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1. INTRODUÇÃO 

A empresa Infinita Energias – Energias Renováveis, S. A. submeteu, via plataforma SILIAmb, o Estudo de 
Impacte Ambiental, do projeto “Parque Eólico de Zapa”, em Estudo Prévio, 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 Clara Sintrão (consulta pública) 

 APA/ARH Norte: Dr. Normando Ramos 

 APA/DGA: Eng.ª Margarida Guedes 

 Direção-Geral do Património Cultural (DGPC): Dr.ª Ana Nunes 

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

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR Norte):Dr.ª Maria João 
Barata 

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

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

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

 

Apesar de ter sido nomeada a ARS-Norte, até à data de fecho do presente documento, não foi recebido o 
contributo dessa entidade, pelo que o fator ambiental saúde humana não será apresentado na presente 
avaliação.  

O projeto em avaliação corresponde à tipologia 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 Síntese 

 Volume 2 - Anexos 

 Volume 3 - Peças desenhadas 

 Volume 4 - Resumo Não Técnico 

 Resposta ao Pedido de Elementos Adicionais 

 Resposta ao Pedido de Elementos Complementares 
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O EIA apresentado é da responsabilidade da empresa GIBB Portugal – Consultores de Engenharia, Gestão e 
Ambiente, S.A., tendo sido desenvolvido no período de julho e agosto de 2021. 

2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

O presente procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) teve início a 24/09/2021, após estarem 
reunidas todas as condições necessárias à boa instrução do mesmo, e contemplou o seguinte: 

1. Realização, a 19/10/2021, de reunião com o proponente e consultor para apresentação do projeto e 
do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) à CA. 

2. Apreciação da Conformidade do EIA, da documentação adicional e consulta do estudo prévio: 

– 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 07/12/2021. 

– 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. 

3. 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 15/12/2021 a 25/01/2022. 

4. Realização a 13/01/2022, 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. 

5. 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. 

6. 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 avaliação diz respeito à instalação de um parque eólico constituído por 6 aerogeradores e linha 
elétrica à tensão de 110 kV numa extensão de aproximadamente 17,5 km.  

Não atingindo os limiares de sujeição obrigatória de avaliação de impacte ambiental, o proponente submeteu 
o projeto, numa primeira fase, a uma análise caso a caso, com o objetivo de determinar se o mesmo era 
suscetível de provocar impactes significativos no ambiente, conforme disposto pelo artigo 1.º, n.º 3, alínea 
b), subalínea iii) do 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. 
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Da análise efetuada pela APA foi emitido parecer, a 31 de maio de 2021, indicando que o projeto era 
suscetível de provocar impactes negativos significativos no ambiente, devendo ser sujeito a avaliação de 
impacte ambiental. 

O Parque Eólico de Zapa apesar de ser um projeto independente irá ligar ao Parque Eólico de Carlinga, e 
utilizará o 2º Título de Reserva de Capacidade atribuído a esse parque eólico (37,8 MVA; 220 kV). 

Refere-se ainda que o Parque Eólico de Carlinga tem DIA favorável condicionada emitida pela APA a 
15/10/2021 (AIA3413). 

3.2 OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

O Parque Eólico de Zapa 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 6 aerogeradores (potência unitária de 5,8 MW), com uma potência 
total instalada de 34,8 MW, com a qual se estima produzir cerca de 70,6 GWh/ano. 

3.3 LOCALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO 

O projeto irá localizar-se na sub-região do Tâmega e Sousa, observando-se que a implantação dos vários 
elementos do projeto ocorrem ao longo dos concelhos de Baião, Marco de Canaveses e Penafiel.  

A implantação dos seis aerogeradores distribui-se pelas freguesias de Grilo, Gove, e União das Freguesias de 
Ancede e Ribadouro, nos pontos mais altos do concelho de Baião, entre os 490 m e 605 m de latitude. 

A linha elétrica de ligação dos aerogeradores à subestação do Parque Eólico de Carlinga desenvolve-se 
atravessando as freguesias de Soalhões, Avessadas e Rosém, Marco, Paredes de Viadores e Manhuncelos, e 
Vila boa de Quires e Maureles, do concelho de Marco de Canaveses; e Abragão, e Luzim e Vila Cova, do 
concelho de Penafiel. 

A área de estudo foi delimitada considerando um buffer de 400 m em torno da área do parque eólico, um 
buffer de 50 m para cada lado dos acessos e valas de cabos, e um buffer de 200 m para o corredor da linha 
elétrica. 

No que concerne a áreas sensíveis, a área de estudo do projeto não se sobrepõe a nenhuma área integrada 
no Sistema Nacional de Áreas Classificadas, estruturado pelo Decreto-Lei n.º142/2008, de 24 de julho, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º242/2015, de 15 de outubro ou outras áreas de relevância 
ecológica. Contudo, e pese embora ainda não se trate de uma área classificada, importa referir que o projeto 
interseta a “área envolvente” da “Paisagem Protegida Regional da Serras da Aboboreira”. 

Relativamente a projetos da mesma tipologia na envolvente, identificam-se cinco parques eólicos existentes 
(Abogalheira, Tendais, Arada/Montemuro, Ferreiros, Cinfães) num raio de 10 km, cuja distribuição geográfica 
se mostra na figura a seguir. 
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Distribuição geográfica dos Parques Eólicos existentes na envolvente do projeto, num raio de 10 km. 
Fonte: EIA, Volume 1 – Relatório Síntese. 

3.4 CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 

O Parque Eólico de Zapa é constituído por seis aerogeradores de 5,8 MW de potência unitária, totalizando 
uma potência instalada de 34,8 MW. 

A energia elétrica produzida pelo parque Eólico de Zapa será conduzida através da rede de média tensão 
interna do parque, a 30 kV (subterrânea e aérea) até à subestação elevadora 30kV/60kV do parque eólico, 
que por sua vez interligará com a subestação do Parque Eólico Carlinga – Subparque Carlinga B (a construir) 
através de uma linha elétrica aérea, a 60 kV, com uma extensão aproximada de 17,5 km.  

Assim, o projeto prevê a instalação das seguintes estruturas: seis aerogeradores e respetivas plataformas, 
rede elétrica interna, a 30 kV (subterrânea e aérea), edifício de comando e subestação, acessos, linha elétrica 
aérea, a 60 kV. 
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No quadro a seguir apresentam-se as principais caraterísticas do projeto em avaliação: 

Potência Instalada 34,8 MW 

Produção média prevista 70,6 GWh/ano 

Aerogeradores 

Número 6 

Potência unitária 5,8 MW 

Altura 121 m 

Diâmetro do rotor 158 m 

Comprimento das pás 77,4 m 

Posto de transformação Interno 

Número de pás 3 

 Velocidade de rotação do rotor 9,7 rpm 

Velocidade do Vento 

Potência nominal 12 m/s – 17,5 m/s 

Início de funcionamento 3 m/s 

Paragem 25 m/s 

Acessos 
A beneficiar  1 869 m 

Novos 3 687 m 

Vala de cabos Extensão 3 682 m 

 

Os aerogeradores são fundamentalmente 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 121 m de 
altura e rotor com diâmetro de 158 m.  

A instalação de cada aerogerador será realizada através de uma fundação direta de betão armado, circular 
com 24 m de diâmetro.  

Para a montagem do aerogerador está previsto a execução de uma plataforma para auxílio na montagem 
dos aerogeradores, e eventuais grandes operações de reparação. Estas plataformas de montagem dos 
aerogeradores totalizam aproximadamente 6 373 m2, dos quais cerca de 1 703 m2 (27%) correspondem a 
áreas de ocupação definitiva, para instalação da grua e base do aerogerador. 

A energia elétrica produzida será escoada através de uma rede de cabos constituída por cabos de média 
tensão, a 30 kV, aéreos e subterrâneos, que interligam os seis aerogeradores e estes com a subestação 
interna. Cada grupo de aerogeradores (ZA01 e ZA02; ZA03 e ZA04; ZA05 e ZA06) terão uma rede interna de 
cabos subterrâneos, sendo que o grupo Z05 e Z06 é o único que se liga à subestação apenas por cabos 
subterrâneos. No grupo ZA01 e ZA02 haverá uma passagem para a linha elétrica, a 30 kV que se ligará à 
subestação. A essa linha elétrica aérea também se liga o grupo de aerogeradores Z03 e Z04. 

A linha elétrica aérea, a 30 kV será de circuito duplo e terá uma extensão de 4 936 m, e as valas para instalar 
os cabos subterrâneos terão um comprimento total aproximado de 3 682 m. 

O acesso ao lado norte do Parque Eólico (aerogeradores ZA03, ZA04, ZA05, ZA06, subestação interna e 
estaleiro) será efetuado através da variante à N321-1 e M582, continuando pelos caminhos existentes, sendo 
que para os aerogeradores ZA03 e ZA04, segue-se até à povoação de Passadouro e a partir daí por caminhos 
existentes. Para aceder ao lado Sul do parque eólico (aerogeradores ZA01 e ZA02), o acesso será efetuado 
através da N231-1, N231 e N108. 

Os acessos existentes serão utilizados tanto quanto possível, estando previsto proceder à beneficiação 
1 869 m de acessos existentes, e a construção de até 3 687 m de novos acessos. O perfil transversal tipo dos 
acessos será constituído por uma faixa de rodagem de 6,0 m, o que no caso dos acessos existentes obrigará 
ao seu alargamento em todo o comprimento. 
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A subestação tipo 30/60kV será uma instalação mista, com aparelhagem de montagem exterior a instalar no 
pátio exterior AT e de montagem interior, a instalar no edifício de comando. Projeta-se um painel de 
transformador de 30/60kV, para o pátio AT, que tem como principal função proteger os equipamentos 
instalados no parque eólico, bem como retirar o parque eólico da rede em caso de defeito, juntamente com 
os seguintes equipamentos: 

 Pórtico de linha; 

 1 Painel de transformador 30/60 kV, 30/36 MVA, que tal como indicado funcionará 
temporariamente como linha/transformador. 

Os equipamentos de 60 kV são do tipo convencional exterior, com isolamento a ar com exceção do disjuntor 
que terá isolamento SF6. Os transformadores de potência são também do tipo convencional, exterior e 
imerso em banho de óleo mineral com reservatório de expansão e regulação automática em carga. 

Para escoar a eletricidade produzida pelo Parque Eólico de Zapa para o Sistema Elétrico Nacional, está 
prevista a ligação aérea, a 60 kV entre a subestação do parque eólico, e a Subestação do Parque Eólico de 
Carlinga – Subparque Carlinga B (a construir), com um comprimento de aproximadamente 17,5 km de 
extensão. 

O EIA propõe dois corredores alternativos para a instalação da linha elétrica, a 60 kV. Entre a subestação do 
parque eólica até cerca de meia distância é apresentado um corredor comum (corredor A), que depois 
diverge para dois corredores alternativos: o corredor A1, que se desenvolve mais a sul e acompanha em toda 
a sua extensão uma linha elétrica existente da REN, e o corredor A2 que se desenvolve mais a norte. 

A linha elétrica em estudo, será constituída por: 

 Apoios reticulados em aço da família “F” para linhas simples; 

 Fundações do apoio constituídas por quatro maciços independentes formados por uma sapata em 
degraus e uma chaminé prismática; 

 Um cabo condutor por fase, em alumínio-aço, do tipo ACSR 325 (Bear); 

 Um cabo de guarda, um cabo OPGW, possuindo características mecânicas e elétricas idênticas ao 
cabo de guarda ACSR 130 (GUINEA); 

 Isoladores de vidro temperado do tipo U100BLP; 

 Cadeias de isoladores e acessórios adequados ao escalão de corrente de defeito máxima de 25 kA; 

 Circuitos de terra do apoio dimensionados de acordo com as características dos locais de 
implantação. 

Os apoios são constituídos por estruturas reticuladas em aço do tipo Fe 510C, construídas com cantoneiras 
de abas iguais e chapas ligadas entre si por parafusos. Em zonas urbanas com condicionalismos de espaço ao 
nível do solo poderão ser usados também apoios tubulares. 
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Tipo F65CA Tipo F95CA Tipo F95CD 

Tipo de Apoios da Linha elétrica 
Fonte: EIA – Relatório Síntese 

 

Tipo de Apoios da linha elétrica 
Fonte: EIA – Relatório Síntese 

Para a linha elétrica aérea, a 60 kV está prevista a balizagem aérea de acordo com a Circular de Informação 
Aeronáutica 10/03 de 6 de maio, do Instituto de Nacional de Aviação Civil (INAC) e dispositivos de sinalização 
para a avifauna do tipo “BFD” (Bird Flight Diverter) que serão aplicados em função do disposto nas medidas 
de minimização resultantes da presente avaliação. 

O EIA propõe a instalação de um estaleiro de apoio à fase de construção, localizado na zona norte do parque 
eólico e ocupará uma área de aproximadamente 6 300m2.  

Os movimentos de terras decorrentes da execução dos vários elementos do projeto (fundações, valas de 
cabos, acessos, subestação) implicarão um balanço total (escavação – aterro) de aproximadamente 
45 664,92 m3, estimando-se que sejam necessários 14 camiões diários durante a fase de construção.  

No quadro que se segue apresentam-se os movimentos desagregados por infraestrutura e tipo de 
movimentação.  

Infraestrutura Decapagem (m3) Escavação (m3) Aterro (m3) Balanço de Terras (m3) 

Vias de acesso 12 847,32 38 954,46 22 092,94 16 861,52 

Plataformas de 
montagem 

4 147,92 32 042,75 3 215,51 28 827,24 

Subestação 220,69 361,62 385,46 -23,84 

Total 17 215,93 71 358,83 25 693,91 45 664,92 

Balanço de terras previsto. 
Fonte: EIA – relatório Síntese. 

As terras sobrantes serão aplicadas na construção das plataformas de montagem, ou usadas para atenuação 
de depressões no traçado longitudinal das vias. Apenas quando não for possível o seu reaproveitamento, é 
que as terras sobrantes deverão ser consideradas resíduos. 

Refere-se ainda que os volumes apurados têm por base uma topografia genérica e que poderão ser 
otimizados com a execução de levantamento topográfico detalhado em fase de projeto de execução. 
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Em síntese, verifica-se que a implantação do parque eólico implica a instalação/execução dos seguintes 
trabalhos: 

 Instalação e utilização dos estaleiros; 

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

 Construção das plataformas de apoio à montagem dos aerogeradores; 

 Montagem dos aerogeradores; 

 Abertura das valas para instalação da rede de cabos; 

 Implantação da linha elétrica aérea, a 30 kV . 

 Movimentação de máquinas, veículos e pessoas afetas à obra; 

 Depósito temporário de terras e materiais; 

 Produção de resíduos e efluentes; 

 Construção da subestação e edifício de comando; 

 Implantação da linha elétrica, a 60 kV; 

 Desativação do estaleiro e recuperação paisagística das zonas intervencionadas. 

O EIA perspetiva uma duração máxima de 12 meses para o projeto. 

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

 Presença e funcionamento dos aerogeradores; 

 Presença da linha elétrica, a 30 kV; 

 Presença da linha elétrica, a 60 kV; 

 Manutenção e reparação de equipamento; 

 Presença e utilização dos acessos; 

 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 ambientais relevantes o Património Cultural, a Paisagem, os Sistemas Ecológicos e 
a Socioeconomia. 

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

Geologia 

A caracterização geológica da área de estudo é feita com base nas folhas: 9-D (Penafiel), 10-C (Peso da Régua) 
e 14-A (Lamego) da Carta Geológica de Portugal, à escala 1:50 000, sendo a caracterização geológica efetuada 
com base na informação da respetivas noticias explicativas. É apresentado um excerto das referidas cartas 
geológicas com a implantação do Parque Eólico de Zapa e do corredor da linha elétrica.  

Como enquadramento regional o território abrangido pelo projeto insere-se na Zona Centro Ibérica, que é 
dominada pela ocorrência de rochas graníticas hercínicas, que intruíram os metassedimentos pré-câmbricos-
câmbricos que constituem o Complexo Xisto-Grauváquico. Em épocas mais recentes, os agentes da 
geodinâmica externa levaram à formação de depósitos sedimentares. 

A geologia local da área onde se inserem os traçados apresenta-se na sua quase totalidade composta por 
rochas graníticas hercínicas, do grupo dos granitos biotíticos com plagioclase cálcica (Ferreira et al 1987). São 
intersetados pelo traçado fácies graníticas de instalação tardi a pós D3 hercínica nomeadamente: granitos 
monzoníticos porfiróides, de duas micas essencialmente biotíticos (ϒπm) e granodioritos e raros 
quartzodioritos biotíticos (ϒ∆), bem como granitos de instalação Tardi D3: granitos porfiróides, de grão 
grosseiro, com duas micas, essencialmente biotíticos (ϒπg). Pontualmente os granitos são intersetados por 
filões de microgranitos de duas micas, essencialmente biotíticos (ϒµ) de orientação NW-SE, filões apliticos 
(ϒa) e aplito-pegmatíticos (ϒap), filões de quartzo (q) e filões de rochas básicas (δ). As zonas das principais 
linhas de água encontram-se cobertas por depósitos aluvionares correspondentes a: aluviões atuais e 
depósitos areno-argilosos de fundo de vale (a). 

Os traçados em estudo da linha elétrica apresentam um mesmo padrão quanto às unidades litoestratigráficas 
interferidas, ou seja, uma interferência generalizada e quase total com rochas graníticas (granitos porfiróides, 
de grão grosseiro, com duas micas essencialmente biotíticos) e muito pontualmente e somente nalguns deles 
a interferência com aluviões e/ou depósitos areno-argilosos de fundo de vale. 

Geomorfologia 

Do ponto de vista geomorfológico, a área do Parque Eólico de Zapa localiza-se distribuído por três cumeadas, 
a norte do rio Douro e a sudeste da serra da Aboboreira. Os aerogeradores estão distribuídos dois a dois por 
cada uma das cumeadas, variando estas de cotas entre 508 m e 529 m, próximo do ponto geodésico de 
Castelo 2º, cumeada mais a sul, entre 544 m e 550 m na cumeada central, e entre 610 m e 660 m próximo 
do vértice geodésico do Salgueiro, na cumeada mais a norte. A altitude de cumeadas desce ligeiramente de 
cota no sentido que caminhamos para sul, em direção ao rio Douro. Na cumeada mais a sul, verifica-se que 
existência de afloramentos rochosos com maior densidade na envolvente da localização do ZA01 e do ZA02, 
e na cumeada mais a norte na envolvência do ZA05, que marcam a paisagem local. 

O corredor da linha elétrica desenvolve-se entre a cumeada mais a norte do parque eólico até à subestação 
do Subparque Eólico Carlinga B, localizada a cerca de 15 km. Os corredores propostos desenvolvem-se nas 
proximidades das povoações de São Salvador, Boi Morto, Covas, Castelinho, Rozem e Talegre no corredor 
comum (corredor A), das povoações de Tapada, Barrelas, Ventozela, Pinheiro e Carcovido, no corredor 
alternativo A2 e das povoações de Amieiro, Miragaia, Abragão, Sardoal, Louredo, Pereira Azeda e Paços no 
corredor alternativo A1. 

Na aproximação ao rio Tâmega verifica-se a existência no corredor A de alguns afloramentos rochosos na 
envolvente das povoações de Rosem e Avessadas. No troço do corredor Alternativo A2 verifica-se uma maior 
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densidade de afloramentos rochosos, em comparação com o corredor alternativo A1, que não apresenta a 
ocorrência de afloramentos rochosos. 

Neotectónica / Sismicidade 

Relativamente à Neotectónica, de acordo com a Carta Neotectónica de Portugal 1 000 000 (Cabral e Ribeiro, 
1988), constata-se na área de estudo a presença de dois acidentes tectónicos que correspondem a falhas 
ativas prováveis e que intersectam as imediações do parque eólico e a linha elétrica de ligação: 

– A área em estudo do parque eólico a oeste dos aerogeradores ZA05 e do ZA06 e subestação é 
intersectado marginalmente por uma falha ativa provável, com componente de movimentação 
vertical de tipo normal (marcas no bloco superior), de direção NE-SW (falha do rio Ovil). Esta falha 
intersecta igualmente o início da linha elétrica de ligação; 

– A linha de ligação é intersectada em ambas as opções por falha ativa provável de orientação geral 
NE-SW com inclinação desconhecida, com componente de movimentação vertical do tipo normal 
(marcas no bloco superior). Na proximidade da área de estudo esta falha acompanha o vale do rio 
Tâmega. 

Segundo a Carta de Isossistas de Intensidades Máximas (histórica e atual) observada em Portugal Continental 
(IPMA, 1997), escala de Mercalli modificada (1956), a área em estudo apresenta uma intensidade sísmica 
máxima de grau VI e de sismicidade histórica VI. 

Segundo o zonamento sísmico para o território nacional, elaborado pelo Regulamento de Segurança e Ações 
para Estruturas de Edifícios e Pontes, a área de estudo localiza-se na Zona Sísmica D. Esta corresponde à zona 
de menor intensidade sísmica, das quatro em que Portugal Continental se encontra classificado, e à qual 
corresponde um coeficiente de sismicidade (ά) de 0,3. 

Património Geológico 

Relativamente ao património geológico, na área de estudo, onde se prevê a instalação do parque eólico e 
corredor da linha elétrica, não existe registo de locais de interesse geológico ou geomorfológico na base de 
dados de geossítios do LNEG. Também não foram identificados geossítios na consulta efetuada ao Inventário 
Nacional de Geossítios da ProGeo – Associação Europeia para a Conservação do Património Geológico – 
Grupo Português. De acordo com a informação disponibilizada no site Roteiro de Minas, não existe 
património geomineiro na área de estudo. Desenvolvendo-se o projeto em áreas graníticas, onde são 
frequentes os aspetos de geomorfologia granítica de pequena, média e grande escala, que podem constituir 
geossítios, deverão ser tomados cuidados especiais com estas ocorrências, devendo assim ser genericamente 
evitada a destruição dos afloramentos rochosos nos locais de implantação das estruturas do projeto, e 
considerada uma medida de minimização que vise a sua salvaguarda. 

Os locais com aspetos de geomorfologia granítica “a várias escalas” que ocorram na área de intervenção do 
projeto, deverão ser sempre preservados e evitada a sua destruição por constituírem potencial património 
geológico. 

Recursos Minerais 

No Maciço Antigo localizam-se os principais depósitos minerais do País, que se caracterizam pela existência 
de várias ocorrências metálicas e não metálicas. Para a caracterização dos recursos minerais na área de 
estudo, foram consultados os dados disponíveis no site da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) e do 
Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG). De acordo com informação da DGEG, na área de estudo 
não existem pedreiras, existindo algumas a este dos corredores da linha elétrica, pelo que não se prevê 
qualquer tipo de interferência. As pedreiras mais próximas localizam-se a cerca de 850 m do corredor da 
linha elétrica, próximo da povoação de Tapadas, não se prevendo no entanto qualquer tipo de interferência 
com as mesmas. As referidas pedreiras coincidem com a área potencial de granitos de Alpendurada (Fonte: 
LNEG), sendo que no setor oeste da área de estudo, os corredores da linha elétrica atravessam esta área 
potencial. De acordo com a informação fornecida pelo LNEG, existem concessões mineiras na área de estudo 
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e sua envolvente, sendo a concessão denominada por Castelinho nº 1 atravessada pelo corredor da linha 
elétrica. Esta concessão mineira corresponde a um depósito mineral de quartzo e feldspato (513QzFd), 
localizado na freguesia de Avessadas e Rosém (Marco de Canaveses) que esteve concessionada entre 1972 e 
1992 e onde foram produzidas no período de 1973 a 1979, por desmontes a céu aberto, um total de 3 663t 
de quartzo e 540t de feldspato. Importa referir que esta concessão está desativada desde 1992. Existem 
ainda nesta zona mais alguns depósitos de quartzo e feldspato os quais se encontram atualmente 
abandonados. 

Verifica-se que o sector poente do corredor da linha elétrica se localiza sobre uma área potencial em Granitos 
de Alpendorada, também definida como área de salvaguarda para a exploração de granitos (Alpendurada-
Penafiel). As áreas de salvaguarda são áreas em que o uso do território deve ser atribuído prioritariamente 
à exploração dos recursos minerais que aí possam existir com interesse económico. De acordo com Sousa et 
al., (2020), na área de salvaguarda de Alpendurada-Penafiel, está presente um granito cinzento de duas 
micas, com granulado médio e alguns megacristais de feldspato, apresentando uma foliação com direção 
N25°W (Ramos et al., 1985). Trata-se de granito com boa qualidade para aplicação como rocha ornamental 
e material para construção civil e obras públicas, ocorrendo exploração em algumas pedreiras. 

De acordo com informação disponibilizada no site da DGEG, na área de estudo e sua envolvente próxima não 
estão identificadas áreas de reserva e cativas, áreas de Concessão Mineiras, áreas com licença de pesquisa 
de massas minerais, nem áreas de recuperação ambiental (depósitos minerais). 

Foi identificada uma área de depósito de urânio, a cerca de 400 m da área de estudo, não se prevendo no 
entanto qualquer tipo de interferência com a mesma. 

Foi ainda identificada uma área de Prospeção e Pesquisa de depósitos minerais, que se localiza fora do 
corredor da linha elétrica, não se prevendo também qualquer tipo de interferência com a mesma. 

4.2.2 Avaliação de Impactes 

Fase de Construção 

A nível da geologia os principais impactes estão relacionados com a afetação das formações geológicas 
existentes na região, bem como dos recursos geológicos e da afetação de património geológico. 
Relativamente à geomorfologia os principais impactes estão relacionados com as movimentações de terras 
durante a fase de construção associadas à implantação das infraestruturas associadas ao projeto, 
nomeadamente instalação dos aerogeradores, valas de cabos, acessos, apoios da linha elétrica, subestação 
e instalação de estaleiro. 

Durante a fase de construção, os principais impactes do projeto sobre a geologia e geomorfologia estão 
associados às movimentações de terra, nomeadamente à construção das fundações dos aerogeradores, à 
criação e beneficiação dos acessos, à abertura das valas de cabos, à construção da subestação, e no que 
respeita à linha elétrica, associadas às fundações para instalação dos apoios da linha e abertura e 
beneficiação de acessos, e instalação do estaleiro.  

As referidas movimentações de terras estão associadas a: 

– Operações de desmatação, através da decapagem de terra vegetal; 

– Compactação de solos na área de implantação do projeto;  

– Construção das infraestruturas associadas ao projeto e acessos através das operações de escavação 
e aterros.  

As operações de desmatação e de compactação do solo, poderão favorecer localmente a diminuição da 
capacidade de recarga dos níveis aquíferos e da capacidade de infiltração, devido à alteração das condições 
naturais do terreno, podendo potenciar fenómenos de erosão hídrica devido ao aumento do escoamento 
superficial.  
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Estas movimentações de terras associadas às escavações e aterros irão afetar essencialmente, ainda que de 
modo superficial, as formações geológicas e a geomorfologia local. O projeto prevê que as movimentações 
de terra sejam elevadas, sendo o seu balanço positivo, ou seja, entre as escavações a executar e os aterros 
previsto existe um excedente de terras de cerca de 45 665 m3. Assim, os impactes gerados pelas 
movimentações de terras têm um carácter localizado no tempo e no espaço, considera-se que são impactes 
negativos, diretos, permanentes e de magnitude moderada podendo ser classificado como significativo.  

Associado a estas movimentações de terras prevê-se que sejam afetados alguns afloramentos rochosos 
durante a construção da plataforma do aerogerador ZA01 e do ZA05, no entanto são afloramentos de 
pequena dimensão, pelo que os impactes apesar de negativos, são pouco significativos e de reduzida 
magnitude, permanentes e localizados, sendo que podem ser minimizáveis em caso de ajuste das respetivas 
plataformas. 

Os impactes gerados pela compactação dos solos consideram-se negativos, certos, diretos, imediatos, pouco 
significativos e de reduzida magnitude. 

Importa ainda referir os impactes associados à instalação do estaleiro, circulação e parqueamento de 
maquinaria pesada, estes apesar de serem negativos, consideram-se de carácter temporário, localizado, 
reduzido, pouco significativo de magnitude reduzida. 

Relativamente ao possível impacte do projeto sobre os recursos geológicos não foram identificados na área 
de implantação do projeto pedreiras, áreas de concessão mineira ativas, pelo que não se prevê impactes a 
este nível. Importa referir o potencial impacte associado à afetação da área potencial de granitos de 
Alpendurada, que é atravessada pelo corredor da linha elétrica no setor oeste. Neste caso o corredor A2 
ocupará uma maior extensão desta área o que poderá implicar a eventual colocação de um maior número 
de apoios em relação ao corredor A1, de qualquer maneira considera-se que a afetação desta área origina 
um impacte apesar de negativo, pouco significativo, de magnitude reduzida, local, reversível e temporário. 

No que respeita ao património geológico, na área de estudo não foram identificados locais de interesse 
geológico ou geomorfológico, nem geossitios, pelo que não se prevê impactes a este nível. 

Considera-se como preferencial o corredor alternativo A1, uma vez que ocupa uma menor extensão da área 
potencial de granitos de Alpendurada. 

Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração não são expectáveis impactes sobre a geologia e geomorfologia, uma vez que 
não estão previstas quaisquer intervenções no terreno, para além das normais ações de manutenção e 
inspeção dos equipamentos.  

Importa referir que os impactes resultantes da artificialização do terreno associada essencialmente à 
presença dos acessos e dos aerogeradores, manter-se-ão durante a fase de exploração, sendo estes 
classificados como negativos, de magnitude reduzida, pouco significativas, de âmbito estritamente local, 
certas, permanentes (considerando o tempo de vida útil do projeto), reversível, com efeito direto.  

Impactes Cumulativos 

Relativamente a aspetos de geologia e geomorfologia salienta-se que na área de implantação do projeto não 
se conhecem áreas de prospeção e pesquisa de depósitos minerais, nem concessões mineiras ativas.  

Existem algumas pedreiras de granitos em exploração na envolvente da área de estudo dos corredores da 
linha elétrica, mas que não são afetadas pela área de implantação do projeto, não tendo sido identificada 
nas cumeadas onde se pretende instalar o parque eólico nenhuma pedreira. 

