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1.

INTRODUÇÃO

1.1

IDENTIFICAÇÃO E FASE DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

O projeto objeto do presente Estudo de Impacte Ambiental é o Parque Eólico de Zapa que se encontra
em fase de Estudo Prévio.
O parque eólico de Zapa localiza-se no concelho de Baião e o corredor da linha elétrica localizam-se no
concelho de Baião, Marco de Canaveses e Penafiel.
O Parque Eólico de Zapa destina-se ao aproveitamento de energia eólica para a produção de energia
elétrica e contempla a instalação de 6 aerogeradores com uma potência total instalada na ordem dos
34,8MW, estimando-se uma produção média anual de energia elétrica de 70.600 MWh/ano.
A energia produzida pelo parque eólico será evacuada mediante uma linha aérea de 60kV, desde a
subestação a criar no parque eólico de Zapa até ao ponto de conexão da rede existente, a Subestação do
Parque Eólico de Carlinga B (a construir), a uma distância aproximada de 17,5km.
A subestação do Parque eólico de Carlinga B (a construir), onde se prevê que a linha do PE de Zapa irá
ligar, localiza-se no concelho de Penafiel, na cumeada a este da povoação de Corcovido.
No Desenho 001 - Enquadramento do projeto, é possível ver as respetivas localizações.

1.2

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

O proponente do Parque Eólico do Zapa é a Infinita Energia – Energias Renováveis, S.A., sediada na Rua
do Matadouro Regional Lote 22, Zona industrial de Santarém, 2005-002 Várzea.

1.3

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE LICENCIADORA

A entidade licenciadora do projeto é a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

1.4

EQUIPA TÉCNICA

O presente Estudo de Impacte Ambiental é da responsabilidade da GIBB Portugal - Consultores de
Engenharia, Gestão e Ambiente, S.A., tendo sido elaborado no período compreendido entre julho e
agosto de 2021.
A equipa técnica responsável é a indicada no quadro seguinte, e corresponde a uma equipa
multidisciplinar que integra as especialidades necessárias ao desenvolvimento dos diversos fatores
1
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ambientais.
Quadro 1-1 – Equipa técnica de elaboração do estudo

TÉCNICO

FORMAÇÃO ACADÉMICA / PROFISSIONAL

FUNÇÃO

Maria João Brito

Licenciatura em Engenharia do Ambiente;
Pós-Graduação em Sustentabilidade
Ambiental, Negócios e Ambiente

Coordenação Geral do Estudo

Sónia Roxo

Licenciatura em Geologia Aplicada e do
Ambiente

Geologia, Solos e Capacidade do Uso

Mestrado Engenharia Geológica
Teresa Brissos

Jéssica Silva

Mestrado Integrado em Engenharia do
Ambiente, ramo Engenharia de Sistemas
Ambientais

Clima, Qualidade do Ar e Alterações
Climáticas, Socioeconomia e Saúde
Humana

Licenciatura em Engenharia do Ambiente

Ordenamento do Território e
Condicionantes

Mestrado em Engenharia do Ambiente

André

Licenciatura em Engenharia Sanitária do
Ambiente e o Mestrado em Engenharia do
Ambiente

Bárbara Monteiro

Licenciatura em Biologia e Mestrado em
Ecologia, Biodiversidade e Gestão de
Ecossistemas

Catarina Ferreira

Licenciatura em Biologia

Vanessa
Rodrigues

Licenciatura em Biologia e e Mestre em
Ecologia Aplicada

Pedro Alves

Licenciatura em Engenharia Biofísica

João Caninas

Licenciatura em Arqueologia

Alexandre Lima

Licenciatura em Arqueologia

Susana Dias

Licenciatura em Arquitetura Paisagística

Vítor Rosão

Licenciatura em Engenharia Física e
Doutorado em Acústica

Rui Leonardo

Mestrado em Engenharia do Ambiente

Gilberto Nunes

Operador de CAD e de SIG

Recursos Hídricos

Ecologia e Uso do Solo

Património Arqueológico, Arquitetónico e
Cultural
Paisagem

Ambiente Sonoro

Cartografia e Sistemas de Informação
Geográfica

A GIBB Portugal integra a lista de entidades com comunicação prévia para o exercício de atividades de
produção de cartografia temática, constante do site da Direção Geral do Território.
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1.5

ENQUADRAMENTO DO PROJETO NO REGIME JURÍDICO DE AIA

O projeto em estudo, conforme referido anteriormente, é referente a um Parque Eólico constituído por
6 aerogeradores, cada um com uma potência unitária de 5,8MW, perfazendo um total de 34,8MW, e uma
linha elétrica a 60kV, localizados numa zona não sensível.
De acordo com o Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), aprovado pelo 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, o projeto poderá enquadrar-se na tipologia prevista:
Anexo II
3

- “Indústria da energia”

(…)
i) “Aproveitamento da energia eólica para produção de eletricidade”:
Caso Geral – AIA obrigatório para Parques eólicos com ≥20 torres ou localizados a uma
distância inferior a 2km de outros parques similares.
Áreas sensíveis – AIA obrigatório para Parques eólicos com ≥10 torres ou localizados a
uma distância inferior a 2km de outros parques similares.
Na envolvente do Parque Eólico de Zapa, considerando um raio de 10km, existem os seguintes Parques
Eólicos:
PE da Abogalheira

→ 6.500m

PE de Tendais

→ 9.500m

PE de Arada/Montemuro

→ 9.950m

PE de Ferreiros

→ 6.250m

PE de Cinfães

→ 9.650m

Na figura seguinte apresenta-se a localização dos referidos parques eólicos.
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Figura 1-1 – Parques Eólicos existentes num raio de 10km do Parque Eólico de Zapa.

De acordo com as características do Projeto referidas anteriormente, o projeto não atinge os referidos
limiares, pelo que o promotor submeteu numa primeira fase um Pedido de Enquadramento no Regime
Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (PERJAIA), com o objetivo de determinar se o mesmo era
suscetível de provocar impactes significativos no ambiente, à luz do disposto no artigo 1.º, n.º 3, alínea
b), subalínea iii) do referido diploma.
Da análise efetuada a APA emitiu um parecer a 31 de Maio de 2021, onde refere:
“Projeto suscetível de provocar impactes negativos significativos no ambiente, pelo que se entende
que deve ser sujeito a procedimento de avaliação de impacte ambiental.”

1.6

ESTRUTURA E ÂMBITO DO ESTUDO

A definição da metodologia e do âmbito do estudo teve em conta a legislação aplicável em matéria de
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procedimento de AIA, a experiência e o conhecimento dos impactes ambientais obtidos noutros projetos
deste tipo, a experiência anterior da equipa técnica na realização de estudos ambientais, e ainda o
Documento Orientador “Normas técnicas para a elaboração de Estudos de Impacte Ambiental e
Relatórios de Conformidade Ambiental com o Projeto de Execução”, os “Critérios para a Fase de
Conformidade em AIA” e o “Guia para a Avaliação de Impacte Ambiental de Parques Eólicos”, disponíveis
no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente.
O presente EIA é constituído pelos seguintes Volumes:
Volume 1 – Relatório Síntese
Volume 2 – Anexos
Volume 3 – Peças Desenhadas
Volume 4 – Resumo Não Técnico
O presente documento é referente ao Volume 1 que constitui o Relatório Síntese, o qual é estruturado
nos seguintes capítulos principais:
•

No Capítulo 1 – Introdução, procede-se à identificação do projeto e da fase em que se encontra,
do proponente, da entidade licenciadora ou competente para a sua autorização, enquadramento
do projeto no regime jurídico de AIA, responsabilidade pela elaboração do EIA, indicação do
período da sua elaboração, referência aos antecedentes em termos de procedimento de AIA, e é
descrita a metodologia geral adotada para a elaboração do EIA e apresentada a respetiva
estrutura;

•

No Capítulo 2 – Objetivos e Justificação do Projeto, é efetuada a descrição dos objetivos e da
necessidade do projeto e os antecedentes de desenvolvimento do projeto;

•

No Capítulo 3 – Descrição Geral do Projeto, é descrita a localização e a conceção geral do projeto,
salientam-se os principais aspetos relacionados com potenciais interações no ambiente. É
efetuada a descrição do projeto complementar associado – linha elétrica;

•

No Capítulo 4 – Caracterização do Estado Atual do Ambiente, descreve-se o estado atual do
ambiente da área em estudo antes da implementação do projeto, analisando as componentes
ambientais mais suscetíveis de serem perturbadas pela construção e exploração do mesmo, de
acordo com o âmbito estabelecido;
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•

No Capítulo 5 – Evolução do Estado do Ambiente sem o Projeto, descreve-se um cenário previsível
da evolução da situação atual na ausência do projeto;

•

No Capítulo 6 – Identificação e Avaliação de Impactes Ambientais, identificam-se e avaliam-se os
principais impactes decorrentes das fases de construção, exploração e desativação do projeto;

•

No Capítulo 7 – Síntese da Comparação de Alternativas, apresenta-se a síntese da comparação de
alternativas tendo em conta os descritores diferenciadores;

•

No Capítulo 8 – Síntese de Impactes, apresenta-se a síntese de impactes identificados em cada
um dos descritores, em cada uma das fases do Projeto (construção, exploração e desativação);

•

No Capítulo 9 – Medidas de Minimização, identifica-se um conjunto de medidas que permitem
prevenir e minimizar os impactes negativos do projeto. Caso aplicável são propostas medidas
compensatórias;

•

No Capítulo 10 – Planos de Monitorização, onde são identificados os eventuais planos de
monitorização ambiental propostos para o projeto em análise, nomeadamente nas componentes
onde o acompanhamento é essencial para a adequada gestão ambiental do projeto e/ou para
clarificar a eficácia de algumas das medidas minimizadoras propostas;

•

No Capítulo 11 – Lacunas de informação, identificam-se as principais lacunas de informação que
surgiram no decorrer do EIA;

•

No Capítulo 12 – Conclusões e Recomendações, resumem-se os principais impactes do projeto e
as conclusões do estudo efetuado;

•

No Capítulo 13 – Referências Bibliográficas, onde se apresentam as referências bibliográficas
consultadas no âmbito dos diferentes descritores do estudo de impacte ambiental;

Complementarmente ao presente Relatório Síntese, o EIA contempla também os Anexos e Peças
Desenhadas, nos quais estão incluídos elementos considerados necessários para o complemento dos
aspetos descritos no presente Relatório Síntese.
Faz ainda parte integrante do EIA o Resumo Não Técnico (RNT), apresentado no Volume 4, cuja estrutura
e conteúdo obedecem aos “Critérios de Boa Prática para Elaboração e Avaliação de Resumos Não
Técnicos” (APA, 2008).
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1.7

METODOLOGIA GERAL

A definição da metodologia teve em conta a experiência e o conhecimento dos impactes ambientais
provocados por projetos deste tipo e a experiência anterior da equipa técnica na realização de estudos
ambientais. A metodologia de caracterização e análise de cada fator ambiental é apresentada de forma
detalhada no capítulo específico de cada um deles, sendo que, em termos gerais, a metodologia foi a
seguinte:
1.

Obtenção dos elementos relativos ao estado atual da qualidade do ambiente da área de estudo,
necessários à definição do estado atual:
a) Análise da bibliografia temática disponível;
b) Análise da cartografia topográfica e temática da área de estudo, na escala 1/25 000 ou
outras escalas disponíveis;
c) Análise dos Planos Diretores Municipais - PDM do concelho de Cinfães e Castelo de Paiva;
d) Contactos com entidades locais relevantes, regionais e nacionais, de natureza pública ou
privada (informação disponível no Volume2, Anexo 2 – Consulta às Entidades);
e) Visitas e reconhecimentos de campo realizados na área de intervenção pelos especialistas
envolvidos no EIA;
f)

2.

Reuniões de trabalho com os diferentes elementos da equipa técnica;

Produção de cartografia para enquadramento do projeto e específica nos domínios de análise
relevantes no caso em estudo;

3.

Identificação das ações associadas ao projeto suscetíveis de causar impactes e identificação e
avaliação dos mesmos nas fases de construção, exploração e desativação do projeto, com base
em critérios que permitam a sua classificação;

4.

Para os impactes expectáveis são propostas, sempre que possível, medidas de minimização e
compensação dos impactes negativos determinados pelo projeto, tendo-se complementado
essa informação com planos de monitorização ambiental.

Em termos de área de estudo considerou-se, em termos gerais, um buffer de 400m em torno da área do
parque eólico, um buffer de 50m para cada lado dos acessos e valas de cabos, e um buffer de 200m para
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o corredor da Linha elétrica, tendo em conta as características do projeto e do local onde se insere. Em
situações específicas devidamente fundamentadas nas análises de cada fator ambiental, são consideradas
áreas de estudo diferentes.
A noção de tempo foi tratada na base dos horizontes temporais marcados por acontecimentos concretos
que individualizam períodos com características funcionais específicas, nomeadamente as fases de
construção e de exploração, que coincidem com horizontes de curto e médio/longo prazo. Foi também
considerada a fase de desativação, cuja análise se baseia num horizonte temporal de longo prazo,
aproximadamente de 25 anos, devendo este obedecer a um plano de ações e medidas para a
desmontagem e transporte de todos os equipamentos e posterior recuperação de todas as zonas
intervencionadas.

1.8

ENTIDADES CONTACTADAS

O contacto com as diversas entidades representa uma fase crucial no levantamento de informação
atualizada. De seguida apresenta-se a lista de entidades contactadas, sendo que existem casos em que
não foi obtida resposta.
Quadro 1-2 – Lista de entidades contatadas (enviada e recebida)
Entidades
Contatadas

Enviada
Data de
Envio

Recebida
Data de
Resposta

Informação Recebida

Agência
Portuguesa do
Ambiente / ARH

12/07/2021

23/07/2021

- Não dispoem de dados sobre Leitos de cheia e infraestruturas de
aproveitamento de recursos hídricos existentes e projetadas;
- Na área de estudo não temos inventariados aproveitamentos de recursos
hídricos existentes e projetados.
- Captações licenciadas e para abastecimento: enviaram em shp dados
geográficos das captações superficiais e subterrâneas de abastecimento
público e captações privadas existentes na área de estudo;
- Na área de estudo não existem perímetros de proteção delimitados e
publicados.

Autoridade
Nacional De
Comunicações

12/07/2021

21/07/2021

Não existem interferências de infraestruturas da ANACOM com a área de
estudo.

