extremo e em zona de encosta. 
Esta localização, como evidencia a monitorização apresentada no EIA, torna os impactes negativos previstos 
mais significativos.  

Alternativas consideradas  

O EIA refere que o “promotor do projeto não descarta a possibilidade da opção da instalação de um ou dois 
aerogeradores, por não dispor ainda de todos os elementos necessários, para essa tomada de decisão, o que 
poderá levar alguns meses a ser desbloqueada. Para se poder decidir sobre a opção de 1 única máquina, é 
necessária a confirmação da disponibilidade das máquinas de 4,2 MW. Para além disso, é necessário também 
verificar a viabilidade do transporte das pás da máquina de 4,2 MW até ao local (tem aproximadamente mais 
20 m do que as pás do aerogerador de 2,1 MW), e para essa análise será necessário, não só verificar as curvas 
e estrangulamentos existentes ao longo do percurso” e que “a instalação de 2 aerogeradores, que 
corresponde à situação mais desfavorável e que é analisada neste EIA, e se posteriormente se confirmar a 
viabilidade de instalação de apenas 1 aerogerador de 4,2 MW, será então implementada essa solução, e será 
adotada a posição que a Comissão de AIA considerar mais favorável”. 

Esta indefinição sobre o projeto a implementar não é própria nem adequada para um EIA em fase de projeto 
de execução. A indefinição pela “opção da instalação de um ou dois aerogeradores”, pela falta de “elementos 
necessários, para essa tomada de decisão”, poderá ter implicações nas “curvas e estrangulamentos 
existentes ao longo do percurso” e pode traduzir-se na existência de impactes não avaliados na área do 
projeto e na Zona Especial de Conservação PTCON0025 – Serra de Montemuro. 

Acresce ainda que o aerogerador de 4,2 MW é mais alto, tem umas pás maiores, e ainda a sua fundação terá 
uma área maior. Numa área com as características que a área de estudo apresenta em termos de valores que 
importa preservar, considera-se que não é possível concluir que os impactes de implantação de um 
aerogerador de 4,2 MW são menos significativos que a implantação de dois de 2 MW. Para isso, teria que ser 
efetuada uma avaliação de impactes comparativa em termos de área afetada e altura do aerogerador. 
Acresce ainda que um aerogerador com estas dimensões poderá não ser possível localizar em nenhuma das 
posições avaliadas, pelo que ainda teria que se ter presente qual a localização proposta para um aerogerador 
de 4,2 MW. 
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Assim, apesar de à partida parecer menos desfavorável a implantação de apenas um aerogerador, considera-
se que não é possível determinar a significância do impacte sem uma avaliação dedicada a essa alternativa.  

4.3.3 Síntese conclusiva 

Atendendo ao tipo predominante de ocupação de solo (afloramentos rochosos, comunidades arbustivas e 
herbáceas e mosaicos destas) na área prevista para instalar os elementos do projeto (dois aerogeradores, 
acesso a construir, vala subterrânea de cabos elétricos, plataformas e aerogeradores), pelo fato de estar 
confirmada a ocorrência de várias espécies da flora e da fauna com estatuto de proteção legal e com estatuto 
de conservação desfavorável na área a afetar direta e indiretamente pela construção e pela exploração do 
projeto, considera-se que a sua implantação comporta risco elevado de causar impactes negativos 
significativos nos Habitats e no habitat e nas populações das espécies da flora e da fauna com estatuto de 
proteção legal definido no Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com a nova redação dada pelo Decreto-Lei 
n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de 
novembro, e no Decreto-Lei n.º 38/2021, de 31 de maio, e com estatuto de conservação definido, 
respetivamente, na Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal (Carapeto et al., 2020) e no Livro Vermelho 
dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2005). 

Aos impactes negativos diretos, que são expectáveis, acrescem ainda os impactes cumulativos. 

4.4 PAISAGEM 

4.4.1 Caracterização da Situação Atual 

Análise Estrutural e Funcional da Paisagem 

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela identificação e 
caracterização das Unidades Homogéneas que a compõem. Em termos paisagísticos, e de acordo com o 
Estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” de Cancela 
d'Abreu et al (2004), a área de estudo sobrepõe-se à Unidade de Paisagem “Serras de Montemuro” (n.º 37) 
que se descreve de seguida. 

Unidade de Paisagem n.º 37 – “Serras de Montemuro”: Esta unidade desenvolve-se sobre o maciço granítico 
onde a criação de gado bovino assume particular importância e justifica a presença de grandes áreas de “(...) 
pastagens de altitude, lameiros e canadas (caminhos murados entre campos de cultura e que serpenteavam 
serra acima, ligando os povoados ao monte)”. A agricultura é variada, disposta em socalcos ou em campos 
compartimentados por muros e sebes arbóreas. 

Utilizando a mesma metodologia de aferição de unidades de paisagem, o EIA identifica 5 subunidades: UP1 
– Relevo Movimentado em Formações de Xisto, UP2 – Sistema Agrícola em Relevo Ondulado, UP3 – Bosque 
Galaico-português e Sistema Agrícola em Relevo Movimentado, UP4 – Planalto Ondulado em Formações 
Graníticas e UP5 – Relevo Movimentado Granítico. O projeto desenvolve-se integralmente na UP4, 
“caracterizada por um relevo ondulado muito suave moldado em formações graníticas com pouca vegetação, 
dominada essencialmente por matos baixos. 

Análise Visual da Paisagem 

O EIA apresenta também uma avaliação cénica da Paisagem, para uma Área de Estudo com cerca de 103,3 
km2, definida por um buffer com 5 km de raio a partir das componentes do projeto com base em três 
parâmetros: Qualidade Visual, Capacidade de Absorção Visual e Sensibilidade da Paisagem que se descrevem 
em seguida. 
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Qualidade Visual da Paisagem 

A área de estudo, no que se refere a este parâmetro, de acordo com carta apresentada, regista-se um 
predomínio da classe de Qualidade Visual “Muito Elevada” cerca de 5 428 ha (53% da área de estudo), 
seguida das classes “Elevada” (32%), “Média” (11%), “Baixa” (3%) e “Muito Baixa” (1%). As áreas que 
correspondem às classes “Elevada” e “Muito Elevada” estão associadas áreas de floresta autóctones, zonas 
húmidas e pastagens. 

Relativamente às componentes do projeto referem-se em seguida as classes das áreas afetadas: 

- Muito elevada: Fundações e plataformas dos Aerogeradores AG13, AG14, acessos e valas de cabos 
paralelas aos acessos; 

- Elevada: Estaleiro e valas de cabos. 

Capacidade de Absorção Visual 

A área de estudo, no que se refere a este parâmetro, de acordo com carta apresentada, regista um 
predomínio da classe de Capacidade de Absorção Visual “Elevada” e “Muito Elevada” que corresponde à 
sobreposição de no máximo 3 bacias visuais. 