Importa referir a afetação no sector oeste do corredor da linha elétrica de uma área potencial de granitos de 
Alpendurada, no entanto não há conhecimento de outros projetos que cumulativamente condicionem, ou 
possam vir a condicionar, temporária ou definitivamente o aproveitamento deste recurso. 
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Em relação às afetações de blocos rochosos e das formas de relevo, há a referir que às alterações introduzidas 
pelo projeto, na envolvente em estudo e tendo em consideração um raio de 10 km, somam-se efeitos de 
outras intervenções de projetos semelhante, no entanto, tendo em conta que se tratam de intervenções de 
magnitude reduzida, dispersas no território e não afetando valores geológicos e geomorfológicos de 
particular interesse conservacionista, consideram-se pouco relevantes os efeitos cumulativos associados. 

Risco de Acidentes 

O presente projeto assenta em tecnologias consolidadas, pouco suscetível de produzir efeitos muito graves 
em caso de acidente, e com um longo historial de aperfeiçoamento. Estas características conferem alguma 
segurança em fase de construção e exploração, não se afigurando riscos tecnológicos. 

Risco Sísmico 

Atendo à análise feita, foi possível verificar que de acordo com o zonamento sísmico para o território 
nacional, elaborado pelo Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes, a área de 
estudo localiza-se na Zona Sísmica D, correspondendo à zona de menor intensidade sísmica, das quatro em 
que Portugal Continental se encontra classificado. Quanto à intensidade sísmica, a área apresenta sismos de 
grau VI classificados como bastante forte. 

Tendo isso em consideração e o conhecimento das características das infraestruturas do projeto perspetiva-
se que ao nível do parque eólico estas não sejam comprometidas aquando da ocorrência de sismos. Quanto 
à linha elétrica, a sua implantação e funcionamento também não se prevê que sejam comprometidas pela 
forma como são construídas. 

Em sentido inverso, também não é suscetível que o projeto venha a provocar ou aumentar o risco sísmico na 
região. 

Risco de Erosão ou de Instabilidade Geomorfológica 

Este tipo de riscos encontram-se intimamente ligados à tipologia de REN que lhes está subjacente (Áreas de 
elevado risco de erosão hídrica do solo e Áreas de instabilidade de vertentes) e também ao facto de os 
parques eólicos habitualmente serem projetados em zonas de relevo acidentado. Estes riscos são 
acautelados aquando da fase de construção para que a obra ocorra em segurança e de forma a não agravar 
as situações já existentes. 

Do levantamento efetuado ao nível da REN pode verificar-se que a tipologia de instabilidade de vertentes 
não ocorre em nenhuma das áreas em estudo. Quanto às Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo, a 
tipologia é afetada ao nível do parque eólico, por um dos aerogeradores (ZA02) e por acessos e valas de cabos 
numa área bastante reduzida. Ao nível da área de estudo do corredor da linha elétrica, verifica-se também a 
ocorrência desta tipologia, ainda que na fase de Estudo Prévio não esteja projetado a colocação de apoios e 
a sua implementação ocorrer em áreas bastante reduzidas, este risco acaba por não se afigurar crítico visto 
que os apoios são fundados no solo. 

Ainda assim, a implantação dos apoios pode potenciar o risco de erosão pois na fase de construção ocorrem 
ações de desmatação e decapagem de terra, que conduzem à remoção das camadas superficiais, expondo 
as camadas inferiores aos fenómenos associados à erosão, nomeadamente provocar o transporte 
/arrastamento de sólidos para as linhas de água.  

De forma a prevenir esta situação, são adotadas medidas de minimização que permitem evitar/diminuir os 
efeitos negativos. 

4.2.3 Síntese de Comparação de Alternativas 

É apresentada no EIA uma síntese da comparação de alternativas que teve em conta apenas os fatores 
ambientais diferenciadores, nomeadamente Geologia e Geomorfologia. 
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A nível deste fator, apenas se refere devido à área potencial de granitos de Alpendorada em que a alternativa 
A2 (norte) prevê a afetação de uma maior área relativamente à Alternativa A1 (sul), sendo por esta razão 
mais vantajosa a Alternativa A1.  

4.3 SISTEMAS ECOLÓGICOS 

A análise deste fator ambiental foi efetuada tendo por base o parecer externo específico do Instituto da 
Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). 

4.3.1 Caracterização da Situação Atual 

A área em estudo não abrange áreas sensíveis sob o ponto de vista da conservação da natureza, situando-se 
a cerca de 3 km a norte da Zona Especial de Conservação (ZEC) da serra de Montemuro (PTCON0025) e a 
cerca de 11,3 km a oeste da ZEC Alvão/Marão (PTCON0003). 

A maior parte da área de estudo corresponde a áreas agrícolas ou florestais de produção. Os vales abertos 
são ocupados por habitação dispersa e terrenos agricultados e os cabeços correspondem sobretudo a giestais 
ou a pinhais e eucaliptais, onde são comuns os núcleos de espécies arbóreas invasoras. As formações vegetais 
com valor de conservação ocorrem em áreas relativamente confinadas, sobretudo associadas a linhas de 
água bem conservadas e ao fundo dos vales com encostas declivosas. Segundo o EIA, durante os trabalhos 
de campo observaram-se áreas enquadráveis nas seguintes tipologias: 6220*pt4 - Arrelvados vivazes 
silicícolas de gramíneas altas, que ocorre na zona proposta para os aerogeradores e os habitats 91E0*pt1 - 
Amiais ripícolas e 9230pt1 - Carvalhais de Quercus robur, que ocorre no traçado da linha elétrica. 

De entre as espécies elencadas para a área de estudo destacam-se 26 espécies RELAPE, estando registadas 
para a área de estudo do parque eólico 21 espécies e 20 espécies nos corredores da linha, distribuídas por 
15 famílias e correspondendo a cerca de 7,5% do elenco florístico. De entre as espécies RELAPE contam-se 
21 endemismos ibéricos e 2 endemismos lusitanos. Refira-se como exemplo Centaurea herminii, Ruscus 
aculeatus ou Narcissus triandrus. Há também registos de ocorrência de várias espécies de flora raras ou 
protegidas como por exemplo de Festuca summilusitana, Narcissus cyclamineus e Veronica micrantha, 
podendo ainda ocorrer na zona Scrophularia herminii. 

Salienta-se que na área proposta para a instalação dos aerogeradores ocorrem alguns exemplares de 
sobreiro. Refere-se também que, apenas a 700 m do aerogerador ZA03, se localiza uma árvore-da-casca-de-
papel (Melaleuca quinquenervia) e um carvalho-vermelho-americano (Quercus coccinea), ambas 
classificadas como Arvoredo de Interesse Público. 

É de referir que se encontram elencadas para a área de estudo um total de 36 espécies exóticas, 17 para a 
área do parque eólico e 31 para os corredores da linha, cerca de 10,3% das espécies elencadas para a área 
de estudo. 

Quanto à fauna foram elencadas para a área de estudo um total de 119 espécies de vertebrados (117 na área 
do parque eólico e 112 para os corredores alternativos da linha elétrica): 8 anfíbios, 9 répteis, 71 aves e 31 
mamíferos. Entre a avifauna das 71 espécies potencialmente presentes, 3 espécies apresentam um estatuto 
de ameaça médio ou elevado, destacando-se búteo-vespeiro (Pernis apivorus), açor (Accipiter gentilis), e 
tartaranhão-caçador (Circus pygargus). 

Quanto a mamíferos, das 31 espécies, sendo 21 espécies de morcegos, algumas espécies possuem estatuto 
de ameaça, dos quais podemos salientar o lobo-ibérico (Canis lupus signatus), espécie em perigo de extinção 
em Portugal, e a toupeira-de-água (Galemys pyrenaica) que poderão ocorrer na área de implantação da linha 
elétrica e ainda a existência de algumas minas de água, na envolvente próxima da área de estudo, com ótimas 
características para albergarem morcegos, sendo inclusive, uma delas, considerada um abrigo de importância 
nacional na época de maternidade, o abrigo Amarante (I e II). 

No caso dos anfíbios é provável a ocorrência de salamandra-lusitânica (Chioglossa lusitanica) classificada 
como Vulnerável. 
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4.3.2 Avaliação de Impactes 

Comparando a extensão das duas alternativas para a Linha elétrica associada, a 60kV verifica-se que a 
alternativa A2 é mais extensa, em cerca de 2 km, que a Alternativa A1, fator que poderá contribuir para o 
aumento do possível impacte negativo sobre avifauna, com o aumento da mortalidade. Aleada a esta 
situação, a alternativa A2 encontra-se integrada num corredor ecológico que corresponde ao vale do rio 
Tâmega. Em suma, verifica-se que a Alternativa A1 é mais favorável no que concerne aos valores naturais 
classificados. 

Fase de construção 

Durante a fase de construção, e em termos genéricos, os impactes mais importantes e previsíveis sobre a 
flora e vegetação prendem-se com a destruição do coberto vegetal na sequência das operações de 
desmatação e desarborização inerentes às escavações e terraplanagens previstas para a área destinada à 
subestação, plataforma dos aerogeradores, valas de cabos, acessos e apoios da linha elétrica. Estas ações 
irão incidir sobretudo sobre as áreas de eucaliptal, matos, pinhal, áreas agrícolas e vinha que constituem as 
principais unidades de vegetação presentes. Todavia, poderá haver afetação pontual de quercíneas em 
especial na área de proteção da linha e outras espécies RELAPE e, como tal, de elevado valor ecológico, 
destacando-se, contudo, a pontual presença de indivíduos de sobreiro isolados e a presença em áreas de 
matos de Centaurea herminii e Ulex europaeus subsp. latebracteatus. 

O impacte da destruição de espécimes florísticos pode caracterizar-se como negativo, direto e permanente. 
É um impacte de média magnitude, em virtude da dimensão da área afetada, mas pouco significativo em 
termos conservacionistas, já que as espécies afetadas são maioritariamente de baixo valor ecológico. Mesmo 
no caso das espécies RELAPE identificadas, trata-se de um impacte pouco significativo, dado o número 
reduzido de indivíduos afetados. Face ao reduzido valor conservacionista dos biótopos em presença, este 
impacte pode ser considerado pouco significativo. 

A confirmação da presença de espécies de flora exóticas invasoras na área de estudo potencia o impacte do 
seu favorecimento caracteriza-se como sendo negativo, indireto, incerto e de médio a longo prazo. A 
magnitude do impacte é reduzida pois as movimentações de terras e veículos estarão restritas à área do 
projeto. Este é um impacte de significância restrita. 

Os principais impactes sobre a fauna decorrentes da fase de construção do parque eólico correspondem à 
perda de habitat, à mortalidade por atropelamento de espécies com menor mobilidade e à perturbação. 
Desde logo, a circulação de veículos e maquinaria poderá causar a morte por atropelamento de pequenos 
vertebrados, como anfíbios, répteis e pequenos mamíferos. Toda esta circulação e trabalhos podem destruir 
ou perturbar locais de repouso, alimentação e reprodução de várias espécies de aves e mamíferos. Foi 
considerado que este é um impacte negativo, permanente, local, certo, imediato, direto, reversível, de 
magnitude reduzida, pouco significativo e minimizável. 

Fase de exploração 

Durante esta fase os impactes mais significativos são a mortalidade de aves e morcegos e a sua perturbação 
(efeito de exclusão). 

Na fase de exploração deverá assistir-se à recuperação da vegetação nos locais intervencionados durante a 
construção. Essa recuperação poderá ser facilitada pela adoção de medidas integradas no plano de 
recuperação das áreas intervencionadas. No entanto, é de referir que a construção de um parque eólico gera 
sempre impactes negativos sobre as formações vegetais, pelo que é expectável um aumento do pisoteio, 
impactes que podem ser avaliados como negativos e prováveis. 

Os principais impactes causados na fauna durante a fase de exploração dizem respeito ao risco de colisão de 
aves e morcegos com os aerogeradores e ao possível abandono das imediações da área do projeto por 
espécies mais sensíveis, em virtude do efeito provocado pelo funcionamento dos aerogeradores. 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA N.º 3446                                                                                                                                                                                 Pág. 18 
Parque Eólico de Zapa 

Quanto às aves e morcegos, têm sido recolhidos dados em diversos parques eólicos que demonstram que 
estes grupos faunísticos são suscetíveis aos aerogeradores. As turbinas dos aerogeradores podem perturbar 
o comportamento das aves e morcegos, bem como constituir uma causa de mortalidade por colisão com as 
pás rotativas ou a própria coluna do aerogerador. Fatores biológicos como o tipo de voo, comportamento 
gregário, características físicas e capacidade de visão fazem variar, em grande medida, o risco de colisão. No 
entanto, também as características dos aerogeradores, em especial a sua altura, comprimento das pás e 
velocidade de rotação, podem influenciar esse risco. 

No que diz respeito ao Parque Eólico de Zapa os grupos de aves com maior probabilidade de serem afetados 
são as aves de rapina e corvídeos e os passeriformes em migração. No caso do primeiro grupo, a altura média 
do voo é coincidente com a das pás rotativas, enquanto as aves migradoras desconhecem a localização dos 
aerogeradores, o que potencia a colisão. Serão afetadas essencialmente áreas de matos e de eucaliptos. 

A ocorrência de mortalidade de aves e morcegos é um impacte muito provável de ocorrer, sendo mais 
relevante no caso de espécies com interesse conservacionista. Foi considerado que o risco de colisão sobre 
a avifauna é negativo, direto, pouco provável, permanente, isolado, de magnitude reduzida, irreversível, 
parcialmente mitigável e pouco a medianamente significativo. Por conseguinte, o impacte poderá ser 
minimizado com aplicação de medidas que tornem os aerogeradores e as linhas mais detetáveis para as aves, 
e promovendo o funcionamento com velocidades de vento em presença das quais a atividade dos 
quirópteros é bastante reduzida. Dito isto, a velocidade de arranque dos aerogeradores deverá ser de 3,3 m/s 
nos períodos dos meses de maior atividade dos morcegos, dada a proximidade a abrigo de importância 
nacional para quirópteros, a cerca de 1,2 km do Parque Eólico de Zapa. 

Impactes Cumulativos 

Tendo em conta a importância do território em causa a nível dos quirópteros, refira-se a existência de 
projetos, num raio de 10 km, ao redor da área de implantação do Parque Eólico de Zapa, nomeadamente os 
Parques Eólicos da Abogalheira, Tendais, Arada/Montemuro, Ferreiros e Cinfães, assim como as linhas 
elétricas a estes, associadas. 

Condicionantes 

O EIA lista o sobreiro como espécie pontualmente ocorrente na área de implantação do projeto. Sendo uma 
espécie alvo de legislação de proteção específica, todos os trabalhos a efetuar deverão estar conformes com 
o Decreto-Lei nº 169/2001 de 25 de maio, com as alterações constantes do Decreto-Lei nº 155/2004 de 30 
de junho. 

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 está inserida no Grande Grupo de Paisagem de Entre Douro e Minho - 
onde surge a Unidade de Paisagem Baixo Tâmega e Sousa (12) – o Grupo de Unidades de Paisagem de Montes 
entre Larouco e Marão – com a Unidade de Paisagem Serras dos Marão e Alvão (15) - e o Grupo de Unidades 
de Paisagem do Douro com as Unidades Riba-Douro (33) e Serra de Montemuro (37). Relativamente às 
componentes do projeto inserem-se nas unidades de paisagem que se descrevem em seguida: 
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 Unidade de Paisagem 12 – “Baixo Tâmega e Sousa”:  

Ocupa a área oeste da área de estudo, onde se desenvolve a linha elétrica, a 60 kV que termina na subestação 
do Subparque Eólico Carlinga B. 

A unidade é caraterizada por uma morfologia acidentada com declives acentuados, onde se sente o clima 
húmido do Minho. A ocupação humana é fortemente influenciada pela proximidade à área metropolitana do 
Porto. No fundo dos vales e das encostas pratica-se uma agricultura variada, por vezes assente em terraços 
e compartimentada por sebes, maciços arbóreos e algumas manchas de matos. Na zona superior das 
encostas o uso é predominantemente florestal, com bouças dominadas por eucaliptal e limitadas por 
vegetação autóctone principalmente na margem das linhas de água. 

 Unidade de Paisagem 15 – “Serras do Marão e Alvão” 

Ocupa a área de intervenção principal, a nordeste da área de estudo, onde se localizam os seis aerogeradores, 
os acessos, as valas de cabos, a subestação, o estaleiro de obra e o arranque da linha elétrica aérea. 

A unidade é caraterizada por uma morfologia diversificada, quer pelas formas arredondadas dos granitos, 
quer pelas escarpas associadas aos xistos, que afloram à superfície na parte superior das encostas e nas 
cumeadas. Este vigor orográfico conduz à fixação das povoações no sopé das serras ou nas áreas planálticas. 
Nas zonas mais declivosas a ocupação do solo é principalmente matos, no Marão, e matas no Alvão. A 
agricultura pratica-se no fundo dos vales e das encostas.  

Análise Visual da Paisagem 

O EIA apresenta também uma avaliação cénica da Paisagem, definida por um buffer com 5 km de raio a partir 
dos aerogeradores e com 3 km a partir da envolvente das linhas elétricas aéreas, com base em três 
parâmetros: Qualidade Visual, Capacidade de Absorção Visual e Sensibilidade da Paisagem. Após a integração 
de todos estes parâmetros, verifica-se o seguinte: 

 Qualidade Visual da Paisagem 

No que se refere a este parâmetro, de acordo com carta apresentada regista-se o predomínio das classes de 
Qualidade Visual “Elevada”, cerca de 7 472 ha (33% da área de estudo), e “Média”, cerca de 6 385 ha (28% 
da área de estudo), associadas sobretudo a áreas agrícolas e florestais. Seguidas pelas classes baixa (21%) e 
“Muito Elevada” (16%), respetivamente, associadas a pedreiras e manchas de folhosas autóctones. A 
qualidade visual é superior na zona nascente da área de estudo, onde se localizam a maior parte das 
intervenções que se pretende realizar, e que se descrevem de seguida de acordo com a afetação respetiva: 

– Elevada – aerogerador ZA01, ZA03, ZA04, ZA05, ZA06; acessos e valas de cabos aos aerogeradores 
ZA03, ZA04, ZA05, ZA06; estaleiro e subestação; 

– Média a baixa, pontualmente elevada - Acesso e vala de cabos Eiriz-ZA01 e ZA02, corredores A e A1 
da linha elétrica a 60kV; 

– Baixa e pontualmente elevada a muito elevada – corredor A2 da linha elétrica, a 60 kV; 

– Baixa – aerogerador ZA02. 

 Capacidade de Absorção Visual 

A área de estudo, no que se refere a este parâmetro, de acordo com carta apresentada, regista um 
predomínio das classes de Capacidade de Absorção Visual “média” (51%) e “baixa” (41%). Relativamente às 
componentes do projeto, estas localizam-se em áreas de absorção visual: 

– Média – aerogerador ZA06; estaleiro e subestação; 

– Média a baixa, pontualmente elevada - aerogerador ZA01; corredor A1 da linha elétrica, a 60 kV; 

– Média a baixa, pontualmente muito baixa - acesso e vala de cabos aos aerogeradores ZA01, ZA02, 
ZA05 e ZA06, corredores A e A2 da linha elétrica, a 60kV; 
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– Baixa – aerogerador ZA03 e ZA05; acessos e valas de cabos aos aerogeradores ZA03, ZA04 

– Muito Baixa - aerogerador ZA02 e ZA04; 

Importa referir que as áreas que se apresentam cartografadas como tendo maior capacidade de absorção 
visual reduzem o impacte visual de alterações que possam ocorrer ao nível do solo. Assim, não se pode 
necessariamente inferir o mesmo para perturbações que decorram acima da superfície do solo e, 
consequentemente, para estruturas com o desenvolvimento vertical e escala que os aerogeradores e os 
apoios das linhas elétricas aéreas apresentam. Igualmente não significa que não há impacte visual, ou que 
não há exposição a observadores permanentes (povoações) ou temporários. No cômputo geral são áreas 
expostas a uma presença humana menos representativa da área de estudo. 

 Sensibilidade Visual 

A Sensibilidade Visual da Paisagem na área de estudo é classificada como “Média” a “Elevada” com uma 
representação percentual de 46% e 42%, respetivamente. 

Relativamente às componentes do projeto é possível constatar que o equipamento proposto se encontra em 
áreas com classes de sensibilidade visual: 

– Elevada - aerogeradores ZA03, ZA04, ZA05 e ZA06; acessos e valas de cabos aos aerogeradores ZA03, 
ZA04; subestação; 

– Elevada, pontualmente média – acessos e valas de cabos aos aerogeradores ZA05 e ZA06; 

– Média a elevada - aerogerador ZA01, ZA02; estaleiro; 

– Média a elevada, pontualmente baixa - corredor A e A1 da linha elétrica, a 60 kV; 

– Média a baixa, pontualmente elevada - acessos e valas de cabos aos aerogeradores ZA01, ZA02;  

– Baixa a média, pontualmente elevada - corredor A2 da linha elétrica, a 60 kV; 

4.4.2 Avaliação de Impactes 

De uma forma geral, a implantação das componentes de um parque eólico e de uma linha elétrica induzem, 
necessariamente, a ocorrência de impactes negativos na Paisagem. Genericamente, os efeitos refletem-se 
em alterações diretas 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 
próximas e sobre as vias de comunicação.  

Os Impactes na Paisagem identificados são os seguintes. 
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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 à 
fase de construção 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, 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: estaleiro, 
acessos novos (3,6 km) e a beneficiar (1,8 km), fundações e plataformas dos aerogeradores, taludes 
associados, valas de cabos (cerca de 3,6 km), subestação 30/60 kV e edifício de comando (1 000 m2) e apoios 
das linhas elétricas aéreas, a 60 kV (entre 15,5 e 17,5km). Para além das referidas áreas úteis de implantação 
direta do projeto, serão também afetadas áreas adjacentes a estas, ou seja, as áreas de trabalho, onde 
decorrem as 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: desmatação de cerca de 3,5 ha de matos pobres e subcoberto de áreas florestais para 
a instalação de todos os aerogeradores, subestação, estaleiro e parte dos acessos e valas de cabos 
em avaliação. O equipamento que implica uma menor afetação é o ZA02 (0,2 ha); 

- Impacte negativo, direto, certo, local, temporário (estaleiro, acessos aos apoios a desativar e faixas 
de proteção legal) a permanente (acessos definitivos, fundações e plataformas dos aerogeradores, 
vala de cabos e subestação), reversível (estaleiro e acessos aos apoios a desativar) e parcialmente 
reversível (faixas de proteção legal) e irreversível (acessos definitivos, fundações e plataformas dos 
aerogeradores, valas de cabos e subestação), baixa (componente a componente) a elevada 
magnitude (projeto no seu todo) e pouco significativo (componente a componente) a significativo 
(projeto no seu todo). 

 Desflorestação: remoção de vegetação arbórea composta por povoamentos de eucaliptal, de forma 
pontual para instalação de acessos e mais significativamente para as fundações e plataformas de 
montagem dos aerogeradores ZA02 e ZA06. 

- Impacte negativo, direto, certo, local, temporário (estaleiro e acessos aos apoios a desativar) a 
permanente (acessos definitivos, fundações e plataformas dos aerogeradores, vala de cabos, 
subestação e faixa de proteção legal de linha), reversível (estaleiro e acessos aos apoios a desativar) 
a parcialmente reversível (faixas de proteção legal) e irreversível (acessos definitivos, fundações e 
plataformas dos aerogeradores, valas de cabos e subestação), baixa (estaleiro, acessos a construir e 
a desativar, fundações e plataformas dos aerogeradores ZA01, ZA03, ZA04, ZA05), vala de cabos, 
subestação e faixa de proteção legal de linha), média (fundações e plataformas dos aerogeradores 
ZA02 e ZA06) e pouco significativo (estaleiro, acessos a construir e a desativar, fundações e 
plataformas dos aerogeradores ZA01, ZA03, ZA04, ZA05, vala de cabos, subestação e faixa de 
proteção legal de linha) a significativo (fundações e plataformas dos aerogeradores ZA02 e ZA06 e o 
projeto no seu todo). 
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 Alteração da Morfologia Natural do Terreno: ações de nivelamento e terraplanagem. A afetação de 
afloramentos rochosos é prevista, de acordo com o aditamento ao EIA, para a instalação dos 
aerogeradores ZA01, ZA05 e acessos, nomeadamente aos aerogeradores ZA05 e ZA06. 

- Impacte negativo, direto, certo, local, temporário (estaleiro, acessos temporários, fundações e 
plataforma dos aerogeradores, valas de cabos) a permanente (acessos definitivos, fundações e 
plataformas dos aerogeradores, subestação e áreas onde haja afetação de substrato rochoso), 
reversível (estaleiro, acessos, fundações e plataformas dos aerogeradores, valas de cabos e áreas 
onde não haja afetação de substrato rochoso) a irreversível (acessos, fundações e plataforma dos 
aerogeradores, subestação e áreas onde não haja afetação de substrato rochosos), baixa (fundações 
e plataforma dos aerogeradores ZA04, ZA06 e estaleiro) a média (acessos, valas de cabos, 
subestação, fundações e plataformas dos aerogeradores ZA02 e ZA03) a elevada magnitude 
(fundações e plataformas dos aerogeradores ZA01 e ZA05) e pouco significativo (componente a 
componente) a significativo (projeto no seu todo). 

Impactes Visuais 

Será durante a fase de construção a que se assistirá a alterações de maior significância, mas cuja forma e 
expressão visual definitiva se assumirá após esta, 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 percecionada 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 e de implantação dos apoios da linha. 

 Montagem da Infraestrutura: dos aerogeradores e dos apoios da linha com recurso a gruas, cabos e 
balizagem aérea. 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 a Significativo (Observadores Permanentes: Gove, Grilo, Vila Cova, Soalhães, 
Mesquinhata, Santa Leocádia, Ancede; Observadores Temporários: N108, N222, N321 e variante e 
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 
destaca-se como mais relevantes as áreas afetas aos diversos acessos, sobretudo aos apoios da linha elétrica 
aérea, fundações e plataformas dos aerogeradores. Destaca-se neste caso como as situações mais gravosas: 
a afetação física de afloramentos rochosos, nomeadamente pelo troço do acesso proposto entre os 
aerogeradores ZA05 e ZA06 e pelas plataformas dos aerogeradores ZA01 e ZA05. Regista-se também a 
presença de uma certa profusão de afloramentos rochosos no corredor A2 da linha elétrica aérea, a 60 kV. 
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No que se refere à afetação da vegetação destaca-se como sendo mais relevante a faixa de proteção legal da 
linha elétrica aérea. 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 e montagem dos apoios e abertura da “Faixa de 
Proteção Legal” da linha em avaliação. 

- Impacte negativo, direto, certo, permanente, local, irreversível, média a elevada e significativo. 

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 próprias. A afetação local pode ser relevante, na área direta da sua implantação, 
assim como na envolvente, mais distante, definida pela área de estudo.  

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 em seu lugar, e por substituição, passam a existir as componentes do projeto, em si mesmas, 
geradoras de impacte visual, quer a expressão visual da degradação infligida aos referidos valores naturais e 
visuais da Paisagem, como é caso dos afloramentos afetados na sua integridade física. 

Por outro lado, 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, 
de que se destacam as Áreas com Qualidade Visual “Elevada” e “Muito Elevada”, cuja integridade visual é 
também afetada pelo impacte visual, assim como as povoações – Observadores Permanentes – e as vias de 
circulação – Observadores Temporários.  

De acordo com as bacias visuais apresentadas para cada um dos aerogeradores verifica-se que são 
potencialmente visíveis numa parte muito significativa do território delimitado pelo limite da área de estudo. 

Povoações – Observadores Permanentes 

No que se refere aos Observadores Permanentes afetados na sua integridade visual, verifica-se a existência 
muito peculiar de uma faixa de território em forma de “coroa” muito próxima dos três núcleos de 
aerogeradores, na qual se situam um número significativo a muito significativo de povoações. O limite mais 
próximo da referida “coroa” é de aproximadamente 500 m e o afastado cerca de 1 500 m. Dentro desta faixa 
destacam-se os aglomerados urbanos, e por vezes as habitações mais periféricas, sobre os quais se considera 
que o impacte visual negativo potencial se faz de forma significativa a muito significativa. 

Parque Eólico 

– Aerogerador ZA01 e ZA02: Sá (1 400 m); Cavadas (1 300 m); Portela de Gove (820 m); Favais (600 m); 
Calvário (1 400 m); Paredes de Baixo (1 500 m); Casal Lordelo (830 m); Costa (800 m); Cimo da Vila 
(600 m); Sequeiros (1 000 m); Adega (1 200 m); Boa Vista (1 200 m); Valverde (1 300 m); Canastrez 
(1 400 m); Murtal (1 500 m); Granja (1 500 m); Tureixas (1 500 m); Porta (800 m); Ancede (900 m); 
Esmoriz (1 300 m); Penalva de Cima (600 m); Penalva de Baixo (820 m); Devesa (600 m); Minhoso 
(600 m) e Eiriz (1 300 m). 

– Aerogerador ZA03 e ZA04: Gosende (1 500 m); Pedreda (580 m); Gove (1 000 m); Geraldo (530 m); 
Eiriz (980 m); Minhoso (1 200 m); Devesa (1 400 m); Esmoriz (720 m); Laje (1 400 m); Tojais (1 100 m); 
Sernande (1 000 m); Minhães (ZA03 a 900 m); Grilo (780 m); Covelo (1. 100 m) e Passadouro 
(1 500 m). 
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– Aerogerador ZA05 e ZA06: Lodeiro (1 350 m); Lavandeira (1 200 m); Vila Cova (800 m); Passadouro 
(820 m); Covelo (1 000 m); Grilo (1 100 m); Outeiro (1 100 m); Minhães (1 300 m); Sernande (620 m); 
Pedregal (1 500 m) e Mesquinhata (900 m). 

Acresce realçar que entre o núcleo dos aerogeradores ZA01+ZA02 e o núcleo ZA03+ZA04 situa-se uma faixa 
de território onde se localizam povoações que passarão a ter visibilidade simultânea para ZA01+ZA02, a SE, 
e para ZA03+ZA04, a NO. As referidas povoações são as seguintes: Eiriz; Minhoso; Devesa e Esmoriz. 

Também entre os núcleos do ZA03+ZA04 e o núcleo ZA05+ZA06 se situam várias povoações com visibilidade 
para os referidos quatro aerogeradores nomeadamente: Sernande; Minhães; Grilo; Covelo e Passadouro. 

- Impacte negativo, direto, certo, permanente, local/regional, irreversível, elevada magnitude significativo a 
muito significativo. 