Autoridade
Nacional de
Aviação Civil

12/07/2021

-

-

Autoridade
Nacional de
Emergência e
Proteção Civil

12/07/2021

-

-

Câmara Municipal
de Penafiel

12/07/2021

-

-
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Entidades
Contatadas

Enviada
Data de
Envio

Data de
Resposta

Câmara Municipal
de Baião

12/07/2021

-

Câmara Municipal
de Marco de
Canaveses

12/07/2021

23/07/2021

Direção Geral de
Energia e Geologia

Recebida

12/07/2021
12/07/2021
15/07/2021

Laboratório
Nacional de
Engenharia Civil

Informação Recebida
Enviaram a informação relativa às Cartas de Ordenamento e Condicionantes do
PDM, em formato tiff georreferenciada.
Remeteram para o website e para outras condicionantes referenciaram outras
entidades a contactar. Irão avaliar Gasodutos, Oleodutos e redes de
distribuição
Verificaram a existência de potênciais interferências com a rede de gás e
forneceram o contacto a consultar.
Enviaram informação relativa a:
- Na área de estudo não existe património geológico inventariado;
- Não se tem conhecimento de ocorrências hidrominerais, águas de nascente e
recursos geotérmicos dentro da área em estudo do projeto
- Na área de implantação deste projeto é conhecido um depósito mineral de
quartzo e feldspato de Castelinho;
- Na parte mais ocidental da área de estudo, em Penafiel está definida a área
potencial para granitos ornamentais de Alpendurada;

13/07/2021

29/07/2021

12/07/2021

20/07/2021

12/07/2021

-

REN Gasodutos

12/07/2021

25/10/2021

Infraestruturas de
Portugal

12/07/2021

-

-

Comissão de
Coordenação de
Desenvolvimento
Regional do Norte

12/07/2021

-

-

12/07/2021

18-08-2021

20/07/2021

-

-

12/07/2021

-

-

Associação
Florestal de Entre
Douro e Tâmega

12/07/2021

29/07/2021

NOS
Telecomunicações

12/07/2021

-

-

Altice
Telecomunicações

12/07/2021

-

-

Direção Geral de
Agricultura e
Desenvolvimento
Rural
Ministério da
Defesa Nacional –
Força Aérea
Portuguesa

Instituto da Vinha
e do Vinho
Direção Geral da
Agricultura e
Pescas do Norte
Intituto de
Financiamento da
Agricultura e
Pescas

Não há interferência com áreas sob tutela da DGADR. Sugerem contactar a
DRAP Norte

A RENGasodutos não possui quaisquer infraestruturas em exploração na área
em estudo.

Envio das parcelas de vinha na área de estudo em formato shapefile.

Envio do PGA da ZIF das Montedeiras
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Enviada
Data de
Envio

Data de
Resposta

Informação Recebida

EDP

12/07/2021

26/08/2021

Envio das infraestruturas elétricas de Alta Tensão, Média Tensão, Baixa Tensão
e Iluminação Pública integradas na Rede Elétrica de Serviço Público
(RESP) e concessionada à E-REDES em formato DWG e PDF.

Galp Energia

12/07/2021

15/07/2021

Não existem infraestruturas da Galp na área de estudo

REN Portgás

16/07/2021

19/07/2021

Não existem infraestruturas da Portgás na área de estudo

Entidades
Contatadas

Recebida

Associação de
Municipios do
Baixo Tâmega

21/07/2021

23/07/2021

Direção Geral do
Território

23/07/2021

30/07/2021

Enviaram a versão final dos limites da PPRSA, aprovada em assembleia
intermunicipal a 21/06/2021, a qual foi enviada em formato digital e
georreferenciado, da qual fazem parte duas áreas distintas de proteção:
- Área nuclear
- Área envolvente
- Area de estudo coincide com a área envolvente da PPRSA.
Apesar de um dos aerogeradores (ZA01) esteja proximo do vertice geodésico
"Castelo 2", é respeitada a zona de proteção do marco e as suas visibilidades,
de acordo com o estipulado no Decreto-Lei nº143/82, de 26 de Abril.

No Volume 2, Anexo 2 – Consulta às Entidades, apresentam-se as cartas enviadas e os pareceres recebidos
das entidades contactadas.
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2.

OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO

2.1

OBJETIVO DO PROJETO

O objetivo do presente projeto é o de produção de energia elétrica a partir de fonte renovável, e menos
poluente, a energia eólica.
O projeto do Parque Eólico de Zapa promovido pela INFINITA ENERGIA - ENERGIAS RENOVÁVEIS LDA.,
surge como resposta a uma necessidade da sociedade, abraçada pela administração e políticas públicas,
favorecendo o desenvolvimento desta forma de energia renovável e mais limpa, em detrimento das
fontes fósseis, que surge como uma oportunidade de negócio para os seus promotores. O projeto prevê
rentabilidade económica suficiente para custear o investimento de 70M€, que será amortizado ao longo
da vida útil do parque (estimado em 25 anos).
No âmbito do quadro de ação da União Europeia (UE) relativo ao clima e à energia (Pacote Energia-Clima
2030), foi definida em outubro de 2014, a que Portugal está solidariamente comprometido como Estado
Membro, a meta vinculativa de pelo menos 27% do consumo total de energia na UE provir de fontes
renováveis até 2030. Portugal definiu no Plano Nacional de Ação para a Energias Renováveis - PNAER 2020
– metas como a incorporação de 59,6% de energia de fontes renováveis na eletricidade até 2020. O
documento do Estado Português "Compromisso para o Crescimento Verde", em linha com o PNAER para
2020, estabelece também a meta de 40% para 2030. Referir também, o Roteiro para a Neutralidade
Carbónica 2050 (RNC 2050), em que se pretende que se alcance a neutralidade carbónica em Portugal até
2050, que se traduz num balanço neutro entre emissões de gases com efeito de estufa (GEE) e o sequestro
de carbono pelo uso do solo e florestas, através da redução de emissões de GEE para Portugal entre 85 %
e 90 % até 2050, face a 2005, e a compensação das restantes emissões através do uso do solo e florestas,
a alcançar através de uma trajetória de redução de emissões entre 45 % e 55 % até 2030, e entre 65 % e
75 % até 2040, em relação a 2005.
O Parque Eólico de Zapa ao produzir anualmente cerca de 70.600 MWh/ano (equivalente ao consumo
anual de aproximadamente de 24.200 casas), evitará a emissão de cerca de 99.600 toneladas de CO2 por
ano comparativamente à mesma produção com recurso a carvão e evita a emissão de 41.300 toneladas
de CO2 comparativamente à produção a partir de gás natural.
A produção deste tipo de energia contribuirá para o alcançar das novas metas do Acordo de Paris, que
visam a redução das emissões de gases com efeito de estufa, reduzindo também a dependência nacional
da produção de energia através de combustíveis fósseis.
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É neste enquadramento que o projeto do Parque Eólico de Zapa se propõe converter a energia eólica em
energia elétrica a integrar no Sistema Elétrico Nacional, através da ligação elétrica a 60 kV, entre o Parque
Eólico de Zapa à Subestação do Parque Eólico de Carlinga B (a construir).

2.2

ANTECEDENTES

O presente projeto foi submetido a um Pedido de Enquadramento no Regime Jurídico de AIA (PERJAIA),
para o qual foi emitido um parecer da APA relativamente à sua aplicabilidade, a 31 de Maio de 2021.
O respetivo parecer da Autoridade de AIA relativo à aplicabilidade do regime jurídico de Avaliação de
Impacte Ambiental, refere o seguinte:
“Face ao exposto, tendo em consideração a análise desenvolvida e dadas as características do
projeto e do local onde se desenvolve, considera-se que o mesmo é suscetível de provocar impactes
negativos significativos no ambiente. Assim, entende-se não ser aplicável ao projeto o disposto no
artigo 1.º, n.º 3, alínea b), subalínea iii) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, na sua atual redação.”
Concluindo que: “Projeto suscetível de provocar impactes negativos significativos no ambiente,
pelo que se entende que deve ser sujeito a procedimento de avaliação de impacte ambiental.”
Importa referir que a área de estudo do Parque eólico (plataformas, acessos e valas de cabos) se manteve
sem alterações, sendo apenas de destacar que inicialmente estava previsto instalar 4 aerogeradores,
existindo 2 posições suplentes, e no projeto atual pretende-se instalar as 6 posições inicialmente
apresentadas, sem considerar posições suplentes.
Relativamente ao corredor da linha elétrica, este foi alvo de um estudo de grandes condicionantes
ambientais, desenvolvido numa fase anterior, que permitiu ajustar o layout do corredor da linha elétrica
de modo a minimizar o máximo possível as condicionantes identificadas.
Tendo em consideração as condicionantes identificadas no estudo de grandes condicionantes do corredor
da linha elétrica, concluiu-se pela definição de um corredor de 400 m (200m para cada lado) com um troço
único e um outro troço composto por 2 alternativas de ligação à subestação de Carlinga B, de modo a
evitar, na medida do possível, as situações mais críticas identificadas e que se resumem:
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•

Atravessamento da Albufeira da Barragem do Torrão

•

Áreas de Exploração Mineiras identificadas no PDM de Marco de Canaveses e no PDM de Penafiel

•

Explorações minerais com pedreiras licenciadas

•

REN e RAN

•

Serra da Aboboreira – está em vias de ser classificada como Paisagem Protegida Regional da Serra de
Aboboreira (PPRSA)

•

Serra das Montedeiras.

•

Áreas de Salvaguarda de Património, identificadas no PDM de Marco de Canaveses.

•

Elementos patrimoniais classificados e em vias de classificação.
•

Espaços culturais, Equipamentos, Espaços Industriais, Atividades Económicas, Explorações
Potenciais, Indústria Extrativa (área reservada nos PDM)

•

Áreas Edificadas.

•

Marcos Geodésicos.

•

Áreas e Pontos sensíveis do ponto de vista da Paisagem.

•

Abrigo de Morcegos.

•

Área de distribuição de lobo-ibérico (Canis lupus).

Importa ainda referir que o Parque Eólico de Carlinga, em fase de projeto, onde irá ligar o PE de Zapa,
inicialmente era constituído por 3 sub-parques, sub-parque Carlinga A, Carlinga B e Carlinga C. O subparque Carlinga C, em virtude de se localizar próximo de pedreiras existentes na envolvente, teve um
parecer negativo da DGEG, ficando o projeto do Parque Eólico de Carlinga limitado a uma potência de
60MW. O abandono do sub-parque de Carlinga C, permite a possibilidade de futuramente se
estabelecerem ligações à SET Carlinga B, já que o projeto ficará dimensionado para absorver eventuais
ligações elétricas futuras à subestação de Recarei, fazendo-se aproveitamento das infraestruturas
existentes. Assim, tendo em conta que o Projeto Carlinga tem dois Títulos de Reserva de Capacidade (TRC)
atribuídos, estando apenas a usar um TRC com a atual configuração, sub-parque Carlinga A e sub-parque
Carlinga B, propõe-se que o Parque Eólico de Zapa, use a potência atribuída no segundo TRC, que está
condicionado à agregação numa só Licença de Produção, da potência já atribuída, do mesmo requerente,
a que respeita ao Parque Eólico de Carlinga. O PE de Carlinga, com 50,4MVA (1º TRC do Parque eólico
Carlinga) e o Parque Eólico de Zapa, com a potência atribuída de 37,8MVA (2º TRC do Parque Eólico
Carlinga), totalizando nos dois TRC um valor de potência total de 88,2MVA, irão partilhar as
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infraestruturas de ligação à subestação de Recarei (subestação de Carlinga B e linha elétrica a 220kV).
Trata-se de um projeto independente, que funcionará em conjunto com o Parque Eólico de Carlinga e que
utilizará o TRC que se encontra no Anexo 1.1 (Volume 2).
Por fim referir que o Parque Eólico de Carlinga já se encontra com a DIA favorável condicionada emitida
pela APA a 15-10-2021 (Nº AIA 3413).

Figura 2-1 – Localização do Parque Eólico de Carlinga (sub-parque de Carlinga A, sub-parque de Carlinga B e linhas associadas) e
Parque Eólico de Zapa.

3.

DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO

3.1

LOCALIZAÇÃO DO PROJETO
3.1.1. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E ADMINISTRATIVA

O projeto objeto de estudo insere-se nos concelhos de Baião, Marco de Canaveses e Penafiel, no distrito
do Porto, integrando em termos regionais a NUT II Região Norte, e NUT III Tâmega e Sousa.
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Figura 3-1 – Localização do Projeto nos limites administrativos.

No Volume 3 - Desenho 002, apresenta-se a implantação do projeto, os respetivos elementos que o
constituem e os limites administrativos, à escala 1/25 000.
No quadro seguinte apresenta-se o enquadramento administrativo da área em estudo, nomeadamente,
NUTS, concelhos e freguesias abrangidas.
Quadro 3-1 – Enquadramento administrativo do projeto do Parque Eólico de Zapa.
NUTS

NUTS III:
Tâmega e
Sousa

Distrito

Concelho

Freguesias

Área de estudo

Baião

Grilo
União das freguesias de Baião (Santa
Leocádia) e Mesquinhata
Gove
União das freguesias de Ancede e
Ribadouro

Parque Eólico de Zapa

Marco de
Canaveses

Soalhães

Linhe Elétrica e Parque
Eólico

Porto
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NUTS

Distrito

Concelho

Freguesias

Área de estudo

Avessadas e Rosém
Marco
Paredes de Viadores e Manhuncelos
Vila Boa de Quires e Maureles
Luzim e Vila Cova
Abragão

Penafiel

Linha Elétrica

3.1.2. ÁREAS SENSÍVEIS
De acordo com o artigo 2º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação,
consideram-se como áreas sensíveis, as seguintes:
•

Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho;

•

Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de proteção especial,
classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, no âmbito das Diretivas n.ºs
79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril de 1979, relativa à conservação das aves selvagens, e
92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio de 1992, relativa à preservação dos habitats naturais e da
fauna e da flora selvagens;

•

Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação definidas nos termos
da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro”.

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, de 24 de julho, alterado e republicado
pelo Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de outubro ou outras de relevância ecológica (e.g. Important Bird
Areas [IBAs]). Contudo, na envolvente da área de estudo (considerada um buffer de 20km) existem áreas
incluídas no SNAC ou outras de relevância ecológica, tal como apresentado no quadro seguinte:
Quadro 3-2- Áreas sensíveis na envolvente do empreendimento eólico em análise, e respetiva distância.
Área Sensível
ZEC Montemuro
(PTCON0025)
ZEC Rio Paiva (PTCON0059)
ZEC Alvão/Marão
(PTCON0003)
IBA Serras do Alvão e Marão
(PT049)

Parque Eólico de Zapa

Corredor da Linha Elétrica
Alternativa A1 (Sul)

Alternativa A2 (Norte)

3km a sul

6km a sul

8km a sul

18,7km a sul

8,2km a sudoeste

11km a sudoeste

11,3km a nordeste

12,4km a nordeste

12,4km a nordeste

11,3km a nordeste

12,4km a nordeste

12,4km a nordeste
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Embora não se trate ainda de uma área classificada, importa referir a interferência do projeto com a área
delimitada no âmbito da Paisagem Protegida Regional da Serra da Aboboreira (PPRSA) foi aprovada na
última reunião da Assembleia Intermunicipal da AMBT, no passado dia 21 de junho de 2021. Da aprovação
da PPRSA por parte da AMTB foram delimitadas duas áreas distintas de proteção, a área nuclear e a área
envolvente.

Figura 3-2 – Localização do Projeto e da Paisagem Protegida Regional da Serra da Aboboreira.

Em termos patrimoniais, na área de estudo não foi identificado nenhum imóvel classificado ou em vias de
classificação, no entanto na zona de enquadramento, que corresponde a uma faixa com, pelo menos, 1
km de largura, da área de estudo, estão referenciados quatro sítios classificados, nomeadamente, a Casa
de Penalva (oc.2), a Necrópole de Tongóbriga e Área Arqueológica do Freixo/Tongóbriga (oc. 44 e 45) e
Igreja Paroquial de Abragão (oc. 58).
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3.1.3. PLANOS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
Na área de implantação do projeto e sua envolvente próxima, estão comtemplados diversos planos de
âmbito nacional, regional e municipal. No quadro seguinte é apresentado um resumo dos vários planos.

Quadro 3-3– IGT em vigor para a área em estudo.