Relativamente às componentes do projeto referem-se em seguida as classes das áreas afetadas: 

- Muito elevada: Estaleiro;  

- Elevada a muito elevada, pontualmente média e baixa a chegar ao aerogerador AG14: Acessos e 
valas de cabos; 

- Elevada: Fundações e plataforma do Aerogerador AG13; 

- Média: Fundações e plataforma do Aerogerador AG14; 

Importa referir, que as áreas que se apresentam cartografadas como tendo maior capacidade de absorção 
visual, ou Capacidade de Absorção “Elevada” e “Muito Elevada”, absorvem o impacte visual, 
fundamentalmente, de alterações que possam ocorrer ao nível do solo, não se podendo, necessariamente, 
inferir ou aplicar o mesmo, para perturbações que decorram acima da superfície do solo e, 
consequentemente, para estruturas com o desenvolvimento vertical e escala que os aerogeradores 
apresentam. Igualmente, não significa que haja exposição visual a observadores ou povoações. No cômputo 
geral são áreas expostas a uma presença humana menos representativa da área de estudo. 

Sensibilidade Visual 

A Sensibilidade Visual da Paisagem é obtida através do cruzamento da sua Qualidade Visual e da Capacidade 
de Absorção. A área de estudo insere-se assim maioritariamente na classe de Sensibilidade Visual Elevada a 
Média.  

Relativamente às componentes do projeto referem-se em seguida as classes das áreas afetadas: 

- Muito elevada: Fundações e plataforma do Aerogerador AG14; 

- Elevada: Fundações e plataforma do Aerogerador AG13; 

- Média a Elevada, pontualmente muito elevada a chegar ao aerogerador AG14: Acessos e valas de 
cabos; 

-  Média: Estaleiro 

4.4.2 Avaliação de Impactes 

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

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

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

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

Fase de Construção 

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

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

Impactes Estruturais/Funcionais 

Os impactes físicos ocorrerão, sobretudo, nas diferentes áreas úteis de intervenção direta/física: acessos, 
valas de cabos e aerogeradores - plataforma de montagem e fundações. Para além das referidas áreas úteis 
de implantação direta do projeto, serão também afetadas áreas adjacentes a estas, as áreas de trabalho, 
onde decorrem as movimentações/manobras das máquinas. Incluem-se também as áreas temporariamente 
afetas à obra e que são relativas aos locais de implantação dos estaleiros, depósito de materiais e zonas de 
armazenamento. 

Os impactes que se verificam na fase de construção serão: 

 Desmatação: ocorre sobretudo para a construção de acessos e valas de cabos, com 7 222,4 m2 e 
8 123,0 m2, respetivamente. Perfazendo uma afetação total de 23 508,1 m2. 

- Impacte negativo, direto, certo, local, temporário (estaleiro) a permanente (acessos definitivos, 
fundações e plataformas dos aerogeradores e valas de cabos), reversível (estaleiro) a irreversível 
(acessos definitivos, fundações e plataformas dos aerogeradores e valas de cabos), baixa (estaleiro) 
a média (fundações e plataformas dos aerogeradores, acessos e valas de cabos) magnitude e pouco 
significativo (projeto no seu todo). 

 Alteração da Morfologia Natural do Terreno: ações de nivelamento e terraplanagem 
principalmente associados à construção das fundações e plataformas de montagem dos 
aerogeradores. 
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 - Impacte negativo, direto, certo, local, temporário (estaleiro, valas de cabos em situações de 
terreno plano ou de não afetação de afloramentos rochosos) a permanente (acessos definitivos, 
fundações e plataformas dos aerogeradores), reversível (estaleiro e valas de cabos em situações de 
terreno plano ou de não afetação de afloramentos rochosos) a irreversível (acessos, fundações e 
plataforma dos aerogeradores em situações de terreno acidentado e de substrato rochoso ou de 
afloramentos rochosos), baixa (fundações e plataforma do aerogerador AG14) a média magnitude 
(acessos, valas de cabos, fundações e plataforma do aerogerador AG13) e pouco significativo 
(projeto no seu todo). 

Impactes Visuais 

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

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

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

- Impacte negativo, direto, certo, local, temporário, reversível, reduzida a média magnitude e pouco 
significativo (Observadores Permanentes: Pereira, Picão, Ceto e Póvoa de Montemuro. 
Observadores Temporários: N321, M550 e CM1126) a Significativo (Áreas de Qualidade Visual 
“Elevada” e “Muito Elevada”). 

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

 Perda de Valores Visuais Naturais: decorre sobretudo da abertura de acessos dedicados e da 
criação das plataformas de trabalho para a implantação dos aerogeradores. 

 - Impacte negativo, direto, certo, permanente, local, irreversível, média a elevada magnitude e 
Significativo (Fundações e plataformas dos aerogeradores, acessos e valas de cabos) 

Fase de Exploração 

Durante esta fase, os impactes decorrem fundamentalmente do carácter visual intrusivo e permanente que 
as várias componentes do projeto assumem na Paisagem. Os impactes serão tanto mais significativos quanto 
mais visível for a área de implantação das componentes do projeto bem como as suas características 
morfológicas. A afetação local pode ser relevante não só na área direta da sua implantação, mas também na 
envolvente mais distante, definida pela área de estudo.  
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A implantação do projeto traduz-se por um lado na perda física irreversível de valores visuais existentes - 
neste caso, naturais - como os matos e/ou os afloramentos rochosos, que deixam de estar presentes na fase 
de exploração, e por outro pela sua substituição pelas componentes do projeto, por si só geradoras de 
impacte visual. Sem que se traduza numa perda física de valores, a presença das estruturas dos 
aerogeradores traduz-se na afetação cénica quer do local quer das áreas que se situam dentro da bacia visual. 
Neste caso destacam-se as Áreas com Qualidade Visual “Elevada” e “Muito Elevada”, assim como as 
povoações – Observadores Permanentes – e as vias de circulação – Observadores Temporários cuja 
integridade visual é também afetada. 

- Impacte negativo, direto, certo, permanente, local/regional, irreversível, média magnitude e pouco a 
significativo (Observadores Permanentes: Pereira, Picão, Ceto e Póvoa de Montemuro. Observadores 
Temporários: N321, M550 e CM1126) a Significativo (Áreas de Qualidade Visual “Elevada” e “Muito 
Elevada”). 

Relativamente à avaliação dos impactes visuais negativos provocados por cada componente do projeto 
verifica-se que os dois aerogeradores, AG13 e AG14 apresentam bacias visuais semelhantes: 

i. Observadores Permanentes: Pereira, Picão, Ceto e Póvoa de Montemuro mais de 2 km – Impacte pouco 
significativo. 

ii. Observadores Temporários: N321, M550 e CM1126, distância mais desfavorável cerca de 1 km da N321 e 
M550 – Impacte pouco significativo. 

iii. Áreas de Qualidade Visual “Elevada” e “Muito Elevada” – Impacte Significativo. 

Impactes Cumulativos 

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

Na área de estudo (buffer), ocorrem projetos de igual e de diferente tipologia, por vezes interdependentes - 
parques eólicos, linhas elétricas aéreas e subestação - que se traduzem na existência de impactes 
cumulativos.  