Linha Elétrica Aérea, 60 kV e apoios 

No caso dos corredores propostos para a linha elétrica aérea, a 60 kV verifica-se que a linha elétrica se situa 
muito próximo de habitações e povoações. Por vezes a distância dos apoios - com alturas máximas na ordem 
dos 40 m - às habitações rondam valores inferiores a 500 m. No caso do Corredor A, destacam-se, entre várias 
habitações dispersas e mais periféricas, as povoações ou núcleos habitacionais onde se regista a maior 
afetação pelo impacte visual negativo decorrente da sua presença: Outeiro; S. Salvador; Boi Morto; Covas; 
Castelinho; Dalhães; Avessadas; Espinheiro e Talegre. As distâncias a habitações rondarão no máximo os 
300 m, na situação mais favorável, e no caso da mais desfavorável poderá haver sobrepassagem de 
habitações e apoios junto às mesmas, como poderá verificar-se em Boi Morto, Covas e Talegre. Entre a 
povoação de Boi Morto e Talegre a linha elétrica desenvolve-se na proximidade e paralelamente a duas linhas 
elétricas existentes, representando a linha proposta um impacte cumulativo. Todas as situações referidas 
configuram impactes visuais negativos significativos a muito significativos. 

No caso do Corredor A1, regista-se ainda um impacte visual negativo com maior magnitude, dada a presença 
quase contínua de Observadores Permanentes, associados a habitações que, mais isoladas ou periféricas, 
integram as povoações que se passam a destacar: Amieiro; Boucinha; Ruival; Miragaia; Aldeia; zona norte de 
Abragão; Louredo; Sardoal; Pereira da Azeda e Paços. Regista-se também que as duas linhas elétricas 
existentes já sobrepassam habitações e povoações com o posicionamento de alguns apoios a habitações, por 
vezes inferiores a 50 m, sendo possível referir distâncias na ordem dos 15 m. Aproximadamente entre o 
pequeno núcleo habitacional de Boucinha e Pereira da Azeda, o corredor desenvolve-se próximo e paralelo 
a duas linhas elétricas existentes, representando a linha proposta um impacte cumulativo, que se traduz 
numa terceira linha elétrica aérea Todas as situações referidas configuram impactes visuais negativos 
significativos a muito significativos. 

No caso do Corredor A2, o impacte visual negativo tem menor magnitude. Regista-se dentro do corredor a 
existência de um reduzido número de núcleos populacionais e de casas dispersas a estes associados, das 
quais se destacam as povoações de: Tapada (casas ao longo da M588); habitações na Cova do Lobo; 
habitações da Vez de Aviz (a norte desta); Ventosela; Ribela; Rubins; Corcovido e Aspero. Neste corredor o 
impacte tenderá, na generalidade para pouco significativo, podendo registar-se, pela proximidade dos apoios 
a habitações, impactes visuais negativos significativos a muito significativos, que, a verificar-se, serão 
pontuais. 

- Impacte negativo, direto, certo, permanente, local/regional, irreversível, média a elevada magnitude 
significativo a muito significativo. 

Linha Elétrica Aérea, 30 kV e apoios 

A linha elétrica, a 30 kV, de acordo com o traçado proposto desenvolve-se junto a habitações, verificando-se 
mesmo a sua sobrepassagem. Destacam-se as situações ocorrentes que se localizam nas povoações de 
Minhoso, Covelo e Passadouro. 
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- Impacte negativo, direto, certo, permanente, local, irreversível, baixa magnitude significativo a muito 
significativo (pontualmente). 

Vias Rodoviárias – Observadores Temporários 

No que se refere às vias – Observadores Temporários – destacam-se, entre as inúmeras vias que constituem 
a densa rede de estradas existente na área de estudo, as vias que apresentam, potencialmente, maior 
frequência de utilizadores: N108; N222; N321; variante à N321-1; N210; N312; N320; M583; CM1257; 
CM1261; CM1262 e M588. Sobre estas vias far-se-á sentir, em maior ou menor extensão, o impacte visual 
negativo gerado por cada um dos aerogeradores, corredores e linha elétrica em avaliação.  

- Impacte negativo, direto, certo, permanente, local/regional, irreversível, média magnitude, pouco a 
significativo a significativo. 

Área de Qualidade Visual “Elevada” e “Muito Elevada 

No que se refere à projeção do impacte visual sobre áreas que revelam maior qualidade cénica – Áreas de 
Qualidade Visual “Elevada” e “Muito Elevada” verifica-se que, para além de todos os aerogeradores - com 
exceção do ZA01 - se situarem fisicamente em áreas de qualidade visual elevada e sempre adjacentes a áreas 
de “Muito Elevada”, afetam a integridade visual de vastas áreas que integram as referidas classes, 
traduzindo-se num impacte de elevada magnitude que com a sua presença permanente origina impactes 
visuais significativos a muito significativos.  

Destacam-se entre várias, o rio Douro e as suas margens, sobretudo à esquerda (ZA01 e ZA02), o vale do rio 
Ovil (ZA02 e ZA04), as áreas que integram a proposta da Serra da Aboboreira a “Paisagem Protegida de 
Âmbito Regional da Serra da Aboboreira” – área nuclear, a 2 000 m, e a área de proteção - (ZA05 e ZA06). 

No que se refere em concreto à área que integra a proposta de classificação como “Paisagem Protegida de 
Âmbito Regional da Serra da Aboboreira”, sobretudo a área nuclear, caracteriza-se por apresentar 
expressivas áreas que integram a classe de qualidade visual “Muito Elevada”, discordando-se da classificação 
atribuída a algumas áreas como tendo qualidade visual “Média”. Estas correspondem a pequenas áreas 
agrícolas na envolvente das pequenas povoações e a áreas de matos com uma certa profusão de 
afloramentos rochosos formando um mosaico natural e visual. Destacam-se, a título de exemplo, as áreas a 
nascente das povoações de Telhe, Senradelas e Almofrela. 

No que se refere ainda a esta área, no caso da área de proteção, o entendimento é que há também uma 
desvalorização do valor visual associado a uma parte significativa da área intercetada pela área de estudo, 
que classifica com qualidade visual “Média” algumas áreas agrícolas compartimentadas, o mosaico de matos 
e afloramentos rochosos e muros de pedra seca, maioritariamente proeminentes, como no caso da área a 
norte da povoação de Ingilde e a poente da povoação de Baião. 

Para além destes aspetos mais relacionados com a qualidade visual há, nas duas áreas – nuclear e de proteção 
– um sistema de vistas de grande profundidade, isto é, de horizontes longínquos, podendo considerar-se 
algumas das vias existentes como panorâmicas, como é o caso da N321-1 e da sua variante. No entanto, 
vários outros acessos em terra batida, que constituem uma rede relativamente densa, beneficiam também 
de um vasto horizonte. São situações que, a generalidade das imagens que constam no EIA/Aditamento, são 
suficientemente ilustrativas quanto ao sistema de vistas.  

No caso dos aerogeradores ZA05 e ZA06, a sua posição, para além de se implantarem em área com qualidade 
visual “Elevada”, revela-se mais grave, uma vez que a sua localização é na área prevista como área “tampão” 
da área proposta para classificação como “Paisagem Protegida de Âmbito Regional da Serra da Aboboreira”. 

Há vários aspetos positivos em termos de paisagem que se justifica referir neste contexto. O povoamento 
mais intenso das aldeias da Aboboreira data do início da nacionalidade e na proximidade destes dois 
aerogeradores, ZA05 e ZA06, há uma elevada área de valores arqueológicos – Mamoa 1 e 2 da Lavra, Povoado 
da Lavra/Salgueiro, povoado da Lavra e as Mamoas da Lavra e de Chã de Carvalhal - que ficará com a 
integridade visual ainda mais comprometida do que atualmente já se encontra com a proximidade à linha 
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elétrica aérea. Estas ocorrências patrimoniais são entendidas como valores culturais e patrimoniais da 
Paisagem, mas também visuais, e são reveladores da sua importância no passado e um testemunho para a 
atualidade. São valores simbólicos e intangíveis que representam uma outra dimensão da Paisagem. 

Considera-se assim que a presença destes dois aerogeradores, representa um impacte visual negativo 
significativo a muito significativo. 

Dentro ainda de valores patrimoniais constituintes da Paisagem e pela qualidade visual ou cénica que 
encerram, pode destacar-se vários solares e quintas históricas associadas: 

– Aerogerador ZA01 e ZA02: Casa de Sequeiros - casa senhorial do Séc. XIX - (1 100 m); Solar Casa da 
Boavista; Mosteiro de Santo André de Ancede (1 000 m) e Capela de Nossa Senhora do Bom 
Despacho (950 m); Casa de Penalva - Solar do século XVII - (650 m) e Casa da Lavand'eira - casa 
senhorial do século XVIII com uma capela (1 000 m do AZ01). 

– Aerogerador ZA03 e ZA04: Quinta de Esmoriz (820 m); Igreja Matriz do Grilo (800 m) e Capela da 
Senhora do Loureiro (700 m). 

Importa também referir a questão da atratividade desta Paisagem, que se pode expressar pela procura 
turística, dado o seu potencial e que o projeto em avaliação pode comprometer em maior ou menor 
dimensão. Destacam-se assim, algumas habitações de turismo rural e alojamento local mais próximas dos 
núcleos de aerogeradores em avaliação, ainda que nem todas tenham visibilidade sobre os referidos 
aerogeradores: 

– Aerogerador ZA01 e ZA02: Casa da Penalva - solar do século XVII (660 m do ZA02); Casa de Sequeiros 
- casa senhorial do Séc. XIX - (1 100 m); Casa da Lavand'eira - casa senhorial do século XVIII com uma 
capela (1 000 m do AZ01); Casa Douro Terrace (1 700 m) e Solar da Motta do séc. XX (1 400 m do 
ZA02). 

– Aerogerador ZA03 e ZA04: Moinhos de Ovil (820 m do ZA04); casa da Eira (750 m do AZ03); Solar da 
Motta do séc. XX (1 400 m do ZA04); Quinta Belo Horizonte – BH Douro (1 500 m do AZ04); Casa do 
Tarrio; Casa da Eira (ZA03 a 700 m) e Casa Vale do Rio Ovil (ZA03 a 1 100 m). 

– Aerogerador ZA05 e ZA06: Casa da Cocheca (ZA06 a 2 000 m) e Casa de Silvares – Grilo (ZA06 a 
720 m). 

Acresce referir outros valores que se localizam na área de estudo e que integram uma dimensão maior da 
componente patrimonial da Paisagem agregada na denominada Rota do Românico que se sobrepõe à área 
de estudo. Regista-se ainda que um número significativo destes valores que são locais de culto e de 
contemplação da Paisagem e constituem a sua componente intangível. Destacam-se: Igreja de São Pedro de 
Abragão; Igreja de São Gens de Boelhe; Ponte de Esmoriz; Mosteiro de Santo André de Ancede; Capela da 
Senhora da Livração de Fandinhães; Mosteiro de Santa Maria de Vila Boa do Bispo; Igreja de São Nicolau de 
Canaveses e Igreja do São Martinho de Soalhães. 

De acordo com o acima exposto, face à magnitude de afetação dos valores naturais, culturais, patrimoniais, 
enquanto atributos visuais e simbólicos da Paisagem e ao potencial turístico que a área de estudo apresenta, 
considera-se que os impactes visuais negativos que afetam a sua integridade visual se classificam como 
sendo: 

- Impacte negativo, direto, certo, permanente, local/regional, irreversível, média a elevada magnitude 
significativo a muito 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 funcional 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. 
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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.  

A nível de projetos de igual tipologia, considera-se que o projeto concorre com três tipologias: parque eólico, 
subestação e linha elétrica aérea. Quer os aerogeradores quer as linhas elétricas têm uma característica 
comum que é a do desenvolvimento vertical. 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, tendo as linhas elétricas 
existentes e os aerogeradores como as componentes que mais contribuem para este efeito. Na área de 
estudo identificam-se outros projetos das referidas tipologias.  

No que se refere aos parques eólicos, foram identificados na proximidade: o Parque Eólico da Abogalheira 
(dois aerogeradores) e o Parque Eólico Carlinga – Subparque Carlinga B – (dois aerogeradores dos quatro 
propostos), situado no extremo poente da área de estudo, ainda em fase de licenciamento. 

No que se refere às linhas elétricas - infraestruturas lineares – existentes, destacam-se as linhas de Alta e 
Muito Alta Tensão que se ligam principalmente à Subestação do Carrapatelo, Recarei e de Valdigem 
nomeadamente Feixe Armamar-Recarei, Valdigem-Vermoim, Valdigem-Urro, Valdigem-Recarei e 
Carrapatelo-Valpaços. 

Relativamente a infraestruturas de diferente tipologia foram identificadas áreas industriais, lixeiras e 
pedreiras. 

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 pouco significativo, uma vez que a área de estudo se considera 
ainda pouco pressionada por estruturas dissonantes. 

4.4.3 Síntese 

Tendo em consideração o acima exposto considera-se que o presente projeto introduzirá um fator de grande 
desvalorização da paisagem. Assim, assinala-se como caraterísticas mais danosas para a paisagem: a “coroa” 
de povoações na envolvente de cada núcleo de aerogeradores; a afetação física – por parte de todos os 
aerogeradores propostos, com exceção do ZA02 – de áreas de qualidade visual “elevada”; a afetação visual 
de áreas de qualidade visual “elevada” e “muito elevada” - nomeadamente nos vales dos rios Douro e Ovil e 
na Serra da Aboboreira – que fragmentarão a leitura do mosaico de paisagem e a sua qualidade cénica. 
Acresce ainda a fraca pressão de elementos dissonantes e a existência de valores naturais e patrimoniais na 
proximidade que atestam a qualidade turística da região, nomeadamente com proposta de criação da 
Paisagem Protegida da Serra da Aboboreira e a já existente Rota do Românico. 

Assim, considera-se que para este fator ambiental em particular, o projeto irá gerar impactes negativos muito 
significativos.  

4.5 SOLOS E USO DO SOLO 

4.5.1 Caracterização da Situação Atual 

A caracterização da ocupação do solo teve por base a Carta de Uso e Ocupação do Solo de Portugal 
Continental (COS) de 2018, tendo sido utilizada numa primeira fase para a área em estudo e numa segunda 
fase retificadas as áreas com base em ortofotomapas e trabalho de campo. Consideraram-se as categorias 
de uso do solo correspondentes à classificação de nível IV da COS 2018, resultando como cartografia de uso 
do solo na área em estudo o Desenho 005 e o Quadro 4-44 do EIA das áreas ocupadas por cada categoria de 
uso do solo. 
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Na área de estudo do parque eólico verifica-se uma dominância de matos (65%); no corredor comum (A) da 
linha elétrica e na alternativa A2 verifica-se uma dominância da floresta, sendo que esta ocupa, 
respetivamente, cerca de 44% e 79%; na alternativa A1 tanto a floresta como a agricultura ocupam 
igualmente cerca de 39% da área. As florestas de eucalipto dominam as áreas de estudo correspondentes à 
linha elétrica. Destaca-se o atravessamento pela área de estudo de áreas de vinha que correspondem a DOP 
Vinho Verde. A área geográfica da DOP Vinho Verde engloba, entre outros, os concelhos abrangidos pela 
área de estudo, nomeadamente Penafiel, Marco de Canavezes e Baião. Como tal, as áreas de vinha 
atravessadas pelas áreas de estudo correspondem na totalidade a vinhas DOP Vinho Verde. 

As áreas de vinha encontram-se presentes em todas as áreas estudadas, sendo frequentemente de pequena 
dimensão, destaca-se contudo a alternativa A1 como aquela com maior ocupação de vinha. 

Relativamente aos cursos de água naturais, o principal curso de água atravessado pelo corredor da linha é o 
rio Tâmega, atravessando ainda linhas de água de menor dimensão, nomeadamente o rio de Galinhas e 
pequenos afluentes. Na área de estudo do parque eólico é atravessado apenas o rio Ovil. 

4.5.2 Avaliação de Impactes 

Fase de Construção 

Para a instalação dos aerogeradores prevê-se a destruição de áreas de matos e floresta de eucalipto. 

Para a abertura das valas de cabos do parque eólico prevê-se essencialmente a perda de áreas de matos, 
floresta de eucalipto, floresta de pinheiro bravo, culturas temporárias de sequeiro e regadio, pomares, 
mosaicos culturais e parcelares complexos e vinha. No caso da instalação do estaleiro prevê-se também a 
afetação de pequenas áreas de matos e floresta de eucalipto. O impacte resultante caracteriza-se como 
sendo negativo, direto, certo e de curto prazo. A magnitude do impacte é moderada e a sua significância 
baixa. Sendo este um impacte temporário no caso do estaleiro. 

A instalação dos apoios da linha elétrica levará à desmatação e decapagem do solo numa área diminuta. O 
impacte será negativo, permanente, local, certo, imediato, direto, reversível, de magnitude reduzida 
considerando a diminuta área a afetar por cada apoio, pouco significativo e minimizável pela localização dos 
apoios tanto quanto fora de áreas de vinha. 

A abertura de acessos para a instalação dos apoios induzirá um impacte semelhante ao descrito 
anteriormente, mas de caráter temporário. 

O estabelecimento da zona de proteção ao longo da linha elétrica prevê a necessidade de corte e decote de 
árvores. Prevê-se então a afetação de florestas de eucalipto e floresta de pinheiro, sendo ambas florestas 
que pelas suas características (rápido crescimento e altura atingida pelas árvores) podem comprometer o 
bom funcionamento da linha elétrica. O impacte resultante prevê-se significativo, tendo em consideração a 
dimensão da linha elétrica. Este é um impacte negativo, permanente, local, certo, imediato, direto, reversível, 
de magnitude reduzida, significativo e minimizável pela otimização do traçado da linha elétrica de forma a 
evitar, tanto quanto possível, manchas florestais. 

Fase de Exploração 

A presença dos aerogeradores, linha elétrica e faixa de servidão associada, nomeadamente pela necessidade 
de manutenção das faixas de servidão associadas à linha elétrica, levam à impossibilidade de regeneração 
das áreas de floresta atravessadas. Este impacte classifica-se como negativo, direto, certo, permanente, 
restrito, de magnitude moderada, reversível, parcialmente mitigável, assumindo-se como significativo. 

Impactes Cumulativos 

Devem-se à existência de outros parques eólicos e linhas elétricas existentes ou previstos num raio de 10 km. 
São considerados negativos, prováveis a certos, permanentes, restritos, de magnitude moderada, reversível, 
assumindo-se como significativos. 
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Análise Comparativa dos Corredores 

A alternativa A2 é mais extensa em cerca de 2 km que a alternativa A1, que implica a necessidade de afetação 
de maior área de florestas de eucalipto e pinheiro bravo para o estabelecimento da faixa de proteção da 
linha elétrica. A alternativa A2 atravessa uma maior área de floresta de eucalipto, prevendo-se um maior 
impacte resultante do estabelecimento da faixa de proteção ao longo da linha elétrica. 

Em suma, verifica-se que a alternativa A1 é mais favorável no que ao uso solo diz respeito. 

4.6 RECURSOS HÍDRICOS 

4.6.1 Caracterização da Situação Atual 

Recursos Hídricos Superficiais 

O projeto integra a Região Hidrográfica do Douro (RH3), sendo que as principais sub-bacias hidrográficas 
interferidas pelas áreas em estudo correspondem à sub-bacia hidrográfica do rio Tâmega, que integra a 
albufeira do Torrão e as sub-bacias das massas de água do rio Ovil e da Albufeira de Carrapatelo (sub-bacia 
do Douro). 

O EIA identifica a existência de seis captações de água superficial para uso em rega e consumo humano, na 
envolvente à área em estudo. Destas seis captações, apenas uma se destina ao abastecimento público 
(captação no rio Ovil) e uma, destinada a rega, situa-se no interior do corredor da linha elétrica. 

De acordo com o PGRH 3 (Douro), a principal massa de água superficial existente na área de estudo, a 
Albufeira do Torrão, apresenta uma classificação Razoável para o seu estado ecológico entre 2015 e 2021, 
sendo a mesma classificação para as linhas de água do rio Galinhas e rio Ovil. 

Recursos Hídricos Subterrâneos 

Do ponto de vista hidrogeológico a área de estudo insere-se na Unidade Hidrogeológica designada de Maciço 
Antigo Indiferenciado que se caracteriza pela presença de sistemas fissurados resultantes da litologia 
predominante desta área (essencialmente rochas graníticas com condutividade hidráulica baixa, de onde 
resultam baixas produtividades). 

A recarga natural do sistema hidrogeológico é feita essencialmente a partir da infiltração direta da 
precipitação e através da influência de massas de água superficial, que se encontram em conexão hidráulica 
através de falhas e fraturas com os sistemas hidrogeológicos. A circulação nestas formações está deste modo 
fortemente condicionada pela espessura da camada de alteração e pela rede de fraturas. 

A descarga natural do aquífero subterrâneo é feita essencialmente para as linhas de água ou através de 
nascentes, estando o escoamento subterrâneo condicionado maioritariamente pela topografia, linhas de 
água e pela existência de uma rede de fracturação, que pode ser contínua ou não. 

A avaliação da qualidade da água subterrânea foi efetuada com base no PGRH da RH3, uma vez que as 
estações de monitorização mais próximas não possuem dados recentes, que refere que as águas 
subterrâneas existentes apresentam um estado quantitativo e químico bom, sendo que o estado global da 
qualidade das águas subterrâneas é classificado como bom. 

Para a área de estudo o EIA apresenta um inventário hidrogeológico dos pontos de água (poços, furos e 
minas) que teve por base a informação disponibilizada pela APA/ARH-N e resultou num total de 59 captações, 
sendo que nenhuma delas se destina ao abastecimento público.  

As captações inventariadas são essencialmente para rega e consumo humano (devido à inexistência de rede 
pública), sendo que duas delas se localizam na área de estudo das valas de cabo e as restantes no corredor 
da linha elétrica. Na área dos aerogeradores, não foram identificadas captações subterrâneas. 
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Do levantamento efetuado é também possível constatar que a ocorrência das captações está intimamente 
ligada às tipologias de uso e ocupação dos solos, identificando-se concentrações mais elevadas nas áreas 
agrícolas e junto de habitações, em aglomerados urbanos de maior ou menor dimensão, onde as 
necessidades de água justificam a existência daquelas origens de água. 

4.6.2 Avaliação de Impactes 

Recursos Hídricos Superficiais 

Fase de construção 

Para a fase de construção os principais impactes sobre os recursos hídricos superficiais estão associados à: 

 Desmatação e movimentação de terras (decapagem e escavação), que podem potenciar o risco de erosão 
e o aumento do transporte de sedimentos, com o consequente aumento da turvação e eventual 
obstrução das linhas de água e das passagens naturais ou artificiais das linhas de água; 

 Circulação de veículos e maquinaria junto a linhas de água e eventuais derrames devido ao 
manuseamento de substâncias poluentes (combustíveis, lubrificantes, …) ou ao seu inadequado 
armazenamento. 

O EIA classificou o impacte da eventual interferência direta dos elementos de projeto com os leitos e margens 
de linhas de água e da albufeira como um impacte negativo, muito significativo, localizado, improvável, 
reversível, direto e de reduzida magnitude. Não obstante, este impacte poderá ser minimizado em fase de 
projeto de execução através de uma correta seleção dos locais para o traçado das linhas elétricas e dos 
respetivos apoios. 

O impacte resultante das modificações na rede de drenagem superficial foi classificado como um impacte 
negativo, pouco significativo, localizado, pouco provável, reversível, direto e de reduzida magnitude. 

Como a obra, apresenta uma reduzida dimensão e apenas se prevê o manuseamento de óleos e/ou 
combustíveis em locais devidamente impermeabilizados, o impacte resultante da contaminação dos recursos 
hídricos superficiais foi classificado como um impacte negativo, pouco significativo, localizado, temporário, 
reversível, pouco provável e de reduzida magnitude. 

Fase de exploração 

Durante a fase de exploração apenas se preveem ações de manutenção e/ou reparação ou substituição de 
materiais e equipamentos podendo ocorrer nestas situações derrames acidentais de óleos e/ou combustíveis 
decorrentes dessas operações, o que poderá causar impactes na qualidade da água. A eventual ocorrência 
destes acidentes representa um impacte negativo, pouco significativo, direto, temporário, localizado, 
reversível, pouco provável e de magnitude reduzida. 

Recursos Hídricos Subterrâneos 

Fase de construção 

Para a fase de construção o EIA identifica os seguintes impactes sobre os recursos hídricos subterrâneos: 

 Contaminação das águas subterrâneas, por eventuais derrames associados a ações de manutenção e/ou 
reparação ou substituição de materiais e equipamentos, que de acordo com o EIA constituirá um impacte 
negativo, pouco significativo, direto, temporário, localizado, reversível, pouco provável e de magnitude 
reduzida. 

 Afetação do nível freático: como as escavações necessárias para a instalação das diferentes estruturas 
previstas, são de pequena profundidade, sendo as fundações dos aerogeradores as que atingem 
profundidades maiores, na ordem dos 4m, aliado ao facto destas se localizarem numa cumeada, não se 
prevê que os trabalhos da fase de construção interfiram com o nível freático. 
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 Alteração do padrão de fracturação do maciço rochoso: associada à eventual utilização de explosivos para 
a abertura dos caboucos para a fundação de cada aerogerador e na abertura das valas para instalação dos 
cabos elétricos. Como as escavações a realizar são pouco profundas, o EIA considera esta eventual 
afetação como pouco provável e sem efeitos na utilização da água subterrânea. 

 Impermeabilização e compactação dos solos e eventuais reflexos na recarga dos aquíferos: a presença 
das plataformas de montagem dos aerogeradores e do estaleiro (na fase de construção), dos acessos, e 
dos aerogeradores, que se prolongam para a fase de exploração, diminuem a área de infiltração das águas 
da precipitação. Esta diminuição de infiltração natural, poderá provocar localmente uma redução da 
recarga do sistema aquífero. Como se tratam de áreas relativamente pequenas, o EIA classificou este 
impacte como negativo, pouco significativo, direto, localizado, certo, permanente, parcialmente 
reversível (nos locais onde será realizada a descompactação das áreas não necessárias após conclusão das 
obras) e de magnitude reduzida. 

 Afetação de captações de água subterrânea: de acordo com o inventário hidrogeológico apresentado no 
EIA verifica-se a existência, na área em estudo, de várias captações de água subterrânea, essencialmente 
poços e furos particulares, no entanto não se prevê a afetação direta de nenhuma delas, nem a sua 
afetação indireta através do rebaixamento do nível freático associado às ações de movimentação de 
terras (aterro e escavação), pelo que o EIA não prevê a ocorrência de impactes a este nível. 

Fase de exploração 

Para a fase de exploração o EIA identifica os seguintes impactes sobre os recursos hídricos subterrâneos: 

 Impermeabilização e compactação dos solos e eventuais reflexos na recarga dos aquíferos: como a área 
impermeabilizada sofre uma redução na fase de exploração, uma vez que dizem respeito apenas às áreas 
associadas à localização das fundações dos aerogeradores e dos acessos que se mantêm para acesso aos 
aerogeradores, o EIA considera este impacte, apesar de negativo, como pouco significativo, direto, 
localizado, certo, permanente, reversível e de reduzida magnitude. 

 Contaminação das águas subterrâneas, por eventuais derrames associados a ações de manutenção e/ou 
reparação ou substituição de materiais e equipamentos, que de acordo com o EIA constituirá um impacte 
negativo, pouco significativo, direto, temporário, localizado, reversível, pouco provável e de magnitude 
reduzida. 

Análise de Alternativas 

Para o projeto do Parque Eólico de Zapa o EIA analisou as duas alternativas de traçado das linhas elétricas, 
denominadas alternativa A1 (corredor A + corredor A1) e alternativa A2 (corredor A + corredor A2). 

Após a análise da situação de referência e dos impactes gerados sob o descritor “Recursos Hídricos”, observa-
se uma semelhança entre as alternativas, uma vez que estão inseridas na mesma sub-bacia de massa de 
água, a Sub-bacia da Albufeira do Torrão. Porém, nota-se que a alternativa A1 interseta uma quantidade 
maior de linhas de água quando comparada à A2, nomeadamente as linhas de água da ribeira do Sardoal e 
do ribeiro dos Pedreiros (seis linhas de água vs quatro linhas de água). Além disso, foram identificados um 
maior número de captações subterrâneas na envolvente à alternativa A1, (56 captações vs 33 captações). 
Em relação às captações superficiais ambas intersetam uma captação.  

Sendo assim, a A2 apresenta uma pequena vantagem, uma vez que esta alternativa interseta um menor 
número de cursos de água e menor número de captações subterrâneas. Porém, em relação aos impactes 
gerados nos recursos hídricos, não deverão ocorrer diferenças significativas entre as alternativas analisadas.  

Durante a fase de exploração, os impactes gerados nos recursos hídricos devido às ações de desmatação, 
movimentação de terra, circulação de veículos e maquinaria junto a linhas de água e eventuais derrames 
devido ao manuseamento de substâncias poluentes ou ao seu inadequado armazenamento, podem ser 
ligeiramente maior na A1, uma vez que existe nesta alternativa um maior número de linhas de água 
intersetadas pela área de estudo podendo ocorrer um depósito de sedimentos e um aumento de turvação. 
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4.7 PATRIMÓNIO CULTURAL 

4.7.1 Caracterização da Situação Atual 

A caracterização da situação atual do património cultural foi efetuada tendo em vista a identificação de 
condicionantes à execução do projeto, nomeadamente de natureza arqueológica, arquitetónica e etnológica. 

Para efeitos da descrição do ambiente no que concerne ao fator Património Cultural o EIA refere que a 
metodologia utilizada teve como base de orientação a Circular “Termos de Referência para o Descritor 
Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental”, publicada pelo extinto Instituto Português de 
Arqueologia a 10/09/2004, que preconiza uma fase de pesquisa documental e uma outra de trabalho de 
campo, de prospeção sistemática da área de incidência do projeto.  

No âmbito da caracterização da situação atual foi considerada uma área de estudo (AE) que corresponde ao 
conjunto territorial constituído pela “área de incidência (AI) ou de implantação do projeto e por uma zona 
de enquadramento (ZE)”. 

– A AI – “direta e indireta, corresponde ao buffer de 200 m de localização do PE, que integra as áreas 
de implantação do aerogeradores e respetivas plataformas, valas de cabos; um buffer de 100 m dos 
acessos e do corredor da interligação elétrica interna, a 30 kV; e buffer de 400 m respeitante aos 
corredores da interligação elétrica do PE de Zapa ao PE de Carlinga B (a construir)” (idem, p. 153); 

– A ZE – corresponde à faixa envolvente da AI com, “pelo menos, 1 km de largura” (idem). 