Âmbito/Tipo

IGT

Diploma Legal

Nacional

Programa Nacional da Política de
Ordenamento do Território (PNPOT)
Plano de Gestão da
Região Hidrográfica
(PGRH)

Douro (RH3)

Programa Regional de
Ordenamento
Florestal (PROF)

Entre Douro e
Minho (PROF
EDM)

•

Lei nº 99/2019, de 5 de setembro
(revisão).

•

Declaração de Retificação n.º 22-B/2016,
de 18 de novembro (1ª retificação);
Resolução de Conselho de Ministros n.º
52/2016, de 20 de setembro (1ª
publicação).
Declaração de Retificação n.º 14/2019,
de 12 de abril (1ª retificação);
Portaria n.º 58/2019, de 11 de fevereiro
(Revisão).
Em elaboração determinada pela
Resolução do Conselho de Ministros n.º
29/2006

•

Nacional/Setorial
•
•
•
PROT-Norte
Regional

Plano Regional de
Ordenamento do
Território (PROT)

Zona
Envolvente do
Douro
(PROZED)

•

Decreto Regulamentar n.º 60/91, de 21
de novembro (1ª publicação).

•

Aviso nº 18175/2021, 27 de setembro
(3ª alteração por adaptação);
Aviso n.º 11351/2017, de 28 de
setembro (2ª alteração)
Aviso n.º 6590/2017, de 9 de junho (1ª
alteração por adaptação);
Aviso n.º 11221/2015, de 2 de outubro
(revisão).
Aviso n.º 15111/2021, 13 de agosto (2ª
alteração por adaptação);
Aviso n.º 2496/2017, de 10 de março (1ª
alteração por adaptação);
Aviso n.º 9906/2015, de 31 de agosto
(Revisão).
Aviso n.º16534/2021, 31 de agosto (7ª
alteração;
Aviso n.º 13106-A/2021, de 12 de julho
(6ª alteração);
Aviso n.º 807/2019, de 16 de janeiro (5ª
alteração);

•
Baião

•
•
•

Municipal

Plano Diretor
Municipal (PDM)

Marco de
Canaveses

•
•
•

Penafiel

•
•
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Âmbito/Tipo

IGT

Diploma Legal
•
•
•
•
•
•

Aviso n.º 11848/2018, de 21 de agosto
(4ª alteração);
Aviso n.º 10917/2018, de 9 de agosto (3ª
alteração);
Aviso n.º 8335/2015, de 30 de junho (2ª
alteração);
Aviso n.º 4532/2015, de 27 de abril (1ª
correção material);
Aviso n.º 4364/2013, de 27 de março (1ª
alteração);
Resolução de Conselho de Ministros n.º
163/2007, de 12 de outubro (Revisão).

A análise detalhada dos vários planos, classes de espaço e usos envolvidos na área de implantação do
projeto irá ser efetuada com maior rigor no descritor “Ordenamento e Condicionantes”.

3.1.4. CONDICIONANTES, SERVIDÕES E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA
Foram identificadas na área de estudo condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública cujas
afetações foram avaliadas e detalhadas no descritor “Ordenamento e Condicionantes”, nomeadamente:
•

Domínio público hídrico;

•

Albufeiras de águas públicas;

•

Captações águas subterrâneas;

•

Áreas potenciais de exploração e Espaço para Indústria Extrativa;

•

Reserva agrícola nacional;

•

Sobreiro e Azinheira;

•

Povoamentos florestais percorridos por incêndios;

•

Reserva ecológica nacional;

•

Imóveis classificados;

•

Abastecimento de água e Drenagem de águas residuais;

•

Rede elétrica;

•

Rede rodoviária;

•

Rede ferroviária;

•

Marcos geodésicos.
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3.2

DESCRIÇÃO DO PROJETO
3.2.1. CARACTERÍSTICAS DO PROJETO

O Parque Eólico de Zapa é constituído por 6 aerogeradores, cada um com potência de 5,8MW unitária,
perfazendo um total de 34,8MW. O parque eólico encontra-se distribuído por 3 zonas, nas freguesias de
Grilo, Gove e União das Freguesias de Ancede e Ribadouro, com um total de seis aerogeradores instalados
nos pontos mais altos, situados entre os 490m e 605m de altitude.
Os elementos principais que constituem o parque eólico, são os seis aerogeradores e respetivas
fundações, acessos internos de ligação aos aerogeradores, subestação elevadora de 60kV, rede de média
tensão interna do parque a 30kV (subterrânea e aérea), e linha de interligação a 60kV (aérea) que ligará
a subestação do parque eólico à Rede Elétrica de Serviço Público (RESP), numa ligação em T ou PI, a definir
com o responsável da RESP, que neste caso será a EDP.
Assim, o Projeto prevê a instalação das seguintes estruturas:
•

Aerogeradores;

•

Rede de cabos subterrânea;

•

Linha elétrica de média tensão

•

Edifício de comando e subestação;

•

Vias de acesso;

•

Linha elétrica de interligação a 60kV.

•

Estaleiro

No Anexo 1 (Volume 2) apresenta-se a memória descritiva do Projeto e respetivas peças desenhadas
associadas.
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Figura 3-3 – Projeto do Parque Eólico de Zapa.

3.2.2. AEROGERADORES
O Parque Eólico de Zapa é constituído por 6 aerogeradores, cada um com uma potência unitária de
5,8MW.
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Os aerogeradores são equipamentos que utilizam a energia cinética do vento, convertendo-a em energia
elétrica, resultando na utilização de uma fonte de energia renovável e não poluente.
No quadro abaixo apresenta-se a localização de cada aerogerador de acordo com as coordenadas X e Y
do sistema ETRS89 PT TM 06.
Quadro 3-4 – Localização dos aerogeradores a implementar

Aerogerador

Coordenada X

Coordenada Y

ZA01
ZA02
ZA03
ZA04
ZA05
ZA06

7.407,49
6.810,52
5.329,94
5.585,36
3.833,58
3.404,51

160.501,61
160.101,68
162.165,54
161.650,43
163.751,93
163.372,35

Os aerogeradores são compostos por diversas componentes, de entre as quais se destacam a torre, o
rotor, o gerador e as pás.
O aerogerador selecionado para o parque eólico de ZAPA é o modelo GE 158 5.8MW HH121, da General
Electric. Trata-se de um aerogerador de última geração (2019) de grandes dimensões, com pás de 77,4m,
com altura de 121m.
Na seguinte tabela é possível ver os principais valores característicos do aerogerador para o parque eólico
de ZAPA:
Quadro 3-5 – Valores característicos do aerogerador

Característica

Valor

Potência nominal de aerogerador
Número de aerogeradores

5.8 MW
6

Altura da Turbina

121m

Diâmetro do rotor

158m

Comprimento das pás

77,4m

Número de pás
Potência sonora

3
106 dB

Início de funcionamento

3 m/s

Paragem de funcionamento

25m/s
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Figura 3-4 – Aerogerador GE 5.x 158 (fonte: www.ge.com).

Baseado nos cálculos do estudo de vento, desenhou-se uma disposição ótima de aerogeradores, tendo
ainda em consideração as restrições do ponto de vista técnico e ambiental, identificadas na fase inicial do
estudo.
Para além do elevado potencial eólico do local, a localização do parque teve ainda em consideração a
existência de acessos e a possibilidade da evacuação da energia produzida.

A turbina eólica começa a ter rotação com velocidade de vento de 3 m/s e está desenhada para operar
em velocidades de vento máximas de 25m/s, a partir da qual o aerogerador entrará em “stand by” de
acordo com os seguintes critérios: velocidade do vento superior a 25m/s, num período de 600 segundos
ou velocidade do vento superior a 30m/s, num período de 30 segundos ou velocidade do vento superior
a 34m/s, num período de 3 segundos.
Complementarmente refere-se que o aerogerador a instalar no parque eólico de Zapa possui um sistema
aerodinâmico de controlo de velocidade, que é controlado pelo movimento sobre o eixo das pás do
aerogerador. Esta rotação é feita por cilindros os quais se encontram localizados na base de cada pá como
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demonstra a figura seguinte.

Figura 3-5 – Representação Esquemática do rotor do modelo do aerogerador proposto.

Com este sistema, o aerogerador consegue controlar o rotor com um nível máximo de rotação ótima de
trabalho de 9,7 RPM com velocidades entre 12 m/s até 17,5 m/s.
O gráfico da figura seguinte apresenta a curva de potência, o qual mostra a variação da potência de saída
da turbina eólica em função da velocidade do vento. A variação de velocidade do vento inicia-se a zero
até à velocidade máxima do vento, para a qual o aerogerador é projetado.

Figura 3-6 – Variação da potência de saída em função da velocidade do vento. Potência no eixo vertical e velocidade do vento
no eixo horizontal.
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Figura 3-7 - Configuração das pás.

A estrutura de fundação proposta para o aerogerador GE 158 5.8MW HH121 consiste numa fundação
direta de betão armado, circular, com 24 metros de diâmetro.

Figura 3-8 – Fundação tipo do aerogerador.

Ao redor das fundações dos aerogeradores será feita uma plataforma ligada ao caminho, com uma
estrada firme e compacta, que servirá para a colocação das gruas durante a montagem dos
aerogeradores.
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As plataformas de montagem dos aerogeradores totalizam cerca de 6.373m2, dos quais:
•

cerca de 4.670m2 (73%) correspondem a áreas de ocupação temporária, que correspondem a
áreas que precisam de uma simples desmatação e estar livre de obstáculos em toda a fase de
exploração do projeto, menos a área das pás que é apenas usada na fase de construção,

•

e cerca de 1.703 m2 (27%), correspondem a áreas definitivas, que corresponde à área onde será
instalada a grua e a base do aerogerador.

Na figura seguinte apresenta-se a representação das áreas que serão consideradas como definitivas e as
áreas que serão consideradas com ocupação temporária.

Figura 3-9 – Planta tipo da plataforma de montagem do aerogerador.

3.2.3. REDE DE CABOS
A interligação entre os diferentes aerogeradores constituintes do parque eólico, e destes com a
subestação interna, será efetuada por intermédio de linhas subterrâneas e aéreas.
A linha elétrica aérea de média tensão, a 30 kV, será de circuito duplo e terá 4.936m de extensão.
Prevê-se que as valas de cabos a instalar tenham um comprimento total de 3.682m.
No quadro seguinte apresenta-se a extensão das valas de cabos a construir, discriminada por grupo de
aerogeradores.
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Quadro 3-6 – Extensão das valas de cabos a construir.
Tipo Rede Média

Subterrânea

Circuito

Comprimento (m)

ZA01 – ZA02- 1º apoio
(LAMT_30kV)

1.417

ZA04 – ZA03 - PC

1.172

ZA06 – ZA05 - SET

1.093

Nas distâncias mais consideráveis e com maior dificuldade de acesso entre subestação interna do parque
e grupos de aerogeradores, os circuitos de interligação subestação e grupos serão constituídos por
intermédio de linhas aéreas com a passagem a linhas subterrâneas. Uma vez efetuada a transição aéreosubterrânea, as ligações entre grupos de aerogeradores, dos circuitos constituintes da rede de média
tensão 30KV, serão garantidas exclusivamente por linhas subterrâneas. Os circuitos 2 e 3 contemplam
esta transição aérea-subterrânea, enquanto o circuito 1 é subterrâneo na sua totalidade.
A rede de média tensão a 30kV subterrânea, será constituída por cabos monopolares secos dispostos em
vala. A aérea será constituída por condutores aéreos alumínio-aço dispostos em apoios do tipo betão,
sendo as respetivas armações aplicadas, de acordo com as que constam do licenciamento dos apoios. As
distâncias verticais entre condutores inferiores da linha de média tensão e os diversos cruzamentos com
outras linhas elétricas, linhas de telecomunicações, infra-estruturas rodoviárias e linhas de água, tem em
consideração o disposto no RSLEAT (DR 1/92), onde são definidas as distâncias mínimas.
Quadro 3-7 – Características do cabo de rede MT – subterrâneo

Alma condutora

Cabo de rede MT – subterrâneo
Alumínio-Classe 2

Forma da secção

Redondo multifilar compactado

Secção [mm2]

150-300 mm²

Isolamento

XLPE

Revestimento exterior

PVC

Blindagem

Fita ou fios de cobre

Tensão nominal [kV]

18/30

Tensão máxima [kV]

36

Temperaturas funcionamento

-40ºC - +90ºC

Normas de referência

IEC60228; IEC60502-2
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Figura 3-10 – Apoio tipo de betão.

3.2.4. EDIFÍCIO DE COMANDO E SUBESTAÇÃO DO PARQUE
A subestação elevadora do Parque Eólico de Zapa situa-se na zona norte do parque, acedível através da
variante à N321-1 e M582, tendo como aerogerador mais próximo ZA05, a cerca de 300m. A subestação
terá a orientação Sul-Norte (seguindo a orientação da linha de interligação) e será construída numa
plataforma com aproximadamente 1.000m², à cota 621,0m, destinados ao edifício, pátio AT e
estacionamento exterior.
No quadro abaixo apresenta-se a localização da subestação de acordo com as coordenadas X e Y do
sistema ETRS89 PT TM 06.

Quadro 3-8 – Localização da subestação

Vértice

Coordenada X

Coordenada Y

V1

4.039,64

164.040,31

V2

4.042,05

164.002,90

V3

4.024,29

164.001,76

V4

4.021,88

164.039,17
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Figura 3-11 – Planta geral da subestação.

Figura 3-12 – Corte A-A da subestação.

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
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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.
Parâmetros de projeto gerais:
Quadro 3-9 – Características gerais da rede elétrica.

Número de fases

3

Tensão nominal AT

60 kV

Tensão estipulada AT

72,5 kV

Frequência nominal

50 Hz

Sequência de fases

Direta

Quadro 3-10 – Características das correntes nominais e de curto-circuito.

Elemento
Painel de Linha/ Transformador
Corrente curto-circuito - valor eficaz
Corrente curto-circuito - valor de crista

60kV

30kV

630 A

1250 A

31,5 kA / 1s

25 kA / 1s

79 kA

63 kA

Quadro 3-11 – Características das condições ambientais.

Temperatura máxima:

40 ºC

Temperatura mínima:

-10 ºC

Temperatura média diária:

< 30 ºC

Nível de poluição:

forte (25 mm/kV)

Altitude:

< 1000m
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3.2.5. VIAS DE ACESSO
O acesso ao parque eólico será efetuado através da variante à N321-1 e M582, no lado norte do parque,
para os aerogeradores ZA03, ZA04, ZA05 e ZA06 subestação e estaleiro. No lado sul do parque, o acesso
será efetuado através da variante à N321-1, N321 e N108, para os aerogeradores ZA01 e ZA02. O acesso
aos aerogeradores ZA03 e ZA04 será efetuado através da povoação de Passadouro, através de uma via
existente.
Na figura seguinte apresentam-se os acessos a utilizar.

Figura 3-13 – Acessos a utilizar no Parque Eólico de Zapa.

Nos terrenos do parque existirão, na fase de construção, plataformas de apoio à montagem dos
aerogeradores, estaleiro e zona de armazenamento temporário de equipamentos. Os caminhos previstos
destinam-se à montagem dos aerogeradores e posterior acesso para exploração e manutenção. Tanto
quanto possível são utilizados caminhos já existentes, procedendo-se à beneficiação destes para permitir
a passagem do sistema de transporte dos componentes.
Em termos do perfil longitudinal dos acessos, o condicionamento principal é a inclinação de alguns trainéis
que chegam aos 15%. Nestes casos, o transporte de componentes deverá ser auxiliado com meios
adicionais de reboque e o acesso deverá ser executado com pavimento em ABGEC de forma a garantir
condições de aderência dos veículos.
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Figura 3-14 – Exemplo de transporte de tramo de torre.