O desenvolvimento em altura destas estruturas contribui de forma muito negativa para a alteração do campo 
visual, ao se constituírem como uma intrusão visual, cujo impacte visual negativo se projeta a vários 
quilómetros. A intrusão visual de cada componente é, neste caso, reforçada pelo conjunto e traduz-se no 
seccionamento do horizonte visual, sendo as linhas elétricas existentes e os aerogeradores as componentes 
que mais contribuem para este efeito. 

No que se refere aos parques eólicos, numa envolvente de 5 km, está identificado o Parque Eólico de Pinheiro 
(16 aerogeradores), Parque Eólico de Carvalhosa (14 aerogeradores), Parque Eólico do Alto do Talafe (7 
aerogeradores), Parque Eólico de Montemuro (8 aerogeradores), Parque Eólico de São Macário II (10 
aerogeradores), Parque Eólico de Picão (13 aerogeradores) e Parque Eólico de Bustelo (11 aerogeradores), 
Parque Eólico de Cabril (12 aerogeradores) e Parque Eólico de Sobrado (4 aerogeradores), totalizando assim 
95 aerogeradores. 

Foram ainda identificadas 6 subestações na sua maioria associadas aos parques eólicos e respetiva rede 
elétrica - linhas de Alta e Muito Alta Tensão - que ligam as subestações à rede pública. 

Do conjunto dos diversos projetos, que ocorrem na área de estudo, resultam impactes desqualificadores da 
Paisagem contribuindo para a perda de valor cénico da Paisagem. O impacte cumulativo do conjunto dos 
projetos considera-se que está num nível significativo, contudo, não se considera que o impacte cumulativo 
do presente projeto assuma um carácter significativo. Tal entendimento resulta de se considerar, a par das 
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considerações e avaliação acima realizadas, que a distribuição dos aerogeradores com distâncias ainda 
significativas entre si contribui para minimizar o seu efeito. 

4.5 SOLOS E USO DO SOLO 

4.5.1 Caracterização da Situação Atual 

As unidades pedológicas existentes na área de implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico de 
Pinheiro são os Rankers e apenas uma pequena mancha na extremidade sul encontra-se classificada como 
Cambissolos húmicos (rochas eruptivas), no que diz respeito à capacidade de uso do solo a zona em análise 
encontra-se classificada como classe F (utilização não agrícola, com aptidão florestal). 

A área afetada com o projeto é basicamente ocupado por matos. 

4.5.2 Avaliação de Impactes 

Durante a fase de construção das infraestruturas os principais impactes negativos resultam da ocupação 
irreversível dos solos e modificação dos usos atuais pelo projeto de forma definitiva, bem como a ocupação 
temporária resultante das atividades de obra, como sejam a abertura da vala para a instalação dos cabos 
elétricos, a instalação e funcionamento do estaleiro, com afetação dos usos atuais dos solos nestes locais. 

Os impactes decorrentes da instalação das infraestruturas que compõem o Sobreequipamento prendem-se 
com a modificação dos usos praticados nas áreas onde serão realizadas diretamente as intervenções., a 
maioria das intervenções será realizada em áreas classificadas como “matos” (cerca de 79%), o que 
corresponde a um impacte negativo, direto, permanente, imediato, de magnitude reduzida, reversível 
(aquando a desativação do projeto), certo e minimizável e pouco significativo. 

Relativamente ao tipo de ocupação do solo que poderá ter um impacte mais significativo neste projeto, 
nomeadamente a rocha nua (afloramentos rochosos) cerca de 10% da área a intervencionar será afetada. 
Gerar-se-á um impacte negativo, direto, permanente, imediato, de magnitude média, irreversível, certo e 
não minimizável. 

Os restantes impactes sobre os solos, para a fase de construção, tais como, ocorrência de derrames de óleos, 
combustíveis e produtos afins decorrentes da utilização de máquinas e veículos afetos às obras e a rejeição 
de diversos tipos de resíduos sólidos (embalagens de cartão, plásticos, metais e vidros) responsáveis por 
situações de poluição pontual, são impactes de fácil controlo e diretamente dependentes do comportamento 
do empreiteiro e respetivos trabalhadores em obra. Considera-se que o impacte é negativo, direto, 
esporádico, imediato, de magnitude reduzida, reversível, improvável e minimizável, sendo, portanto, pouco 
significativo.  

Na fase de exploração durante as ações de manutenção do acesso, das plataformas (intervenções 
excecionais em caso de ser necessários substituir equipamentos utilizando gruas) e dos aerogeradores 
poderão ocorrer derrames de óleos, combustíveis e produtos afins decorrentes da utilização de máquinas e 
veículos afetos às manutenções que poderão conduzir a uma contaminação dos solos. No entanto, a 
ocorrência destas situações é improvável, sendo que a ocorrerem irão gerar um impacte negativo, direto, 
temporário, imediato, de magnitude reduzida, reversível, improvável, minimizável e pouco significativo. 
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4.6 RECURSOS HÍDRICOS 

4.6.1 Caracterização da Situação Atual 

Recursos Hídricos Superficiais 

A área em estudo insere-se na bacia hidrográfica do rio Douro (RH3), entre a bacia hidrográfica do rio Paiva 
e as bacias hidrográficas de menores dimensões formadas pelo rio Cabrum e pela ribeira da Carvalhosa, 
ambas afluentes do rio Douro. 

As vertentes sul, norte e oeste da área de implantação dos aerogeradores do Sobreequipamento do Parque 
Eólico de Pinheiro, drenam para o rio Teixeira, que é um afluente direto do rio Paiva. 

A vertente este drena para o ribeiro do Azibreiro que é afluente da ribeira da Carvalhosa, e que por sua vez 
é também afluente do rio Paiva. 

O rio Teixeira atravessa o vale existente entre a área de implantação dos novos aerogeradores e a subestação. 
O aerogerador AG14 do Sobreequipamento irá ligar-se ao aerogerador AG13 deste projeto, e este último por 
sua vez irá ligar-se à subestação já existente no Parque Eólico de Pinheiro.  

 

O local de instalação da vala de cabos que acompanha o acesso existente do Parque Eólico de Pinheiro drena 
a norte para o rio Cabrum, afluente do rio Douro. A este para o ribeiro de Teixeiroso, afluente da ribeira da 
Carvalhosa que por sua vez é afluente do rio Paiva.  

Recursos Hídricos Subterrâneos 

No que diz respeito às características hidrogeológicas, a área de estudo pertence à unidade do Sistema 
Aquífero do Maciço Antigo. 

O projeto insere-se na Zona Centro-Ibérica que é caracterizada pela grande extensão que ocupam as rochas 
granitoides, seguida pelos xistos afetados por graus de metamorfismo variável. São também de assinalar, 
pela sua importância hidrogeológica, os quartzitos que formaram alguns dos relevos importantes. 

A área de estudo está incluída numa zona de Vulnerabilidade Muito Variável, nomeadamente, rochas ígneas, 
predominantemente graníticas, fraturadas.  

O EIA refere que não foram detetadas captações de recursos hídricos subterrâneos. 