Metodologicamente foi efetuada a pesquisa de base documental na área de estudo e respetiva zona 
envolvente que incluiu a consulta das bases de dados patrimoniais das entidades oficiais com tutela sobre o 
Património Cultural, de Instrumentos de Gestão Territorial, bibliografia seletiva sobre património 
arqueológico, cartografia militar (CMP) e ortofotografia, seguida da prospeção arqueológica sistemática da 
AI do projeto. 

Na fase de pesquisa bibliográfica e documental o trabalho foi orientado para a recolha de informação 
referente ao património arqueológico, arquitetónico e etnográfico dos concelhos da área de estudo e 
respetiva envolvente, assim como para a análise da dinâmica ocupacional da região. 

Da pesquisa documental na AE do projeto constatou-se que “existem condicionantes de interesse cultural na 
AI do Parque Eólico e corredores da Linha Elétrica”, tendo daí resultado a inventariação de 69 ocorrências, 
55 das quais localizadas na ZE e 14 na AI do projeto (idem p. 153 e Volume 2, Anexo 4, Anexo 4.1 e Anexo 4.5 
[Figura 1 e 2]). 

As áreas de intervenção do projeto não afetam zonas de proteção e, ou de bens imóveis, classificados ou em 
vias de classificação. Todavia, na ZE encontram-se inventariados “quatro sítios classificados nomeadamente, 
a Casa de Penalva (oc.2), classificada como Imóvel de Interesse Público (…), a Necrópole de Tongóbriga e 
Área Arqueológica do Freixo/Tongóbriga (oc. 44 e 45), classificadas como Monumento Nacional (…) e Igreja 
Paroquial de Abragão (oc. 58), igualmente classificada como Monumento Nacional (…). 

A planta de ordenamento do PDM do concelho de Baião documenta 24 ocorrências de interesse cultural (oc. 
2 a 4, 6 a 18, 21 a 28); o PDM do concelho de Marco de Canaveses, documenta 23 ocorrências na AE; por fim, 
o PDM do concelho de Penafiel, documenta cinco ocorrências (oc. 58, 61, 64, 68 e 69).” (idem, p. 154). 

Na fase de trabalho de campo foi efetuada prospeção sistemática da área de incidência do parque eólico 
(buffer com 200 m de diâmetro em torno da implantação de cada aerogerador e de 100 m de largura para 
acessos, subestação e áreas funcionais de obra e linha elétrica Interna, a 30 kV). 

“Relativamente aos corredores 400 m da Interligação Elétrica (corredor A e Alternativas corredor A1 e 
corredor A2) entre a Subestação do PE de Zapa e a subestação do PE de Carlinga (a construir), com uma 
extensão total superior a 20 km, foi feito o reconhecimento das ocorrências inventariadas em sede de 
pesquisa e assinaladas outras, inéditas, resultantes dos trabalhos aí realizados.” (idem, p. 154). 
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No que se refere às condições de visibilidade da prospeção o estudo informa que a área de incidência do 
projeto apresenta condições “desfavoráveis para a deteção de artefactos ao nível do solo, sendo de grau 
reduzido a nulo, devido à presença extensiva, sobretudo, de vegetação arbustiva densa e por vezes de porte 
elevado. As condições de observação de estruturas, acima do solo, embora mais favoráveis, também foram 
prejudicadas pela atual ocupação vegetal” (idem, p. 155 e Volume 2 - Anexo 4: Anexo 4.3 e Anexo 4.5 Figuras 
1 e 2). 

Os trabalhos de campo, realizados na AI do parque eólico e nos corredores da linha elétrica aérea, permitiram 
a relocalização de 11 ocorrências patrimoniais e a identificação de “10 novas ocorrências de natureza 
arquitetónica / etnográfica: dois abrigos (oc. 70 e 72), um troço de via (oc. 71) e uma rocha com entalhes de 
partir pedra (oc. 74), na AI do parque eólico; nos corredores das linhas elétricas, quatro conjuntos de 
arquitetura rural (oc. 75 a 78) e dois cruzeiros (oc. 73 e 79). 

Não foram relocalizadas as seguintes ocorrências patrimoniais: oc. “29 (mamoa), 30 (mamoa), 32 (mamoa), 
33 (mamoa) e 34 (povoado) face à densa vegetação verificada nas localizações conhecidas para estes sítios. 
As particularidades inerentes a alguns destes locais, como por exemplo a fraca expressividade na paisagem 
ou a realização de trabalhos de investigação e escavação arqueológicas, caso por exemplo da oc. 29 (CRUZ, 
1988) dificultaram também a sua relocalização. A ocorrência 61 (capela) não foi igualmente identificada, 
podendo estar mal localizada. (…) Por fim, as oc. 55 e 56 (lagar e cruciforme), também não foram 
relocalizadas face à densa vegetação arbórea e arbustiva e restos lenhosos, existentes nas localizações 
conhecidas”(idem, p. 155-156). 

As ocorrências de interesse cultural identificadas na AE encontram-se sintetizadas no Quadro 4-34 do 
Relatório síntese do EIA. 

O estudo dá ainda nota da ocorrência de “diversas estruturas murárias, de parcelamento da propriedade, no 
entanto, não se considerou viável caraterizar e individualizar os conjuntos identificados durante o trabalho 
de campo”. 

4.7.2 Avaliação de Impactes 

Em resultado dos trabalhos realizados no decurso da elaboração da caracterização da situação atual do fator 
Património Cultural, foram inventariadas 79 ocorrências patrimoniais, 24 das quais localizadas na área de 
incidência direta e indireta do parque eólico e corredores de incidência das linhas elétricas. 

A implantação do parque eólico irá implicar durante a fase de construção e exploração um conjunto de ações 
passíveis de gerar impactes negativos, diretos e irreversíveis sobre ocorrências de interesse cultural, 
particularmente sobre vestígios arqueológicos conhecidos e inéditos, nomeadamente relacionadas com 
“desmatação, revolvimento e escavação de solo e subsolo conectas com a abertura de fundações para 
construção das infraestruturas eólicas e elétricas (aerogeradores, plataformas, subestação, valas de cabos e 
colocação de apoios no solo), a criação de áreas funcionais (estaleiro, áreas sociais, depósitos de inertes) e a 
criação, regularização e utilização de acessos” e, ainda, a recuperação paisagística das zonas 
intervencionadas e a intrusão na envolvente espacial de ocorrências de interesse patrimonial identificadas 
na caraterização do estado atual do ambiente (idem, p.381). 

Considerando a proximidade das distintas componentes do projeto (aerogeradores, valas de cabos, 
corredores das linhas elétricas e acessos), a respetiva frente de trabalho e a movimentação de máquinas face 
à posição das ocorrências de interesse cultural identificadas na caracterização do estado atual do ambiente 
o EIA apresenta as seguintes situações expressas no Quadro 6-4 do EIA. 
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Avaliação de impactes do fator Património – Quadro Síntese 
Fonte: EIA 

Fase de construção 

 “Oc. 35 (Área de Potencial Arqueológico de Lavra): impacte direto, negativo, resultante da 
movimentação de maquinaria pesada associada à melhoria do acesso principal à área de estaleiro, 
Subestação e aerogerador ZA05. O acesso atravessa a área de proteção definida em PDM de Baião. 
Considera-se indeterminado ao nível do parâmetro magnitude, provável na afetação, e de 
significância elevada; 

 Oc. 71 (via?): impacte direto, negativo, resultante da criação da plataforma de montagem do 
aerogerador ZA01. Considera-se médio ao nível do parâmetro magnitude, certo na afetação, mas 
de significância baixa; 

 Oc. 30, 32, 33 (mamoas): embora os sítios não tivessem sido relocalizados em trabalhos de campo, 
considera-se que, com base nas localizações conhecidas, a movimentação de maquinaria pesada 
associada à melhoria e utilização do acesso principal à área de estaleiro, Subestação e aerogerador 
ZA05, cujo traçado está a menos de 15 m das ocorrências poderá acarretar um impacte indireto e 
negativo. Considera-se média ao nível do parâmetro magnitude, provável na afetação, mas de 
significância elevada; 

 Oc. 70 (abrigo): impacte indireto, negativo, resultante da criação da plataforma de montagem do 
aerogerador ZA01, localizada a menos de 22 m. Considera-se baixo ao nível do parâmetro 
magnitude, provável na afetação, mas de significância baixa; 
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 Oc. 74 (rocha com entalhes): impacte indireto, negativo, resultante da movimentação de 
maquinaria pesada associada à melhoria e utilização do acesso principal à área de estaleiro, 
Subestação e aerogerador ZA05, cujo traçado está a menos de 20 m da ocorrência. Considera-se 
baixa ao nível do parâmetro magnitude, provável na afetação, mas de significância baixa; 

 Oc. 31 (mamoa): impacte indireto, negativo, resultante da movimentação de maquinaria pesada 
associada à melhoria e utilização do acesso principal à área de estaleiro, Subestação e aerogerador 
ZA05, cujo traçado está a menos de 25 m das ocorrências. Considera-se baixo ao nível do parâmetro 
magnitude, pouco provável na afetação, mas de significância elevada; 

 Oc. 29 (mamoa): impacte indireto, negativo, resultante da movimentação de maquinaria pesada 
associada à melhoria e utilização do acesso principal ao aerogerador ZA05, cujo traçado está a 
menos de 50 m da ocorrência. Considera-se baixo ao nível do parâmetro magnitude, pouco 
provável, mas de significância elevada; 

 Oc. 73 (cruzeiro): impacte indireto, negativo, resultante da movimentação de maquinaria associada 
à construção da linha elétrica interna, a 30 kV, cujo traçado está a cerca de 30 m da ocorrência. 
Considera-se baixo ao nível do parâmetro magnitude, pouco provável, mas de significância média; 

 Oc. 15 e 16 (mamoa, marco/via): não se identificam impactes diretos ou indiretos, negativos sobre 
estas ocorrências de interesse cultural, nesta fase; 

 Oc. 37, 38, 41 a 43, 48, 49, 68, 75 e 79 (capelas, moinhos, vestígios diversos, santuários, povoado, 
conjuntos rurais e cruzeiro) consideram-se não determinados os impactes da construção da linha 
elétrica, a 60 kV, sobre estas ocorrências culturais nesta fase, em virtude de não estar definido o 
traçado da linha elétrica, a localização de apoios e acessos aos mesmos;” (idem, p. 383-384). 

Pelos mesmos motivos, embora não referidos, devem ainda ser consideradas as ocorrências 51, 60, 63 e 68. 

 O EIA considera os impactes negativos sobre “eventuais ocorrências arqueológicas incógnitas, 
ocultas no subsolo, não identificadas nesta fase de avaliação” devem qualificar-se, de modo 
prudente, como indeterminados (idem, p. 384). 

Fase de exploração: 

 “Oc. 29 a 33 (mamoas): impacte direto (?), negativo, resultante do aumento de carga humana no 
local, face à melhoria dos acessos existentes e, consequente, o incremento da capacidade em 
realizar atos de vandalismo ou outras ações não autorizadas. Considera-se indeterminado ao nível 
do parâmetro magnitude, probabilidade e significância. 

Os impactes negativos associadas às ações de remodelação ou reparação das infraestruturas com recurso a 
escavação no solo/subsolo (por exemplo, alteração da localização de um apoio), deverão ser avaliados a 
partir dos resultados obtidos com a execução de medidas de minimização propostas para a fase 
construção”(idem, p. 384-385). 

De salientar que a implementação do projeto – em particular dos aerogeradores ZA05 e ZA06 – causará uma 
intrusão visual sobre a Área de Potencial Arqueológico de Lavra (Oc. 35) definida no PDM de Marco de 
Canaveses (inclui o conjunto Megalítico das Mamoas da Lavra e de Chã de Carvalhal (Oc. 29, 30, 31, 32, 33, e 
34) existentes na área de incidência do projeto. 

Da análise do estudo é ainda de ressaltar, quanto à fase de exploração, que são previsíveis impactes sobre 
as ocorrências localizadas nas proximidades dos acessos já construídos, resultantes do aumento de tráfego 
e, também, da limpeza/corte de vegetação das faixas de proteção de incêndios da linha elétrica, a 60kV e 
dos aerogeradores. 

O EIA considera como “lacunas de informação a não relocalização das ocorrências mencionadas no ponto 
anterior (29, 30, 3[3] a 34, 55, 56 e 61) bem como a indefinição do traçado da linha elétrica, a 60 kV, apoios 
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e respetivos acessos, inviabilizando a melhor caracterização dos impactes gerados sobre o património 
cultural conhecido.” (idem, p. 381). 

Análise Comparativa de Alternativas de Traçado 

O projeto em avaliação, desenvolvido em fase de estudo prévio, apresenta um corredor comum (A) e dois 
corredores alternativos (A1 e A2) para a linha elétrica, a 60 kV, devendo a solução mais favorável ser decidida 
na presente fase.  

A informação disponível relativa às condicionantes culturais, baseada na pesquisa documental e em trabalho 
de campo, dá nota da existência de ocorrências nos dois corredores alternativos: 16 ocorrências no corredor 
A+A1 e 17 ocorrências no corredor A+A2 (idem, p. 476). 

Nos dois traçados não existem “ocorrências com proteção legal que lhes confira um grau de condicionante 
elevado”. Todavia “em ambos os casos ocorrem, na zona de enquadramento mais próxima, sítios 
classificados como Monumento Nacional, nomeadamente a Área Arqueológica do Freixo, a norte do corredor 
A, e a Igreja Paroquial de Abragão, a sul do corredor A2.” 

Embora encare não existir “um contraste efetivo entre os corredores alternativos A1 e A2, face aos dados 
disponíveis”, entende ser “mais positiva a seleção do corredor alternativo A2, uma vez que se afasta dos 
aglomerados populacionais e zonas de vale, mais propensas a ocorrer vestígios de interesse arqueológico” 
(idem, p. 477).  

Face às limitações de conhecimento, nesta fase de projeto, entende-se do estudo que o corredor A2 será o 
ambientalmente menos desfavorável. 

4.7.3 Síntese 

Os trabalhos realizados para o fator ambiental Património Cultural permitiram inventariar 79 ocorrências de 
interesse cultural. Vinte e quatro (24) ocorrências localizam-se na área de incidência do Projeto, sendo de 
destacar que foi atribuído Valor Cultural Médio-elevado às seguintes: Oc. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 48, 55 e 
68.  

Verifica-se que o projeto é passível de gerar impactes negativos, diretos e indiretos sobre ocorrências 
patrimoniais existentes e eventuais vestígios arqueológicos ocultos no solo e no subsolo, na fase de 
preparação do terreno, envolvendo a desmatação e remoção da camada vegetal, bem como a circulação de 
máquinas. 

Da análise comparativa das alternativas de traçado da linha elétrica, face às limitações de conhecimento, 
nesta fase de projeto, entende-se do estudo que o corredor A2 será o ambientalmente menos desfavorável. 

A área de implantação do projeto insere-se num território com elevada sensibilidade patrimonial, atestada 
pela existência de testemunhos de ocupação antrópica antiga (Pré-história recente / Romano / Idade Média 
/ Idade Moderna), localizados na área de enquadramento e de incidência do projeto, cujas estruturas, de 
difícil identificação, são muitas vezes só percetíveis na fase de desmatação e de reprospeção.   

Tendo presentes os dados disponíveis, não se deve excluir a possibilidade de ocorrência de impactes sobre o 
património arqueológico durante a fase de obra, fase esta potencialmente impactante para eventuais 
vestígios arqueológicos que se possam encontrar ocultos quer pela vegetação, quer pelo subsolo. 

De salientar que a implementação do projeto – em particular dos aerogeradores ZA05 e ZA06 – causará uma 
intrusão visual sobre a Área de Potencial Arqueológico de Lavra (Oc. 35) definida no PDM de Marco de 
Canaveses (inclui o conjunto Megalítico das Mamoas da Lavra e de Chã de Carvalhal (Oc. 29, 30, 31, 32, 33, e 
34) existentes na área de incidência do projeto. 

Da análise do estudo é ainda de salientar, quanto à fase de exploração, que são previsíveis impactes sobre 
as ocorrências localizadas nas proximidades dos acessos já construídos, resultantes do aumento de tráfego 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA N.º 3446                                                                                                                                                                                 Pág. 37 
Parque Eólico de Zapa 

e, também, da limpeza/corte de vegetação das faixas de proteção de incêndios da Linha Elétrica a 60kV e dos 
aerogeradores. 

O EIA considera como “lacunas de informação a não relocalização das ocorrências mencionadas no ponto 
anterior (29, 30, 3[3] a 34, 55, 56 e 61) bem como a indefinição do traçado da LE a 60kV, apoios e respetivos 
acessos, inviabilizando a melhor caracterização dos impactes gerados sobre o património cultural 
conhecido.” (idem, p. 381). 

Face ao exposto considera-se, assim, ser necessária a adoção das medidas inseridas neste parecer para a 
Fase Projeto de Execução, Fase Prévia e Fase de Construção, Fase de Exploração e de Desativação, destinadas 
a garantir a salvaguarda de património arqueológico identificado e do que ainda não tenha sido detetado. 

4.8 SOCIOECONOMIA 

4.8.1 Caracterização da Situação Atual 

Na caracterização do estado atual do ambiente, o EIA começa por apresentar e metodologia adotada e a 
localização geográfica, indicando os concelhos e freguesias abrangidos pela área de estudo: 

 

Área de estudo 
Fonte: EIA, versão novembro 2021) 

É efetuado um enquadramento regional e concelhio, com base nos dados censitários, contemplando o perfil 
demográfico, a estrutura de emprego, as atividades económicas. 

No âmbito da caracterização das atividades económicas, é salientado que os concelhos abrangidos pela área 
de estudo correspondem à área geográfica da Denominação de Origem Protegida (DOP) Vinho Verde dos 
vinhos do Minho, e, consequentemente, as áreas de vinha identificadas na área de estudo (figura seguinte) 
correspondem a vinhas DOP Vinho Verde. No seu total estas vinhas perfazem cerca de 728,6 ha, e encontram-
se maioritariamente na área correspondente ao corredor A1. 
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Áreas de vinha 
Fonte: EIA, versão novembro 2021. 

Ainda no âmbito da caracterização das atividades económicas, mais concretamente na abordagem turística, 
é destacado que dentro da área de estudo foram identificados dois estabelecimentos turísticos – Casa dos 
Picotos e Quinta Serrado de Bouças, conforme se pode observar na figura seguinte. 

 

Localização de estabelecimentos turísticos na área de estudo 
Fonte: EIA, versão novembro 2021 

É também identificada uma empresa – Lourenço e Nóbrega – Restauração e Catering, Lda., no município de 
Baião, entre os aerogeradores ZA03 e ZA04 (ver figura seguinte). No entanto, é referido no EIA que foi 
verificada no local a existência de uma propriedade murada de grande dimensão correspondente ao sítio 
onde está identificada esta empresa. Esta informação foi confirmada na visita da Comissão de Avaliação (CA) 
ao local. 
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Localização da empresa na área de estudo. 
Fonte: EIA, versão novembro 2021 

 

Confirmação do descrito no EIA quanto à localização da empresa. 
Fonte: Parecer CCDR-N. 

Refere ainda o EIA que, aquando da visita efetuada ao local, foi identificado um trilho pedestre pertencente 
à Rota do Românico, o PR6 – Caminhos de Tongobriga, que atravessa o corredor da linha elétrica (corredor 
A), em quase toda a sua extensão (ver figura seguinte). 
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Localização do trilho pedestre da Rota do Românico na área de estudo.  
Fonte: EIA, versão novembro 2021 

O EIA identifica ainda as acessibilidades que intersetam a área de estudo. Indica quais os principais acessos 
a utilizar pelos camiões e veículos afetos à obra, a saber: 

– Estradas nacionais: N 105-5, N108, N210, N312, N320, N321, N321-1; 

– Estradas Municipais: M582, M583, M586; 

– Caminhos Municipais: CM1247, CM1257, CM1261, CM1266, CM1280. 

No âmbito das acessibilidades, é ainda apresentado o acesso para a passagem dos vários componentes que 
fazem parte de um parque eólico, desde a origem – Porto de Leixões, até ao Parque Eólico de Zapa. É também 
referido que o corredor A, definido para a passagem da linha elétrica, é atravessado por uma linha ferroviária 
em exploração – Linha do Douro, mais especificamente pelo segmento Ermesinde / Barca d'Alva Fronteira. 

No EIA é também efetuada uma caracterização da área de estudo em termos de ocupação de áreas urbanas 
e outras que se revelam importantes no funcionamento da vivência local. É apresentada peça cartográfica 
com a identificação dos elementos analisados no âmbito deste descritor. 
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Elementos analisados no descritor Socioeconomia. 
Fonte: EIA, versão novembro 2021. 

A este propósito, menciona o EIA que, da análise e visita efetuadas à área de estudo do parque eólico, se 
verifica o predomínio da ocupação florestal, fundamentalmente de eucalipto e alguma floresta mista, e em 
certos pontos, arbustiva com afloramentos rochosos. 

As povoações mais próximas do parque eólico são constituídas por habitações unifamiliares de até dois 
andares, constituindo povoamentos rurais dispersos, sendo a envolvente constituída por campos agrícolas, 
matos e zonas florestadas. Estas povoações encontram-se a distâncias entre os 500 e os 600 m do parque 
eólico, e são: Mesquinhata, a 590 m do aerogerador ZA02; Pedreda, a 560 m do aerogerador ZA03; Geraldo, 
a 500 m de ZA04; Devesa, a 600 m do aerogerador ZA05; Cimo de Vila e Favais, a 540 m e 500 m do 
aerogerador ZA06, respetivamente. 

Na área correspondente à linha elétrica, o tecido edificado é maioritariamente descontínuo, e a população é 
dispersa, concentrada junto às principais vias de comunicação, sendo caracterizada pela presença de 
habitações unifamiliares, de um ou dois andares, associadas à exploração agrícola e agropecuária de pequena 
escala, fundamentalmente de subsistências das famílias. 

Refere ainda o EIA que existe uma diferença considerável no que diz respeito às classes de ocupação do solo 
referentes a espaços humanizados, sendo as mesmas quase inexistentes no corredor A2 comparativamente 
ao corredor A1. Verifica-se a interseção do corredor A1 com várias localidades de menores dimensões, 
correspondentes a tecido edificado descontínuo; na sua maioria são intercetadas apenas partes da 
localidade, como o que ocorre por exemplo no Sardoal e em Abragão ou Pombal. Outras, como por exemplo 
a localidade do Louredo, encontra-se na sua totalidade dentro da área de estudo. Por outro lado, o corredor 
A2 interseta apenas uma área identificada como tecido edificado contínuo, correspondente à localidade de 
Ventozela. 

Considera-se que a caracterização da situação atual efetuada é adequada, tendo sido apresentada 
informação suficiente, que permite o conhecimento geral da área do projeto e envolvente. 

4.8.2 Avaliação de Impactes 

O EIA refere que os impactes na componente socioeconómica resultam da passagem e atividade em áreas 
urbanas ou junto de populações, provocando alterações nas atividades diárias, degradação de 
infraestruturas e incómodo causado pelo ruido, poeiras e desorganização espacial, típicos da construção 
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deste tipo de infraestruturas. Os impactes iniciam-se na fase de construção do projeto e têm na sua maioria 
duração limitada a essa fase, no entanto, existem outros que se perpetuam para a fase de exploração 

Fase de Construção 

São identificados os seguintes impactes positivos: 

 Aumento da procura de mão-de-obra a nível local, contribuindo para a redução (temporária) do 
desemprego nos municípios abrangidos. Este impacte é classificado como positivo, direto, provável, 
temporário, reversível e local; este impacte é ainda de magnitude moderada, e, caso sejam 
aplicadas as medidas de potenciação, significativo. 

 Aumento de procura no comércio local, nomeadamente, alojamento, afluência a estabelecimentos 
de restauração e compra de matérias-primas por parte do empreiteiro, traduzindo-se num impacte 
positivo, indireto, provável, temporário, local, reversível, de magnitude moderada e, caso sejam 
postas em prática medidas de potenciação, significativo. 

Refere o EIA que os impactes associados à qualidade de vida das populações e vivência local serão negativos, 
nesta fase, e resultam da passagem e atividade em áreas urbanas ou junto de populações, provocando 
alterações nas atividades diárias, degradação de infraestruturas e acessos e incómodo, nomeadamente: 

 Aumento de ruído e partículas devido à maior afluência de transportes de grandes dimensões ao 
local, o que será uma fonte de incómodo para a população local. Este impacte é considerado 
negativo, indireto, certo, temporário, local, reversível, de magnitude moderada, não minimizável e 
pouco significativo. 

 Possível congestionamento em vias rodoviárias de menor largura ou com uma curvatura maior, 
associado ainda à afluência de transportes de grandes dimensões e à circulação de maquinaria 
pesada, afetando os utilizadores frequentes destes acessos e a sua rotina diária. Este é um impacte 
negativo, direto, provável, local, magnitude moderada, não minimizável, mas temporário e 
reversível, e pouco significativo. 

 Degradação das estradas e acessos utilizados devido à passagem dos veículos referidos, 
considerado um impacte negativo, indireto, provável, temporário, local e magnitude moderada; é 
ainda irreversível, mas minimizável, e por isso pouco significativo. 

 Desorganização espacial e o incómodo visual com a alteração da paisagem, quer através dos 
trabalhos de desarborização e desmatação, como de escavações, depósitos e movimentações 
temporárias de terras, abertura de valas e as infraestruturas associadas a esta fase, nomeadamente 
os aerogeradores e apoios da linha de ligação a Carlinga B. Este impacte é classificado como 
negativo, indireto, certo, temporário, local e de magnitude reduzida, reversível, não minimizável, 
mas pouco significativo, uma vez que boa parte dos trabalhos de construção serão efetuados 
afastados das localidades e habitações existentes. 

Segundo o EIA, os trabalhos de instalação das infraestruturas associadas ao projeto (principalmente 
aerogeradores e apoios da linha) são suscetíveis de causar uma perturbação temporária nas atividades e 
vivência da zona rural e agrícola que atravessa, em particular caso o traçado da linha preveja a colocação de 
apoios em áreas agrícolas economicamente rentáveis, como vinhas ou áreas agrícolas de produção. De 
acordo com a caracterização da situação de referência, existem diferenças significativas entre os vários 
corredores em termos de ocupação. Verifica-se que o atravessamento de vinhas e áreas urbanas é menor 
para o corredor A2. Assim, o impacte neste corredor é considerado negativo, indireto, certo, temporário, 
local, reversível, minimizável, de magnitude reduzida e pouco significativa. No corredor A existem algumas 
parcelas de vinha e áreas urbanas, como as povoações de Espinheiro, Talegre e Castelinho, próximas do 
atravessamento do Rio Tâmega e, numa parte mais Este do corredor, as povoações de Searinhas, e Covas. 
Nesta zona também se encontram várias parcelas de vinhas e a o trilho PR6 – Caminhos de Tongobriga, da 
Rota do Românico. Devido à concentração destes fatores na mesma área geográfica do corredor A, o impacte 
nesta área poderá ser considerado negativo, indireto, certo, temporário, local, reversível, minimizável, de 
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magnitude moderada e pouco significativo. O corredor A1 é, dos três corredores, onde se verifica uma maior 
concentração de parcelas de vinha e áreas urbanas, em especial na zona próxima do atravessamento do rio 
Tâmega (povoações de Amieiro, Miragaia, Pombal e Aldeia) e numa zona central do corredor (povoações de 
Louredo, Abragão, Sardoal, Paços e Quintela). A concentração de áreas urbanas juntamente com parcelas 
extensas de vinha nestas zonas do corredor faz com que um eventual traçado tenha de atravessar 
obrigatoriamente várias destas áreas. Assim, o impacte para este corredor poderá ser considerado negativo, 
indireto, certo, temporário, local, reversível, minimizável, de magnitude elevada e significativo. 

Fase de Exploração 

São identificados os seguintes impactes negativos: 

 Embora a localização dos aerogeradores seja afastada de habitações e localidades, o 
funcionamento dos aerogeradores pode ser sentido pela população em termos de ruído, 
dependendo da velocidade de rotação e direção do vento. Este é um impacte considerado negativo, 
direto, certo, permanente, de local e magnitude reduzida. É ainda um impacte reversível e não 
mitigável, sendo, no entanto, pouco significativo, uma vez que não se perspetiva que o aumento 
dos níveis sonoro seja suscetível de causar incómodo na população presente. 

 A mera presença destas infraestruturas, e outras que lhe estão associadas (subestações, 
equipamentos, apoios), pode provocar o incómodo visual na população. Este é um impacte 
negativo, indireto, certo, permanente, local e magnitude moderada; é um impacte reversível, não 
mitigável, e pouco significativo. Particularizando os apoios das linhas e a linha em si, e tal como 
para as ações da fase de construção, este impacte será sentido de forma diferente nos três 
corredores, tendo em conta a variação da presença de áreas urbanas nos mesmos. Assim, para o 
corredor A2, este impacte será negativo, indireto, certo, permanente, local, de magnitude reduzida, 
reversível, não minimizável, e pouco significativo. No corredor A, onde se encontram algumas áreas 
urbanas e onde também é atravessada o trilho da Rota do Românico, o impacte será negativo, 
indireto, certo, permanente, local, de magnitude moderada, reversível, não minimizável, e pouco 
significativo. Por fim, no corredor A1, onde existe uma concentração superior de áreas urbanas em 
determinadas zonas do mesmo, este impacte será negativo, indireto, certo, permanente, local, de 
magnitude elevada, reversível, não minimizável, e pouco significativo. 

 Esta manutenção poderá trazer algum incómodo à população local através da circulação de viaturas 
e obras que sejam necessárias. Este é um impacte negativo, indireto, temporário, incerto, local, 
não minimizável, reversível, de magnitude baixa e pouco significativo. 

Por outro lado, o parque eólico trará benefícios a nível municipal e nacional que se traduzirão em impactes 
positivos: 

 A necessidade de estabelecimento de contrato com uma empresa de manutenção do parque eólico 
constitui impacte positivo, permanente durante a fase de exploração do projeto, direto, local, 
provável ainda que de baixa magnitude, reversível e pouco significativo. 