Os acessos a construir no parque apresentam um perfil transversal tipo constituído por uma faixa de
rodagem de 6,0 m de largura, existindo na situação de talude de escavação uma valeta com 0,70 m de
largura que terá por função, não só a drenagem e encaminhamento superficial das águas, como a
drenagem da própria estrutura do pavimento.
A faixa de rodagem de 6,0m obrigará ao alargamento dos caminhos existentes em todo o seu
comprimento, havendo a necessidade de criar taludes que terão inclinações de 1/1 (horizontal/vertical),
para o caso dos taludes de escavação, e de 1,5/1 (horizontal/vertical), para as situações de taludes de
aterro, devendo, em ambos os casos, ser recobertos com uma camada de 0,10 m de terra vegetal.
Em termos estruturais, após o saneamento e consolidação da plataforma da terraplenagem, o pavimento
será constituído por duas camadas de agregado britado de granulometria extensa (ABGE e ABGEC) com
0,20+0,10m de espessura, servindo uma delas de base e a outra de camada de desgaste. Esta estrutura
de pavimento é adotada tendo em atenção a manutenção da caracterização paisagística do local, em que
os acessos se apresentarão com um pavimento de aspeto e coloração similar aos já existentes, e a
pretensão de, na medida do possível, evitar a alteração das características de permeabilidade do terreno
existente.
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Figura 3-15 – Perfil transversal tipo dos acessos.

No quadro seguinte apresenta-se a extensão de acessos e respetivas % de acessos a beneficiar, acessos
novos e a asfaltar.
Quadro 3-12 – Extensão e % de acessos novos e a beneficiar.

Acessos

Extensão (m)

A Asfaltar (m)*
%
m

m

%

Acessos a beneficiar

1.869

33,6%

579

10,4%

Acessos novos

3.687

66,4%

1.143

20,6%

Total
5.556
100%
1.722
31%
* - Valores estimados que serão avaliados com maior rigor em projeto de execução

Relativamente aos troços mencionados como “A asfaltar”, nesta fase de Estudo Prévio, trata-se de uma
estimativa por excesso tendo em consideração os declives longitudinais dos acessos (10%) e as
especificações técnicas dos equipamentos (relevantes para o transporte).
Em fase de Projeto de Execução, será avaliado com maior rigor a localização desses troços após a
realização de estudos complementares, nomeadamente dos levantamentos topográficos.

3.2.6. MOVIMENTO DE TERRAS
A execução das fundações para montagem dos aerogeradores, aberturas de valas de cabos, acessos
existentes a beneficiar e novos, e subestação, implicam a escavação de um volume significativo de terras
que será, na medida do possível, reutilizado na própria obra.
Nesta fase não foi elaborado estudo geológico, pelo que se considerou uma decapagem média de 0,60 m.
Relativamente aos taludes de escavação a executar propõe-se nesta fase uma inclinação de 1:1,5 (V:H).
Em relação aos taludes de aterro, adotaram-se inclinações de 1:1,5 (V:H), considerando a aplicação de
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materiais que possibilitem tais inclinações.
No quadro seguinte apresenta-se o balanço global das terras, tendo em consideração as escavações e
aterros previstos.
Quadro 3-13 – Balanço de terras previsto

Infraestrutura

Decapagem (m3)

Escavação (m3)

Aterro (m3)

Balanço de terras (m3)

Vias de acesso
Plataformas de montagem
Subestação
TOTAL

12.847,32
4.147,92
220,69
17.215,93

38.954,46
32.042,75
361,62
71.358,83

22.092,94
3.215,51
385,46
25.693,91

16.861,52
28.827,24
-23,84
45.664,92

Assim, verifica-se que haverá cerca de 45.665m3 de terras sobrantes que devem ser, sempre que possível,
utilizadas na própria obra, ou noutras do mesmo proponente. Só em caso de não ser possível o seu
reaproveitamento, é que as terras sobrantes deverão ser consideradas como resíduos.
Importa referir que se teve em consideração a minimização do movimento de terras, sempre numa ótica
da sua otimização, por forma a equilibrar os aterros e as escavações, mas também a minimizar quer a
existência de terras para depósito, quer de terras de empréstimo. As terras sobrantes serão aplicadas na
construção das plataformas de montagem ou usadas para atenuação de depressões no traçado
longitudinal das vias. De realçar que os volumes apurados nesta fase têm por base uma topografia mais
genérica e que poderão ser otimizados após a execução de um levantamento topográfico detalhado,
realizado em Projeto de Execução.
Estima-se que sejam necessários 14 camiões diários durante a fase de construção.

3.2.7. LINHA DE INTERLIGAÇÃO 60KV
Com o objetivo de escoar a eletricidade produzida pelo Parque Eólico Zapa para o Sistema Elétrico
Nacional, está prevista a ligação aérea a 60 kV entre a subestação do Parque Eólico Zapa, e a Subestação
do Parque Eólico de Carlinga B (SE a construir), com um comprimento de aproximadamente 17,5km de
extensão.
A definição do corredor da linha elétrica teve em consideração a análise de grandes condicionantes
efetuada numa fase preliminar dos estudos ambientais.
Importa referir que existe um corredor comum (corredor A) desde o PE de Zapa e a cerca de meia distância
há duas alternativas de corredor o corredor A1, que se desenvolve mais a sul e acompanha em toda a sua
extensão uma linha elétrica da REN existente, enquanto que o corredor A2 se desenvolve mais a norte.
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O corredor da linha foi desenhado no sentido da sua otimização técnica, económica e ambiental. Os
corredores propostos, foram definidos de modo a evitar a interferência com zonas urbanizadas e as
construções dispersas que existem nesta zona do país.
O corredor pretendeu atravessar as linhas de água e as vias de comunicação mais importantes de forma
a causar o menor impacte possível, atravessando-os, tanto quanto possível, na perpendicular.
De seguida indicam-se as estradas municipais e nacionais atravessadas pelo corredor da linha, para além
destas existem ainda outras estradas e caminhos locais, sem identificação:
•

M583

•

CM1257

•

CM1261

•

CM1262

•

M588

•

N210

•

N312

•

N320

Os corredores da linha elétrica atravessam essencialmente áreas de florestas de produção e áreas
agrícolas, identificando-se ainda algumas áreas com características naturais, como os bosques
autóctones, as áreas adjacentes às linhas de água marginadas por formações ripícolas e as cumeadas
revestidas por matos baixos pontuados por afloramentos rochosos.
Existem nos corredores da linha elétrica em estudo, várias linhas aéreas de média, alta tensão e muito
alta tensão, cujos cruzamentos dificilmente serão evitados, pelo que a solução para viabilizar esses
cruzamentos será definida em fase de projeto de execução. No entanto, de seguida apresenta-se a
identificação das linhas elétricas previstas serem cruzadas pela linha elétrica em estudo:
•

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;

•

Linha Valdigem-Vermoim4/Ermesinde (LVG.VM4-ED), a 220 kV;

•

Linha de Alta Tensão (60 kV): Carrapatelo (REN) - Marco de Canaveses e Torrão (REN) Bustelo;

•

Linhas de Média Tensão (15kV aéreas e subterrâneas) pertencentes à E-REDES.
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A linha elétrica em estudo, será constiuída 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.

Tipo F65CA

Tipo F95CA
Figura 3-16 - Tipo de Apoios da Linha elétrica.

Tipo F95CD

Os tipos de apoios adotados, de acordo com a função, e dimensão de famílias são os seguintes:
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Quadro 3-14 - Tipo de Apoios da linha elétrica

Família de Apoios

Altura Útil Mínima
ao Solo (m)

Altura Útil Máxima
ao Solo (m)

Altura Total
Máxima (m)

Envergadura (m)

F

15,00

33,60

41,80

4,5

Os cabos condutores e os cabos de guarda convencionais são dos tipos ACSR, AAC ou AAAC e serão
selecionados de forma a terem as características mecânicas e elétricas adequadas e a poderem suportar
quer as correntes de defeito quer a capacidade de transporte de energia especificadas para a linha sem
diminuição das suas características.
A linha será constituída por três condutores de alumínio-aço (ACSR 325 (BEAR)), ou seja, 3xACSR 325 mm²,
em toda a sua extensão, estando dois cabos OPGW (optical ground wire), instalados na posição de cabo
de guarda como cabo de proteção.
Quadro 3-15 - Carcateristicas gerais dos cabos

Parâmetro
Tipo de cabo
Secção Total (mm2)
Secção de Alumínio
(mm2)
Secção de Aço (mm2)
Diâmetro (mm )
Resistência ( /km a
20ºC)
Composição (n.º fios x
mm )
Peso linear (kg/m)
Carga de rotura (kN)
Módulo de elasticidade
(daN/mm2)

Condutores

Cabo de Terra

Cabo de Terra

Al – Aço 325 mm2 (ACSR)
“Bear”
326.12

48 FO-98-A3 SA1A-13/417.0 kA
136.4

Al – Aço 130 mm2 (ACSR)
“Guinea”
127.24

264.42

101.3

80.4

61.70
23.45

31.2
15.75

46.9
14.6

0.1093

0.296

0.3594

30x3,35 + 7x3,35

13x3.1+4x3.1+2x3.1

12x2.92+7x2.92

1.2128
10938

0.296
7030

0.3593
0.588

15488

7030

6646

Balizagem aérea
De acordo com a Circular de Informação Aeronáutica 10/03 de 6 de maio, do Instituto de Nacional de
Aviação Civil (INAC) considera-se necessário efetuar a balizagem dos seguintes obstáculos:
•

Das linhas aéreas quando penetrem numa área de servidão geral aeronáutica e/ou que,
ultrapassem as superfícies de desobstrução (que são para este nível de tensão de 25 m);

•

Dos vãos entre apoios que distem mais de 500 m;

•

Dos vãos que cruzem linhas de água, lagos, albufeiras, etc., com uma largura média
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superior a 80 m ou que excedam, em projeção horizontal, mais de 60 m relativamente às
cotas de projeção sobre o terreno, no caso de vales ou referida ao nível médio das águas;
•

Dos elementos de uma linha aérea que se situem nas proximidades de pontos de
captação de água localizados em zonas de risco de incêndios florestais;

•

Das linhas aéreas que cruzem Auto-Estradas, Itinerários Principais ou Complementares;

A sinalização diurna dos cabos consiste na colocação de bolas de cor alternadamente vermelha ou laranja
internacional e branca possuindo o diâmetro mínimo de 600 mm, que serão instaladas nos cabos de
guarda convencionais (no cabo OPGW com a utilização de pré-formados de proteção) de modo a que a
projeção segundo o eixo da linha da distância entre esferas consecutivas seja sempre igual ou inferior a
30 metros.
A balizagem diurna dos apoios consiste na pintura às faixas, de cor alternadamente vermelha ou laranja
internacional e branca. As faixas a pintar correspondem a troços modulares das estruturas de forma a
realçar a sua forma e dimensões. As faixas extremas são pintadas na cor vermelha ou laranja internacional.
A balizagem noturna consiste ou na colocação de balisores nos condutores superiores, próximo das
fixações dos cabos às cadeias, de cada lado dos apoios, ou na sinalização no topo dos apoios com díodos
eletroluminescentes (“LED”) alimentados por painéis solares e baterias acumuladoras de energia ou outro
equipamento equivalente desde que aprovado pelo INAC. Estes dispositivos terão de emitir luz vermelha
com uma intensidade mínima de 10 Cd.
Sinalização para Aves
Os dispositivos de sinalização para a avifauna são do tipo “BFD” (Bird Flight Diverter) e serão aplicados em
função do disposto nas medidas de minimização resultantes do presente Estudo de Impacte Ambiental.
Sem outros que venham a ser necessários, serão colocados BFD’s na travessia do Rio Tâmega.

Análise dos riscos originados pela linha
A análise de riscos associados à presença e funcionamento da linha podem reduzir-se às seguintes
situações:
•

Incêndios;

•

Queda de apoio ou dos cabos condutores;

•

Contactos acidentais com elementos em carga;
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•

Tensões induzidas

•

Efeitos dos campos eletromagnéticos;

•

Ruído acústico;

•

Interferências radioelétricas

3.2.8. ESTALEIRO
O estaleiro propõe-se que se localize na zona Norte do parque, junto à subestação, que poderá, caso se
verifique tal necessidade, possuir uma área adjacente para o armazenamento temporário de pás e
vazadouro temporário de material proveniente de escavação, essencialmente terra vegetal (estima-se
uma compensação de terras entre o volume de escavação e o volume de aterro) para posterior
requalificação paisagística.

Estaleiro

AG6

Figura 3-17 – Proposta de localização do estaleiro.

Prevê-se que o estaleiro tenha aproximadamente 6.300m². O estaleiro será constituído por contentores
para efeitos de supervisão da obra, reuniões e áreas de trabalho, casas de banho, balneários, cantina,
segurança/vigilância, entre outros. Todos os resíduos serão depositados em contentores adequados para
esta finalidade e, em seguida, retirados sem causar qualquer prejuízo para a comunidade envolvente bem
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como dos trabalhadores. Será ainda prevista uma área impermeabilizada como medida de contenção para
derrames de resíduos/materiais perigosos.
O abastecimento de água será assegurado por depósito de água e o saneamento através de fossa
estanque. A água destinada a consumo será assegurada em sistema de garrafões ou similar.
No final do projeto, as instalações serão desmanteladas e removidas, como todo o material armazenado
nele. A área de implantação das instalações e áreas adjacentes será limpa e submetida a recuperação
paisagística.
Na área envolvente dos aerogeradores, que corresponde à área de implantação dos aerogeradores, das
plataformas de montagem e dos acessos, prevê-se a instalação de sanitários químicos e depósito
temporário de terra vegetal para posterior restauro paisagístico.

3.3

PROJETOS COMPLEMENTARES

Consideram-se como projetos complementares ao Parque Eólico do Zapa os seguintes:
•

Subestação do parque eólico;

•

Linha elétrica de evacuação de energia até à Subestação do Parque Eólico de Carlinga B;

•

Caminhos de acesso no interior ao parque eólico.

Estes projetos, pelas suas características não se encontram abrangidos pelo Regime Jurídico de AIA, de
acordo com o DL n.º151-B/2013, na sua atual redação.
No entanto, tratando-se de projetos complementares, considerou-se a sua análise, dentro do possível,
como parte integrante do projeto, por forma a efetuar-se uma avaliação de impactes completa de todas
as intervenções associadas ao Parque Eólico de Zapa.
O projeto da linha elétrica, estando em fase de estudo prévio, não tem ainda definido o traçado da linha
eléctrica nem os respetivos apoios, tendo-se procedido à análise de um corredor de 400m de largura,
identificando-se possíveis impactes e necessário orientações para a definição do traçado a desenvolver
em fase de projeto de execução.

3.4

PROGRAMA TEMPORAL E FASEAMENTO CONSTRUTIVO

O tempo de vida útil estimado para a fase de exploração do Parque Eólico de Zapa é de 25 anos, prevendo-
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se que na fase de exploração ocorram as atividades inerentes à operação e manutenção tanto do parque
eólico como da linha elétrica.
A fase de desativação do parque sucederá ao fim de vida útil do mesmo, considerando-se que terão de
existir planos de ação para a desmontagem e transporte de todos os elementos constituintes do parque
e posterior recuperação ambiental e paisagística de toda a área do parque eólico.
Prevê-se que a fase de construção do Parque Eólico de Zapa tenha uma duração de aproximadamente 12
meses.
No quadro seguinte apresenta-se o cronograma dos trabalhos previstos para a fase de construção.