4.6.2 Avaliação de Impactes 

Fase de Construção 

As operações de desmatação, remoção da camada superficial de solo e terraplenagens, bem como os finos 
do tout-venant, a aplicar no acesso, no caso de ocorrência de chuvadas, podem ser arrastados para as linhas 
de água, afetando a sua qualidade. Esta ocorrência gerará um impacte negativo, indireto, temporário, 
imediato, de magnitude reduzida, reversível, provável, minimizável e pouco significativo. 

Não estão previstas intervenções em linhas de água, quer pela execução das fundações e das plataformas 
dos aerogeradores quer nos acessos. O estudo refere que de forma a evitar a afetação da linha de água que 
atravessa a área de estudo (rio Teixeira), a vala de cabos irá desenvolver-se ao longo do acesso existente do 
Parque Eólico de Pinheiro, não atravessando o vale, o que irá implicar a construção de uma vala de cabos de 
maior extensão, mas permitindo a preservação da linha de água e dos habitats a ela associados. 

Durante a abertura da vala para a instalação dos cabos elétricos e de comunicação, poderá haver a 
interferência temporária de linhas de água de caráter torrencial.  

Essa interferência será temporária já que após a colocação dos cabos a vala será fechada. 
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As atividades do estaleiro, nomeadamente a utilização das instalações sanitárias, as operações de 
pavimentação e de construção civil, são responsáveis pela produção de águas residuais e eventuais derrames 
acidentais de óleos, combustíveis e produtos afins, que ao serem rejeitados poderão contaminar os solos, 
gerando-se um impacte negativo, indireto, esporádico, a médio prazo, de magnitude média, irreversível, 
improvável, minimizável e significativo.  

Fase de Exploração  

O impacte passível de se verificar nesta fase é de carácter acidental e resulta das operações de manutenção 
e reparação de equipamentos. Tratar-se-á de um impacte significativo na qualidade das águas subterrâneas, 
negativo, indireto, esporádico, a médio prazo, de magnitude média, reversível, improvável.  

À semelhança do exposto na fase de construção, um dos impactes que poderá ocorrer durante a fase de 
exploração é o arrastamento de finos do tout-venant aplicado nos caminhos resultante de chuvadas fortes, 
especialmente após as ações de manutenção dos caminhos. O impacte gerado será negativo, indireto, 
esporádico, imediato, de magnitude reduzida, reversível, provável, minimizável e pouco significativo. 

4.7 PATRIMÓNIO CULTURAL 

4.7.1 Caracterização da Situação Atual 

A caracterização da situação de referência do Património Cultural foi efetuada tendo em vista a identificação 
de condicionantes à execução do projeto, nomeadamente de cariz arqueológico, arquitetónico e etnográfico. 

No âmbito da caraterização da situação de referência do projeto foi considerada uma Zona de 
Enquadramento (ZE), correspondente a uma faixa envolvente à Área de Incidência Direta (AI) até cerca de 
500 metros de distância do limite daquela área. Foi igualmente considerada a Área de Incidência Direta (AI) 
que consiste na área prevista para implantação dos aerogeradores, respetivas plataformas, acesso e traçado 
do cabo subterrâneo, acrescido dum buffer de 100 metros laterias. 

A ZE foi alvo de pesquisa documental enquanto a AI foi alvo de pesquisa documental e de prospeção 
arqueológica sistemática. O trabalho foi orientado para a recolha de informação de cariz patrimonial e 
arqueológico, tendo sido consultadas as bases de dados patrimoniais das entidades oficiais, os IGT em vigor 
e o Estudo de Incidências Ambientais (EIncA) do Parque Eólico de Pinheiro, datado de 1998. Procedeu-se 
ainda à análise toponímica com base na Carta Militar Portuguesa à escala 1: 25 000. Por último procedeu-se 
à prospeção arqueológica sistemática da AI do projeto. 

Metodologicamente foi efetuada a pesquisa de base documental que incluiu a consulta das bases de dados 
patrimoniais das entidades oficiais, de IGT, seguida da prospeção arqueológica sistemática da AI do projeto. 

Da pesquisa documental realizada não resultou a identificação de nenhuma ocorrência patrimonial na AI do 
projeto. O EIA refere a identificação de uma ocorrência patrimonial na zona envolvente, as Portas de 
Montemuro (CNS 23578) para a qual é apontada uma cronologia continuada entre Idade do Ferro, Época 
Romana e Idade Média e fora da zona envolvente, para leste desta, o achado isolado pré-histórico de Laje 
Gorda, referente a um fragmento de instrumento de pedra polida reduzido a lasca longitudinal com vestígios 
de gume (CNS 23578). 

A consulta do EIncA do Parque Eólico de Pinheiro resultou na identificação de 20 ocorrências patrimoniais 
(OP) na ZE, 7 das quais localizadas na AI. Trata-se essencialmente de “estruturas murárias, com diferentes 
aparelhos e graus de estabilidade, desde alinhamento, por vezes ciclópicos, de blocos de granito, não 
afeiçoados, de diferentes dimensões, colocados, em geral, ao alto, assentes no solo, sem alvéolo ou estrutura 
de sustentação. Alguns destes muros delimitam espaços de cultivo ou cercados para gado ou sustentam 
terras agricultáveis. Contudo, trata-se de construções que carecem de estudo no sentido de serem melhor 
definidas as suas finalidades específicas e cronologia” (RS, p. 185). Faz-se ainda referência a um “empedrado 
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circular que poderá ser de cronologia pré-histórica e um incomum alinhamento de pedras postas a pino e 
separadas entre si como pequenos menires (oc. 17)” (idem). 

O trabalho de campo consistiu na prospeção arqueológica sistemática da AI de todas as áreas a afetar pelos 
diversos elementos do projeto. Como resultado há a registar a relocalização das estruturas murárias 
mencionadas na pesquisa bibliográfica e que, para efeito do presente estudo se agregou em uma única 
ocorrência patrimonial (OP 21). 

O estudo faz ainda referência à identificação de formações rochosas do tipo tor e as chamadas pedras 
bolideiras ou penedos-que-abanam, também conhecidas como pedras cavaleiras, anteriormente 
classificadas como património cultural mas atualmente classificadas como geomonumentos. Na AI foi 
identificado um destes geomonumentos. 

 

 

Caraterização das ocorrências identificadas na AE. 
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4.7.2 Avaliação de Impactes 

O Valor de Impacte Patrimonial relaciona o Valor Patrimonial da OP com o Grau de Intensidade de Afetação 
e o Grau da Área afetada. Das diferentes fases de implementação do projeto, as fases de construção e de 
desativação são as que acarretam mais impactes negativos sobre o património cultural. 

Em resultado dos trabalhos realizados no decurso da elaboração da caracterização da situação atual do fator 
Património Cultural, foram analisadas 8 ocorrências patrimoniais, identificadas na área de incidência do 
projeto em estudo. A Figura 3 (Quadro 83, pág. 267 do RS do EIA) apresenta a síntese dos impactes gerados 
pela implementação do projeto, na fase de construção e desativação do mesmo 

 

Síntese dos impactes gerados pelo projeto 
Fonte: EIA 

 

Das OP’s identificadas na caraterização da situação atual verifica-se que as OP’s 5 e 21 são passíveis de 
impacte direto, enquanto as OP’s 8, 10, 11, 12 e 18 são passíveis de impactes indiretos. As restantes OP’s 
estão localizadas fora da AI pelo que não se preveem impactes sobre as mesmas. 