 A presença de caminhos de acesso abertos ou melhorados durante a fase de construção e que se 
mantém em funcionamento durante o período de vida útil de projeto, constituem um impacte 
positivo para a população, uma vez que poderão usufruir dos mesmos, com mais conforto e 
segurança. Este é considerado um impacte positivo, direto, certo, permanente, local, magnitude 
moderada, e pouco significativo. 

 O pagamento de 2,5% da faturação do projeto (previsto por lei) aos municípios onde se localiza o 
projeto constitui um impacte positivo, permanente e significativo a muito significativo (34,8 MW 
de potência instalada e uma produção de cerca de 70,6 GWh/ano). 

 A nível nacional, o parque eólico, com apenas seis aerogeradores e com 34,8 MW de potência 
instalada, contribui significativamente para o compromisso assumidos pelo Estado Português até 
2030. 
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Como para a fase anterior, os impactes relativos ao funcionamento da linha elétrica serão mais sentidos caso 
o corredor escolhido seja o corredor A1, uma vez que a área de estudo interseta mais território edificado em 
comparação com o corredor A2. 

Comparação de Alternativas do traçado da linha 

Segundo o EIA, e no que respeita ao fator em análise, verifica-se que a alternativa A2 (Norte) é preferencial 
relativamente à alternativa A1 (Sul), uma vez que, em termos de ocupação do solo, esta alternativa atravessa 
uma área muito menor tanto de vinha, como de tecido edificado. Identificou-se ainda na alternativa A1 um 
estabelecimento turístico. Assim, prevê-se que os impactes causados nas várias fases deste projeto no que 
diz respeito à população afetem um maior número de pessoas caso seja escolhida a alternativa A1. 

4.8.3 Síntese  

Considera-se que os impactes ambientais, para as diferentes fases do projeto, foram corretamente 
identificados e fundamentados, concordando-se genericamente com a sua classificação. Somente se 
considera que o impacte referido do aumento de emprego de âmbito local não será significativo como 
mencionado, mas sim pouco significativo, uma vez que o número de trabalhadores contratados nos 
concelhos abrangidos pelo projeto não se afigura expressivo. 

Concorda-se com a análise comparativa efetuada para as alternativas do corredor da linha elétrica, a qual 
conclui que o corredor A2 é mais favorável. 

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 seis 
pontos junto a recetores sensíveis – habitações. Foram obtidos valores entre 39 a 47 dB(A), para Lnoite e 
entre 47 e 56 para Lden, caracterizando zonas rurais calmas sem fontes sonoras relevantes. 

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, utilizando o método CNOSSOS. 

Obtiveram-se valores de ruído particular relativo aos seis aerogeradores do projeto, nos mesmos recetores 
analisados na situação de referência, variáveis entre 32 a 41 dB(A), para Lnoite e entre 41 e 47 para Lden. 

Embora se estime um ligeiro acréscimo no ruído ambiente futuro, prevê-se o cumprimento dos limites 
estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído (D.L. nº 9/2007) e situações que, à partida, não produzirão 
incómodos na população local. 

Deste modo, os impactes serão negativos, de magnitude reduzida e pouco significativos. 

Face à avaliação efetuada, não são indicadas medidas específicas para o fator ruído. Apenas são referidas 
algumas medidas de caráter mais geral tais como, na fase de exploração, uma manutenção periódica dos 
aerogeradores que mantenha os níveis sonoros emitidos. 

É apresentado um Plano de Monitorização de Ruído, com o qual se concorda, que permitirá aferir os valores 
estimados, para que, caso necessário, sejam definidas medidas de minimização adicionais. 
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4.10 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Foi efetuada a análise da compatibilidade do projeto com as orientações e regulamentações inerentes aos 
instrumentos de gestão territorial em vigor, quer em termos de dinâmicas territoriais existentes e 
programadas, quer ao nível das suas condicionantes. 

A área em questão integra a NUT II - Região Norte e a NUT III - Tâmega e Sousa, no distrito do Porto, com o 
enquadramento administrativo abaixo: 

 

Enquadramento da área de estudo 
Fonte: EIA 

Instrumentos de Gestão Territorial 

Para a área em estudo aplicam-se os seguintes Instrumentos de Gestão do Território de âmbito nacional e 
regional: 

 Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) – Aprovado pela Lei n.º 99/2019 
“define objetivos e opções estratégicas de desenvolvimento territorial e estabelece o modelo de 
organização do território nacional”. Em termos de estratégia de ordenamento do território, concebida 
para 2030 mas com visão prospetiva para 2050, identifica-se a energia como um dos fatores críticos para 
a mitigação e adaptação às alterações climáticas, sendo necessário para tal uma maior aposta em fontes 
de energia renovável, como a eólica e a solar. 

 Programa Regional de Ordenamento Florestal (PROF) de Entre Douro e Minho (PROF EDM) – A área em 
estudo é abrangida na sua totalidade pelo PROF Entre Douro e Minho. 

As Zonas de Intervenção Florestal (ZIF) são um dos meios de concretização das orientações e dos objetivos 
específicos dos PROF, são áreas contínuas e delimitadas, constituídas maioritariamente por espaços 
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florestais, administradas por uma única entidade, submetidas a um plano de gestão florestal (PGF) e a um 
plano específico de intervenção florestal. 

O corredor A interseta a ZIF de Montedeiras, constituída em 2010, processo n.º 130/07-AFN, aprovada 
pelo Despacho n.º 10478/2010, de 23 de junho, cuja entidade gestora é a Associação Florestal de Entre 
Douro e Tâmega (AFEDT), não estando o PGF aprovado nem publicado. Este PGF encontra-se elaborado 
à luz do anterior PROF-Tâmega, não estando adequado às orientações do PROF em vigor. 

 Plano Regional de Ordenamento do Território (PROT) – PROT-Norte e Zona Envolvente do Douro 
(PROZED). A área em estudo encontra-se na sua totalidade integrada na Zona Envolvente do Douro 
(PROZED), aprovado no Decreto Regulamentar n.º 60/91, de 21 de novembro, elaborado na sequência da 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 45/88, de 10 de outubro, vigorando pelo período de 10 anos. 

 A área de estudo está integrada na região hidrográfica do Douro (RH3), sendo o Plano de Gestão 
Hidrográfica do Rio Douro aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de 
setembro. Dada a natureza do projeto, este não se traduz numa significativa pressão sobre os recursos 
hídricos superficiais e subterrâneos locais, ou constitui uma fonte poluidora para estes. 

 Plano de Ordenamento da Albufeira de Águas Públicas do Torrão – delimita uma zona terrestre de 
proteção para salvaguarda e proteção do recurso hídrico, o rio Tâmega, de 500 m e uma zona reservada 
da albufeira de 100 m, esta última coincidente com a ARPSI Amarante cartografada no 2.º ciclo de 
planeamento (2022-2027) dos Planos de Gestão dos Riscos de Inundação da Região Hidrográfica do Douro 
(RH3), que é intersetada pelos corredores de estudo da linha elétrica, A1 e A2. 

 Planos Diretores Municipais (PDM) - dos três concelhos intersetados, Baião, Marco de Canaveses e 
Penafiel. 

Penafiel encontra-se em fase de elaboração da revisão ao abrigo do novo RJIGT, assim como Baião cuja 
revisão se encontra em fase de consulta pública. O município de Marco de Canaveses tem o seu PDM 
revisto ao abrigo do anterior regime, não tendo ainda dado início ao processo de revisão. O Parque Eólico 
situa-se em Baião e uma área mínima em Marco de Canaveses. A linha elétrica desenvolve-se nos 
municípios de Marco de Canaveses (Corredor A) e Penafiel (Corredor A1 ou Corredor A2). A principal 
afetação do projeto do Parque Eólico é a categoria dos espaços florestais de produção, que de modo geral 
restringe a edificabilidade a infraestruturas estando sujeito a parecer por parte do município e a correta 
integração paisagística, e com menos expressividade afeta categorias de espaço associadas ao solo 
urbano, localizadas entre os grupos de aerogeradores e no limite do acesso sul ao parque. Quanto aos 
corredores da linha elétrica, a interseção ocorre maioritariamente nas categorias de espaços florestais e 
de espaços agrícolas, contudo, o corredor A1 apresenta maior interseção de categorias de espaço 
associadas à classe de solo urbano do que A2.  

A área de estudo não se sobrepõe com nenhuma das áreas integradas no Sistema Nacional de Áreas 
Classificadas (SNAC), estruturado pelo Decreto-Lei n.º 142/2008. 

 Paisagem Protegida Regional da Serra da Aboboreira (PPRSA) – Comum a dois dos municípios analisados, 
Baião e Marco de Canaveses, criação aprovada na última reunião da Assembleia Intermunicipal da AMBT, 
no dia 21 de junho de 2021. Delimitada por duas áreas distintas de proteção, área nuclear e área 
envolvente, sendo esta última intersetada por dois aerogeradores do parque (ZA06 e ZA05), subestação, 
estaleiro, acesso norte e parte da área de estudo da linha elétrica de média tensão, a 30 kV, que fará a 
ligação entre os aerogeradores ZA03 e ZA04 com os ZA05 e ZA06 e parte do corredor A.  

 Quanto às categorias de espaço identificadas na área em estudo, coincidentes com o limite da área 
envolvente da PPRSA, no município de Baião, são intersetados os Espaços Florestais de Produção e os 
Espaços Agrícolas. Em Marco de Canaveses, a maior parte da área envolvente da PPRSA é coincidente com 
Espaços Florestais de Produção e Espaços Agrícolas, porém são identificadas outras situações pontuais de 
Solo Rural como Áreas de Edificação Dispersa e Espaços Destinados a Equipamentos e situações também 
pontuais de áreas associadas à classe Solo Urbano: Solo Urbanizado (categorias como os Espaços 
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Residenciais de Nível II e Espaços de uso especial) e Solo Urbanizável (Espaços Residenciais de Expansão 
de Nível II), ambos pertencentes ao Perímetro Urbano de São Salvador. 

 Além de delimitar como UOPG a PPRSA, verifica-se também no regulamento de Baião a intenção de 
“proteção e classificação das serras da Aboboreira, Castelo e Marão como áreas de paisagem protegida 
regional” (art.º 2.º) como visão estratégica de desenvolvimento territorial, mais precisamente da 
valorização do património. 

 Planos Municipais de Defesa Contra Incêndios (PMDFCI) – São um instrumento operacional de 
planeamento e de execução de ações necessárias à defesa da floresta contra incêndios, além da parte 
preventiva, inclui a previsão e a programação de intervenções das diferentes entidades envolvidas 
perante a eventual ocorrência de incêndios e que segundo a redação atual, Decreto-Lei n.º 14/2019, de 
21 de janeiro, artigo 10.º é de caráter obrigatório. Os PMDFCI contêm regulamentação e “cartografia da 
rede de defesa da floresta contra incêndios constituída pela rede primária de faixas de gestão de 
combustível, rede viária florestal fundamental, rede de pontos de água e rede nacional de postos de vigia 
(RNPV), assim como a carta de perigosidade de incêndio florestal” que são incorporadas nos respetivos 
planos municipais de ordenamento do território. Segundo o ICNF, o PMDFCI de Baião não se encontra em 
vigor e o de Marco de Canaveses e de Penafiel encontra-se atualizado e em vigor até ao final do corrente 
ano.  

O regulamento do PDM de Marco de Canaveses salienta que “todas as construções, infraestruturas, 
equipamentos e estruturas de apoio enquadráveis no regime de construção previsto para todas as 
categorias de espaços e fora de áreas edificadas consolidadas, terão de cumprir as Medidas de Defesa da 
Floresta contra Incêndios definidas no quadro legal em vigor, bem como as definidas no presente 
Regulamento, designadamente: b) As novas edificações têm de salvaguardar, na sua implantação no 
terreno, as regras definidas no PMDFCI respetivo ou, se este não existir, a garantia de distância à extrema 
da propriedade de uma faixa de proteção nunca inferior a 50 m e a adoção de medidas especiais relativas 
à resistência do edifício à passagem do fogo e à contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios no 
edifício e respetivos acessos” (art.º 12.º).  

Segundo o Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual, excetuam-se do disposto no 
regulamento dos PDM através do art.º 16.º número 11, a “construção de novos edifícios destinados a 
utilizações exclusivamente agrícolas, pecuárias, aquícolas, piscícolas, florestais ou de exploração de 
recursos energéticos ou geológicos que sejam reconhecidas de interesse municipal por deliberação da 
câmara municipal, desde que verificadas as seguintes condições: a) Inexistência de alternativa adequada 
de localização; b) Medidas de minimização do perigo de incêndio a adotar pelo interessado, incluindo a 
faixa de gestão de 100 metros; c) Medidas relativas à contenção de possíveis fontes de ignição de 
incêndios nas edificações e nos respetivos acessos, bem como à defesa e resistência das edificações à 
passagem do fogo; d) Demonstração de que os novos edifícios não se destinam a fins habitacionais ou 
turísticos, ainda que associados à exploração; e) Existência de parecer favorável da CMDF”.  

Na área de estudo do parque eólico verifica-se que predomina a classe de risco de incêndio baixa para a 
localização de quase todos os aerogeradores, exceto para ZA02 que se encontra em parte na classe de 
risco muito alta. Já no corredor que estabelece a ligação entre os aerogeradores que pertencerá a linha 
elétrica de média tensão, é possível observar uma oscilação entre as várias classes de risco.  

No corredor comum A, ocorre grande variabilidade entre as classes de risco no primeiro terço do corredor. 
Nos restantes dois terços predomina a classe de risco baixa com situações pontuais de risco média, alta e 
muito alta. Quanto ao corredor de estudo A1 este apresenta classes mais baixas de risco do que o corredor 
A2 que predomina as classes muito alta e alta, à exceção das margens da Albufeira onde se localizam as 
classes baixas de risco de incêndio. 

Este enquadramento dos corredores em análise da linha elétrica e do Parque Eólico de Zapa nos mapas 
de perigosidade e de risco de incêndio devem ser considerados na elaboração e execução do projeto, 
particularmente no estabelecimento da faixa de proteção à linha elétrica e na execução do 
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correspondente plano de manutenção, bem como a sua integração nas medidas de minimização face ao 
preconizado anteriormente. 

Tendo em conta a tipologia do presente projeto, são particularmente importantes as redes de faixas de 
gestão de combustível, pelo facto das faixas de proteção integrarem as linhas elétricas, e a rede de pontos 
de água, pela existência de postos de água para abastecimento de meios aéreos poderem introduzir 
condicionantes à elaboração e execução do projeto. 

“Nos espaços florestais previamente definidos nos PMDFCI é obrigatório que a entidade responsável: (…) 
c) Pelas linhas de transporte e distribuição de energia elétrica em muito alta tensão e em alta tensão 
providencie a gestão do combustível numa faixa correspondente à projeção vertical dos cabos condutores 
exteriores acrescidos de uma faixa de largura não inferior a 10 m para cada um dos lados; d) Pelas linhas 
de distribuição de energia elétrica em média tensão providencie a gestão do combustível numa faixa 
correspondente à projeção vertical dos cabos condutores exteriores acrescidos de uma faixa de largura 
não inferior a 7 m para cada um dos lados”. 

Através dos mapas com a rede de pontos de água presentes nos PDMFCI dos municípios, foi possível 
verificar que não são intersectados pontos de água nos corredores analisados. 

Condicionantes 

Na área em estudo foram identificadas as seguintes condicionantes: 

 Domínio público hídrico – no caso atual corresponde ao domínio público fluvial, compreendendo o leito 
e a margem dos rios, que segundo o mesmo diploma, art.º 21.º, “nas parcelas privadas de leitos ou 
margens de águas públicas, bem como no respetivo subsolo ou no espaço aéreo correspondente, não é 
permitida a execução de quaisquer obras permanentes ou temporárias sem autorização da entidade a 
quem couber a jurisdição sobre a utilização das águas públicas correspondentes”. 

Na área de estudo foram identificadas algumas linhas de água que integram as principais linhas de água 
de duas sub-bacias hidrográficas, o rio Tâmega (onde se insere a Albufeira do Torrão) e o rio Galinhas 
pertencentes à sub-bacia hidrográfica do Tâmega, e o rio Ovil pertencente à sub-bacia hidrográfica do 
Douro. Foram também identificadas zonas inundáveis apresentadas na Carta de Ordenamento de Marco 
de Canaveses, nos corredores A, A1 e A2, e no Plano de Gestão de Risco de Inundações (PGRI), a ARPSI - 
Amarante (PTRH3Tamega01) ao nível do 2.º ciclo de planeamento, nos corredores A1 e A2. No caso da 
zona inundável, identificada no PGRI e na Planta de Ordenamento, esta é coincidente com a Albufeira do 
Torrão, a qual está sujeita a Plano de Ordenamento de Albufeira de Águas Públicas e é previsto a 
constituição de uma zona reservada da Albufeira numa faixa de 100 m. 

 Albufeiras de águas públicas – Encontra-se a Albufeira do Torrão que não tem Plano de Ordenamento de 
Albufeiras de Águas Públicas específico, na ausência de “POAAP, aplica-se às albufeiras, lagoas e lagos de 
águas públicas de serviço público e respetivas zonas de proteção, o regime de proteção consagrado no 
Decreto-Lei n.º 107/2009 de 15 de maio”. 

 Captações águas subterrâneas - Na área de estudo não foram identificadas captações de água 
subterrâneas para abastecimento público com regimes de proteção delimitadas e publicadas, apenas na 
sua envolvente. 

No entanto, verificou-se a existência de captações subterrâneas para outros fins, referentes a poços, 
furos, minas e nascentes, cuja finalidade é maioritariamente para uso particular, como rega, fins 
domésticos ou consumo humano e outras para uso coletivo com os mesmos fins. 

 Áreas potenciais a de exploração e Espaço para Indústria Extrativa – Foram apenas identificadas pedreiras 
na envolvência dos corredores de estudo, sendo que a mais próxima, Poço Negro 3, se localiza em Penafiel 
a mais de 100 m dos corredores de estudo A1 e A2. 

 Reserva Agrícola Nacional – “a RAN é uma restrição de utilidade pública, à qual se aplica um regime 
territorial especial, que estabelece um conjunto de condicionamentos à utilização não agrícola do solo, 
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identificando quais as permitidas tendo em conta os objetivos do presente regime nos vários tipos de 
terras e solos”. As áreas de RAN identificadas tiveram por base a informação contida nas Plantas de 
Condicionantes dos PDM dos concelhos abrangidos e da informação disponibilizada pela DRAP. 

Parque Eólico: duas áreas de RAN são atravessadas pela linha aérea de média tensão que faz a ligação 
entre os grupos de aerogeradores. Quanto aos aerogeradores, apenas o ZA03 interseta uma área bastante 
limítrofe (limite da plataforma) da área de RAN. No caso dos acessos ao parque eólico, o acesso a norte 
interseta também uma área limítrofe de RAN. A área de estudo analisada interseta 13,63 ha de área de 
RAN. 

Corredor de estudo A: este corredor é o que abrange mais áreas de RAN, totalizando 115,02 ha; 

Corredores de estudo A1 e A2: os corredores em causa intersetam áreas de RAN num total de 32,77 ha e 
18,23 ha, respetivamente. 

 Sobreiro e Azinheira – Apesar de não terem sido identificadas estas espécies nas Cartas de Ordenamento 
e de Condicionantes dos municípios abrangidos, através de trabalho de campo foi possível verificar a sua 
existência na área de estudo. 

 Povoamentos florestais percorridos por incêndios – Segundo o regime jurídico de proteção dos 
povoamentos florestais percorridos por incêndios, “estabelece, no seu artigo 1.º, a proibição, pelo prazo 
de 10 anos, de várias ações nos terrenos com povoamentos florestais percorridos por incêndios, em áreas 
não classificadas nos planos municipais de ordenamento do território como solos urbanos”. As proibições 
referidas podem ser levantadas perante o despacho conjunto dos Ministros da sua tutela (Ministro do 
Ambiente e do Ordenamento do Território e do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das 
Pescas), a pedido dos interessados ou da câmara, durante o prazo de um ano após a data de ocorrência 
do incêndio. 

Ainda assim, caso seja ações de interesse público ou um empreendimento com interesse geral relevante, 
todas as proibições podem ser levantadas, mediante o reconhecimento por despacho conjunto dos 
Ministros enunciados anteriormente e do membro competente em razão da matéria do Governo. 

Na área de estudo do parque eólico foram identificadas áreas percorridas por incêndios para todos os 
anos apresentados exceto em 2012 e 2014. Tanto o corredor A como o corredor A2 apresentam áreas 
percorridas por incêndios com maior expressividade, quando comparado com o corredor A1. O facto dos 
Corredores A e A2 apresentarem maior área percorrida por incêndio está relacionado com as áreas 
significativas de espaços florestais que aí ocorrem com maior expressividade. 

 Reserva Ecológica Nacional - A REN, tal como a RAN, é uma restrição de utilidade pública, à qual é aplicado 
um regime territorial de forma a contribuir para a ocupação e usos sustentáveis do território, 
identificando os usos e ações compatíveis com os objetivos do regime. No art.º 20.º do diploma atual, 
encontra-se definido “os diversos usos e ações de iniciativa pública ou privada que são interditos nas áreas 
incluídas na REN e as exceções cujos usos e as ações que sejam compatíveis com os objetivos de proteção 
ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais das áreas integradas em REN” e que, 
cumulativamente, não coloquem em causa as funções das respetivas áreas (anexo I) e estejam isentos de 
qualquer tipo de procedimento ou sujeitos à realização de comunicação prévia conforme o anexo II, 
realizada à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR-Norte). 

Nas “áreas da REN podem ser realizadas as ações de relevante interesse público que sejam reconhecidas 
como tal por despacho do membro do Governo responsável pelas áreas do ambiente e do ordenamento 
do território e do membro do Governo competente em razão da matéria, desde que não se possam 
realizar de forma adequada em áreas não integradas na REN” (art.º 21.º). 

No quadro 4-57 do Relatório Síntese encontram-se os Usos e Ações compatíveis com as tipologias de REN 
identificadas na área de estudo e no quadro 4-58 as respetivas condições e requisitos a satisfazer dado 
pelo Anexo I da Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro. 
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 Imóveis classificados – Na área de estudo do parque eólico, predominantemente no concelho de Baião, 
não foram identificados elementos patrimoniais classificados ou em vias de classificação. No concelho de 
Marco de Canaveses foi realizado o levantamento do património pela Planta de Salvaguarda Patrimonial 
e na Planta de Condicionantes do concelho, tendo-se verificado que nenhum dos elementos identificados 
constitui património classificado ou em vias de classificação. No que concerne ao património do concelho 
de Penafiel, o levantamento efetuado teve por base a Planta de Ordenamento (Património), verificando-
se que o Corredor A1 interfere com o Monumento Nacional “21.5 – Igreja de Abragão, incluindo os 
túmulos (Património Edificado Classificado)”, na sua zona especial de proteção (ZEP), definida através da 
Portaria n.º 644/2014 de 04 de agosto. 

 Abastecimento de água e Drenagem de águas residuais – Dos três municípios analisados, apenas em Baião 
foi possível identificar, através de consulta online, a existência de infraestruturas desta natureza, segundo 
o regulamento (Art.º 25.º Sistema público de abastecimento de água e drenagem de esgotos). 

 Rede elétrica - Na área de estudo do parque eólico foram identificadas Linhas de Média Tensão (15 kV) 
no acesso sul a ZA01, na passagem da linha elétrica, a 30 kV entre ZA02 e ZA04 e no acesso entre ZA05 e 
ZA06. 

Na Planta de Condicionantes do concelho de Marco de Canaveses, foi também possível fazer o 
levantamento de Linhas Elétricas de Muito Alta Tensão sob o acesso a Norte a ZA05, que atravessa 
praticamente toda a extensão do corredor A, prosseguindo pelo Corredor A1, mais adiante intersetado 
também por A2. Estas linhas constam do documento disponível da REN e dizem respeito aos troços das 
linhas RNT: Linha Armamar-Recarei (LAMM.RR), a 400 kV; Linha Valdigem-Urrô (LVG.UR), a 220 kV; Linha 
Valdigem-Recarei 1 (LVG.RR1), a 220 kV; e Linha Valdigem-Vermoim4/Ermesinde (LVG.VM4-ED), a 220 kV. 

Ainda no que concerne ao corredor A, este atravessa uma Linha de Alta Tensão (60 kV) entre as freguesias 
de Marco e Paredes de Viadores e Manhuncelos, que corresponde à “LN 1804L51163 Carrapatelo (REN) - 
Marco de Canaveses” entre os AP30 e AP35 pertencente à E-REDES. E no concelho de Penafiel a linha 
elétrica de alta tensão Carrapatelo (REN) - Marco de Canaveses e Torrão (REN) - Bustelo atravessada por 
ambos os corredores A1 e A2. 

 Rede rodoviária – é constituída pela Rede Rodoviária Nacional e Rede Rodoviária Regional que incluem as 
vias pertencentes ao plano rodoviário nacional, que segundo este plano, é constituída pela rede nacional 
fundamental (integra os itinerários principais – IP) e pela rede nacional complementar (integra os 
itinerários complementares – IC e as estradas nacionais – EN). A rede rodoviária nacional integra ainda a 
rede nacional de Autoestradas (AE), formada pelos elementos da rede rodoviária nacional 
especificamente construídos com estas características. Através do art.º 12.º do Decreto-Lei n.º 222/98, 
de 17 de julho (na sua redação atual), foram ainda criadas as Estradas Regionais (ER), com interesse 
supramunicipal e complementar à rede rodoviária nacional. 

Segundo o PRN atual, também as estradas nacionais desclassificadas devem ser integradas nas redes 
municipais através de um protocolo entre a Infraestruturas de Portugal (IP) e as respetivas Câmaras 
Municipais, e até à celebração do protocolo ficam sob tutela da IP. 

A constituição de servidões relativas às estradas constantes do PRN segue o regime instituído pela Lei n.º 
34/2015, de 27 de abril, alterada pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, que aprova o novo Estatuto 
das Estradas da Rede Rodoviária Nacional e que se aplica também às estradas regionais, às estradas 
nacionais desclassificadas ainda não entregues aos municípios e às ligações à rede rodoviária nacional, 
em exploração à data da entrada em vigor deste estatuto. Quanto à Rede Rodoviária Municipal, as 
estradas e caminhos municipais, a constituição de servidões segue o regime previsto na Lei n.º 2110, de 
19 de agosto de 1961. 

Na área em estudo foram identificados os elementos constantes no quadro 4-62 do Relatório Síntese. 

 Rede ferroviária – regime jurídico dos bens do domínio público ferroviário resulta do Decreto-Lei n.º 
276/2003, de 4 de novembro, no qual se incluem as regras sobre a sua utilização, desafetação e permuta, 
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bem como as regras aplicáveis às relações dos proprietários confinantes e da população em geral com 
aqueles bens. 

Na área de estudo foi identificado o troço Ermesinde / Pocinho, pertencente à Linha do Douro que é 
atravessado pelo corredor A, identificado na Planta de Ordenamento e de Condicionantes de Marco de 
Canaveses. 

Na elaboração e execução do presente projeto, as zonas non aedificandi da via ferroviária acima referida 
devem ser conjugadas com o disposto no Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão 
(Decreto-Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro), nomeadamente nos art.os 97.º a 105.º. 

 Marcos geodésicos – As servidões relativas aos vértices ou marcos geodésicos segue o regime previsto 
pelo Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de abril, art.º 19.º e 25.º, o qual é estabelecido a partir do momento 
da construção dos marcos. 

Estas infraestruturas têm zonas de proteção ou zona de respeito delimitadas, caso a caso, em função da 
sua visibilidade “que deve ser assegurada ao sinal, entretanto construído, de acordo com as respetivas 
minutas de triangulação”, que na sua extensão, esta zona de respeito será constituída por uma zona 
circunjacente ao sinal, nunca inferior a 15 m de raio (art.º 22.º), nas quais não se poderá fazer construções 
e outras obras ou trabalhos que impeçam assim a visibilidade. 

Na área de estudo em análise, de acordo com a informação disponibilizada pela Direção Geral do 
Território (DGT), existe apenas um marco geodésico (Castelo 2) que se encontra na área de estudo do 
parque eólico, na proximidade de ZA01. 

 Servidões e Restrições Administrativas – Reserva Agrícola Nacional, cuja interferência se verifica 
maioritariamente no corredor da linha elétrica, e a Reserva Ecológica Nacional, cuja possível interseção 
se verifica em diferentes tipologias, nomeadamente nas áreas de elevado risco de erosão e áreas 
estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos, não se perspetivando a interseção com 
as tipologias designadas albufeira e respetiva faixa de proteção e cursos de água e respetivos leitos e 
margens apenas na sobre passagem da linha elétrica. Salienta-se ainda a presença de outras linhas 
elétricas de alta e muito alta tensão, sobretudo no corredor da linha elétrica.  

4.10.1 Avaliação de Impactes 

Os impactes no ordenamento do território estão associados à alteração do uso, em resultado das atividades 
humanas e para a sua avaliação considera-se como critério essencial a área afetada e as ações suscetíveis de 
causar impactes, assim como a afetação das classes de ordenamento e de condicionantes intercetadas tendo 
em consideração as restrições e condicionalismos que lhe estão impostos. 

A metodologia adotada para este capítulo baseia-se, em primeira instância, na seleção das ações suscetíveis 
de causar impactes sobre as disposições constantes nos instrumentos de ordenamento e respetiva avaliação 
dos impactes, verificando-se as interferências com incidência na área de intervenção do projeto. 

Fase de Construção 

 Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Rio Douro (RH3) – sem interferência do projeto nos objetivos 
e diretrizes deste plano. 

 Planos de Gestão dos Riscos de Inundação (PGRI) – o projeto tem em consideração as informações 
constantes do 2.º ciclo de planeamento. A ARPSI coincide com a Albufeira do Torrão com POA de águas 
públicas e analisados os impactes com esse plano. 

 Programa Regional De Ordenamento Florestal De Entre O Minho (PROF EDM) – não impede este projeto, 
no entanto os três corredores de estudo (A, A1 e A2) da linha elétrica sobrepõem-se a Áreas Florestais 
Sensíveis e ao Corredor Ecológico associado ao Rio Tâmega. No parque eólico, apenas o ZA01, interseta 
Áreas Florestais Sensíveis, assim como a ligação entre este e o ZA02. O corredor ecológico, coincidente 
com a Albufeira do Torrão, é intersetado pelos três corredores em estudo da linha, sendo inevitável a 
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passagem da linha e respetivos apoios. As ações de implementação da linha geram impactes negativos, 
diretos, certos, permanentes, isolados, de baixa magnitude, reversível, mitigável, assumindo-se pouco 
significativo. 