Quadro 3-16 – Cronograma da Fase de Construção do Parque Eólico de Zapa

3.5

INVESTIMENTO

O investimento previsto para o Projeto do Parque Eólico de Zapa será de 70 milhões de euros.

3.6

ALTERNATIVAS

A instalação de um Parque Eólico está diretamente relacionada com o potencial eólico existente em
determinado local, bem como dos terrenos disponibilizados para o efeito, através do estabelecimento de
contratos com os respetivos proprietários, e da autorização de interligação à rede pública para escoar a
energia elétrica produzida. Assim a localização do Parque Eólico de Zapa é a que se apresenta no presente
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documento.
O projeto foi antecedido de análise de grandes condicionantes ambientais, tendo sido feito o
acompanhamento do projeto, desde o início da sua conceção o que permitiu a definição dos melhores
locais e posições dos aerogeradores.
Relativamente ao escoamento da energia a produzir no Parque Eólico de Zapa, devido à capacidade de
rececionamento da rede existente na evolvente ao PE, não se apresenta alternativa à subestação do PE
de Carlinga B. No entanto, para a linha elétrica, considerou-se o estudo de um corredor comum (A) e dois
corredores alternativos, um corredor a sul (A1) que acompanha uma linha elétrica da REN já existentes e
um corredor a norte (A2).
A análise ambiental efetuada previamente, de acordo com o descrito no capítulo 2.2, e o
acompanhamento ambiental do desenvolvimento das soluções de projeto, em articulação com a equipa
projetista, permitiram a definição de soluções que do ponto de vista técnico e ambiental são as que
correspondem da melhor forma aos objetivos pretendidos.

3.7

UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

Com vista à construção e exploração do Parque Eólico de Zapa serão necessários recursos naturais, tais
como o solo e água ou recursos transformados como os metais, papel/cartão, plástico, óleos, cimento,
tintas, lubrificante, combustíveis e até a energia elétrica. Porém, apenas em fase de projeto de execução
se conseguirá ter estimativas mais concretas e os respetivos balanços (por exemplo ao nível das
terras/solo), para as diferentes fases do projeto.
O recurso chave a ser utilizado é o Ar, não se prevendo propriamente o seu consumo, mas antes a
exploração da dinâmica das suas massas.

3.8

PRODUÇÃO DE EFLUENTES, EMISSÕES E RESÍDUOS
3.8.1. EFLUENTES E EMISSÕES

Durante a fase de construção, em termos de efluentes, estes resultam essencialmente das águas residuais
provenientes das instalações sanitárias a instalar no estaleiro, quer seja instalada uma fossa sética ou
através da instalação de sanitários químicos portáteis.
Relativamente às emissões gasosas produzidas no decorrer da implementação do projeto, estas resultam
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fundamentalmente da combustão de motores a gasolina e gasóleo (viatura ligeiras, viaturas pesadas,
alguns equipamentos, entre outros). Através da circulação de viaturas, nos acessos maioritariamente de
terra, são emitidas poeiras e material particulado fino. A fase de construção é a fase com maior
quantidade de emissões gasosas libertadas devido à circulação de viaturas.
Na fase de exploração, os efluentes estão associados à utilização das instalações sanitárias da subestação.
Considera-se que o número de trabalhadores previstos na fase de exploração é muito reduzido, pelo que
se prevê que as quantidades de efluentes sejam muito reduzidas durante o tempo de vida útil do Projeto.
Relativamente às emissões gasosas, estas serão mais reduzidas do que as que ocorrem na fase de
construção, uma vez que as atividades previstas (manutenção e/ou substituição de peças) terão uma
periodicidade espaçada no tempo.
Na fase de desativação, as atividades previstas são muito similares às da fase de construção, pelo que se
espera que existam quantidades semelhantes de efluentes e emissões gasosas produzidas.
3.8.2. RESÍDUOS
De acordo com o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 73/2011, de 17 de junho e revogado com efeitos com efeitos a partir de 01.07.2021, pelo Decreto-Lei
n.º 102-D/2020, um resíduo é qualquer substância ou objeto de que o detentor se desfaz ou tem a
intenção ou a obrigação de se desfazer, nomeadamente os identificados na Lista Europeia de Resíduos
(LER).
O artigo 10.º do referido Decreto-Lei, consagra também o princípio da responsabilidade alargada do
produtor pelos resíduos que produza, pelo que é ao produtor que cabe a responsabilidade da gestão de
resíduos, a qual termina pela transmissão dos resíduos a operador licenciado de gestão de resíduos ou
pela sua transferência, nos termos da lei, para as entidades responsáveis por sistemas de gestão de fluxos
de resíduos. Em caso de impossibilidade de determinação do produtor do resíduo, a responsabilidade
pela respetiva gestão recai sobre o seu detentor. Assim, o produtor ou detentor de resíduos encontramse obrigados a fazer a classificação dos resíduos que produzem ou detêm nos termos da LER.
A LER foi publicada pela decisão 2014/955/UE, da Comissão, de 18 de dezembro, que altera a decisão
2000/532/CE, da Comissão, de 3 de maio, referida no artigo 7.º da diretiva 2008/98/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 19 de novembro, e constitui uma lista harmonizada de resíduos que tem em
consideração a origem e composição dos resíduos. Esta decisão é obrigatória e diretamente aplicável
pelos Estados Membros.
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Durante a fase de construção do parque eólico são produzidos vários tipos de resíduos, associados
essencialmente às seguintes atividades:
•

Desmatação e limpeza do terreno;

•

Implantação e operação do estaleiro;

•

Operações de terraplenagem (execução de aterros e escavações);

•

Construção da subestação, da linha elétrica de ligação e montagem dos aerogeradores;

•

Circulação e operação de veículos, máquinas e equipamentos afetos à obra;

•

Colocação dos cabos elétricos enterrados

Durante a fase de exploração, apenas as operações de manutenção do parque eólico serão responsáveis
pela produção de resíduos, em reduzidas quantidades. No caso das linhas elétricas, durante a fase de
exploração serão produzidos essencialmente resíduos “verdes”, resultantes da manutenção das faixas de
gestão de combustível.
Durante a fase de desativação, as ações geradoras de resíduos serão semelhantes a algumas ações da
fase de construção.
3.8.2.1. Fase de Construção
De seguida são apresentadas as principais tipologias de resíduos provenientes das várias atividades
associadas à construção de um projeto desta natureza em termos de perigosidade e classificação segundo
o código LER. Destaca-se ainda, que nem todos os resíduos identificados virão a ser produzidos, uma vez
que a ocorrência de alguns deles só se verificará em caso de acidente ou em resultado de qualquer
situação inesperada.
No Quadro seguinte apresenta-se a listagem dos resíduos passíveis de serem produzidos pelas atividades
de construção do parque eólico, classificados de acordo com o Código LER, de acordo com o referido
anteriormente.
Quadro 3-17 – Listagem dos resíduos passíveis de serem produzidos durante a fase de construção do Parque Eólico de Zapa,
classificados de acordo com o código LER

Descrição
Óleos usados
Óleos minerais clorados de motores, transmissões e lubrificação
Óleos minerais não clorados de motores, transmissões e lubrificação
Óleos sintéticos de motores, transmissões e lubrificação
Outros óleos de motores, transmissões e lubrificação
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Descrição

Código LER

Resíduos de embalagens
Embalagens de papel e de cartão
15 01 01
Embalagens de plástico
15 01 02
Misturas de embalagens
15 01 06
Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas
15 01 10*
Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de proteção
Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza, vestuário de proteção
contaminados por substâncias perigosas
Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza, vestuário de proteção não
abrangidos em 15 02 02*

15 02 02*
15 02 03

Resíduos de construção e de demolição (incluindo solos escavados de locais contaminados)
Betão
17 01 01
Tijolos
17 01 02
Madeira
17 02 01
Vidro
17 02 02
Plástico
17 02 03
Cobre, bronze e latão
17 04 01
Ferro e aço
17 04 05
Misturas de metais
17 04 07
Resíduos metálicos contaminados com substâncias perigosas
17 04 09*
Cabos contendo hidrocarbonetos, alcatrão ou outras substâncias perigosas
17 04 10*
Solos e rochas, contendo substâncias perigosas
17 05 03*
Outros resíduos de construção e demolição (incluindo misturas de resíduos)
17 09 03*
contendo substâncias perigosas
Misturas de resíduos de construção e demolição não abrangidas em 17 09 01, 17
17 09 04
09 02 e 17 09 03
Resíduos urbanos e equiparados (resíduos domésticos, do comércio, da indústria e dos serviços),
incluindo as frações recolhidas seletivamente
Papel e cartão
20 01 01
Vidro
20 01 02
Resíduos biodegradáveis (da desmatação)
20 02 01
Misturas de resíduos urbanos e equiparados
20 03 01
* resíduo perigoso

Relativamente à manutenção da maquinaria pesada e outros equipamentos de construção civil, da qual
resultam resíduos tais como óleos usados, pneus usados, pilhas e acumuladores, uma vez que a sua
manutenção é realizada fora do estaleiro em oficinas próprias e licenciadas para o efeito, não se verificam
consequências ambientais na área de estudo.

3.8.2.2. Fase de Exploração
Durante a fase de exploração prevêem-se as seguintes tipologias de resíduos provenientes das atividades
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associadas à exploração do Parque Eólico em termos de perigosidade e classificação segundo o código
LER.
No quadro seguinte apresenta-se a listagem dos resíduos passíveis de serem produzidos pelas atividades
de exploração do parque eólico, classificados de acordo com o Código LER, de acordo com o referido
anteriormente.
Quadro 3-18 – Listagem dos resíduos passíveis de serem produzidos durante a fase de exploração do Parque Eólico do Zapa,
classificados de acordo com o código LER

Descrição

Código LER

Óleos usados
Óleos minerais clorados de motores, transmissões e lubrificação
Óleos minerais não clorados de motores, transmissões e lubrificação
Óleos sintéticos de motores, transmissões e lubrificação
Outros óleos de motores, transmissões e lubrificação

13 02 04*
13 02 05*
13 02 06*
13 02 08*

Resíduos de embalagens
Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas

15 01 10*

Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de proteção
Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza, vestuário de proteção
contaminados por substâncias perigosas

15 02 02*

Resíduos de construção e de demolição (incluindo solos escavados de locais contaminados)
Misturas de metais
17 04 07
Cabos não abrangidos em 17 04 10*
17 04 11
Solos e rochas, contendo substâncias perigosas
17 05 03*
Misturas de resíduos de construção e demolição não abrangidas em 17 09 01, 17
17 09 04
09 02 e 17 09 03
Resíduos urbanos e equiparados (resíduos domésticos, do comércio, da indústria e dos serviços),
incluindo as frações recolhidas seletivamente
Resíduos biodegradáveis (da desmatação)
20 02 01
* resíduo perigoso

3.8.2.3. Fase de desativação
Nesta fase o tipo de atividades é muito similar a algumas das efetuadas na fase de construção.
Destaca-se que os equipamentos do parque eólico são maioritariamente recicláveis, sendo que os
resíduos produzidos vão ser sobretudo isoladores, cabos e apoios metálicos, entulhos de construção civil
(provenientes do desmonte dos maciços das fundações dos apoios), que estão classificados pela LER como
não perigosos.
À semelhança do que havia sido referido nas fases anteriores, o destino final destes resíduos deverá ser
o seu encaminhamento para operadores licenciados.
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Relativamente às pás dos aerogeradores, propõe-se à semelhança do que acontece noutros países
(Dinamarca e Holanda), que estas sejam reutilizadas de diversas formas, nomeadamente para mobiliário
urbano, parques infantis, abrigos para bicicletas, entre outras (Wind Europe, Accelerating Wind Turbine
Blade Circularity, 2020).
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4.

CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO ATUAL DO AMBIENTE

4.1.

CLIMA

O clima pode ser definido como a sucessão habitual dos estados da atmosfera, sendo caracterizado pelos
valores médios anuais dos diversos elementos meteorológicos, tais como: temperatura do ar, vento,
humidade do ar, nebulosidade, insolação, precipitação, evaporação, nevoeiro, trovoada, granizo, neve e
geada. Estes parâmetros podem ser caracterizados individualmente pela amplitude, pelas variações
diurnas, mensais e anuais e pelos seus valores extremos máximos e mínimos, num caráter de longo prazo,
em geral de 30 anos.

4.1.1. METODOLOGIA
Para a caracterização da situação de referência ao nível do clima, aplicou-se a seguinte abordagem:
1. Identificação das estações meteorológicas mais representativas da área em estudo, não existindo
nenhuma nas proximidades consideraram-se as mais próximas, estação de Luzim e do Porto (Serra
do Pilar), a 1,5km e 29km de distância, respetivamente.
2. Caracterização dos principais parâmetros meteorológicos da área em estudo, com base nas
Normais Climatológicas das estações selecionadas referentes ao período de registo 1971-2000,
através dos dados disponibilizados no site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
3. Classificação climática da região onde se insere a área em estudo, tomando como referência em
particular o sistema de classificação de Köppen e Peixoto (1987).

4.1.2. ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS NA ÁREA EM ESTUDO
A caracterização do clima da área em estudo teve por base os dados disponíveis no site do IPMA
referentes às Normais Climatológicas das estações climatológicas mais próximas, nomeadamente a
estação de Porto (Serra do Pilar) e de Luzim, com dados disponíveis ao período compreendido entre 19712000.
As estações selecionadas são, de entre as estações climatológicas com dados mais recentes, as que se
consideram mais representativas da área de estudo, apresentando-se no Quadro seguinte, as suas
principais características.
48
AM21012
Versão 01
nov-21
48

INFINITA ENERGIA – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.
Parque Eólico de Zapa
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Volume 1 – Relatório Síntese

Quadro 4-1 – Características das Estações Climatológicas existentes na envolvente da área de estudo.
Estação

Latitude

Longitude

Altitude

Período de Registo

Luzim

41º09’ N

8º15’W

250m

1971 - 2000

Porto (Serra do Pilar)

41º 8´ N

8º 36´ W

93m

1971 - 2000

Figura 4-1 - Localização das Estações Meteorológicas próximas da área de estudo.

Na caracterização do presente descritor foram analisados vários elementos meteorológicos,
nomeadamente temperatura do ar, precipitação, humidade relativa do ar, evaporação e velocidade do
vento.

4.1.3. PARÂMETROS METEOROLÓGICOS
4.1.3.1. Temperatura do Ar
De seguida apresenta-se a temperatura média anual registada nas estações de Luzim e do Porto
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Quadro 4-2 - Distribuição mensal e anual dos valores médios de temperatura média diária nas estações climatológicas Luzim e
do Porto, no período de 1971-2000. (Fonte: IPMA)
Estação

Média da Temperatura Média diárias (ºC)
jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

Anual

Luzim

8

9,8

11,8

12,4

15,4

19

21,3

21,1

19,3

15,5

11,7

9,5

14,6

Porto

9,3

10,4

11,9

13,2

15,2

18,3

20,2

20,1

18,9

16

12,6

10,6

14,7

Da análise do quadro anterior verifica-se que em todas as estações o mês mais frio é o mês de janeiro e o
mês mais quente é o julho e o agosto, sendo que na estação de Luzim, a que se situa mais próximo da
área de estudo, é a que regista as temperaturas médias mais baixas nos meses de inverno e mais altas
nos meses de verão, apesar da diferença entre estações ser muito semelhante.