Impactes diretos na fase de construção 

OP 21 - prevê-se afetação aquando da construção da vala de cabos subterrâneos 

OP 5 – o estudo considera que a vala de cabos subterrâneos poderá também afetar esta OP 

Impactes indiretos na fase de construção 

As OP’s 4, 8, 10, 11, 12 e 18 são passíveis de afetação indireta durante a fase de construção do projeto. 

Impactes cumulativos 

O EIA considera que, relativamente ao descritor Património Cultural, não se identificam impactes 
cumulativos pela implementação do projeto. 
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Tendo presentes os dados disponíveis, não se deve excluir a possibilidade de ocorrência de impactes sobre o 
património arqueológico durante a fase de construção, fase esta potencialmente impactante para eventuais 
vestígios arqueológicos que se possam encontrar ocultos quer pela vegetação, quer pelo subsolo. 

4.8 SOCIOECONOMIA 

4.8.1 Caracterização da Situação Atual 

A análise do descritor socioeconomia baseou-se nos dados mais recentes disponibilizados pelo Instituto 
Nacional de Estatísticas (INE), o que para a maioria dos índices significou utilizar dados de 2011, ano do último 
censo nacional. Foram ainda utilizadas estimativas a nível dos concelhos para o ano 2019, igualmente 
disponibilizados pelo INE.~ 

O projeto em apreço desenvolve-se em dois concelhos, Castro Daire (freguesia de Pinheiro), pertencente à 
região Centro e Cinfães (União de freguesias de Alhões, Bustelo, Gralheira e Ramires), pertencente à região 
Norte. 

De acordo com os dados estatísticos apresentados verifica-se que o concelho de Cinfães registou um 
decréscimo de população residente, acompanhando a tendência da NUT III - Tâmega e Sousa onde se insere. 
O decréscimo de população é acompanhado pelo envelhecimento demográfico, o decréscimo da taxa de 
natalidade e aumento do índice de envelhecimento. Estes fenómenos estarão justificados pela inexistência 
de emprego em muitas freguesias e carência de estabelecimentos de ensino. Em Cinfães do Douro por cada 
100 jovens existem 193,3 idosos. 

No concelho de Castro Daire, observa-se a mesma tendência de decréscimo da população, porém mais 
acentuado. O índice de envelhecimento no concelho de Castro Daire indica que por cada 100 jovens existem 
284,1 jovens.  

À escala da freguesia, em 2011, Pinheiro (730) era a freguesia com maior número de residentes, sendo que 
as freguesias de Cinfães têm todas menos 200 habitantes (entre os 196, em Alhões e os 11, em Bustelo). 

No que concerne à estrutura económica, no concelho de Cinfães o setor terciário é o maior empregador de 
população ativa. O setor terciário concentra-se principalmente na sede de concelho. O setor secundário é 
composto maioritariamente por pequenas empresas ligadas à indústria extrativa ou à indústria 
transformadora, geralmente de índole familiar. Nas primeiras aparecem as de extração de granitos que têm 
grandes potencialidades de virem a desenvolver-se dada a riqueza desta matéria-prima na região. Na 
indústria transformadora aparecem as indústrias metalúrgicas, transformadoras de madeiras, 
agroalimentares e de vestuário. O sector agrícola engloba a principal fatia da população ativa nas zonas de 
altitude e de interior e que contribui para a criação de alguma riqueza. No entanto, a importância deste 
sector não tem muito significado pois nas zonas mais urbanizadas, que geralmente coincidem com as sedes 
dos concelhos, este sector não tem peso significativo. No que se refere ao turismo o EIA realça a 
potencialidade deste território. 

Ambos os concelhos são economicamente pouco desenvolvidos, com fraco poder de compra, tecido 
empresarial débil e baixo nível de escolaridade. No setor primário, nomeadamente nas freguesias em 
questão, predominam as atividades ligadas à agricultura (em ambos) e apicultura e pecuária (Castro Daire). 
No sector secundário, destaca-se a indústria da madeira e mobiliário das extrações de rochas ornamentais, 
sobretudo granito (Castro Daire), panificação (em ambos) e extração de pedra (Cinfães). Nos serviços, o 
sector público e social (principal empregador da população jovem), pequeno comércio, turismo e a 
construção civil (provavelmente o maior empregador). 

Concretamente na área de estudo a atividade económica é a pastorícia, sendo esta atividade compatível com 
o projeto em análise 
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4.8.2 Avaliação de Impactes 

Fase de construção 

O transporte de materiais e equipamentos poderá originar a degradação de algumas vias de circulação devido 
à intensificação do tráfego de veículos pesados e, por isso, constituir um impacte negativo, direto, 
temporário, imediato, de magnitude reduzida, reversível, provável, minimizável e pouco significativo. 

A implementação do projeto implica o arrendamento de terrenos baldios (no caso vertente, os baldios da 
Póvoa de Montemuro), induzindo um impacte positivo, direto, permanente, imediato, de magnitude média, 
reversível e certo, na medida em que, já na fase de construção, se verifica a obtenção de receitas a nível local, 
por parte das freguesias afetas à área de implantação do Sobreequipamento, gerando deste modo, um 
impacte significativo. 

A construção contribuirá para a manutenção de postos de trabalho não sendo contudo considerado um 
impacte significativo. Da mesma forma na economia local poderá ter um impacte positivo a permanência de 
mão-de-obra na região durante a construção. Contudo, devido às características da intervenção, será um 
impacte positivo, direto, temporário, imediato, de magnitude reduzida, reversível e certo e pouco 
significativo. 

Fase de Exploração 

Na fase de exploração verifica-se a continuidade do arrendamento dos terrenos diretamente afetos ao 
Sobreequipamento do Parque Eólico do Pinheiro. Tratando-se de uma fonte de rendimento segura e com 
continuidade para as freguesias, considera-se que o impacte gerado é positivo, direto, permanente, 
imediato, de magnitude média, reversível, certo, sendo por isso, um impacte muito significativo. 

O contributo do projeto para a redução de uso de combustíveis fósseis é também considerado como positivo. 
Contudo, considerando a potência total que se pretende instalar (apenas 4 MW), este impacte não é 
considerado significativo. 

4.9 AMBIENTE SONORO 

4.9.1 Caracterização da Situação Atual 

O ambiente sonoro de referência foi caracterizado através da realização de medições de campo em dois 
pontos junto a recetores sensíveis, nas povoações mais próximas do projeto, a cerca de 2 km, P1 em 
Carvalhosa a Sudeste e P2 em Faifa a Sudoeste. 

Em P1 o ruído dos aerogeradores existentes são pontualmente percetíveis, mas não apresentam relevância 
significativa nos resultados obtidos. 

Foram obtidos os valores indicados no quadro infra. 