 ZIF de Montedeiras – intersetada pelo corredor A da linha elétrica, tendo as ações enunciadas, no caso da 
implementação de apoios, impactes negativos, diretos, certos, permanentes, isolados, de baixa 
magnitude, mitigável, assumindo-se como significativo, que se obtiver parecer favorável da entidade 
gestora passa a pouco significativo. 

 A criação da zona de manutenção da linha elétrica será um aspeto relevante na medida em que reforça a 
defesa da floresta contra incêndios e os acessos a criar e a beneficiação dos existentes poderão integrar 
a rede viária florestal de apoio, pelo que, no que respeita à contribuição para a defesa das florestas contra 
incêndios, sobre o PROF considera-se como sendo um impacte positivo, direto, certo, permanente, 
abrangente, de magnitude elevada / média, tendo em conta a expressividade da classe mais alta de 
perigosidade na zona do parque e de risco muito variável ao longo da área de estudo, assumindo-se 
significativo. 

 Plano de Ordenamento de Albufeiras de Águas Públicas para a Albufeira do Torrão – corresponde à zona 
terrestre de proteção de 500 m e dispõe de uma faixa denominada zona reservada da albufeira com 
largura de 100 m. Será inevitável o atravessamento da Albufeira do Torrão por qualquer um dos dois 
corredores, A1 e A2. É interdita a ação de implantação dos apoios na zona de proteção da albufeira, gerará 
impactes negativos, diretos, certos, permanentes, de baixa magnitude e pouco significativos. 

 A zona reservada da albufeira é interdita a realização de obras de construção, bem como a abertura de 
novas vias de comunicação ou de acesso ou a ampliação das vias existentes sobre as margens e ainda a 
realização de aterros ou escavações, pelo que as ações que levam à implantação dos apoios e a criação 
de novos acessos para colocação destes, será suscetível de gerar impactes que serão classificados como 
negativos, diretos, certos, permanentes, de magnitude reduzida e muito significativos. Com as medidas 
de mitigação e recomendações nesta fase, o projeto não deverá prever a colocação de apoios dentro da 
zona reservada (100 m), pelo que o impacte será mitigável e insignificante, pois passará apenas a existir 
a sobre passagem da linha. 

 PROT-Norte e Plano Regional de Ordenamento do Território Zona Envolvente do Douro (PROZED) – não 
se preveem impactes por o primeiro não estar em vigor e o segundo desatualizado. 

 Planos Diretores Municipais – na fase de construção, as ações inerentes à instalação dos apoios, 
implantação dos aerogeradores, da subestação e demais atividades, levam à alteração temporária ou 
definitiva das classes de espaço. Dependendo do conjunto de ações: 

– Alargamento e beneficiação de alguns acessos existentes, abertura / fecho de valas para instalação 
de cabos elétricos, constituem ações não suscetíveis de alterar significativamente as classes de 
espaço intercetadas. 

– Atividades inerentes à colocação da linha / apoios levam à afetação das classes, em termos da sua 
ocupação, embora cada apoio ocupe uma área pouco extensa e a linha, sendo aérea, também não 
causa interferência na maioria das classes de espaço. 

– Ações para implantação dos aerogeradores e da subestação, dada a sua dimensão, verifica-se 
afetação direta das classes de espaço em que se inserem, sendo este impacte classificado como 
negativo, direto, certo, permanente, isolado, irreversível e mitigável. A magnitude e significância 
dependem respetivamente da área afetada e do condicionalismo associado à classe de espaço. 

– As infraestruturas do parque eólico intersetam maioritariamente o concelho de Baião e apenas o 
acesso Norte em Marco de Canaveses, sendo a categoria “espaços florestais de produção” de Baião 
a categoria de espaço abrangida na totalidade pelas infraestruturas onde as ações “não são 
permitidas, salvo casos excecionais de interesse técnico-económico reconhecido pela Câmara 
Municipal e desde que demonstrada a correta integração paisagística”, pelo que o impacte classifica-
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se como negativo, direto, certo, permanente, isolado, de magnitude elevada uma vez que o Parque 
Eólico se concentra todo nesta categoria, assumindo-se significativo. Uma vez obtido o 
reconhecimento do projeto por parte da Câmara Municipal e a correta integração, o mesmo assume-
se pouco significativo. Quanto às valas de cabos e acessos do parque, e respetivas ações, considera-
se o impacte de magnitude moderada. 

– Na implementação dos apoios e linha elétrica de média tensão, a 30 kV, de ligação entre os grupos 
de aerogeradores até à Subestação do Parque, o impacte será negativo, direto, certo, permanente, 
isolado, de magnitude média, assumindo-se como significativo, tornando-se pouco significativo após 
reconhecimento do projeto por parte da Câmara Municipal. O mesmo para a constituição da faixa 
de segurança da LMT 30 kV, sendo o impacte quanto à magnitude baixo. Em “espaços florestais de 
uso múltiplo agrícola e florestal” intersetados pela LMT, com a implementação de apoios e 
constituição da linha e respetiva faixa de servidão, o impacte será negativo, direto, certo, 
permanente, isolado, de baixa magnitude, assumindo-se como pouco significativo. Em “espaços 
agrícolas”, as ações de implementação de apoios podem afetar esta categoria, que se encontra 
sujeita ao regime jurídico da RAN, gera impacte negativo, direto, certo, permanente, isolado, de baixa 
magnitude, assumindo-se como significativo. Em solo urbano, a ser afetado, o impacte será pouco 
significativo. Na Estrutura Ecológica Municipal que ocorre entre o grupo constituído por ZA01-ZA02 
e ZA03-ZA04, o regulamento não incompatibiliza diretamente o projeto, estando apenas sujeito aos 
demais regimes associados às servidões administrativas e restrições de utilidade pública, neste caso 
as associadas à REN, RAN e o Domínio Hídrico (Rio Ovil), e ao regime das restantes categorias de 
espaço subjacentes, apesar de não estar definito o traçado da LMT de 30 kV, o impacte da colocação 
de apoios neste espaço é negativo, direto, certo, permanente, isolado, de baixa magnitude, 
assumindo-se como significativo. 

– Para o corredor A, apesar de não se dispor nesta fase do projeto do traçado da linha elétrica, os 
“espaços florestais de produção” serão os mais afetados pela mesma, bem como pelo acesso Norte 
ao Parque Eólico, a implantação de apoios da linha elétrica de alta tensão gera afetação desta 
categoria e o impacte é negativo, direto, certo, permanente, isolado, de magnitude baixa a média, 
dada a possível área intercetada, assumindo-se como significativo. Obtido o parecer favorável da 
respetiva Câmara Municipal, o mesmo assume-se como pouco significativo. Em “Espaços Agrícolas”, 
a segunda categoria com maior expressividade, no corredor A, o projeto é compatível com a 
categoria desde que autorizada nas condições definidas quanto à defesa da floresta contra incêndios, 
da estrutura ecológica rural e ainda, caso não afete negativamente a área sob o ponto de vista 
paisagístico, ambiental e funcional tal como acontece com a categoria anterior. Estas áreas são 
coincidentes com áreas de RAN, sendo neste caso, o impacte negativo, direto, certo, permanente, 
isolado, de baixa magnitude, irreversível, não mitigável, assumindo-se significativo. A obtenção de 
parecer favorável das entidades tornará o impacte pouco significativo. 

– Nas restantes categorias de espaços de solo rústico, a ocupação com a implementação da linha 
elétrica gera impacte negativo, direto, certo, permanente, isolado, de baixa magnitude, irreversível, 
não mitigável, assumindo-se pouco significativo, devendo ser salvaguardados os espaços edificados 
com funções residenciais e outras atividades na definição do traçado. As subcategorias pertencentes 
à classe de solo urbano são uma pequena área no corredor A e o projeto é compatível com estas 
áreas, não devendo ser colocados apoios nestas áreas para salvaguardar as zonas habitacionais. 

– Na Planta de Ordenamento do município de Marco de Canaveses “Zonas Inundáveis” integradas em 
solo rural, onde, pelo regulamento é interdito qualquer tipo de construção, no entanto, o traçado da 
linha ainda não está definido e esta zona pode ser evitada, não existem impactes. 

– Os corredores A1 e A2, ambos intersetam categorias de espaço no município de Marco de Canaveses, 
tendo a análise já sido feita anteriormente. 

– No concelho de Penafiel, na categoria de “espaços florestais de produção” (categoria onde a 
subestação de Carlinga B se localiza) o regulamento não refere normas condicionantes direcionadas 
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ao projeto, apesar de salientar que a edificabilidade se restringe aos casos em que as obras de 
construção de infraestruturas e instalação de apoios à gestão das áreas em exploração devam ser 
devidamente autorizadas pelas entidades de tutela, pelo que se considera o impacte negativo, 
direto, certo, permanente, isolado, de magnitude baixa a média, com parecer favorável, o mesmo 
passa a pouco significativo. Em “espaços florestais de proteção”, que segundo o regulamento não 
existe incompatibilidade direta com o projeto, apenas refere que nestas áreas não são permitidas 
movimentações de terra que conduzam à alteração do relevo natural e das camadas superficiais de 
solo, pelo que o impacte se classifica como negativo, direto, certo, permanente, isolado, de baixa 
magnitude, irreversível, não mitigável, assumindo-se como pouco significativo. 

– Em “Área Agrícola Protegida” está sujeita ao regime jurídico da RAN, pelo que o impacte é negativo, 
direto, certo, permanente, isolado, de baixa magnitude, irreversível, não mitigável, assumindo-se 
significativo e em “Área Agrícola Complementar” são admitidas infraestruturas, pelo que se 
considera não existir impactes. 

– Em “Áreas predominantemente habitacionais – Consolidadas ou a Consolidar (C4)” considera-se o 
impacte negativo, direto, certo, permanente, isolado, de baixa magnitude, irreversível, não mitigável, 
assumindo-se pouco significativo. Em “Áreas de equipamentos estruturantes existentes” e “Núcleos 
de Concentração Industrial" e em “Áreas de equipamentos estruturantes propostos” não existem 
quaisquer incompatibilidades, estando previsto a instalação de equipamentos ou infraestruturas de 
interesse e utilização coletiva, pelo que o impacte é negativo, direto, certo, permanente, isolado, de 
baixa magnitude, irreversível, não mitigável, assumindo-se pouco significativo. 

– Em áreas da “Estrutura Ecológica Urbana” que inclui as “áreas naturais de proteção ou 
enquadramento” e as “áreas mistas de produção e recreio”, o regulamento prevê a admissão de 
obras afetas à fruição destes espaços, pelo que o impacte de afetação da categoria de espaço 
classifica-se como negativo, direto, certo, permanente, isolado, de baixa magnitude, irreversível, não 
mitigável, assumindo-se significativo. 

– Na categoria “Áreas de proteção e enquadramento ao património”, identificadas em ambos os 
corredores (A1 e A2), não são permitidas quaisquer ações que contribuam para a degradação do 
mesmo, pelo que está sujeito a parecer das entidades competentes da autarquia (comissão 
municipal do património cultural e paisagístico) e pela DGPC territorialmente competente. Neste 
caso, o impacte classifica-se como negativo, direto, certo, permanente, isolado, de baixa magnitude, 
irreversível, não mitigável, assumindo-se muito significativo, pelo que deverá evitar-se esta afetação 
e reavaliar em conjunção com o que é considerado no Descritor Património, e obtenção das 
autorizações necessárias face à configuração em Projeto de Execução. 

– Paisagem Protegida Regional da Serra da Aboboreira – como a Serra da Aboboreira não detém ainda 
proteção legal conferida através do diploma legal, a análise é feita através do disposto nos 
regulamentos dos municípios intersetados, que neste caso na área exterior aplicam-se as normas 
definidas nas categorias de espaço subjacentes, identificando-se na área em estudo no município de 
Baião e coincidentes com o limite da área envolvente da PPRSA, interseção com Espaços Florestais 
de Produção e Espaços Agrícolas assim como em Marco de Canaveses, sendo também identificadas 
áreas pontuais de Solo Rural como Áreas de Edificação Dispersa e Espaços Destinados a 
Equipamentos e situações também pontuais de áreas associadas à classe Solo Urbano pertencentes 
ao Perímetro Urbano de São Salvador. A análise foi feita anteriormente. 

– Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios – através da análise do mapa de 
perigosidade de risco de incêndio, verificou-se que a maior parte das infraestruturas do Parque Eólico 
intersetam a classe de perigosidade muito alta, sendo a construção de edificações fora de áreas 
edificadas consolidadas proibida nos terrenos classificados nos PMDFCI com risco de incêndio das 
classes alta ou muito alta, pelo que as ações que levam à implementação destas infraestruturas 
geram impacte negativo, direto, certo, permanente, isolado, de baixa magnitude, irreversível, 
mitigável, assumindo-se muito significativo. O Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua 
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redação atual, enuncia exceções às normas referidas para a classe alta e muito alta, neste caso para 
a pretensão de exploração de recursos energéticos, devendo ser reconhecido o interesse municipal 
e verificadas as condições apresentadas na situação de referência. Deste modo, o cumprimento das 
medidas estabelecidas, no âmbito deste reconhecimento, reduzirá o nível de significância dos 
impactes. 

– As ações de implantação dos apoios em classes de perigosidade muito alta e alta são classificadas 
como negativas, de baixa magnitude e muito significativo. Quanto às restantes classes o impacte 
classifica-se pouco significativo caso seja mantida a distância mínima de segurança, 50 m, bem como 
medidas especificas de apoio ao combate de incêndios. 

Condicionantes: Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública 

 Domínio Público Hídrico - como referido anteriormente, a área de estudo interseta o Rio Tâmega, rio esse 
que integra a Albufeira de Águas Públicas do Torrão, sujeita a Plano de Ordenamento de Albufeiras de 
Águas Públicas, pelo que a análise dos impactes foi realizada ao nível do ordenamento nos programas 
especiais e no âmbito da REN mais adiante. Parte das áreas afetas ao domínio hídrico foram também 
analisadas no âmbito da REN, visto que alguns dos leitos e cursos de água identificados fazem parte da 
Reserva Ecológica Nacional e os que não pertencem à REN são analisados no descritor Recursos Hídricos. 
Aquando da definição do traçado da linha elétrica aérea de média tensão do Parque Eólico e da linha 
aérea de evacuação de 60 kV, (apenas existem os corredores de estudo), deverá ser respeitado uma 
margem de 10 m do curso de água na colocação dos apoios. 

 Captações de água – não existem captações subterrâneas para abastecimento público identificadas na 
área de estudo, existindo um grande número de captações subterrâneas para consumo privado, devem 
ser preservadas nas condições de funcionamento atuais, bem como a sua integridade, não se prevendo a 
afetação direta ou indireta de nenhuma delas. 

 Recursos geológicos – a análise de impactes é feita no Descritor da Geologia uma vez que não foram 
identificadas pedreiras, águas de nascente e águas minerais naturais na área em estudo. 

 Reserva Agrícola Nacional (RAN) - como referido anteriormente, na situação de referência, foram 
identificadas zonas classificadas como RAN na área de estudo do Parque Eólico e nos corredores em 
análise da linha elétrica de evacuação. 

A plataforma de ZA03 interseta uma área muito limítrofe de RAN (0,005 ha), valas de cabos e os acessos, 
a afetação corresponde a 1,37 ha, pelo que as ações inerentes à montagem do aerogerador e execução 
de valas afetam esta área, afigurando-se o impacte negativo, direto, certo, temporário, isolado, de baixa 
magnitude, parcialmente reversível, parcialmente mitigável e significativo. A haver ocupação de áreas de 
RAN pelos apoios das linhas de média tensão entre aerogeradores, o impacte terá a mesma classificação 

A ocupação de áreas da RAN pelos apoios da linha de alta tensão, especialmente do corredor A, será 
inevitável e uma ocupação e disrupção de áreas de RAN que podem transcender a localização dos apoios 
e infraestruturas, uma vez que incluem os acessos aos mesmos e alterações na paisagem destas áreas, 
como escavações, movimentações de terras e desmatação e desarborização. Este impacte é considerado 
como negativo, direto, certo, temporário, isolado, de baixa magnitude, parcialmente reversível, 
parcialmente mitigável e significativo. 

Será necessário reduzir afetações e a obtenção de parecer favorável das entidades, que reduzirá a 
classificação do impacte para pouco significativo, assim como a sua magnitude, e ser considerada a 
localização de apoios junto a acessos preexistentes (respeitando a sua servidão) de forma a diminuir o 
impacte. 

O sobrevoo da linha elétrica de alta tensão e a de média tensão prevista não se afigura como causador de 
impacte nas áreas da RAN, nem a abertura da servidão da linha (25 m e 15 m, respetivamente), uma vez 
que as suas funções não ficam inviabilizadas com a criação da faixa de servidão. O restauro do solo ao seu 
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estado inicial efetuado no fim da fase de construção, permite o retorno das áreas afetadas pela 
construção e montagem de infraestruturas ao uso previsto das áreas de RAN. 

 Povoamentos florestais percorridos por incêndios – em áreas classificadas nos planos de ordenamento 
como solos rústicos, o regime estabelece pelo prazo de 10 anos a proibição de obras de construção de 
quaisquer edificações, que podem ser levantadas perante o despacho conjunto dos Ministros da sua 
tutela (Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território e do Ministro da Agricultura, do 
Desenvolvimento Rural e das Pescas), a pedido dos interessados ou da câmara, durante o prazo de um 
ano após a data de ocorrência do incêndio, ou em caso das ações serem consideradas de interesse público 
ou empreendimento com interesse geral relevante. À exceção do ZA02, todos os outros aerogeradores, 
estaleiro e subestação intersetam áreas ardidas, pelo que as ações de implantação dos mesmos geram 
impacte negativo, direto, certo, temporário, isolado, de baixa magnitude, parcialmente reversível, 
parcialmente mitigável e pouco significativo após o despacho. 

Parece ser inevitável a colocação de apoios, no corredor A e no corredor A2, em áreas ardidas perante a 
sua localização, pelo que o impacte se classifica também como muito significativo, com a possibilidade de 
ser reduzido depois do despacho / parecer favorável. 

A projeção da linha inclui a criação da faixa de servidão / segurança à linha, o que para efeitos de combate 
aos incêndios é positivo, conforme será avaliado na fase de exploração.~ 

 Reserva Ecológica Nacional REN – a área em estudo interseta diferentes tipologias de áreas de REN. Não 
é indicada a área ocupada pelos apoios das diferentes linhas de média e alta tensão por ainda não estar 
definido o seu traçado. 

O parque eólico interfere com “Áreas de Elevado Risco de Erosão Hídrica do Solo” em 65,54 ha e em 
“Áreas estratégicas de Infiltração e de Proteção e Recarga de Aquíferos” 7,96 ha, no entanto a afetação 
pelos elementos do projeto é muito reduzida, podendo também haver interferência dos elementos do 
projeto com “Cursos de Água e respetivos Leitos e Margens”. O corredor da linha elétrica de alta tensão, 
além das tipologias identificadas na área do parque, abrange também “Albufeiras” que contribuem para 
a conectividade e coerência ecológica da REN, bem como os respetivos leitos, margens e faixas de 
proteção associada à Albufeira de Águas Públicas do Torrão. Na fase de construção, a ocupação e 
disrupção destas áreas não se limita apenas ao local de implantação das infraestruturas, mas também das 
ações relativas à desmatação, escavação e movimentações de terra, que poderão impactar os objetivos 
previstos no regime que constitui estas áreas. 

No corredor da linha de alta tensão a tipologia que possa ser mais afetada será “Áreas de Elevado Risco 
de Erosão Hídrica do Solo” por se localizar principalmente no corredor A e na futura localização da 
Subestação de Carlinga B. No caso das alternativas A1 e A2, a última apresenta maiores áreas de REN 
transversais a todo o corredor pelo que será previsível a colocação de apoios nessas áreas. 

Segundo o Regime Jurídico da REN, na sua redação atual, nas áreas mais afetadas da área de estudo (Áreas 
de Elevado Risco de Erosão Hídrica do solo e Áreas Estratégicas de Infiltração e de Proteção e Recarga de 
Aquíferos) o Regime Jurídico da REN prevê como uso compatível (alíneas f) e i) do grupo II do Anexo II do 
Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, embora sujeitas a comunicação prévia, mas sem requisitos 
específicos pela Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro, respetivamente a produção e distribuição de 
eletricidade a partir de fontes de energia renováveis e as redes elétricas de alta e média tensão, pelo que 
as ações destinadas à implantação dos apoios e do parque eólico geram impactes negativos, diretos, 
certos, permanentes, isolados, irreversíveis, mitigáveis, de baixa magnitude, assumindo-se como 
significativos. 

Para a constituição das redes subterrâneas elétricas no parque eólico, o RJREN prevê a compatibilidade, 
(alíneas m) do grupo II do Anexo II do Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, embora sujeito a 
comunicação prévia para a tipologia Áreas de Elevado Risco de Erosão Hídrica do Solo, se cumpridos os 
requisitos específicos pela Portaria n.º 419/2012,de 20 de dezembro (garantida a reposição das camadas 
de solo removidas e assegurado o adequado tratamento paisagístico), pelo que as ações destinadas à 
implantação da rede subterrânea como as movimentações de terra geram impactes negativos, diretos, 
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certos, permanentes, isolados, irreversíveis, mitigáveis, de baixa magnitude, assumindo-se como 
significativos. 

Quanto às áreas de Albufeiras e Cursos de água e respetivos leitos e margens, que atravessam todo o 
corredor da linha elétrica e no corredor da LMT do parque, segundo o Regime Jurídico da REN a construção 
de infraestruturas correspondentes a redes elétricas aéreas de alta e média tensão, excluindo subestações 
é interdita, pelo que neste caso o possível impacte afigura-se negativo, direto, certo, permanente, isolado, 
irreversíveis, mitigáveis, de magnitude baixa/média, assumindo-se como muito significativo. Como ambos 
os traçados ainda não se encontram projetados, através da medida de minimização apresentada, o 
impacte deverá assumir-se pouco significativo ou até insignificante, já que não deverão ser colocados 
apoios nestas áreas. 

Para as ações do projeto como as pequenas beneficiações de vias e de caminhos existentes (sem novas 
impermeabilizações) ou o melhoramento, alargamento de plataformas e de faixas de rodagem e 
pequenas correções de traçado, para qualquer uma das tipologias de REN apresentadas, encontram-se 
isentas de comunicação prévia, à exceção do Leito da Albufeira que é interdito. Pelo que neste caso o 
impacte assume-se de magnitude baixa / média, mas pouco significativo. 

Na área do Parque Eólico, além da beneficiação e alargamento dos acessos existentes, perspetiva-se a 
abertura de novos acessos abrange a tipologia de REN numa área bastante reduzida quando comparado 
com o acesso a beneficiar. Embora a criação de novos acessos em áreas de REN não esteja previsto no 
Decreto-Lei n.º 124/2019, atendendo que a zona de implantação do parque é na sua totalidade 
pertencente ao setor florestal, poderá considerar-se que apesar do projeto em si não ser considerado “de 
apoio ao setor florestal”, o facto de as características dos acessos serem as mesmas e por indiretamente 
beneficiar o setor florestal, estes podem ser considerados compatíveis com os objetivos da REN, estando 
sujeitos a comunicação prévia para as tipologias afetadas (Áreas Estratégicas de Infiltração e de Proteção 
e Recarga de Aquíferos). O impacte classifica-se como negativo, direto, certo, permanente, isolado, 
irreversível, mitigável, de magnitude baixa / média pela abrangência, assumindo-se como significativo, 
sendo que o nível de significância é reduzido através da aplicação das medidas de minimização 
apresentadas 

Foram definidas medidas de minimização com vista a garantir a manutenção das funções associadas às 
tipologias de REN intercetadas, sendo os impactes residuais resultantes pouco significativos. 

O restauro do território ao seu estado inicial, efetuado no fim da fase de construção, permite o retorno 
das áreas afetadas pela construção e montagem de infraestruturas aos objetivos previstos da REN. 

 Infraestruturas de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais – foram identificadas apenas 
na área de estudo do Parque Eólico. Nesta fase do projeto não foi possível avaliar com rigor a localização 
destas infraestruturas face à localização do projeto, pelo que em projeto de execução deverão ser 
contactadas as entidades responsáveis pela sua gestão e as normas aplicáveis do regulamento de Baião. 

 Infraestruturas da Rede Rodoviária – embora não se disponha de traçado da linha elétrica de alta tensão 
nem da linha de média tensão, considera-se que não será suscetível de ocorrerem impactes desde que se 
respeite as zonas de servidão Non-Aedificandi. 

 Vértice Geodésico – identificado (Castelo 2) na proximidade de ZA01, com parecer favorável da entidade 
responsável, uma vez que é respeitada a zona de proteção do marco, bem como as suas visibilidades, não 
constituindo impedimento para as atividades geodésicas desenvolvidas pela DGT, pelo que não é 
suscetível de ocorrerem impactes. 

Fase de Exploração 

Subsistirão os impactes permanentes já identificados na fase de construção e as classes de espaço afetadas 
de forma negativa durante a fase de construção, continuarão a ser afetadas mesmo após a conclusão dos 
trabalhos de construção. Considera-se, assim, que os impactes previstos continuarão a ser negativos, de 
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reduzida magnitude, de um modo geral pouco significativos, diretos, permanentes, certos, com influência 
local e irreversíveis, caso sejam aplicadas as medidas de minimização preconizadas no EIA. 

Nesta fase ocorrem os impactes positivos relativos à concretização dos objetivos e das orientações 
estratégicas constantes dos instrumentos de nível nacional. O projeto vai ao encontro dos eixos estratégicos 
definidos no âmbito do PNPOT, relativamente à produção de energia renovável, pelo que o impacte avalia-
se como positivo, direto, certo, permanente, abrangente, de magnitude média tendo em conta a capacidade 
de produção de energia renovável, assumindo-se como significativo. 

Condicionantes: Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública 

As ações previstas nesta fase dizem respeito a áreas já intervencionadas na fase de construção, pelo que os 
impactes verificados são os que advém da ocupação das áreas regulamentares anteriormente referidas, 
dizendo agora respeito apenas às infraestruturas consolidadas. 

 Zonas classificadas como RAN – as áreas ocupadas pelas infraestruturas traduzem-se num impacte 
negativo, direto, certo, isolado, de baixa magnitude, parcialmente reversível e significativo. 

 Zonas classificadas como REN – as áreas ocupadas pelas infraestruturas traduzem-se num impacte 
negativo, direto, permanente, certo, isolado, de magnitude média, parcialmente reversível, parcialmente 
mitigável e significativo. 

Na implantação da linha elétrica na tipologia de leitos e margens de cursos de água, o impacte poderá ser 
muito significativo, no entanto, como referido na fase de construção, é expectável que o mesmo nem sequer 
exista, uma vez que será evitada a colocação de apoios de linha elétrica nestas áreas. 

Impactes Cumulativos 

Incluem a existência de outros parques eólicos e linhas elétricas associadas. Num raio de 10 km, ao redor do 
Parque Eólico de Zapa, foram identificados os seguintes Parques: Abogalheira, Ferreiros, Tendais, Cinfães e 
Arada/Montemuro – Sub-Parque Miradouro, este último em licenciamento e os restantes já licenciados. Os 
parques identificados localizam-se praticamente todos a Sul de Zapa, à exceção do Parque Eólico Abogalheira 
que se localiza mais a Norte. 

Contribuem, no seu conjunto, para o aumento da produção de energia renovável com origem na fonte eólica, 
contribuindo positivamente para a estratégia de adaptação às alterações climáticas. Trata-se, portanto, de 
um impacte cumulativo de magnitude elevada e muito significativo. 

A criação de acessos e de faixas de gestão de combustível resulta na criação de melhores condições para a 
prevenção e combate de fogos florestais, em áreas tipicamente de elevada perigosidade e de elevado risco 
de incêndio. A correta manutenção destas faixas e dos acessos sugere um impacte positivo, de magnitude 
elevada e significativo ao nível dos concelhos e da região. 

Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

Sobre as áreas de RAN e de REN que intersetem, e segundo a fase em que se encontrem, terão 
cumulativamente os impactes deste projeto, descritos acima. 

Análise Comparativa dos Corredores 

Ambas as alternativas intersetam os mesmos planos de ordenamento, sendo o Plano Diretor Municipal o 
elemento diferenciador entre as duas soluções, quer pelas categorias de espaço analisadas quer pelas 
normas presentes no regulamento. Não tanto pelas categorias de espaço presentes no município de Marco 
de Canaveses, mas pelas categorias intersetadas em Penafiel: 

 Corredor A1: Interfere com mais áreas de categorias associadas à classe de solo urbano (urbanizado e de 
urbanização programada), que da análise ao regulamento não existem incompatibilidades diretas com o 
projeto, pelo que que o impacte seria de baixa magnitude e pouco significativo. Também interseta áreas 
referentes à Estrutura Ecológica Urbana que, segundo o regulamento do PDM, prevê a admissão de obras 
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afetas à fruição destes espaços, mas refere que deve ser privilegiado a salvaguarda e proteção das 
componentes da estrutura, pelo que o impacte de afetação da categoria de espaço classifica-se como 
negativo, direto, certo, permanente, isolado, de baixa magnitude, irreversível, não mitigável, assumindo-
se significativo. Quanto à categoria de “espaços agrícolas”, a subcategoria mais expressiva é a das “áreas 
agrícolas protegidas”, que em parte são coincidentes com áreas de RAN pelo que se encontram sujeitas 
ao regime desta, pelo que o impacte é negativo, direto, certo, permanente, isolado, de baixa magnitude, 
irreversível, não mitigável, assumindo-se significativo. Não obstante as categorias identificadas, é também 
delimitado nas Plantas duas UOPG com intensão de constituírem planos de pormenor. Ao nível do 
Património identificado nas Plantas de Ordenamento (“Áreas de Património Arqueológico” e respetiva 
“Áreas de proteção e enquadramento ao património”), foi igualmente verificado que o corredor A1 
abrange mais património inventariado e ainda a ZEP da Igreja de Aragão (Monumento Classificado) 
embora numa área bastante reduzida, estando sujeito a parecer das entidades competentes da autarquia 
e da DGPC territorialmente competente, pelo que o impacte assumiu-se muito significativo, havendo a 
necessidade de evitar esta afetação e obter as autorizações necessárias, de acordo com o definido no 
Projeto de Execução. 