Tendo em conta a temperatura média do mês mais frio (janeiro) constata-se que a área em estudo se
insere numa região de Clima Temperado com Invernos suaves, segundo a classificação climática de
Köppen (como se poderá verificar no subcapítulo seguinte), já que a temperatura média do mês mais frio
está compreendida entre −3 ºC e 18 ºC.
4.1.3.2. Precipitação
De seguida apresenta-se a precipitação média mensal e anual dos valores médios de precipitação total,
em mm, nas estações analisadas.
Quadro 4-3 – Distribuição mensal e anual dos valores médios da quantidade de precipitação total nas estações climatológicas
de Luzim e Porto, no período de registo 1971-2000 (Fonte: IPMA).
Estação

Precipitação Média Total (mm)
jan

fev

mar
70

abr

Luzim

194,4 126,8

Porto

157,6 139,7 89,9 115,6

mai

jun

jul

154,1 109,8 45,3 20,4
97,6

46

ago

set

out

27

74,2
71

18,3 26,7

nov

dez

Anual

152

198

237,7

1409,7

138

158,4

194,7

1253,5

Como se pode observar no quadro anterior, grande parte da precipitação ocorre no semestre húmido (ou
seja, de outubro a fevereiro). A precipitação varia ao longo do ano, sendo dezembro o mês em que se
verificam os valores mais elevados de precipitação 237,7mm, 194,7mm na estação de Luzim e Porto,
respetivamente.
4.1.3.3. Humidade Relativa do Ar
No quadro seguinte apresenta-se a distribuição mensal e anual dos valores médios de humidade relativa
do ar, às 9h, nas estações de Luzim e Porto.
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Quadro 4-4 - Valores médios de humidade relativa do ar nas estações climatológicas selecionadas, no
período de registo 1971-2000.
Humidade Relativa do Ar (%) às 9h

Estação

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

Anual

Luzim

84

83

75

78

77

73

73

76

78

83

85

85

79

Porto

88

86

81

78

78

75

76

79

82

86

88

87

82

De acordo com o Quadro anterior, as estações apresentam valores médios anuais de humidade relativa
do ar, às 9h, muito semelhantes, variando ao longo do ano entre 73-85% na estação de Luzim, e entre 7588% na estação do Porto. Os meses de junho e julho são os que apresentam menor valor de humidade
relativa (cerca de 73%) na estação de Luzim, na estação do Porto os menores valores registam-se nos
meses de junho (75%) e julho (76%). Relativamente aos meses mais húmidos na estação de Luzim são os
meses de novembro (85%), dezembro (85%) e janeiro (84%), na estação do Porto são os mesmos meses
os mais húmidos: novembro (88%), dezembro (87%) e janeiro (88%).
Uma vez que o valor médio anual da humidade relativa do ar é superior a 70% em todas as estações em
análise, conclui-se que a área em estudo se caracteriza por um nível tendencialmente elevado de
humidade relativa do ar, em particular no semestre húmido.
4.1.3.4. Evaporação
De seguida apresentam-se os valores mensais e o valor anual de evaporação, nas estações selecionadas
de Luzim e Porto.
Quadro 4-5 - Valores médios de evaporação nas estações climatológicas Luzim e Porto, no período de registo 1971-2000.

jan

fev

mar

abr

mai

Evaporação (mm)
jun
jul
ago

Luzim

36,1

44,4

75,7

68,4

72,3

86,4

97

89,5

74,1

49,9

35,5

36,7

766

Porto

46,1

49,7

72,8

74

74,4

85,7

96,9

90,9

75,6

60,3

45,9

49,6

821,9

Estação

set

out

nov

dez

Anual

Os valores mais altos de evapotranspiração para as referidas estações ocorrem no mês de julho e agosto,
e os mais baixos em novembro na estação de Luzim e em novembro na estação do Porto. Em termos
anuais, apresentam uma evaporação total anual de 766mm e 821,9mm, em Luzim e no Porto,
respetivamente.
4.1.3.5. Velocidade do Vento
O regime de vento será analisado à luz da sua velocidade média, sendo que os valores médios de
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velocidade do vento são apresentados no Quadro seguinte.
Quadro 4-6 - Valores médios da velocidade do vento nas estações climatológicas selecionadas, no período de registo 19712000.
Velocidade média do vento (km/h)

Estação

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

Anual

Luzim

4,6

4,6

5,3

5,2

5

4,7

4,6

4,5

4,2

4

4

4,9

4,6

Porto

20

19,3

18,7

19

17,7 16,5 15,6

15,4

15,2

16,5

17,7

20,6

17,7

De acordo com os dados presentes no Quadro anterior verifica-se que a velocidade média do vento é
bastante diferente nas estações estudadas, sendo superior na estação do Porto, com uma média anual de
17,7 km/h, e muito inferior na estação de Luzim com uma média anual de 4,6 km/h. O mês que registou
uma menor velocidade de vento na estação do Porto foi o mês de Setembro, enquanto que na estação
de Luzim os meses que registaram menor velocidade do vento foram outubro e novembro.
4.1.3.6. Insolação
A insolação, intervalo de tempo de sol descoberto, atinge em média 2393,6h anualmente na estação do
Porto, conforme se pode verificar no quadro seguinte. Importa referir que para a estação de Luzim não
foram disponibilizados dados sobre a insolação.
Quadro 4-7 – Valores médios da insolação nas estações climatológicas de Viseu e Porto, no período de registo 1971-2000.
Estação

Horas Insolação
jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

Anual

Luzim

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Porto

129,7

135

193,3 211,4 237,7 267,7 295,9 283,5 218,7 174,2 134,3 112,2 2393,6

O período de maior insolação corresponde aos meses de verão, atingindo-se o máximo no mês de julho
em contraste, o período com menor insolação é nos meses de inverno, com mínimo no mês de dezembro
com 112,2h.

4.1.4. CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA
Portugal continental tem vários fatores que influenciam os contrastes internos de clima, sendo os
principais:
•

Origem de massas de ar (subtropical/polar);

•

Posição no território (fachada atlântica/continente);

•

Distância ao Mediterrâneo e Norte de África;
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•

Distância ao Atlântico;

•

Relevo.

A assimetria provocada por estes fatores é notória quando comparando os concelhos do litoral do país e
gradualmente para o interior, bem como de norte para sul.
De acordo com a classificação de Köppen, o clima da área em estudo é do tipo Csb, caracterizado por um
clima temperado com Verão seco e suave, em que:
C Clima mesotérmico (temperado) húmido, em que a temperatura do mês mais frio é inferior a
18ºC, mas superior a –3ºC, enquanto o mês mais quente apresenta valores superiores a 10ºC;
s Estação seca no Verão, em que a quantidade de precipitação do mês mais seco do semestre
quente é inferior a 1/3 da do mês mais chuvoso do semestre frio e inferior a 40 mm;
b Verão pouco quente mas extenso, em que a temperatura média do ar no mês mais quente do
ano é inferior a 22ºC, havendo mais de quatro meses cuja temperatura média é superior a 10ºC.

4.2.

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

De acordo com a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas - Fase 1 (Fonte: APA) e
segundo o 4.º relatório de avaliação do IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), é altamente
provável que o aumento observado da temperatura média global, desde meados do século XX, seja uma
consequência do aumento da concentração dos gases com efeito de estufa de origem antropogénica.
As alterações climáticas podem alterar a dispersão dos poluentes primários, em particular das partículas,
e intensificar a formação de poluentes secundários, como o ozono superficial, o que pode ter
consequências a nível da saúde. No entanto, é expectável, que com a redução das emissões futuras, os
níveis de poluição do ar reduzam igualmente (ORRU et al., 2017).
De acordo com o Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas no Tâmega e Sousa (PIAAC
no Tâmega e Sousa), no qual se insere a área de estudo, o território está exposto, à semelhança de todo
o território nacional, a tendências de larga escala espacial que apontam no sentido de um aquecimento
generalizado e de uma diminuição da precipitação, com consequente intensificação da aridez e
diminuição da disponibilidade de água.
A possível intensificação de eventos extremos, designadamente secas, incêndios rurais, cheias,
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deslizamentos de terra, episódios de ventos violentos, entre outros, reveste-se de especial importância,
atendendo aos seus impactos severos nos diversos setores de atividade, nas infraestruturas e no
ambiente em geral.
Devido às alterações climáticas podem verificar-se os seguintes efeitos:
•

O aumento anómalo da procura de eletricidade para arrefecimento em ocasiões de ondas de
calor, que se esperam mais frequentes com as alterações climáticas, que poderá ainda ser
coincidente com a diminuição de eficiência das centrais termoelétricas, verificando-se um efeito
cumulativo; e

•

O aumento de procura de eletricidade para aquecimento, com a consequente sobrecarga de rede
elétrica, em vagas de frio, que serão cada vez mais frequentes.

Globalmente, no contexto climatológico português, a região da Comunidade Intermunicipal (CIM) do
Tâmega e Sousa tem caraterísticas climáticas com marcada influência marítima. No entanto, à semelhança
de praticamente todo o território de Portugal Continental, a CIM do Tâmega e Sousa apresenta
características típicas de um clima temperado mediterrânico, com invernos suaves e chuvosos, seguidos
de verões quentes e secos.
A análise conjunta do regime de precipitação, evaporação e temperatura permite, com base na análise
dos dados apresentados para as estações climatológicas de Viseu, Porto e Moimenta da Beira, referir que
a área de estudo é caracterizada por um clima temperado, com Verão seco e suave.
De acordo com as previsões climáticas desenvolvidas no âmbito das alterações climáticas e transpostas
na Estratégia Nacional de Alteração às Alterações Climáticas 2020 (ENAAC 2020), contemplada no Quadro
Estratégico para a Política Climática (QEPic), a generalidade dos cenários de alterações climáticas para o
período 2080-2100 projeta alterações significativas do ciclo anual da precipitação em Portugal
continental, com tendência para a sua redução durante a primavera, verão e outono.
O Relatório do IPCC (The Intergovernmental Panel on Climate Change) faz projeções de alterações nas
temperaturas médias, para o período de 2081 a 2100, em relação ao período 1986 a 2005, para um
cenário de baixas emissões, em que se prevê que a temperatura aumente entre 0ºC e 2ºC, e para um
cenário de altas emissões, no qual se prevê que a temperatura aumente entre 2ºC a 9ºC.
Os potenciais impactos das alterações climáticas, já observados e que devem aumentar nas próximas
décadas, incluem secas, escassez de água, inundações, deslizes de terras, erosão costeira, aumento da
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ocorrência de eventos climáticos extremos, declínio da biodiversidade dos ecossistemas, migração de
pessoas, pobreza e aumento da competição por recursos.
A necessidade de reduzir o consumo de energia à escala global, dita a necessidade de cada país
desenvolver políticas energéticas capazes de cumprir metas.
Tendo por base o compromisso assumido pelos países da União Europeia (UE) no âmbito do Protocolo de
Quioto, os Estados Membros mobilizaram-se no sentido de adotar modelos energéticos que permitam
alcançar um melhor desempenho no setor e Portugal não é exceção.
De acordo com o Plano de Ação para a Sustentabilidade Energética 2014-2020 para a região do Tâmega e
Sousa, nomeadamente para os concelhos de Marco de Canaveses, Penafiel e Baião onde se insere a área
de estudo, em termos de energia final foram consumidos, em 2013, 411 890MWh, 686 288 MWh e 80 041
MWh, respetivamente, como se pode verificar na figura seguinte.

Figura 4-2 - Utilização de energia final na região da CIM Tâmega e Sousa, em 2013 (MWh).

Alguns modelos sugerem a redução da precipitação anual, em particular nas regiões sul do continente e
um aumento da precipitação durante o inverno, devido a aumentos no número de dias de precipitação
forte.
Projeta-se também um aumento significativo da temperatura média anual e da temperatura máxima no
verão, o que levará a um aumento do risco de incêndio, que irá alterar as capacidades de uso e ocupação
do solo e trará implicações sobre os recursos hídricos.
As fontes de energia renováveis (FER), onde se integra o presente projeto, são fontes de energia
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provenientes de recursos naturais que se renovam constantemente, de um modo sustentável, mesmo
depois de serem usadas para gerar eletricidade ou calor.
Estas fontes evitam que se importem combustíveis fósseis, como o carvão e gás natural para gerar
eletricidade, poupando dinheiro ao País e evitando a emissão de gases com efeito de estufa.
Importa referir que as centrais eólicas se instalam em locais onde a velocidade média anual do vento
excede 6 m/s, o que em Portugal se verifica em zonas montanhosas e junto à costa. Estas têm
aerogeradores cujas pás rodam com a força do vento, fazendo rodar o eixo do gerador, que produz
eletricidade. Atualmente, cerca de ¼ da eletricidade consumida em Portugal tem origem eólica.
O Plano Nacional Integrado de Energia e Clima (PNEC 2030) é o principal instrumento de política
energética e climática para o período 2021-2030. As medidas nele incluídas têm um papel fundamental
para assegurar a concretização dos objetivos e metas, em matéria de energia e clima, definidos para
Portugal no horizonte 2030.
A Estratégia Portugal 2030 está focada na transição climática e na sustentabilidade e uso eficiente de
recursos, promovendo a economia circular e respondendo ao desafio da transição energética e à
resiliência do território. Tendo como objetivos para 2030:
•

Reduzir as emissões globais de Gases de Efeito Estuda (GEE) em 45% a 55% e em 40% no setor
dos transportes face a 2005;

•

Aumentar para 47% do peso das energias renováveis no consumo final bruto de energia;

•

Reduzir em 35% o consumo de energia primária; e reduzir para metade a área ardida, de modo a
aumentar a capacidade de sequestro do carbono.

O projeto em estudo prevê a produção de anual de 70 600 MWh/ano, equivalente a fornecer energia a
24 200 casas. Esta produção do parque eólico traduz-se em poupanças em emissões por ano
tCO2/MWH/ano: 99 600 ton/CO2 (Carvão) ou 41 300 ton/CO2 (Gás Natural).

4.3.

QUALIDADE DO AR

Neste capítulo apresenta-se a caracterização da situação atual do ambiente atmosférico em termos
qualitativos e quantitativos da zona de implantação do projeto, de acordo com os dados disponíveis.
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4.3.1. ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO
O principal diploma que enquadra a qualidade do ar ambiente é o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de
setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 43/2015, de 27 de março e pelo Decreto-Lei n.º 47/2017, de 10
de maio, e estabelece medidas destinadas a definir e fixar objetivos relativos à qualidade do ar ambiente,
com o fim de evitar, prevenir ou reduzir os efeitos nocivos para a saúde humana e para o ambiente.
O diploma estabelece o regime da avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente, transpondo para a
ordem jurídica interna as seguintes diretivas:
•

Diretiva (UE) 2015/1480 da Comissão, de 28 de agosto de 2015, que altera vários anexos das
Diretivas 2004/107/CE e 2008/50/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelecem as
regras relativas aos métodos de referência, à validação dos dados e à localização dos pontos de
amostragem para a avaliação da qualidade do ar ambiente;

•

A Diretiva n.º 2008/50/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de maio, relativa à
qualidade do ar ambiente e a um ar mais limpo na Europa;

•

A Diretiva n.º 2004/107/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de dezembro, relativa
ao arsénio, ao cádmio, ao mercúrio, ao níquel e aos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos no ar
ambiente.