 

Locais Ld Le Ln Lden 

P1 41 40 39 46 

P2 51 46 45 53 
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4.9.2 Avaliação de Impactes 

As previsões de ruído da situação futura, na fase de exploração, foram obtidas com recurso a software 
específico, CadnaA, tendo sido estimados os seguintes valores: 

- de ruído particular dos 2 novos AG – 22 a 23 dB(A) 

- de ruído particular dos AG existentes e futuros em P1 42 a 43 dB(A) e em P2 34 a 36 dB(A) 

- de ruído ambiente futuro 

 

Locais Ld Le Ln Lden 

P1 45 44/45 44 50/51 

P2 51 46 45/46 53 

 

É previsível o cumprimento dos limites estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído (D.L. nº 9/2007),  

Deste modo, os impactes serão negativos pouco significativos. 

Face à avaliação efetuada, o EIA não propõe medidas específicas para o fator ruído (apenas são referidas 
algumas de caráter mais geral, como a escolha, na fase de obra, de trajetos de circulação que minimizem 
incómodos às populações e, na fase de exploração, uma manutenção periódica dos aerogeradores que 
mantenha os níveis sonoros emitidos), não havendo também necessidade de ser proposto um programa de 
monitorização. 

4.10 SAÚDE HUMANA 

Do ponto de vista da População e da Saúde Humana devem ser tidos em conta os seguintes aspetos: 

1. Minimizar a exposição das populações ao ruído dos aerogeradores, de modo a não ocorrer incómodos 
para terceiros; 

2. Cumprir o estipulado no Regulamento Geral do Ruído; 

3. Implementar e cumprir o plano de segurança e saúde nas fases de construção, exploração e desativação; 

4. Não armazenar, ainda que temporariamente, materiais resultantes da atividade na proximidade das 
margens das linhas de água; 

5. Completar o levantamento dos equipamentos que acolhem grupos de risco identificados na envolvente 
do projeto, nomeadamente, a identificar a Extensão de Saúde de Parada de Ester, a Escola Básica e o 
Jardim de Infância de Parada de Ester, na União de Freguesias de Parada de Ester e Ester, e o Jardim de 
Infância de Castro Daire, na freguesia de Castro Daire. O Agrupamento de Escolas de Castro Daire 
funciona no edifício da escola Secundária de Castro Daire. 

4.11 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Castro Daire 

No concelho de Castro Daire, o projeto está abrangido pelo respetivo Plano Diretor Municipal (PDM)(RCM 
n.º 111/94 - DR 257, I-B, 1994.11.07; RCM n.º 11/2000 - DR 70, I-B, 2000.03.23 – 1.ª Alteração: Regulamento, 
P. Ordenamento e P. Condicionantes; Aviso n.º 979/2020 - DR 13, II-S, 2020.01.20 – 2.ª Alteração: 
Regulamento). Da análise do referido PDM, verifica-se o seguinte: 
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Planta de Ordenamento: As infraestruturas do projeto abrangem Espaços Florestais – Áreas de Baldios 
(Áreas sob Jurisdição do Instituto Florestal) e Espaços Culturais e Naturais – Reserva Ecológica Nacional – 
Cabeceiras de Linhas de Água e Linhas de Água (apenas parte da vala de cabos e acesso existente). 

Plantas de Condicionantes: É abrangida Áreas de Baldios – Áreas sob Jurisdição do Instituto Florestal e 
Reserva Ecológica Nacional – Cabeceiras de Linhas de Água e Linhas de Água (apenas parte da vala de cabos 
e acesso existente). 

Não são abrangidas áreas da Reserva Agrícola Nacional (RAN). 

É ainda abrangida Rede Natura 2000 (Zona Especial de Conservação – Serra de Montemuro – PTCON0025). 

Reserva Ecológica Nacional (REN) 

De acordo com a carta da REN de Castro Daire (RCM n.º 120/96 - DR 183, I-B, 1996.08.08), são abrangidas 
áreas da REN (cerca de 23 609,7 m2), na tipologia “Cabeceiras das linhas de água” (AG/plataformas – 
4 345,2 m2, acessos – 8 270,8 m2 e vala de cabos – 10 993,7 m2), atualmente “Áreas estratégicas de infiltração 
e de proteção e recarga de aquíferos”, nos termos do Anexo IV do RJREN (D.L. n.º 166/2008, de 22/08, 
alterado pelo D.L. n.º 124/2019, de 28/08). É ainda parcialmente abrangida (apenas parte da vala de cabos e 
acesso existente) a tipologia “Linhas de água” – Atualmente “Leitos e margens dos cursos de água”. 

Tendo em conta o projeto e as tipologias da REN em presença, verifica-se que, de acordo com o previsto no 
Anexo II do RJREN, o projeto é enquadrável na alínea f) – Produção e distribuição de eletricidade a partir de 
fontes de energia renováveis, do Item II – Infraestruturas, estando sujeito a Comunicação Prévia. O referido 
projeto não está sujeito a requisitos específicos do Anexo I, da Portaria n.º 419/2012, de 20/12, nem carece 
de parecer obrigatório e vinculativo da APA, IP, nos termos do artigo 5.º do RJREN e do Anexo II da Portaria 
n.º 419/2012, de 20/12. 

Relativamente aos acessos e vala de cabos, sendo necessários e indissociáveis do presente projeto, 
consideram-se como parte integrante do mesmo, englobando-se na mesma alínea f). 

Tal como referido no EIA, com a aplicação adequada das medidas de minimização propostas, considera-se 
que o projeto não colocará em causa as funções do Anexo I do RJREN, relativas às tipologias da REN 
abrangidas. 

Relativamente aos Espaços Florestais – Áreas de Baldios (Áreas sob Jurisdição do Instituto Florestal), é 
aplicável o artigo 17.º (áreas sob jurisdição do Instituto Florestal) do regulamento do PDM de Castro Daire, 
que remete para a cumprimento da legislação em vigor, devendo ser obtido o parecer do ICNF, I.P. 

Em relação aos Espaços Culturais e Naturais – Reserva Ecológica Nacional – Cabeceiras de Linhas de Água e 
Linhas de Água, o artigo 14.º (Reserva Ecológica Nacional) remete para o cumprimento do RJREN. 

Apesar destas infraestruturas não estarem explicitamente previstas ou interditas no regulamento do PDM 
de Castro Daire, o seu artigo 14.º (Reserva Ecológica Nacional) remete para o cumprimento do RJREN. Da 
mesma forma, o artigo 17.º (áreas sob jurisdição do Instituto Florestal), remete para a cumprimento da 
legislação em vigor, devendo ser obtido o parecer do ICNF, IP. 

De salientar o já existente Parque Eólico de Pinheiro, adjacente ao presente projeto de sobreequipamento, 
e que abrange as mesmas classes de espaço. 

Assim, uma vez que a pretensão em causa está sujeita a procedimento de AIA, a pronúncia favorável da 
CCDR-C no âmbito deste procedimento determina a não rejeição da Comunicação Prévia prevista na 
subalínea ii) da alínea b) do n.º 3 do Artigo 20.º do RJREN, conforme previsto no n.º 7 do seu Art.º 24.º, pelo 
que se considera sanada a questão com a REN.  
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Cinfães 

Dado que no concelho de Cinfães a intervenção do projeto a realizar apenas acompanha um acesso existente, 
não se prevê incompatibilidades com os instrumentos de gestão do território desse concelho.  