 Corredor A2: Também interseta áreas pertencentes à classe de solo urbano, mas de forma menos 
expressiva que no corredor A1, intersetando apenas “Áreas predominantemente habitacionais”. O 
corredor em causa interseta maioritariamente a categoria de espaços florestais de proteção e de 
produção, sendo que, para ambas, o regulamento não prevê incompatibilidade direta com o projeto, pelo 
que o impacte sobre estas assume-se pouco significativo, de magnitude baixa / média. Além dos espaços 
florestais, ocorre também “espaços agrícolas protegidos”, mas com menor expressividade que em A1, e 
“espaços agrícolas complementares”, que segundo o regulamento admitem outras infraestruturas. 

Assim, atendendo à análise realizada, a solução mais viável em termos de ordenamento é a A + A2. 

Condicionantes 

Quanto a servidões e restrições públicas, é possível verificar que ambas as soluções intersetam as mesmas 
condicionantes, à exceção dos bens imóveis classificados que ocorre apenas no corredor A1 como referido 
anteriormente, verificando-se ainda que as condicionantes diferenciadoras dizem respeito à RAN e à REN 
pela sua possível afetação em termos de área e das normas diretamente aplicáveis a estas. 

Ao nível da RAN, os corredores A1 e A2 intersetam áreas de RAN 147,79 ha e 133,24 ha, respetivamente, 
pelo que ocorre maior afetação nos corredores A+A1 do que A+A2, pelo que a solução mais viável será a 
A+A2. 

Em relação à REN ambas as soluções intersetam as tipologias referentes a Áreas de Elevado Risco de Erosão 
Hídrica do Solo (AEREHS), Áreas Estratégicas de Infiltração e de Proteção e Recarga de Aquíferos (AEIPRA), 
Albufeiras e Faixa de Proteção e Cursos de Água e respetivos Leitos e Margens (CALM), sendo que A + A2 
afeta praticamente o dobro de áreas REN do que a outra solução proposta, apesar do corredor A2 ser mais 
extenso (2 km) do que A1. Ainda assim, os impactes podem ser reduzidos com a colocação dos apoios fora 
destas áreas. 

Para as duas tipologias mais afetadas, o uso é compatível com o RJREN, embora sujeito a comunicação prévia 
para redes elétricas de alta e média tensão, pelo que o impacte sobre estas áreas afigurou-se significativo, 
de diferente magnitude consoante a alternativa escolhida. 

Em áreas das tipologias Albufeiras e Faixa de Proteção e Cursos de Água e respetivos Leitos e Margens 
(CALM), o Regime Jurídico da REN prevê a construção de infraestruturas correspondentes a redes elétricas 
aéreas de alta e média tensão, excluindo subestações, pelo que o possível impacte seria negativo, assumindo-
se como muito significativo. Como o traçado ainda não se encontra projetado, através da medida de 
minimização apresentada, o impacte deverá assumir-se pouco significativo ou até insignificante, já que não 
deverão ser colocados apoios nestas áreas. 

Relativamente à REN, apesar da solução A + A2 intersetar mais áreas, os impactes podem ser reduzidos 
atendendo às medidas de mitigação. 
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4.10.2 Síntese 

Relativamente aos instrumentos de gestão do território (IGT) em vigor, verifica-se não existir 
incompatibilidade do projeto com os Planos Diretor Municipal de Baião, Penafiel e Marco de Canavezes. 

No que respeita aos IGT de âmbito nacional e regional, o projeto é compatível com os mesmos. 

Ao nível das condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública, verifica-se que o projeto interfere 
com solos de Reserva Ecológica Nacional (REN) e de Reserva Agrícola Nacional (RAN), estando assim sujeito 
ao cumprimento dos respetivos regimes jurídicos. 

4.11 PARECERES EXTERNOS 

No âmbito da consulta às entidades externas à Comissão de Avaliação, prevista no n.º 11 do artigo 14.º do 
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação, como referido foi solicitada pronúncia 
ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, e também à Associação de Municípios do Baixo 
Tâmega, tendo em consideração a área abrangida pela implantação do Parque Eólico de Zapa. 

No entanto, até à data de fecho do presente parecer, a Associação de Municípios do Baixo Tâmega não 
enviou o respetivo parecer. Relativamente ao parecer do ICNF, o mesmo foi integrado no capítulo Sistemas 
Ecológicos uma vez que aborda apenas esse fator ambiental. 

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 durante 30 dias úteis, de 15 de dezembro a 25 de janeiro de 2022. 

Durante este período foram recebidas quatro exposições provenientes de REN – Redes Energéticas Nacionais 
e de três cidadãos a título individual.  

A REN informa que não se encontram previstas novas infraestruturas na área de estudo do projeto. 

Dos cidadãos que a título individual se pronunciaram,  

Armando João Fonseca da Silva Fragoso manifesta uma posição favorável ao projeto pois entende que a 
produção deste tipo de energia contribui para atingir as novas metas do Acordo de Paris, que visam a redução 
das emissões de gases com efeito de estufa, ao mesmo tempo que também contribui para a redução da 
dependência nacional da produção de energia, através de combustíveis fósseis. 

Emanuel Arnaldo Sardo Fidalgo adverte, no seu contributo, para o facto de a localização prevista para a 
implantação dos aerogeradores ZA03 e ZA04 (planalto superior do Monte da Senhora do Loureiro) coincidir 
com a área do concelho de Baião que, pelas características a seguir mencionadas, constitui a melhor área 
para o aproveitamento e dinamização de atividades aeronáuticas: altitude média de 550 m, mais favorável à 
operação aérea que em planaltos de maior altitude (Aboboreira - 950m); menor condicionalismo pela 
exposição às brisas de montanha (ventos erráticos/turbilhões); boa exposição aos ventos predominantes 
favoráveis à descolagem e aterragem; menor constrangimentos pelos nevoeiros de vale ou de montanha; 
distância razoável a aglomerados urbanos.  

Reforça, ainda, que este planalto de orientação Norte-Sul permite acomodar uma pista com 1 000 a 1 500 m 
com orientação NNE-SSW além de que é espectável o aumento de tráfego aéreo em Baião por via da 
instalação do Comando Sub-Regional de Proteção Civil do Tâmega e Sousa, que poderá no futuro ter 
associado meios aéreos de asa fixa e/ou rotativa que, associado a um aeródromo traria mais-valias para o 
território. 

Miguel Afonso considera que Portugal deverá apresentar propostas de implantação de energia nuclear como 
forma de atingir a necessária independência energética do país. 
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6. CONCLUSÕES 

O Parque Eólico de Zapa abrange os concelhos de Baião (freguesia de Grilo, de Gove, e união das freguesias 
de Ancede e Ribadouro), Marco de Canaveses (freguesia de Soalhões, de Avessadas e Rosém, de Marco, de 
Paredes de Viadores e Manhuncelos, e de Vila boa de Quires e Maureles) e de Penafiel (freguesia de Abragão, 
de Luzim e Vila Cova).  

No que concerne a áreas sensíveis, a área de estudo do projeto não se sobrepõe a nenhuma área integrada 
no Sistema Nacional de Áreas Classificadas, estruturado pelo Decreto-Lei n.º142/2008, de 24 de julho, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º242/2015, de 15 de outubro ou outras áreas de relevância 
ecológica. Contudo, e pese embora ainda não se trate de uma área classificada, importa referir que o projeto 
interseta a “área envolvente” da “Paisagem Protegida Regional da Serras da Aboboreira”. 

No que respeita a outros projetos da mesma tipologia na envolvente, identificam-se cinco parques eólicos 
existentes (Abogalheira, Tendais, Arada/Montemuro, Ferreiros, Cinfães) num raio de 10 km. 

O projeto do Parque Eólico de ZAPA consiste na instalação de seis aerogeradores divididos por três núcleos 
de dois, ligados entre si por uma linha elétrica aérea, a 30 kV. Os aerogeradores a implantar são de 5,8 MW 
de potência unitária, o que implica uma potência instalada de 34,8 MW, com os quais se estima produzir 
cerca de 70,6 GWh/ano. 

A energia elétrica produzida pelo parque Eólico de Zapa será conduzida através da rede de média tensão 
interna do parque, a 30 kV (subterrânea e aérea) até à subestação elevadora 30kV/60kV do parque eólico, 
que por sua vez interligará com a subestação do Parque Eólico Carlinga – Subparque Carlinga B (a construir) 
através de uma linha elétrica aérea, a 60 kV, com uma extensão aproximada de 17,5 km.  

Fazem assim parte do projeto em análise as seguintes infraestruturas: seis aerogeradores e respetivas 
plataformas, rede elétrica interna, a 30 kV (subterrânea e aérea), edifício de comando e subestação, acessos, 
linha elétrica aérea, a 60 kV. 

No âmbito da avaliação desenvolvida e dadas as características e dimensão do projeto e do seu local de 
implantação considera-se como fatores ambientais relevantes os Sistemas ecológicos, a Paisagem, o 
Património cultural e a Socioeconomia. 

 Os Sistemas ecológicos, apesar do projeto não afetar áreas sensíveis do ponto de vista da conservação da 
natureza, esta tipologia de projeto é especialmente impactante para a avifauna, quirópteros e para o 
lobo-ibérico quando afeta o seu espaço territorial.  

 A Paisagem, pela afetação da zona “tampão” da área proposta a classificação de “Paisagem Protegida de 
Âmbito Regional da Serra da Aboboreira”, e pela presença de áreas com qualidade visual elevada (33% da 
área de estudo) e muito elevada (cerca de 16% da área de estudo). 

 O Património cultural, dado que a área de implantação do projeto insere-se num território com grande 
sensibilidade patrimonial, sendo conhecidas diversas ocorrências de interesse cultural identificadas na 
zona envolvente ao projeto, nomeadamente sítios classificados como imóvel de interesse público e 
monumento Nacional. 

 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. 

Para os Sistemas ecológicos, na fase de construção, preveem-se impactes resultantes das atividades que 
provocam a perda de habitat e o aumento da perturbação. O impacte da destruição de espécimes florísticos 
pode caracterizar-se como negativo, direto e permanente. É um impacte de média magnitude, em virtude da 
dimensão da área afetada, mas pouco significativo em termos conservacionistas, já que as espécies afetadas 
são maioritariamente de baixo valor ecológico. Mesmo no caso das espécies RELAPE identificadas, trata-se 
de um impacte pouco significativo, dado o número reduzido de indivíduos afetados. Face ao reduzido valor 
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conservacionista dos biótopos em presença, os impactes negativos na fase de construção podem considerar-
se pouco significativos. 

Na fase de exploração, os principais impactes negativos que podem ocorrer dizem respeito ao risco de colisão 
de aves e morcegos com os aerogeradores e ao possível abandono das imediações da área do projeto por 
espécies mais sensíveis, em virtude do efeito provocado pelo funcionamento dos aerogeradores. 

Para este projeto, os grupos de aves com maior probabilidade de serem afetados são as aves de rapina e 
corvídeos e os passeriformes em migração. No caso do primeiro grupo, a altura média do voo é coincidente 
com a das pás rotativas, enquanto as aves migradoras desconhecem a localização dos aerogeradores, o que 
potencia a colisão. A ocorrência de mortalidade de aves e morcegos é um impacte muito provável de ocorrer, 
sendo mais relevante no caso de espécies com interesse conservacionista. Considera-se que o risco de colisão 
sobre a avifauna é negativo, e pouco a medianamente significativo. Por conseguinte, o impacte poderá ser 
minimizado com aplicação de medidas que tornem os aerogeradores e as linhas mais detetáveis para as aves, 
e promovendo o funcionamento com velocidades de vento em presença das quais a atividade dos 
quirópteros é bastante reduzida. 

Ao nível da Paisagem, os impactes mais significativos, decorrem fundamentalmente do carácter visual 
intrusivo e permanente que as várias componentes do projeto assumem na paisagem na fase de exploração. 

No que se refere à projeção do impacte visual sobre áreas que revelam maior qualidade cénica – Áreas de 
Qualidade Visual “Elevada” e “Muito Elevada” verifica-se que, para além de todos os aerogeradores - com 
exceção do ZA01 - se situarem fisicamente em áreas de qualidade visual elevada e sempre adjacentes a áreas 
de “Muito Elevada”, afetam a integridade visual de vastas áreas que integram as referidas classes, 
traduzindo-se num impacte de elevada magnitude que com a sua presença permanente origina impactes 
visuais significativos a muito significativos.  

No que se refere em concreto à área que integra a proposta de classificação como “Paisagem Protegida de 
Âmbito Regional da Serra da Aboboreira”, sobretudo a área nuclear, caracteriza-se por apresentar 
expressivas áreas que integram a classe de qualidade visual “Muito Elevada”. 

Como caraterísticas mais danosas para a paisagem assinala-se a “coroa” de povoações na envolvente de cada 
núcleo de aerogeradores; a afetação física – por parte de todos os aerogeradores propostos, com exceção 
do ZA02 – de áreas de qualidade visual “elevada”; a afetação visual de áreas de qualidade visual “elevada” e 
“muito elevada” - nomeadamente nos vales dos rios Douro e Ovil e na Serra da Aboboreira – que 
fragmentarão a leitura do mosaico de paisagem e a sua qualidade cénica. Acresce ainda a fraca pressão de 
elementos dissonantes e a existência de valores naturais e patrimoniais na proximidade que atestam a 
qualidade turística da região, nomeadamente com proposta de criação da Paisagem Protegida da Serra da 
Aboboreira e a já existente Rota do Românico. 

Assim, considera-se que ao nível da Paisagem, o projeto introduzirá um fator de grande desvalorização de 
uma paisagem com qualidade visual elevada e muito elevada, pelo que se considera os impactes negativos, 
significativos a muito significativos. 

No Património cultural, verifica-se que a área de implantação do projeto insere-se num território com 
elevada sensibilidade patrimonial, atestada pela existência de testemunhos de ocupação antrópica antiga 
(Pré-história recente / Romano / Idade Média / Idade Moderna), localizados na área de enquadramento e de 
incidência do projeto, cujas estruturas, de difícil identificação, são muitas vezes só percetíveis na fase de 
desmatação e de reprospeção.   

Da avaliação efetuada, considera-se que a implantação do projeto – em particular dos aerogeradores ZA05 
e ZA06 – causará uma intrusão visual sobre a Área de Potencial Arqueológico de Lavra (Oc. 35) definida no 
PDM de Marco de Canaveses (inclui o conjunto Megalítico das Mamoas da Lavra e de Chã de Carvalhal (Oc. 
29, 30, 31, 32, 33, e 34) existentes na área de incidência do projeto. 

Quanto à fase de exploração, são previsíveis impactes sobre as ocorrências localizadas nas proximidades dos 
acessos, resultantes do aumento de tráfego e, também, da limpeza/corte de vegetação das faixas de 
proteção de incêndios da linha elétrica, a 60 kV e dos aerogeradores. 
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Assim, ao nível do Património cultural, o projeto irá implicar durante a fase de construção e exploração um 
conjunto de ações passíveis de gerar impactes negativos, diretos e irreversíveis sobre ocorrências de 
interesse cultural, particularmente sobre vestígios arqueológicos conhecidos e inéditos.  

Contudo, no que se refere aos impactes negativos identificados, verificou-se que os mesmos poderão ser 
minimizados com a implementação de medidas de minimização, com exceção dos impactes identificados no 
fator ambiental paisagem, em que se destacam os impactes negativos muito significativos. 

Por outro lado, verificam-se impactes positivos significativos a nível nacional e local. A nível nacional 
considera-se a contribuição do projeto para a diversificação das fontes energéticas do país. A instalação de 
34,8 MW, com apenas seis aerogeradores, que se irão traduzir em uma produção de energia elétrica de cerca 
de 70,6 GWh/ano, irá contribuir 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 regional e local, o aumento das fontes de 
rendimento municipais, irá gerar um impacte positivo já que a exploração fornecerá um rendimento fixo em 
benefício dos municípios. Estes impactes positivos podem ser considerados significativos ou muito 
significativos. 

Foram também analisados os fatores ambientais Geologia e geomorfologia, Recursos hídricos, Solos e 
ocupação do solo e Ambiente sonoro, embora estes tenham assumido menor relevância no âmbito da 
avaliação desenvolvida. 

Relativamente ao ordenamento do território, verifica-se que o projeto é compatível com os Planos Diretor 
Municipal de Baião, Penafiel e Marco de Canavezes. No que respeita aos instrumentos de gestão do território 
de âmbito nacional e regional, o projeto também é compatível com os mesmos. Ao nível das condicionantes, 
servidões e restrições de utilidade pública, verifica-se que o projeto interfere com solos de Reserva Ecológica 
Nacional (REN) e de Reserva Agrícola Nacional (RAN), estando assim sujeito ao cumprimento dos respetivos 
regimes jurídicos. 

De acordo com a análise de comparação de alternativas da linha elétrica, a 60 kV, na maior parte dos fatores 
ambientais (recursos hídricos, património cultural, paisagem, ordenamento do território, socioeconomia) o 
corredor alternativo A2 apresenta-se como o menos desfavorável, apesar do corredor alternativo A1 
apresentar uma menor extensão. Os principais aspetos que tidos em consideração são os seguintes: 

– Interseção de menor número de cursos de água e de captações subterrâneas; 

– Maior afastamento dos aglomerados populacionais e zonas de vale, mais propensas a ocorrer 
vestígios de interesse arqueológico, tendo em consideração as limitações de conhecimento nesta 
fase de projeto; 

– Impacte visual negativo de menor magnitude; 

– Atravessamento de uma área menor de vinha e de um tecido edificado, afetando assim um menor 
número de pessoas; 

– Menor afetação de classe de solo urbano e de espaços agrícolas protegidos. 

No que se refere à avaliação do fator ambiental paisagem, o parecer emitido pelo Centro de Ecologia Aplicada 
Prof. Baeta Neves (CEABN), entidade que integra a Comissão de Avaliação (CA), é desfavorável ao projeto. 
Não obstante se reconhecer que se está em presença de uma paisagem com uma qualidade visual elevada e 
muito elevada, na ponderação dos impactes negativos e positivos do projeto, a comissão de avaliação (com 
exceção dos representantes do CEABN) considera que os impactes negativos nos restantes fatores 
ambientais, são na sua maioria passiveis de minimização, e que assim, os impactes positivos do projeto se 
sobrepõem aos negativos, essencialmente tendo em consideração a dimensão do parque eólico (apenas seis 
aerogeradores), mas que se traduzem em 34,8 MW instalados, com os quais se prevê uma produção de 
energia elétrica de cerca de 70,6 GWh/ano.  

Assim, face aos impactes positivos identificados e tendo em consideração que os impactes negativos acima 
referidos podem ser na sua generalidade suscetíveis de minimização, a Comissão de Avaliação propõe a 
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emissão de parecer favorável ao estudo prévio do Parque Eólico de Zapa condicionado ao cumprimento dos 
termos e condições impostas no presente documento. 

De referir que os técnicos nomeados pelo Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves (CEABN) para 
integrar a comissão de avaliação e responsáveis pelo fator ambiental paisagem apresentaram uma 
declaração de voto por não concordarem com as conclusões e sentido do presente parecer da comissão de 
avaliação. 

ELEMENTOS A APRESENTAR 

Além de todos os dados e informações necessários à verificação do cumprimento das exigências da decisão 
sobre o projeto, o Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) deve ainda 
apresentar os seguintes os elementos: 

1. Layout final do parque eólico e de todas as infraestruturas do projeto, incluindo as linhas elétricas 
aéreas, a 30kV e a 60 kV, tendo em conta as medidas de minimização constantes neste documento. 

2. Informação geográfica do projeto em formato vetorial (por exemplo ESRI shapefile), designadamente 
com todas as componentes do projeto e os elementos patrimoniais inventariados. 

3. Plano de acessos, que inclua os acessos novos e os existentes a beneficiar. Na sua definição, devem 
privilegiar os acessos/caminhos existentes (ou de áreas intervencionadas no âmbito de outras obras) 
em detrimento da abertura de novos acessos. Esta informação deve ser acompanhada de uma análise 
de impactes. 

4. Parecer da Associação de Municípios do Baixo Tâmega sobre o layout final do parque eólico e linhas 
elétricas aéreas. 

5. Inventário hidrogeológico com o reconhecimento in-situ das captações existentes na área em do 
projeto. Este inventário deverá complementar a informação apresentada no EIA, que assentou na 
informação cedida pela APA/ARH-N e deverá ter um especial enfoque sobre as áreas de escavação, por 
forma a evitar a afetação de captações existentes e das respetivas tubagens de transporte. 

6. Modelo e principais características dos aerogeradores, incluindo o tipo de luminária presente na torre 
do aerogerador. 

7. Estudo geológico e geotécnico, na área do parque eólico, nomeadamente nos locais de fundações dos 
aerogeradores, plataformas e subestação. 

8. Perfis transversais e longitudinais dos taludes de escavação/aterro para as diferentes plataformas 
devendo ser consideradas pendentes não superiores a 1/3 (V/H), na construção/reabilitação de acessos 
e na plataforma.  

9. Proposta de Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Vegetais Invasoras (PGCEEVI) de acordo 
com os exemplares encontrados, até à data de apresentação do RECAPE. A proposta deve prever:  

– A metodologia adequada a cada espécie em presença; 

– Controlo físico como opção principal em detrimento do químico; 

– O corte fora da fase de produção de semente;  

– Separação dos resíduos do corte do restante material vegetal e o seu adequado acondicionamento, 
sobretudo do efeito de ventos; 

– A estilhagem e o espalhamento desta não podem ser considerados como ações a desenvolver; 

– No transporte deste material, a destino final adequado, deve ser assegurado o não risco de 
propagação das espécies em causa, pelo que devem ser tomadas as medidas de acondicionamento 
adequadas a cada espécie em causa; 

– Orientações para o tratamento/destino final dos solos contaminados por propágulos/sementes. 
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10. Relocalização dos elementos patrimoniais - Oc. 29 (mamoa), 30 (mamoa), 31 (mamoa), 32 (mamoa), 34 
(povoado), e 55 e 56 (lagar e cruciforme). Relativamente à Oc. 29, Oc. 30 e Oc. 33, Oc. 55 e Oc. 56, os 
trabalhos devem ter início com a desmatação controlada por acompanhamento arqueológico da área 
previsível de localização dos arqueossítios, seguida de prospeção arqueológica sistemática do terreno 
desprovido de vegetação, tendo em vista avaliar o potencial científico dos arqueossítios e a delimitação 
do respetivo perímetro. 

11. Simulação visual das distintas componentes do projeto – aerogerador ZA05, ZA06 e acesso – sobre a 
área de Potencial Arqueológico de Lavra (Oc. 35), incluindo os elementos patrimoniais n.ºs 29, 30, 31, 
32, 33, 34 (a partir do ponto de localização de cada uma das ocorrências e sobre vistas obtidas de pontos 
estratégicos com o pior cenário e com a situação real do uso do solo atual) e proceder à análise crítica 
dos impactes visuais do projeto sobre o conjunto megalítico. 

12. Na impossibilidade do ajuste do projeto relativamente às ocorrências Oc. 70 e 71 efetuar a 
representação topográfica, gráfica, fotográfica, incluindo fotogrametria de aparelhos construtivos, e 
elaboração de memória descritiva destas ocorrências de interesse cultural que possam ser destruídas 
em consequência da execução obra ou sofrer danos decorrentes da proximidade em relação à frente de 
obra. 

13. Resultados da prospeção arqueológica sistemática das áreas de incidência do projeto das linhas elétricas 
– faixa de 100 m de largura centrados do eixo das linhas projetadas – e de todas a componentes de 
projeto como acessos, áreas de estaleiro, etc. Os resultados obtidos no decurso desta prospeção podem 
determinar a adoção dos necessários ajustes ao projeto e a preconização de medidas de minimização. 
O relatório de Trabalhos Arqueológicos (prospeção) deve ser apresentado no RECAPE, bem como a 
demonstração dos ajustes que os respetivos resultados tiveram no projeto de execução. 

14. Quadro síntese com a distância dos limites exteriores dos elementos patrimoniais relativamente às 
várias componentes do projeto (tendo em conta a implantação do projeto e a real afetação provocada 
pela materialização das várias componentes de obra). 

15. Cartografia do projeto à escala 1:25 000 e 1:5 000, atualizada com a implantação (com a respetiva 
identificação (numeração) da totalidade das ocorrências patrimoniais identificadas e a identificação das 
condições de visibilidade do terreno das áreas prospetadas. Estes elementos patrimoniais devem estar 
individualmente identificados e georreferenciados (em polígono – área de dispersão / concentração dos 
vestígios). 

16. Os trabalhos, ações e estudos devem previamente ser sujeitos à apreciação da Tutela do Património 
cultural com vista à obtenção de aprovação por parte da mesma e devem integrar os elementos a 
apresentar em RECAPE. 

17. Planta de condicionamentos atualizada, incluindo as ocorrências patrimoniais identificadas com a 
respetiva numeração. 

18. Reformulação do Plano Ambiental de Acompanhamento da Obra com a atualização da Planta de 
condicionamentos a qual deve incluir também todas as áreas a salvaguardar.  

19. Cronograma da obra atualizado. 

20. Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI). 

21. Programas de monitorização apresentados no EIA, atualizados, nomeadamente da Flora, Habitats e 
Vegetação, da Avifauna, dos Quirópteros e do Ambiente Sonoro. 

22. Programa de monitorização do Património cultural. 
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MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

As medidas previstas para a fase de projeto devem ser consideradas e integradas no projeto de execução. 
Todas as medidas de minimização dirigidas à fase de construção devem constar no respetivo caderno de 
encargos do projeto.~ 

Fase de Elaboração do Projeto de Execução 

1. Deve ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos, esta deve interditar a instalação de 
estaleiros, acessos à obra e áreas de empréstimo/depósito de inertes em locais a menos de 50 m das 
ocorrências patrimoniais. Sempre que se venham a identificar elementos que justifiquem a sua 
salvaguarda, a planta de condicionamentos deve ser atualizada. 

2. Prever um sistema de drenagem que assegure a manutenção do escoamento natural - passagens 
hidráulicas e/ou valetas. 

3. As valetas de drenagem não devem ser em betão, exceto nas zonas que tecnicamente não seja possível 
e seja devidamente justificado;  

4. Aplicação da técnica just in time ou passagem hidráulica a ZA01 caso se verifique a afetação do curso de 
água pela plataforma do aerogerador. 

5. Sempre que um acesso (a implantar ou a beneficiar) transponha uma linha de drenagem superficial 
assinalada na carta militar 1:25 000 e/ou claramente identificada no terreno, deve ser projetado o seu 
restabelecimento por passagem hidráulica dimensionada para caudal de ponta de cheia com período de 
retorno de 100 anos, sendo necessário solicitar título de utilização de recursos hídricos, 

6. Nos acessos a construir e nas plataformas de montagem não devem ser utilizados materiais 
impermeabilizantes.  

7. A conceção dos novos acessos, dos acessos a beneficiar e das plataformas de montagem deve procurar 
soluções de materiais que reduzam o impacte visual decorrente da utilização de materiais brancos e 
altamente refletores de luz, devendo recorrer-se a materiais que permitam uma coloração/tonalidade 
próxima da envolvente, no mínimo para aplicação à camada de desgaste do acesso. Idêntica 
preocupação deve ser extensível ao piso da envolvente imediata dos aerogeradores, que deve ficar 
reduzida à menor área possível. 

8. A conceção de todos os órgãos de drenagem, caixas de visita ou valetas deve prever o revestimento 
exterior com a pedra local/região. No que se refere à eventual utilização de argamassas, as mesmas 
devem recorrer à utilização de uma pigmentação mais próxima da cor do terreno ou através de utilização 
de cimento branco. 

9. A rede de cabos subterrânea deve ser desenvolvida, preferencialmente, ao longo dos caminhos de 
acesso do parque eólico, devendo, sempre que tal não aconteça, ser devidamente justificado. 

10. Nos caminhos que limitem com muros em pedra posta de granito, a abertura das valas deve ser 
executada de forma a não destruir o património vernacular. 

11. Prever a colocação de balizagem aeronáutica diurna e noturna, para o parque eólico e linhas elétricas, 
de acordo com a Circular Aeronáutica 10/03, de 6 de maio. 

12. Garantir um afastamento de 50 m de todas as componentes/infraestruturas do projeto para todos os 
elementos patrimoniais identificados no EIA e dos que vierem a ser identificados no âmbito da 
prospeção e avaliação arqueológica que será efetuada, compatível com a sua conservação no decurso 
da obra. 

13. Garantir a não afetação das ocorrências Oc. 55, Oc. 56 e Oc. 68. 
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Parque Eólico 

14. Ajustar o posicionamento do aerogerador ZA01 e ZA05 e acessos adjacentes de modo a evitar a afetação 
de afloramentos rochosos. Na inevitabilidade desta afetação, recomenda-se a deslocação dos blocos 
rochosos isolados passíveis de ser movimentados, para uma área adjacente não intervencionada, de 
modo a salvaguardar a integridade visual da paisagem. 

15. Os locais com aspetos de geomorfologia granítica “a várias escalas” que ocorram na área de intervenção 
do projeto, devem ser preservados e evitada a sua destruição por constituírem potencial património 
geológico. 

16. Ajustar o projeto de modo a evitar a afetação física e visual da Oc. 35 - Área de Potencial Arqueológico 
de Lavra e Lavra (Oc. 35), incluindo os elementos patrimoniais n.ºs 29, 30, 31, 32, 33 e 34, 
nomeadamente apresentar uma alternativa ao acesso proposto que passa na Área de Sensibilidade 
Arqueológica e pela relocalização do aerogerador ZA05. 

17. O tipo de iluminação a utilizar sobre a entrada da torre, deve acautelar situações que conduzam a um 
excesso de iluminação artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa. Todo o equipamento a 
utilizar no exterior deve assegurar a existência de difusores de vidro plano e fonte de luz oculta, para 
que o feixe de luz se faça segundo a vertical. 

Linhas Elétricas Aéreas 

18. Na definição do traçado da linha elétrica aérea, a 60 kV, adotar o corredor alternativo A2. 

19. Para a linha elétrica aérea, a 60 kV prever a colocação de dispositivos de sinalização para a avifauna do 
tipo “BFD” (Bird Flight Diverter). 

20. Evitar a colocação de apoios na área potencial de granitos de Alpendorada. 

21. Colocar os apoios da linha elétrica, tanto quanto possível em áreas já artificializadas. 

22. Evitar, sempre que possível a instalação de apoios em solos classificados como Reserva Ecológica 
Nacional, nomeadamente as classificadas como Áreas de Risco de Erosão. 