4.3.2. CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DO AR
Conforme mencionado anteriormente, a área de estudo insere-se na Zona Norte Litoral, tendo-se
verificado através do Portal do Estado do Ambiente que esta zona não apresenta informação suficiente
para se proceder ao cálculo do IQAr - índice de qualidade do ar.
Neste sentido, foram analisados os dados do Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas para uma
seleção de poluentes, evidenciando os resultados da desagregação espacial das emissões atmosféricas ao
nível do concelho e relativa ao ano de 2017.
Para os concelhos de Marco de Canaveses, Penafiel e Baião, apresenta-se nos gráficos seguintes a
evolução das emissões por gás poluente (GEE – CO2, Partículas Finas - PM2,5, Percursores de Ozono –
COVNM (compostos orgânicos voláteis não metânicos) e Gases Acidificantes – NH3), e por setores
emissores (indústria e eletricidade, residencial e serviços, transportes, resíduos, agricultura e fogos
florestais).
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Concelho de MARCO DE CANAVESES

Figura 4-3 – Emissões de poluentes atmosféricos para o Concelho de Marco de Canaveses, nos diversos sectores de atuação,
para os períodos de 2015 e 2017

No concelho de Marco de Canaveses, o total das emissões de CO2 equivalente em 2017 é de 123,7 kton.
Verifica-se que estas emissões resultam, na sua maioria, dos setores dos Transportes (50%) e Indústria e
Eletricidade (25%).
As emissões de COVNM totalizam 1,01 kton em 2017, e as emissões dos setores da Indústria e
Eletricidade, Transportes e Residencial e Serviços contribuíram com 94% para o total das emissões no
concelho de Marco de Canaveses, deste poluente.
Relativamente às Partículas (PM2.5), o seu total de emissão para o ano de 2017 foi de 0,15 kton. As
emissões de PM2.5 do concelho em análise provêm sobretudo do setor Residencial e Serviços (65%), do
setor da Indústria e Eletricidade (17%) e do setor dos Transportes (10%). Os restantes setores totalizam
8% no seu conjunto.
O total de emissão de NH3 em 2017 é de 10,80 kton. As emissões de NH3 no concelho de Marco de
Canaveses resultam maioritariamente do sector dos Transportes (50%). O setor da Agricultura representa
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20% e os sectores da Indústria e Eletricidade e Residencial e Serviços representam 13% e 12%,
respetivamente.
Concelho de PENAFIEL

No concelho de Penafiel, o total das emissões de CO2 equivalente em 2017 é de 303,2 kton. Verifica-se
que estas emissões resultam, na sua maioria, dos setores dos Transportes (50%), da Indústria e
Eletricidade (19%) e do setor dos resíduos (19%).
As emissões de COVNM totalizam 1,891 kton em 2017. As emissões dos setores da Indústria e Eletricidade
e do setor dos Transportes contribuíram com 40% e 30%, respetivamente, para o total das emissões no
concelho de Penafiel, deste poluente, em 2017.
Relativamente às Partículas (PM2.5), o seu total de emissão para o ano de 2017 foi de 0,31 kton. As
emissões de PM2.5 deste concelho provêm maioritariamente dos setores Residencial e Serviços (45%) e
do setor da Indústria e Eletricidade (34%), do setor Fogos florestais (13%) e do setor dos Transportes (9%).
Os restantes setores totalizam 2% no seu conjunto.
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O total de emissão de NH3 em 2017 é de 22,67 kton (mais 8,1% que em 2015). As emissões de NH3 no
concelho de Penafiel resultam maioritariamente do sector dos Transportes (46%). O setor da Agricultura
representa 17% e os sectores da Indústria e Eletricidade e Fogos Florestais representam 16% e 10%,
respetivamente.
Concelho de BAIÃO

No concelho de Baião, o total das emissões de CO2 equivalente em 2017 é de 52,0 kton. Verifica-se que
estas emissões resultam, na sua maioria, dos setores dos Transportes (30%), de Fogos Florestais (28%),
derivado dos grandes incêndios que deflagraram no país no verão de 2017, e no setor da Indústria e
Eletricidade (14%).
As emissões de COVNM totalizam 0,46 kton em 2017. As emissões dos setores dos Fogos Florestais e da
Indústria e Eletricidade contribuíram com 35% e 33%, respetivamente, para o total das emissões no
concelho de Baião, deste poluente.
Relativamente às Partículas (PM2.5), o seu total de emissão para o ano de 2017 foi de 0,07 kton. As
emissões de PM2.5 deste concelho provêm maioritariamente dos setores Residencial e Serviços (50%) e
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do setor dos Fogos Florestais (38%).
O total de emissão de NH3 em 2017 é de 5,72 kton . As emissões de NH3 no concelho de Baião resultam
maioritariamente do setor dos Transportes (46%). O setor da Agricultura representa 17% e os setores da
Indústria e Eletricidade e Fogos Florestais representam 16% e 10%, respetivamente.

A Base de Dados Online sobre a Qualidade do Ar (QualAr) disponibilizada pela Agência Portuguesa do
Ambiente, é reduzida e não abrange a totalidade do território nacional, concentrando-se em locais de
maior ocupação de fontes poluentes.
De seguida apresenta-se a localização das estações da qualidade do ar existentes na envolvente da área
de estudo.

Área de estudo

Figura 4-4 - Estações de Qualidade do Ar existentes na envolvente da área de estudo. (Fonte: SINIAmb)

De acordo com o mapa anterior (Fonte: SNIAmb) a estação de Qualidade do Ar que se localiza mais
próxima da área de estudo é a estação do Porto, localizada a cerca de 35km a noroeste da área de
implantação do projeto. No quadro seguinte resume-se os dados da Estação.
Quadro 4-8 - Dados da estação de Qualidade do Ar mais próxima da área de estudo.
Id Estação
Nome
Concelho
Freguesia

1050
Sobreiras-Lordelo do Ouro
Porto
Foz do Douro
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Influência
Ambiente
Longitude
Latitude
Rua
Altitude (m)
Data de Início
Rede
Instituição
Contato

Fundo
Urbana
-8.658889
41.147500
Rua Paulo da Gama
17
2007-12-01
Rede de Qualidade do Ar do Norte
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte
226086300

De acordo com o SINIAmb, para a estação selecionada, os dados disponíveis para os poluentes
considerados importantes para a análise da Qualidade do Ar, são: Ozono (O3) e Partículas de diâmetro
inferior a 2.5 μm (PM2.5).
De seguida apresentam-se os dados disponíveis para o poluente O3, para o ano de 2019, para a estação
identificada como a mais próxima da área de estudo.
Quadro 4-9 - Estatística O3, para a estação do Porto, ano 2019.

Estação

Eficiência
Horária

Média
Anual
(horária)

Excedências Excedências Eficiência
horárias
horárias
máx.
Limiar
Limiar
diário
Infor. (180 Alerta (240 médias 8h
µg/m3)
µg/m3)
(a)

26º
máximo
diário
(8h) (a)

Excedências
ao OLP (120
µg/m3)

N.º máx.
diários
(8h) > VA
(média 3
anos) (b)

(%)
(µg/m3)
(Nº)
(Nº)
(%)
(µg/m3)
(µg/m3)
(µg/m3)
Poluente
O3
Porto
82
42
0
0
81
89
1
0
LI: Limiar de Informação; LA: Limiar de Alerta; OLP: Objetivo de Longo Prazo; VA: Valor Alvo
a) As médias de base octo-horária (8 horas) são calculadas a partir dos dados horários. O primeiro período de cálculo para um
determinado dia será o período decorrido entre as 17h00 do dia anterior e a 01h00 desse dia. O último período de cálculo será o
período entre as 16h00 de um determinado dia e as 24h00 desse mesmo dia. Para o cálculo de uma média octo-horária são
necessários, pelo menos, 75% de valores horários, isto é, 6 horas.
b) Valor alvo = 120 µg/m3 a não exceder mais de 25 dias por ano, em média, por ano civil, num período de 3 anos; A data limite
para a sua observância é 1-1-2010.

De acordo com o quadro anterior os valores de O3 não são ultrapassados na estação do Porto.

Assim, para o poluente O3, a qualidade do ar é classificada como Boa na área de estudo.
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Área de estudo

Figura 4-5 - Qualidade do Ar, de acordo com o Poluente O3.

De seguida apresentam-se os valores estatísticos para PM25, para a estação do Porto, para o ano de 2019.
Quadro 4-10 - Estatística PM25, para a estação do Porto, ano 2019.
1 jan 2010
Estação

Eficiência horária

Média Anual
(Horária)

2015
Eficiência diária

(%)
(ug/m3)
Porto
24
13
NOTAS: Valor alvo: 25 µg/m3, a cumprir em 1 de janeiro de 2010;
Valor limite: 25 µg/m3, a cumprir em 1 de janeiro de 2015

Média anual
(diária)

(%)
25

(ug/m3)
14

De acordo com o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 43/2015, de
27 de março e pelo Decreto-Lei n.º 47/2017, de 10 de maio, os valores de PM25 não são ultrapassados na
estação em estudo, sendo cumprido os objetivos de média anual para 2010 de 25 µg/m3, para 2015
valores de média anual de 20 µg/m3, e para o ano 2020 ainda não foram disponibilizados resultados, no
entanto os valores de média anual deverão ser inferiores a 18 µg/m3.
Pelo que para o poluente PM2.5, a qualidade do ar é classificada como Muito boa.
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Área de estudo

Figura 4-6 - Qualidade do Ar, de acordo com o Poluente PM2.5.

Para os poluentes CO, SO2, NO2 e PM10, para a estação selecionada não existem dados disponíveis.

4.3.3. PRINCIPAIS FONTES DE POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA NA ZONA EM ESTUDO
De acordo com o documento produzido pela APA “Distribuição Espacial de Emissões Nacionais (20152017), foram identificadas as principais fontes pontuais, que correspondem às principais unidades
industriais instaladas em território nacional.
De seguida apresenta-se o mapa com a localização das fontes de emissão consideradas no Inventário
Nacional como fontes pontuais, de acordo com o referido estudo, bem como a localização da área de
estudo.
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Área de
estudo

Figura 4-7 - Fontes pontuais consideradas no INERPA

De acordo com o mapa anterior, verifica-se que na proximidade da área de estudo podem encontrar-se
fontes pontuais relacionadas com resíduos.
Nas imediações da área de estudo, são identificadas as seguintes fontes de emissões de poluentes
atmosféricos:
•

Estabelecimentos de caráter industrial

•

Rede rodoviária:
▪

EN108

▪

EN 211-1

▪

EN 312

▪

EN 320
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▪

EN 321

▪

EM 580

▪

EM 581

▪

EM 582

▪

EM 583

▪

EM 584

Num raio mais alargado, existem outras indústrias que podem contribuir para a emissão de poluentes
atmosféricos, nomeadamente:
•

Euroabate – Matadouro Industrial Lda., a cerca de 1km norte do parque eólico;

•

Confeções Manuela & Pereira Lda., no acesso este do parque eólico;

•

Madefreixo – Serração do Freixo Lda, a cerca de 200m norte da área de estudo

Importa referir que o projeto do Parque Eólico e da linha elétrica associada, não emitem poluentes
atmosféricos, sendo considerado uma energia limpa, pelo que o mesmo não contribui para um aumento
das emissões atmosféricas na região.
Fase ao exposto anteriormente, e pelo facto de área de estudo apresentar características
predominantemente naturais e a inexistência de emissões poluentes, devido à ausência de instalações
industriais e de vias de comunicação com tráfego intenso associado, em conjugação com os fatores
climáticos, permite concluir que a qualidade do ar é bastante boa no local de implantação do projeto.

4.4. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA
4.4.1. METODOLOGIA
Neste descritor procede-se à identificação e caracterização sumária da geomorfologia da região,
identificação das principais unidades litológicas, caracterização da sismicidade e tectónica, caracterização
dos recursos geológicos, identificação dos valores geológicos e caracterização da hidrogeologia, presentes
na área de estudo. Esta caracterização teve por base os seguintes elementos:
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•

Carta Geológica de Portugal na escala 1:50 000, as seguintes folhas e respetivas notícias
explicativas:
o

9-D – Penafiel;

o

10-C – Peso da Régua;

o

14-A – Lamego;

•

Carta Neotectónica de Portugal Continental, à escala 1:1 000 000 e respectiva notícia explicativa;

•

Mapa de Intensidade Sísmica Máxima (histórica e atual);

•

Base de dados do LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia;

•

Base de dados da DGEG - Direção-Geral de Energia e Geologia;

•

Base de dados do Património Geológico de Portugal com o inventário de geossítios de relevância
nacional.

4.4.2. 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 508m e 529m, próximo do ponto
geodésico de Castelo 2º, cumeada mais a sul, entre 544m e 550m na cumeada central, e entre 610m e
660m 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 direcção 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 de Carlinga localizada a cerca de 15km. Os corredores propostos desenvolvem-se por montes
e vales, 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
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envolvente das povoações de Rosem e Avessadas. No troço do corredor Alternativo A2 verifica-se uma
maior densidade de afloramentos rochosos, em comparação com o corredor alternativo A1, que não
apresenta a ocorrência de afloramentos rochosos.
No anexo 7 apresenta-se a localização dos afloramentos rochosos identificados os principais afloramentos
rochosos através de imagem de satélite do Google Earth.

4.4.3. ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO REGIONAL
Relativamente ao enquadramento geológico, a área de estudo localiza-se no Maciço Antigo,
concretamente na unidade tectono-estratigráfica da Zona Centro Ibérica (ZCI), no denominado setor
Douro-Beiras, localizando-se o parque eólico e o corredor da linha sobre formações essencialmente
graníticas.
Os granitos que ocorrem na ZCI são, na sua maioria, hercínicos, monzoníticos, de grão grosseiro,
porfiroides, tardi a pós-tectónicos, da série tardia e granodioritos porfiroides, sin-tectónicos, da série
intermédia. Ocorrem alguns corpos menores de granitoides sin-tectónicos mais antigos: granodioritos
precoces, granitos de duas micas e granitos gnaissóides.
No Desenho 03 (Volume 3) apresenta-se a localização da área de estudo na carta geológica de Portugal,
Folha 9D (Penafiel), 10C (Peso da Régua) e 14A (Lamego), à escala 1:50.000.

4.4.4. ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO LOCAL
De seguida descrevem-se as formações litológicas ocorrentes na área de estudo:
Depósitos Modernos
a – Aluviões
Correspondem a depósitos aluvionares, na maior parte, correspondem a depósitos detríticos,
areias e cascalheiras, mais ou menos grosseiras, que ocorrem ao longo de alguns rios. Esta
formação ocorre apenas numa pequena área do corredor da área de estudo.

Rochas Eruptivas
Granito monzonítico e granodiorito
O substrato granítico, da região, faz parte da extensa faixa granítica do Minho e Beiras, composta
por granito porfiróide de grão grosseiro, duas micas, calcoalcalino (monzoníticos, passando,
frequentemente, a granodioritos), de duas micas, com a biotite predominante, na maior parte
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dos casos porfiróides. Esta formação ocorre em toda a área do parque eólico e em cerca de um
terço do corredor da linha eléctrica.

ɣπg – Granito porfiróide de grão grosseiro ou grosseiro a médio
Granito porfiróide de grão grosseiro, de duas micas, com predominância de biotite, forma diversas
manchas pertencentes, ao mesmo afloramento.

ɣπm – Granito porfiróide, de grão médio
De um modo geral são granitos porfiróides de grão médio, de duas micas, em que a biotite no
geral predomina sobre a moscovite.