 

5. CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública, de acordo com o disposto no artigo 15.º, n.º 1 do DL 151-B/2013, na atual redação, 
decorreu por período de 30 dias úteis, de 19 de Outubro a 30 de Novembro de 2021. 

No âmbito da Consulta Pública foram recebidas 4 exposições com a seguinte proveniência:  

- Câmara Municipal de Cinfães. 

- Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM). 

- Autoridade Nacional Aviação Civil (ANAC). 

- Direção-Geral do Território (DGT). 

A Câmara Municipal de Cinfães transmite de acordo com a informação disponibilizada que a intervenção no 
concelho de Cinfães resume-se a “um pequeno troço da vala de cabos (elétricos) junto à subestação”. 

A Câmara informa: 

1. Da análise dos elementos disponibilizados não é possível avaliar com precisão se a intervenção 
proposta abrange novos prédios (ampliação do parque existente) ou se integra os limites do polígono 
do Parque existente; 

2. Deverá ser esclarecida a situação referida anteriormente, uma vez que a alteração do solo com 
destino à instalação de energias renováveis (Parque Eólico), não se encontra, prevista entre os usos 
ou transformações do solo admitidos pelo Plano Diretor Municipal de Cinfães, considerando que se 
insere em Espaços Florestais de Conservação e simultaneamente em Estrutura Ecológica 
Fundamental, conforme disposto no n.º 2, do artigo 29.º e nos artigos 60.º e 61.º do Regulamento 
do Plano Diretor Municipal de Cinfães, respetivamente; 

Considerando os antecedentes, verifica-se que a infraestrutura existente, aerogeradores, subestação e 
acessos, aparentemente encontram-se em desconformidade com o alvará de obras n.º 196/2000, conforme 
é do conhecimento do promotor no seguimento do pedido de autorização de utilização com o n.º AU UTI 
33/2015, no qual foi informado o seguinte: 

“Verifica-se que existem alterações sujeitas a controlo relativamente ao projeto inicialmente aprovado 
(Processo de Obras n.º 277/1998), pelo que não sendo passiveis de regularização em telas finais deverá 
instruir processo de licenciamento para a legalização da situação em causa”. 

A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) informa que a instalação dos dois aerogeradores não 
violará as condicionantes previstas no projeto de constituição da servidão radioelétrica de proteção à Estação 
Remota de Montemuro da ANACOM.  

Comunica que não coloca objeção à instalação dos aerogeradores do Sobreequipamento do Parque Eólico 
nos locais indicados, no entanto, deverá ser garantido que não provocará interferências/perturbações na 
receção radioelétrica em geral e, de modo particular, na receção de emissões de radiofusão televisiva. 

A Autoridade Nacional Aviação Civil (ANAC) informa que a área em causa não é afetada por qualquer 
servidão aeronáutica civil, ou zona de proteção de infraestruturas aeronáuticas civis, não existindo também 
qualquer infraestrutura aeronáutica civil que possa ser prejudicada pelo Sobreequipamento do Parque Eólico 
de Pinheiro, e uma vez que se encontra acautelada a balizagem aeronáutica dos novos aerogeradores e a 
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implementação de um programa de manutenção da balizagem luminosa, o parecer da ANAC é favorável ao 
projeto apresentado.  

A Direção-Geral do Território (DGT) comunica que este projeto não interfere com nenhum vértice geodésico 
pertencente à Rede Nacional (RGN), nem nenhuma marca de nivelamento pertencente à rede de 
Nivelamento Geométrico de Alta Precisão (RNAGP). 

Relativamente à Cartografia apresentada verifica que está de acorda com as normas oficiais em vigor. 

No âmbito da Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), atendendo que a área do projeto abrange mais 
de uma freguesia, recomendam que as peças desenhadas contenham a representação dos limites 
administrativos, concelho e freguesia, e a referência na legenda aos mesmos, bem como a CAOP utilizada. 

A DGT apresenta parecer favorável, chamando a atenção para o recomendado nos Limites Administrativos. 

 

6. CONCLUSÕES 

O projeto em análise é o Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, que contempla a instalação de 
mais dois aerogeradores com 2,1 MW, de potência unitária, no Parque Eólico de Pinheiro, atualmente 
constituído por 12 aerogeradores e com 21,6 MW de potência instalada. 

A área de estudo do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro desenvolve-se na serra de Montemuro, 
numa zona com uma variação de altitude de 193 m (entre as cotas 1 180 e 1 373 m), pertencente ao concelho 
de Castro de Aire (freguesia de Pinheiro) e de Cinfães (União de Freguesias de Alhões, Bustelo, Gralheira e 
Ramires). 

A localização do Sobreequipamento e do Parque Eólico de Pinheiro encontra-se totalmente inserida na Zona 
Especial de Conservação (ZEC) Serra de Montemuro (PTCON0025). 

Com o projeto do Sobreequipamento pretende-se reforçar a capacidade de produção de energia elétrica do 
Parque Eólico de Pinheiro. A instalação de potência adicional permitirá um maior aproveitamento da 
produtividade da instalação, estimando-se que a produção média anual do Sobreequipamento do Parque 
Eólico de Pinheiro seja de 11 GWh/ano. 

A energia elétrica produzida pelos novos aerogeradores será conduzida, através de cabos subterrâneos, para 
a Subestação do Parque Eólico de Pinheiro a qual, por sua vez, está ligada à Rede Elétrica de Serviço Público 
(RESP) no Posto de Corte de Cabril, da EDP. 

O projeto é constituído pelas seguintes infraestruturas: dois aerogeradores e respetivas plataformas, rede 
elétrica subterrânea de cabos de interligação dos aerogeradores à subestação e ramais de acesso aos novos 
aerogeradores. 

No âmbito da avaliação e dadas as características e dimensão do projeto e do seu local de implantação 
considera-se: 

 Como fator determinante, os Sistemas ecológicos, dada a localização do projeto coincidir com a 
Zona Especial de Conservação (ZEC) Serra de Montemuro (PTCON0025), da Rede Natura 2000, e a 
presença, na área de estudo, de espécies de flora e fauna com estatuto de proteção legal e com 
estatuto de conservação desfavorável. 

 Como fatores relevantes: 

- A Paisagem, tendo em consideração o que a implantação de aerogeradores implica numa 
área com qualidade visual muito elevada e elevada. 

- A Socioeconomia, tendo em consideração os objetivos do projeto, produção de energia 
elétrica a partir de uma fonte de energia renovável e não poluente contribuindo para a 
diversificação das fontes energéticas do país. 
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Relativamente aos Sistemas Ecológicos, verificam-se impactes significativos na fase de construção e na fase 
de exploração do projeto. Na fase de construção a implantação das diferentes infraestruturas que compõem 
o projeto irão afetar habitat favorável para várias espécies da flora vascular com estatuto de proteção legal 
e de conservação desfavorável. Relativamente à fauna, destaca-se, pela sua importância em termos de 
conservação, o lobo-ibérico (Canis lupus signatus) que sofrerá um impacte negativo e significativo durante a 
fase de construção, até porque é uma espécie muito sensível à presença humana.  