23. Evitar, sempre que possível a instalação de apoios em solos classificados como Reserva Agrícola Nacional 
(RAN). Em caso de não ser viável, privilegiar a proximidade a acessos existentes e áreas não cultivadas. 

24. Evitar a instalação de apoios a menos de 10 m do leito de linhas de água, tomando como referência as 
linhas identificadas na carta militar. 

25. Evitar zonas inundáveis (identificadas na carta do PDM de Marco de Canaveses e respetivo regulamento 
e a correspondente ao Planos de Gestão dos Riscos de Inundações - PGRI). 

26. Evitar a instalação de apoios a menos de 50 m de qualquer captação de água identificada (seja, furo, 
poço ou mina) ainda que não detenha zona de proteção.  

27. Na zona de proteção da Albufeira (500 m) as mobilizações de solo devem ser realizadas segundo as 
curvas de nível, não deve ser constituído depósitos de terras soltas nas áreas declivosas devendo ter 
dispositivos que evitem o seu arraste. 

28. Não colocar apoios na Zona Reservada da Albufeira, afastar 100 m a partir do NPA da albufeira. 

29. Evitar a afetação pelos apoios das linhas elétricas de áreas de vinha e de áreas agrícolas de grande 
produtividade. 

30. Evitar, sempre que possível, a colocação de apoios nas áreas agrícolas com recurso a rega por pivot e/ou 
colheita mecanizada, de forma a não inviabilizar a sua exploração. No desenvolvimento das linhas em 
áreas agrícolas, privilegiar a colocação de apoios nas extremas, junto a vias ou caminhos. 
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31. Evitar colocar apoios significativamente perto de áreas urbanizáveis, urbanas e habitações devendo 
privilegiar-se a menor afetação possível destas áreas. O mesmo na classe de espaço Aglomerados Rurais 
caso exista povoações. 

Fase de Construção 

Planeamento dos trabalhos, estaleiros e áreas a intervencionar 

32. Deve ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos. Sempre que se venham a identificar 
elementos que justifiquem a sua salvaguarda, a planta de condicionamentos deve ser atualizada. Esta 
deve ser distribuída a todos os intervenientes da obra. 

33. Realizar, antes da desmatação/desflorestação, uma prospeção final das áreas que serão afetadas 
fisicamente – diretamente e indiretamente – para eventual, atualização da cartografia onde tenham 
sido registada a presença de espécies vegetais exóticas invasoras. 

34. No caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo, deve ser dada atenção especial à sua origem, 
para que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam espécies invasoras. 

35. Não utilizar recursos naturais existentes no local de implantação do projeto. Excetua-se o material 
sobrante das escavações necessárias à execução da obra. 

36. A fase de obra deve ser planeada de forma a garantir que os trabalhos são concentrados no tempo, 
especialmente os que causem maior perturbação. 

37. Os trabalhos de limpeza e movimentação geral de terras devem ser programados de forma a minimizar 
o período de tempo em que os solos ficam descobertos e ocorram, preferencialmente, no período seco. 
Caso contrário, devem adotar-se as necessárias providências para o controle dos caudais nas zonas de 
obras, com vista à diminuição da sua capacidade erosiva. 

38. Assegurar o escoamento natural em todas as fases de desenvolvimento da obra. 

39. Na utilização de materiais inertes para enchimento de valas ou camadas dos pavimentos dos acessos, 
deve ser dada atenção especial à sua origem, não devendo ser provenientes em caso algum, de áreas 
ocupadas por plantas exóticas invasoras, para que as mesmas não sejam introduzidas e alterem a 
ecologia local. 

40. Antes de se proceder a qualquer trabalho, incluindo a instalação dos estaleiros, deve ser delimitado o 
perímetro para além do qual não deve haver qualquer perturbação de solos e vegetação. A 
balizagem/sinalização deve ser contínua, manter-se sempre visível e em boas condições durante toda a 
obra, devendo apenas ser retirado findos os trabalhos de movimentação de máquinas e terras em cada 
troço em obra. 

41. Os locais identificados na planta de condicionamentos devem estar devidamente sinalizados e 
delimitados, nos casos que tal se justifique. 

42. Os afloramentos rochosos mais proeminentes e singulares que se situem próximo das áreas de 
intervenção devem ser protegidos através da instalação de sinalização/vedações, a uma distância 
significativa que não permita a ocorrência de qualquer afetação física dos mesmos. 

43. Todos os muros de pedra existentes próximos dos acessos ou de zonas de trabalho e/ou circulação de 
máquinas devem ser balizados a uma distância significativa que não permita a ocorrência de qualquer 
afetação física dos mesmos. Ou seja, as fitas de sinalização não devem ser colocadas sobre os muros em 
questão, mas sim a uma distância, adequada e suficiente, que permita o travar de uma máquina numa 
ação mais descontrolada. 

44. O estaleiro do projeto e as áreas de apoio à obra devem ser localizados em zonas mais aplanadas 
possíveis, de modo a reduzir as movimentações de terras e sempre que possível aproveitar a plataforma 
da futura subestação do parque eólico reduzindo assim a afetação de áreas. Deve ser sempre cumprido 
o disposto na planta de condicionamentos. Não devem ser ocupados os seguintes locais:  
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– Manchas de habitats naturais classificados, nos termos do Anexo B-I do Decreto-lei nº 140/99, na sua 
redação atual, bem como das áreas com ocupação florestal; 

– Áreas de instabilidade de vertentes; 

– Áreas concessionadas para exploração de recursos geológicos ou a menos de 50 m destas; 

– Locais de afloramentos rochosos; 

– Áreas do domínio hídrico (leito e faixa marginal com uma distância de 10 metros para cada lado da 
linha que limita o leito) nem comprometer as naturais condições de drenagem e escoamento); 

– Áreas de leito de cheia;  

– Locais a menos de 200 m de qualquer captação de água identificada (seja, furo, poço ou mina). 

45. O estaleiro do projeto deve ser organizado nas seguintes áreas:  

– Áreas sociais (contentores de apoio às equipas técnicas presentes na obra); 

– Deposição de resíduos: devem ser colocadas duas tipologias de contentores - contentores destinados 
a Resíduos Sólidos Urbanos e equiparados e contentor destinado a resíduos de obra; 

– Armazenamento de materiais poluentes (óleos, lubrificantes, combustíveis): esta zona deve ser 
impermeabilizada e coberta e dimensionada de forma a que, em caso de derrame acidental, não 
ocorra contaminação das áreas adjacentes; 

– Parqueamento de viaturas e equipamentos; 

– Deposição de materiais de construção. 

46. A área do estaleiro não deve ser impermeabilizada, com exceção dos locais de manuseamento e 
armazenamento de substâncias poluentes. 

47. Os afloramentos rochosos na proximidade das áreas intervencionadas devem ser balizados de modo a 
salvaguardá-los das ações/intervenções necessárias à execução da obra. Evidencia-se neste contexto os 
afloramentos na proximidade do aerogerador ZA01, ZA02 e ZA05. 

48. A fase de construção deve restringir-se às áreas estritamente necessárias, devendo proceder-se à 
balizagem prévia das áreas a intervencionar. Para o efeito, devem ser delimitadas as seguintes áreas: 

– Estaleiro: o estaleiro deve ser vedado em toda a sua extensão. 

– Acessos: deve ser delimitada uma faixa de no máximo 2 m para cada lado do limite dos acessos a 
construir. Nas situações em que a vala de cabos acompanha o traçado dos acessos, a faixa a balizar 
será de 2 m, contados a partir do limite exterior da área a intervencionar pela vala. 

– Aerogeradores e plataformas: deve ser limitada uma área máxima de 2 m para cada lado da área a 
ocupar pelas fundações e plataformas. As ações construtivas, a deposição de materiais e a circulação 
de pessoas e maquinaria devem restringir-se às áreas balizadas para o efeito. 

– Locais de depósitos de terras; 

– Outras zonas de armazenamento de materiais e equipamentos que pela sua dimensão não podem 
ser armazenados no estaleiro. 

– Áreas a intervencionar para instalação dos apoios da linha e respetivos acessos. 

49. Promover uma ação de formação/sensibilização dos trabalhadores envolvidos na empreitada, prévia ao 
início da obra, relativamente aos valores patrimoniais em presença e às medidas cautelares 
estabelecidas para os mesmos no decurso de construção. 

50. Informar os trabalhadores e encarregados das possíveis consequências de uma atitude negligente em 
relação às medidas minimizadoras identificadas, através da instrução sobre os procedimentos 
ambientalmente adequados a ter em obra (sensibilização ambiental). 

51. Informar sobre a construção e instalação do projeto as entidades utilizadoras do espaço aéreo na zona 
envolvente do mesmo, nomeadamente a ANEPC – Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, 
e entidades normalmente envolvidas na prevenção e combate a incêndios florestais, bem como as 
entidades com jurisdição na área de implantação do projeto. 
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52. Contactar as entidades responsáveis pelas infraestruturas de abastecimento de água e de saneamento 
de águas residuais de Baião na zona do parque eólico. 

53. Para efeitos de publicação prévia de Avisos à Navegação Aérea, deve ser comunicado à Força Aérea e à 
ANA - Aeroportos de Portugal, S.A. o início da instalação dos aerogeradores, devendo incluir-se nessa 
comunicação todas as exigências que constem nos pareceres emitidos por estas entidades. 

54. Procurar localmente mão-de-obra, matérias-primas e outros bens ou serviços necessários a cada fase 
da obra, quando viável. 

55. As populações mais próximas devem ser informadas acerca das ações de construção e respetiva 
calendarização, divulgando esta informação em locais públicos, nomeadamente nas juntas de freguesia 
e câmaras municipais. 

56. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e atendimento 
de eventuais reclamações, no estaleiro e/ou através de telefone ou endereço de correio eletrónico. 
Elaborar um relatório relativo à receção e processamento das reclamações e pedidos de informação 
recebidos através do mecanismo de comunicação a criar para o efeito. 

57. A equipa de acompanhamento arqueológico deve ser avisada do início dos trabalhos com uma 
antecedência mínima de 8 dias, de modo a garantir o cumprimento das disposições da DIA. 

58. Efetuar a prospeção arqueológica sistemática, após desmatação e antes do avanço das operações de 
decapagem e escavação, das áreas de incidência do projeto que apresentavam reduzida visibilidade, de 
forma a colmatar as lacunas de conhecimento, incluindo os caminhos de acesso (parque eólico e linhas 
elétricas), áreas de estaleiro, depósitos temporários e empréstimos de inertes. Os resultados obtidos no 
decurso desta prospeção poderão determinar a adoção de medidas de minimização complementares 
(registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre outras).  

59. Antes do início das obras devem ser sinalizadas e vedadas permanentemente todas as ocorrências 
patrimoniais identificadas na Planta de condicionamentos ou outras que venham a ser identificadas 
durante os trabalhos de reprospeção (ou durante a fase de acompanhamento), situadas até 50 m da 
frente de obra, condicionando a circulação de modo a evitar a sua afetação, sendo estabelecida uma 
área de proteção com cerca de 10 metros em torno do limite da ocorrência. A sinalização e vedação 
devem ser realizadas com estacas e fita sinalizadora que devem ser regularmente repostas. Caso se 
verifique a existência de ocorrências patrimoniais a menos de 25 m, estas devem ser vedadas com 
recurso a painéis. 

60. Efetuar a manutenção e vigilância das sinalizações/balizamentos, até ao final das obras, incluindo, na 
fase final (em que já não existe mobilização de sedimentos), as operações de desmonte de pargas e, 
mesmo, durante os arranjos paisagísticos. 

61. Garantir o acompanhamento arqueológico integral, permanente e presencial, de todas as operações 
que impliquem movimentação dos solos - incluindo a abertura de caminhos de acesso, a construção da 
fundação e da plataforma de montagem dos aerogeradores, a abertura de valas para instalação de cabos 
elétricos e valas de drenagem (desmatações, remoção e revolvimento do solo, decapagens superficiais, 
preparação e regularização do terreno, escavações no solo e subsolo, terraplenagens, depósitos e 
empréstimos de inertes) quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases preparatórias, 
como a instalação de estaleiros, abertura/alargamento de acessos, devendo manter-se até ao final das 
obras, incluindo na fase de execução da recuperação paisagística. O acompanhamento deve ser 
continuado e efetivo pelo que se houver mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo deve 
ser garantido o acompanhamento de todas as frentes. 

62. Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico podem determinar a adoção de medidas de 
minimização específicas/complementares (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, 
entre outras), nomeadamente no caso de não ser possível determinar a importância científica e 
patrimonial das ocorrências então identificadas, as quais serão apresentadas à Tutela do Património 
Cultural, e, só após a sua aprovação, é que serão implementadas. Antes da adoção de qualquer medida 
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de mitigação deve compatibilizar-se a localização dos componentes do projeto com os vestígios 
patrimoniais em presença, de modo a garantir a sua preservação. 

63. Sempre que forem encontrados vestígios arqueológicos e não for possível ajustar o projeto de forma a 
evitar a sua afetação, a obra será suspensa nesse local, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de 
imediato à Tutela do Património Cultural as ocorrências, acompanhadas de uma proposta de medidas 
de minimização / compensação a implementar sob a forma de um relatório preliminar.  

64. Se a destruição de um sítio (total ou parcial) depois de devidamente justificada, for considerada como 
inevitável, deve ficar expressamente garantida a salvaguarda pelo registo da totalidade dos vestígios e 
contextos a afetar, através da escavação arqueológica integral. 

65. As estruturas arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da obra 
devem, em função do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de acordo com parecer prévio da 
Tutela, de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação para o futuro.  

66. Os achados móveis efetuados no decurso destas medidas devem ser colocados em depósito credenciado 
pelo organismo de tutela do Património cultural. 

Desmatação e movimentação de terras 

67. Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos devem ser limitados às áreas estritamente 
necessárias. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo projeto, ainda que possam ser utilizadas 
como zonas de apoios, não devem ser desmatadas ou decapadas. 

68. Devem ser salvaguardadas todas as espécies arbóreas e arbustivas que não perturbem a execução da 
obra. 

69. Nos corredores das linhas elétricas deve ser mantida, sempre que possível, a vegetação arbustiva e 
utilizadas técnicas de desbaste das árvores, em detrimento do seu corte, no caso das espécies que não 
tenham crescimento rápido. 

70. A progressão da máquina nas ações de decapagem deve fazer-se sempre em terreno já anteriormente 
decapado, ou a partir do acesso adjacente, de forma a que nunca circule sobre a mesma. Deve ser 
evitado o recurso a máquinas de rasto de forma a também evitar a compactação da camada de solo 
abaixo da terra vegetal. 

71. A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada pluviosidade e 
devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar 
ravinamentos e/ou deslizamentos. 

72. As terras vegetais/vivas a decapar onde ocorram espécies vegetais exóticas invasoras devem ser 
separadas das demais e não reutilizadas em qualquer ação de recuperação e integração paisagística, 
devendo proceder-se à sua eliminação a depósito adequado ou através da inversão dos horizontes do 
solo a uma profundidade mínima de 1m. 

73. A profundidade da decapagem da terra viva deve corresponder à espessura da totalidade da terra 
vegetal, em toda a profundidade dos horizontes (A e O) e não em função de uma profundidade pré-
estabelecida. As operações de decapagem devem ser realizadas com recurso a balde liso e por camadas, 
sendo a espessura destas a definir pelo Dono de Obra em função do perfil existente nas diferentes áreas 
sujeitas a intervenção. 

74. Durante as ações de escavação a camada superficial de solo (terra vegetal) deve ser cuidadosamente 
removida e depositada em pargas. As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do 
solo não devem ultrapassar os 2 m de altura e devem localizar-se na vizinhança dos locais de onde foi 
removida a terra vegetal, em zonas planas e bem drenadas, para posterior utilização nas ações de 
recuperação.  
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Gestão de materiais, resíduos e efluentes 

75. Não podem ser instaladas centrais de betão na área de implantação do projeto.  

76. Implementar um plano de gestão de resíduos que permita um adequado armazenamento e 
encaminhamento dos resíduos resultantes da obra. 

77. Deve ser designado, por parte do Empreiteiro, o Gestor de Resíduos. Este será o responsável pela gestão 
dos resíduos segregados na obra, quer ao nível da recolha e acondicionamento temporário no estaleiro, 
quer ao nível do transporte e destino final, recorrendo para o efeito a operadores licenciados. 

78. O Gestor de Resíduos deve arquivar e manter atualizada toda a documentação referente às operações 
de gestão de resíduos. Deve assegurar a entrega de cópia de toda esta documentação à EAA para que a 
mesma seja arquivada no Dossier de Ambiente da empreitada. 

79. É proibido efetuar qualquer descarga ou depósito de resíduos ou qualquer outra substância poluente, 
direta ou indiretamente, sobre os solos ou linhas de água, ou em qualquer local que não tenha sido 
previamente autorizado. 

80. Garantir que eventuais efluentes produzidos no estaleiro têm tratamento e destino final adequado. 

81. Deve proceder-se, diariamente, à recolha dos resíduos segregados nas frentes de obra e ao seu 
armazenamento temporário no estaleiro, devidamente acondicionados e em locais especificamente 
preparados para o efeito. 

82. Os resíduos resultantes das diversas obras de construção (embalagens de cartão, plásticas e metálicas, 
armações, cofragens, entre outros) devem ser armazenados temporariamente num contentor na zona 
de estaleiro, para posterior transporte para local autorizado. 

83. Os resíduos sólidos urbanos e os equiparáveis devem ser triados de acordo com as seguintes categorias: 
vidro, papel/cartão, embalagens e resíduos orgânicos. Estes resíduos podem ser encaminhados e 
recolhidos pelo circuito normal de recolha de RSU do município ou por uma empresa designada para o 
efeito. 

84. O material inerte proveniente das ações de escavação deve ser depositado na envolvente dos locais de 
onde foi removido, para posteriormente ser utilizado nas ações de aterro (aterro das fundações ou 
execução das plataformas de montagem), sempre que possível e que os materiais tenham 
características geotécnicas adequadas. 

85. Proteger os depósitos de materiais finos da ação dos ventos e das chuvas. 

86. O armazenamento de combustíveis e/ou outras substâncias poluentes apenas é permitido em 
recipientes estanques, devidamente acondicionados e dentro da zona de estaleiro preparada para esse 
fim. Os recipientes devem estar claramente identificados e possuir rótulos que indiquem o seu 
conteúdo.  

87. Caso, acidentalmente, ocorra algum derrame fora das zonas destinadas ao armazenamento de 
substâncias poluentes, deve ser imediatamente aplicada uma camada de material absorvente e o 
empreiteiro providenciar a remoção dos solos afetados para locais adequados a indicar pela entidade 
responsável pela fiscalização ambiental, onde não causem danos ambientais adicionais. 

88. Durante as betonagens, deve proceder-se à abertura de bacias de retenção para lavagem das caleiras 
das betoneiras. Estas bacias devem ser localizadas em zonas a intervencionar, preferencialmente, junto 
aos locais a betonar. A capacidade das bacias de lavagem de betoneiras deve ser a mínima indispensável 
a execução da operação. As águas da decantação deverão ser reutilizadas em obra e os resíduos 
resultantes da referida operação deverão, preferencialmente, ser também reutilizados em obra e/ou 
encaminhados para destino final adequado. Finalizadas as betonagens, a bacia de retenção será 
aterrada e alvo de recuperação. 
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89. Caso seja utilizada uma britadeira, é proibida a britagem de pedra não proveniente da obra e/ou que 
não tenha como fim o próprio uso em obra. A britadeira não deve sair em caso algum do acesso, 
mantendo-se e operando em permanência sempre dentro das zonas intervencionadas. Caso o material 
obtido não seja imediatamente utilizado, deve ser depositado e acondicionado em local adequado para 
o efeito, a definir pela Equipa do Acompanhamento Ambiental. A envolvente da britadeira deve estar 
protegida quando se localizar próximo de áreas consideradas sensíveis, de modo a minimizar os 
impactes decorrentes da disseminação de poeiras resultantes da sua utilização. A britadeira deve estar 
em permanência na obra desde o início até ao fim dos trabalhos em que seja necessária. 

Acessos, plataformas e fundações 

90. Limitar a circulação de veículos motorizados, por parte do público em geral, às zonas de obra. 

91. O tráfego de viaturas pesadas deve ser efetuado em trajetos que evitem ao máximo o incómodo para 
as populações. Caso seja inevitável o atravessamento de localidades, o trajeto deve ser o mais curto 
possível e ser efetuado a velocidade reduzida. 

92. Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem obstruídos ou em 
más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da população local. 

93. Alertar as povoações mais próximas de eventuais condicionamentos previstos na circulação viária. 

94. No caso da construção das linhas elétricas aéreas, evitar a abertura de novos acessos. No caso de não 
existirem acessos que sirvam os propósitos da obra, devem ser apenas abertos trilhos que permitam a 
passagem do equipamento e da maquinaria envolvida na fase de construção, os quais terão que ser 
devidamente naturalizados no final da obra. 

Fase final da execução da obra 

95. Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a desmontagem do 
estaleiro e desmobilização de todas as zonas complementares de apoio à obra, incluindo a remoção de 
todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre outros, e limpeza destes 
locais. 

96. Proceder à recuperação de todas as áreas intervencionadas durante a fase de construção. 

97. Desobstruir e limpar todas as linhas de água, valas de drenagem e órgãos de drenagem que tenham sido 
total ou parcialmente obstruídas durante a fase de construção;  

98. Efetuar a reparação das estradas e caminhos pré-existentes caso estes tenham ficado danificados em 
resultado da circulação das viaturas pesadas afetas à obra. 

Fase de Exploração 

99. A velocidade de arranque dos aerogeradores deve ser de 3,3m/s desde 1 hora antes do pôr-do-sol até 
1 hora depois do nascer do sol (período de atividade dos quirópteros), durante os meses de julho, agosto 
e setembro. 

100. A substituição de grandes componentes do projeto, entendida como toda a atividade que requeira 
intervenção de grua, deve respeitar medidas de minimização semelhantes às que uma atividade 
equivalente tem durante a fase de construção do projeto e que se encontram vertidas no presente 
parecer. A Autoridade de AIA deve ser avisada previamente da necessidade desse tipo de intervenção, 
bem como do período em que ocorrerá. No final da intervenção deve ser enviado à Autoridade de AIA 
um relatório circunstanciado, incluindo um registo fotográfico detalhado, onde se demonstre o 
cumprimento das medidas de minimização e a reposição das condições tão próximas quanto possível 
das anteriores à própria intervenção. 

101. Efetuar a inspeção das condições da rede drenagem, nomeadamente das passagens hidráulicas, por 
forma a evitar a possibilidade de ocorrência de obstruções em períodos de maior pluviosidade.  
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102. As ações relativas à exploração e manutenção devem restringir-se às áreas já ocupadas, devendo ser 
compatibilizada a presença do parque eólico com as outras atividades presentes. 

103. Sempre que se desenvolverem ações de manutenção, reparação ou de obra, deve ser fornecida ao 
empreiteiro para consulta a planta de condicionamentos atualizada e cumpridas as medidas de 
minimização, previstas para a fase de construção, quando aplicáveis. 

104. Sempre que se desenvolverem ações de limpeza da faixa de proteção de incêndios do acesso existente 
que impliquem, corte de vegetação e revolvimentos do subsolo na proximidade de ocorrências de 
interesse patrimonial, tais ações devem ser realizadas com acompanhamento arqueológico. 

105. A iluminação do projeto e das suas estruturas de apoio deve ser reduzida ao mínimo recomendado para 
segurança aeronáutica, de modo a não constituir motivo de atração para aves ou morcegos. 

106. Implementar um programa de manutenção de balizagem, comunicando à ANA qualquer alteração 
verificada e assegurar uma manutenção adequada na fase de exploração do projeto para que o sistema 
de sinalização funcione nas devidas condições. 

107. Encaminhar os diversos tipos de resíduos resultantes das operações de manutenção e reparação de 
equipamentos para os operadores de gestão de resíduos. 

108. Os óleos usados nas operações de manutenção periódica dos equipamentos devem ser recolhidos e 
armazenados em recipientes adequados e de perfeita estanquicidade, sendo posteriormente 
transportados e enviados a destino final apropriado, recebendo o tratamento adequado a resíduos 
perigosos. 

109. Fazer revisões periódicas com vista à manutenção dos níveis sonoros de funcionamento dos 
aerogeradores. 

110. Caso o funcionamento dos aerogeradores venham a provocar interferência/perturbações na receção 
radioelétrica em geral e, de modo particular, na receção de emissões de radiodifusão televisiva, devem 
ser tomadas todas as medidas para a resolução do problema. 

111. Se surgir alguma conflitualidade com o funcionamento dos equipamentos de feixes hertzianos da força 
aérea, devem ser efetuadas as correções necessárias. 

112. Minimizar os riscos de acidentes através do reforço da sinalização adequada dos cabos elétricos 
subterrâneos e de avisos de possíveis quedas por desprendimento de elementos dos aerogeradores 
existentes. 

113. Manter, com as necessárias adaptações, o mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento 
de dúvidas e atendimento de eventuais reclamações criado na fase de construção. Elaborar um relatório 
relativo à receção e processamento das reclamações e pedidos de informação recebidos através do 
mecanismo de comunicação a criar para o efeito. 

Fase de Desativação 

114. Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil do projeto e a dificuldade de prever as condições 
ambientais locais e instrumentos de gestão territorial e legais então em vigor, deve o promotor, no 
último ano de exploração do projeto, apresentar a solução futura de ocupação da área de implantação 
do projeto. Assim, no caso de reformulação ou alteração do projeto, sem prejuízo do quadro legal então 
em vigor, deve ser apresentado um estudo das respetivas alterações referindo especificamente as ações 
a ter lugar, impactes previsíveis e medidas de minimização, bem como o destino a dar a todos os 
elementos a retirar do local. Se a alternativa passar pela desativação, deve ser apresentado um plano 
de desativação pormenorizado contemplando nomeadamente: 

– ponderação da remoção total ou parcial das sapatas de betão dos aerogeradores; 

– solução final de requalificação da área de implantação do projeto, a qual deve ser compatível com o 
direito de propriedade, os instrumentos de gestão territorial e com o quadro legal então em vigor; 
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– ações de desmantelamento e obra a ter lugar; 

– destino a dar a todos os elementos retirados; 

– definição das soluções de acessos ou outros elementos a permanecer no terreno; 

– apresentação de medidas de minimização a implementar que poderão ser as mesmas da fase de 
construção, dada as ações a desenvolver serem muito semelhantes às realizadas nesta fase; 

– plano de recuperação final de todas as áreas afetadas. 

De forma geral, todas as ações devem obedecer às diretrizes e condições identificadas no momento da 
aprovação do projeto, sendo complementadas com o conhecimento e imperativos legais que forem 
aplicáveis no momento da sua elaboração. 

PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA 

Deve ser implementado o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO). Este plano deve 
apresentar um Relatório de Acompanhamento da Obra com periodicidade trimestral e ser 
fundamentalmente apoiado em registo fotográfico focado também nas questões do fator ambiental 
Paisagem. 

Deve ainda ser tido em consideração que, para a elaboração dos diversos relatórios de acompanhamento de 
obra, deve ser estabelecido um conjunto de pontos/locais estrategicamente colocados para a recolha de 
imagens que ilustrem as situações e avanços de obra das mais diversas componentes do projeto (antes, 
durante e final). O registo deve fazer-se sempre a partir desses “pontos de referência” de forma a permitir a 
comparação direta dos diversos registos e deve permitir visualizar não só o local concreto da obra mas 
também a sua envolvente. 

PLANO DE RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS INTERVENCIONADAS 

Deve ser implementado o Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI). O PRAI deve ser 
apresentado como documento autónomo, adaptado ao layout final, e ter em consideração as seguintes 
orientações: 

– Não apresentar informação não relevante como descrições de ações e ações que não se adequem ao 
objetivo específico do plano, dado que a sua implementação se materializa após a conclusão das 
intervenções; 

– Integrar as medidas e ações necessárias à recuperação e integração paisagística diferenciadas em 
função das diferentes áreas intervencionadas, diretamente ou indiretamente. Nelas devem constar 
a limpeza/remoção total de materiais alóctones, descompactação, colocação de terra vegetal e o 
revestimento vegetal adequado. As medidas devem ser diferenciadas em função dos locais, se 
adequado; 

– As áreas objeto de recuperação e integração devem ser cartografadas e a cada uma delas deve 
corresponder as medidas/ações previstas executar com vista ao cumprimento dos referidos 
objetivos;  

– A sequência de cada ação, ou medida, deve ser exposta de forma clara; 

– As áreas objeto de recuperação e integração devem ser cartografadas e a cada uma delas deve 
corresponder as medidas/ações previstas executar com vista ao cumprimento dos referidos 
objetivos; 

– Deve constar um plano de manutenção e respetivo cronograma de execução dos trabalhos para a 
fase de construção e sequente fase de exploração. 

Este plano deve ser implementado por um prazo mínimo de 2 anos, que pode ser prolongado caso necessário, 
no sentido de detetar sinais de erosão e a não instalação da vegetação natural potencial. As situações 
detetadas devem ser objeto de levantamento, com adequado registo fotográfico, caracterizadas e 
reportadas. No caso de vir a ser, efetivamente, necessário proceder a qualquer tipo de intervenção a 
proposta deve acompanhar o relatório e ser submetida à apreciação à AAIA, no âmbito da Pós-Avaliação.  
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PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO  

Programa de Monitorização dos Sistemas Ecológicos 

Devem ser implementados os programas de monitorização para a Flora, Habitats e Vegetação, para a 
Avifauna e para os Quirópteros apresentados no EIA. Consideram-se que os programas de monitorização 
apresentados são adequados para confirmação (ou não) dos impactes previstos sobre valores naturais 
classificados, avaliação da eficácia das medidas de minimização implementadas, e identificação da 
necessidade de serem definidas e executadas medidas adicionais. 

Programa de Monitorização do Ambiente Sonoro 

Deve ser implementado o programa de Monitorização do Ambiente Sonoro apresentado no EIA.  

Programa de Monitorização do Património Cultural 

Deve ser implementado o programa de monitorização para o Património cultural a apresentar no RECAPE. 
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(Ver a declaração de voto do Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves em anexo) 
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ANEXOS 

 

DECLARAÇÃO DE VOTO DO CENTRO DE ECOLOGIA APLICADA PROF. BAETA NEVES  
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