Na fase de exploração, os impactes mais significativos são a mortalidade (risco de colisão) e perturbação 
(efeito de exclusão) de aves e quirópteros. A mortalidade de aves e morcegos num parque eólico é um dos 
principais impactes decorrentes deste tipo de projeto. O risco de colisão com aerogeradores está associado 
a interações complexas entre diversos fatores, como as características das espécies, a localização dos 
aerogeradores, e as características do parque eólico. Com base em informação recolhida em parques eólicos 
na envolvente da área de estudo, existem evidências que em aerogeradores localizados nos extremos das 
filas e próximas de encostas declivosas, a mortalidade é significativamente superior. Na área de estudo este 
impacte é mais significativo quando estão presentes espécies de avifauna com estatuto de conservação 
elevado, e de quirópteros com estatuto de ameaça. Relativamente ao lobo também na fase de exploração se 
prevê impactes negativos sobre esta espécie protegida. A zona de implantação dos novos aerogeradores é 
coincidente com o território da alcateia de Montemuro, sendo provável que ocorra um impacte sobre esta 
espécie gerado pela presença das estruturas e pela presença humana. Este impacte poderá revelar-se na 
escolha do local de reprodução da espécie em cada um dos períodos reprodutores. 

Os impactes sobre estas espécies tornam-se ainda mais significativos por se tratar de uma área de estudo já 
bastante sobrecarregada de aerogeradores e ter-se optado por implantar mais dois aerogeradores entre a 
cumeada da serra de Montemuro e a Estrada Nacional n.º 231. Estes locais constituem uma ampliação da 
“linha” de distribuição espacial dos aerogeradores, ou seja a área até agora livre de aerogeradores, entre a 
serra de Montemuro e a EN231, ficará mais “estreita” cerca de 1 km com a implantação do projeto. 

Assim, atendendo ao tipo predominante de ocupação de solo (afloramentos rochosos, comunidades 
arbustivas e herbáceas e mosaicos destas) na área prevista para instalar as infraestruturas do projeto, pelo 
facto de estar confirmada a ocorrência de várias espécies da flora e da fauna com estatuto de proteção legal 
e com estatuto de conservação desfavorável na área a afetar direta e indiretamente pela construção e pela 
exploração do projeto, considera-se que a implementação do projeto comporta risco elevado de causar 
impactes negativos significativos sobre essas espécies. 

No EIA é referida a possibilidade de apenas ser instalado um aerogerador de maior potência – 4,2 MW. No 
entanto, para esta possibilidade não foi efetuada uma avaliação de impactes, tendo apenas sido referido que 
a opção de dois aerogeradores é mais desfavorável. Um aerogerador de 4,2 MW apresenta uma altura 
superior, bem com umas pás maiores, e uma plataforma e fundação maior. Acresce ainda que a deslocação 
destas máquinas pode também implicar alterações nos acessos existentes, nomeadamente ao nível das 
curvas e estrangulamentos ao longo dos percursos. Estas importantes diferenças podem traduzir-se na 
existência de impactes não avaliados na área do projeto e na Zona Especial de Conservação PTCON0025 – 
Serra de Montemuro. Por outro lado, não é evidente que um aerogerador com estas dimensões poderá 
localizar-se em alguma das posições avaliadas, pelo que não é possível determinar a significância dos 
impactes sem uma avaliação dedicada a essa alternativa. 

No que concerne à Paisagem o projeto insere-se em áreas de qualidade visual elevada a muito elevada. A 
capacidade de absorção visual das componentes do projeto é maioritariamente média (AG14) a elevada 
(AG13). Tendo em consideração os valores obtidos na determinação da qualidade visual da paisagem e na 
sua capacidade de absorção, a sensibilidade da paisagem apresenta-se como média a elevada. No que diz 
respeito aos impactes causados pela introdução destas infraestruturas considera-se que a afetação da 
morfologia natural do terreno e desmatação serão mais gravosas para a implantação dos acessos e valas de 
cabos. Relativamente à integridade visual, consideram-se os impactes negativos e pouco significativos sobre 
os observadores permanentes (que habitam os povoamentos de Pereira, Picão, Ceto e Póvoa de Montemuro) 
e temporários (que circulam nas estradas: N321, M550 e CM1126). 
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Para o fator ambiental Socioeconomia considera-se como impacte positivo, de nível nacional, a contribuição 
do projeto para a diversificação das fontes energéticas do país. Apesar da potência instalada do projeto 
(4,2 MW) não ser muito elevada, a mesma traduz-se numa produção de 11 GWh/ano, o que contribui, para 
atingir o cumprimento dos compromissos assumidos pelo Estado Português no que diz respeito à produção 
de energia a partir de fontes renováveis e à redução em mais de 45% da emissão de gases com efeito de 
estufa até 2030. A nível local, prevê-se impactes positivos decorrentes do arrendamento dos terrenos baldios 
onde se localiza o projeto. 

Relativamente ao ordenamento do território, o regulamento dos PDM de Castro Daire e Cinfães não impõem 
qualquer restrição à concretização da ação prevista, pelo que o projeto não apresenta qualquer 
incompatibilidade com os PDM em vigor. 

Face ao exposto, tendo em conta os resultados da avaliação desenvolvida, considera-se que, apesar dos 
impactes positivos do projeto na Estratégia Nacional de Energia, foram identificados impactes negativos 
significativos sobre espécies com estatuto de conservação desfavorável, pelo que a localização proposta para 
a implantação dos dois aerogeradores, não é compatível com a salvaguarda dos valores ambientais existentes 
numa área de Rede Natura 2000 (ZEC Serra de Montemuro), pelo que a Comissão de Avaliação propõe a 
emissão de parecer desfavorável ao “Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro”. 
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CONVENÇÕES

ÁREAS DE INTERVENÇÃO REDUZIDA

LINHA DE ÁGUA E RESPETIVA FAIXA DE PROTEÇÃO DO DPH

ÁREAS INTERDITAS À IMPLANTAÇÃO DE AEROGERADORES

REDE GEODÉSICA

(área de proteção mínima de 15 m e visadas;
Decreto-lei n.º 143/82, de 26 de abril)

OCORRÊNCIAS PATRIMONIAIS

AFLORAMENTOS ROCHOSOS

LINHA ELÉTRICA (FAIXA DE PROTEÇÃO 45 m)

SUBESTAÇÃO

PROJETO

ÁREA PARA O SOBREEQUIPAMENTO DO 
PARQUE EÓLICO DE PINHEIRO

AEROGERADOR E PLATAFORMA A CONSTRUIR

ACESSO A CONSTRUIR

VALA DE CABOS A CONSTRUIR

ESTALEIRO

ESTALEIRO

4020* - CHARNECAS HÚMIDAS ATLÂNTICAS TEMPERADAS DE ERICA CILIARIS
E ERICA TETRALIX

CURVA DE NÍVEL MESTRA

CURVA DE NÍVEL SECUNDÁRIA
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