ɣπf – Granito porfiróide, de grão fino
De um modo geral são granitos porfiróides de grão fino, biotítico, com cristais pequenos e
alongados, que ocorre na área do parque eólico.

ɣπ”f – Granito Alcalino de grão fino
Este granito corresponde a pequenas manchas de granito alcalino, de grão fino, que ocorre na
área do parque eólico.

ƳΔ – Granodioritos e raros quatzodioritos biotíticos
São rochas intrusivas no granito porfiróide de grão grosseiro, essencialmente constituídas por
granodioritos e escassos quartzodioritos e ricos em biotite.
Esta formação ocorre em cerca de dois terços do corredor da linha eléctrica.

Rochas Filonianas
q – Filões de Quartzo
Os filões de quartzo são, geralmente, leitoso, afloram em formações graníticas, apresentam
predominantemente uma orientação NE-SW. Estes filões de quartzo afloram na área do parque
eólico.

Ƴµ – Microgranitos de duas micas, essencialmente biotíticos
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São rochas filoneanas, constituem um granito monzoníticos de duas micas, sendo a biotite
predominante. Estas rochas ocorrem no corredor da linha eléctrica.

Ƴap – Filões aplito-pegmatito
Os filões aplito-pegmatíticos desenvolvem-se ao longo de fraturas, de direção NE-SW ou NW-SE,
e ocorrem no corredor da linha eléctrica.

4.4.5. TECTÓNICA E NEOTECTÓNICA
Conforme referido anteriormente, a área de estudo localiza-se no Maciço Antigo, na Zona Centro Ibérica
(ZCI), caracterizada pela grande extensão que ocupam as rochas graníticas que se encontram na área de
estudo.
As rochas desta unidade foram afetadas por metamorfismo de grau variado, quer regional quer de
contacto, ocorrendo corneanas, xistos mosqueados, xistos profiroblásticos, granitos, etc. As formações
graníticas são intersectadas por várias falhas e filões, de direcção NW-SE e NE-SW.
Na figura seguinte apresenta-se a localização da área de estudo no Esquema Tectono-Estratigráfico
(adaptado da Carta Geológica de Portugal, à escala 1:1 000 000, de 1992).
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Figura 4-8 – Localização da área de estudo de acordo com o Esquema Tectono-Estratigráfico.

De acordo com a Carta Neotectónica de Portugal na escala 1:1 000 000 (Cabral & Ribeiro, 1988), a área
de estudo do Parque Eólico localiza-se a sul de uma falha ativa, com componente de movimentação
vertical de tipo inversa (marcas no bloco superior), de direção NE-SW (falha do rio Ovil). O corredor da
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linha eléctrica desenvolve-se entre esta falha e uma outra falha com a mesma direção e movimento (falha
do rio Tâmega).
Na figura seguinte apresenta-se a localização da área de estudo no extrato da Carta Neotectónica de
Portugal Continental (SGP, 1989).

Área de
estudo

Figura 4-9 – Localização da área em estudo no extrato da Carta Neotectónica de Portugal Continental (SGP, 1989).
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4.4.6. SISMICIDADE
Portugal encontra-se perto da fronteira entre duas placas tectónicas, a Africana e a Euro-Asiática, sendo
esta fronteira, genericamente designada por falha Açores-Gibraltar. A atividade sísmica do território
português resulta de fenómenos localizados na fronteira destas placas (sismicidade interplaca) e também
de fenómenos no interior da placa Euro-asiática (sismicidade intraplaca).
Segundo o zonamento sísmico para o território nacional, elaborado pelo Regulamento de Segurança e
Acções 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.
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. De acordo com a referida escala, os sismos de grau VI são
classificados como bastante fortes.
Na figura seguinte apresenta-se a localização da área de estudo no Zonamento Sísmico de Portugal
Continental (Fonte: Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes) e
Intensidade sísmica máxima observada.
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Área de
estudo

Figura 4-10 – Zonamento Sísmico de Portugal Continental (Fonte: Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de
Edifícios e Pontes) e Carta de Isossistas de Intensidades Máxima (IPMA).

4.4.7. 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 ma área de estudo, foram consultados os dados disponíveis
no site da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) e do Laboratório Nacional de Engenharia Civil
(LNEG), complementados com informação recebida pelo LNEG (ver Anexo 2 – Volume 2).
De acordo com informação da DGEG, na área de estudo não existem pedreiras, existindo algumas a Este
dos corredores da linha eléctrica, pelo que não se prevê qualquer tipo de interferência. As pedreiras mais
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próximas localizam-se a cerca de 850m do corredor da linha eléctrica, próximo da povoação de Tapadas,
no entanto não se prevê 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 eléctrica proposta atravessam esta área potencial.
De acordo com a informação fornecida pelo LNEG, existem concessões mineiras na área de estudo e sua
envolvente, sendo a concessão denominada por Castelinho nº 1 atravessada pelo corredor da linha
elétrica. Esta concessão mineira é referente 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
todos abandonados.
Verifica-se que o setor 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
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.

Figura 4-11 – Exemplo do granito explorado em uma pedreira na Área de Alpendurada-Penafiel.

Na figura seguinte apresenta-se a localização das pedreiras existentes na área em estudo, de acordo com
75
AM21012
Versão 01
nov-21
75

INFINITA ENERGIA – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.
Parque Eólico de Zapa
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Volume 1 – Relatório Síntese

informação disponível no site da DGEG, bem como da área potencial de granitos de Alpendorada (Fonte:
LNEG) e as concessões mineiras (Fonte: LNEG).

Figura 4-12 – Localização das pedreiras existentes na envolvente da área de estudo (Fonte: DGEG).

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 400m da área de estudo não se prevendo
qualquer tipo de interferência com a mesma (ver figura seguinte).
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Figura 4-13 – Localização das ocorrências de urânio existentes na envolvente da área de estudo (Fonte: DGEG).

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.
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Figura 4-14 – Localização da área de Prospeção e Pesquisa de depósitos Minerais existente na envolvente da área de estudo
(Fonte: DGEG).

4.4.8. 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 geositios na consulta efetuada ao
Inventário Nacional de Geossítios da ProGeo – Associação Europeia para a Conservação do Património
Geológico – Grupo Português.

Nesta temática, importa ainda referir a importância da preservação do Património Geológico e
Geomineiro a que corresponde o Roteiro das Minas e Pontos de Interesse Mineiro e Geológico de
Portugal. Este Roteiro tem como objetivo a divulgação científica da problemática mineira e geológica e o
aproveitamento do potencial de desenvolvimento dos territórios associados às atividades extrativas,
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sendo um projeto promovido pela Direção Geral de Energia e Geologia - DGEG, e pela Empresa de
Desenvolvimento Mineiro SA – EDM e outras entidades com os mais diversos enquadramentos
institucionais, dispersas ao longo de todo o território nacional.
De acordo com a informação disponibilizada no site Roteiro de Minas, não existe património geomineiro
na área de estudo.

4.5. RECURSOS HÍDRICOS
4.5.1. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS
4.5.1.1. Enquadramento hidrográfico
A área de estudo insere-se na Região Hidrográfica do Douro (RH3), que é uma região hidrográfica
internacional com uma área total em território nacional de 19.218km2. Integra a bacia hidrográfica do rio
Douro e as bacias hidrográficas da ribeira de costa, incluindo as respetivas águas subterrâneas e águas
costeiras adjacentes.
Importa referir que os principais afluentes da margem direita tendem a ser maiores que os da margem
esquerda. Todos eles nascem nos sistemas montanhosos que circundam a bacia e os seus percursos até
ao Douro desenvolvem-se, genericamente, nos sentidos Nordeste-Sudoeste em relação aos afluentes da
margem direita e Sudeste-Noroeste em relação aos da margem esquerda. A área de estudo localiza-se na
margem direita do rio Douro, onde se realça o rio Tâmega (3309km2), sendo que o corredor da linha
elétrica atravessa o rio Tâmega, na altura da Albufeira do Torrão. As sub-bacias englobadas pela área de
estudo são a sub-bacia do rio Tâmega, que possui uma área de 2.648 km² em Portugal e sua cabeceira de
aproximadamente 660 km² em Espanha e a sub-bacia do Douro que possui uma área de 18.587,85km²
em Portugal e 78.889,0 km² em Espanha. Na Figura seguinte apresenta-se a localização da área de estudo
nas sub-bacias referidas.
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Figura 4-15 – Localização da área de estudo na Bacia Hidrográfica e respetivas sub-bacias das massas de água.

4.5.1.2. Linhas de água
A área de estudo é atravessada por algumas linhas de água, inseridas na sub-bacia hidrográfica do
Tâmega, nomeadamente nas sub-bacias das massas de água da Albufeira do Torrão e do Rio Galinhas e
na sub-bacia do Douro, especialmente nas sub-bacias das massas de água do Rio Ovil e da Albufeira de
Carrapatelo.
A Figura seguinte apresenta a localização da área de estudo e da bacia hidrográfica do Douro, bem como
a localização das sub-bacias de massas de água e respetivas linhas de água onde se insere.
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Figura 4-16 – Localização da área de estudo na Bacia Hidrográfica do Douro e respetivas linhas de água.

A principal massa de água existente na área de estudo é a Albufeira do Torrão, afluente do Rio Douro,
pertencente à sub-bacia hidrográfica do Tâmega e à bacia hidrográfica do Douro e possui classificação
decimal 9201.20. A classificação décimal das demais linhas de água inseridas na área de estudos são
apresentadas no Quadro 4.11
Quadro 4-11 – Classificação decimal das linhas de água

Linha de água

Classificação decimal

Rio Galinhas

201.20.07.01

Ribeira Manhucelos

201.20.05

Rio Ovil

201.26

Ribeira de Pedreiros

201.20.06

Ribeira do Sardoal

201.20.06.01

De seguida apresenta-se uma súmula das principais características das linhas de água atravessada pela
área de estudo, de acordo com a informação disponibilizada pelo Plano de Gestão de Região Hidrográfica
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(RH3).

Quadro 4-12 – Características da linha de água

Sub-Bacia
Hidrográfica

Linha de água

Tipologia

Extensão
(km)

Área da
bacia (km2)

Albufeira do
Torrão

Norte

37,12

Rio Galinhas

Rios do Norte de
Pequena
Dimensão

Ribeira
Manhucelos
Rio Ovil

Sub-bacia
Tâmega

Sub-bacia do
Douro

Classificação do estado global
2009 - 2015

2016-2021

5,98

-

Inferior a bom

8,934

46,30

-

Inferior a bom

-

6,013

11,70

-

-

Rios do Norte de
Pequena
Dimensão

16,241

57,40

-

Inferior a bom

As principais massas de água existentes na área de estudo apresentam uma classificação inferior a bom
para o seu estado global de 2016 a 2021.
Conforme referido anteriormente a área de estudo abrange a sub-bacia do Tâmega e a sub-bacia do
Douro, pertencentes à Bacia Hidrográfica do Douro. No quadro seguinte apresentam-se os valores de
escoamento médio anual para as referidas sub-bacias intercetada pela área de estudo:
Quadro 4-13 – Escoamento médio anual da sub-bacia e região hidrográfica (RH3) atravessada pela área de estudo.

Escoamento médio anual (m3)

Região
Hidrográfica/Bacia

20% (ano seco)

Tâmega

80% (ano húmido)

1 443 016 000

50% (ano médio)
2 254 522 000

Douro

7 362 635 510

11 142 511 910

16 434 853 490

RH3

10 907 414 420

17 023 239 310

24 753 547 200

3 134 066 000

Importa referir que o corredor da linha elétrica, interseta a Albufeira do Torrão, o Rio Galinhas, Ribeira
Manhucelos, Ribeira do Sardoal e Reibeiro dos Pedreiros. Enquanto o corredor das valas e cabos e acessos
ao parque interseta o Rio Ovil. Além das linhas de águas citadas, a área de estudo possui pequenas linhas
de água de caráter efémero e pertecentes a sub-bacia do Tâmega e da sub-bacia do Douro. A seguir são
apresentadas algumas fotografias dos cursos de água intersetados pela área de estudo.
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Figura 4-17 – Rio Ovil à jusante da área de estudo

Figura 4-18 – Ribeira Manhucelas na área de estudo

Figura 4-19 – Ribeira do Sardoal na área de estudo

Figura 4-20 – Ribeiro dos Pedreiros na área de estudo

4.5.1.3. Albufeiras
Na área de estudo existe uma albufeira, associada ao rio Tâmega, destacando-se a Albufeira do Torrão,
atravessada pelo corredor da linha elétrica.
A Albufeira do Torrão, localizada no rio Tâmega, no município de de Marco Canaveses, começou a operar
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em 1988 com vista à produção de energia hidroelétrica. Esta albufeira tem sido utilizada para fins
múltiplos e tem uma importância socioeconómica relevante, nomeadamente no que se refere ao
fornecimento de energia e à disponibilidade de água para diversas atividades económicas, sendo o uso
da água para abastecimento público de 14.395 habitantes e a capacidade de produção de energia
hidrelética instalada de 140 MW.
A albufeira da barragem do Torrão, ocupa uma área de cerca de 650 ha, foi classificada como albufeira de
águas públicas protegida de acordo com a Portaria n°522/2009 de 15 de maio que “Determina a
reclassificação das albufeiras de águas públicas de serviço público. ”No entanto, esta albufeira ainda não
possui um Plano de Ordenamento de Albufeira de Águas Públicas (POAAP), aplicando-se o “regime de
proteção consagrado no Decreto-Lei n.º 107/2009 de 15 de maio, que define um conjunto de atividades
interditas e condicionadas, nas albufeiras e respetivas zona reservada e zona terrestre de proteção, que
foram identificadas como aquelas que mais contribuem para a degradação dos recursos hídricos”
Na figura seguinte apresenta-se a albufeira do Torrão e respetiva área reservada de 100 metros, na zona
de atravessamento da área de estudo.

Figura 4-21 – Albufeira existente na área de estudo.
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No quadro seguinte apresenta-se a caracterização da albufeira existente na área de estudo, de acordo
com a informação disponibilizada pelos Planos de Gestão de Região Hidrográfica – 2ºciclo (2016-2021) e
dados disponíveis no SNIRH.
Quadro 4-14 – Características da Albufeira do Torrão

Bacia / Sub-bacia Hidrográfica

Douro/ Tâmega

Linha de água afluente

Rio Tâmega

2

Área da bacia (km )

528,15

NPA

65m

Área do Plano de água (NPA)

597,87 ha

Natureza

Fortemente Modificada

Volume útil armazenado (hm3)

77

Estado da Massa
de água

Estado/ Potencial Ecológico

Razoável

Estado Químico

Desconhecido

Classificação do Estado Global

Inferior a bom
Abastecimento Público

Usos

Produção energia hidrelétrica
Fins múltiplos

A Albufeira do Torrão, de acordo com o 2° ciclo do Plano de Gestão de Região Hidrográfica – RH3,
apresenta-se como zona vulnerável em termos de nutrientes e como zona protegida de captação de água
para consumo humano. Destaca-se ainda que a área de estudo se sobrepõe à Área de Risco Potencial
Significativo de Inundação (ARPSI) de Amarante, definida no 2.° ciclo dos Planos de Gestão dos Riscos de
Inundação, sendo a Albufeira do Torrão uma massa de água potencialmente afetada. O Quadro 4.4
apresenta as características da ARPSI e a Figura 4.3 demonstra a localização aproximada da área de estudo
que interseta a ARPSI.

Quadro 4-15 – Características da ARPSI

Nome da ARPSI

Amarante

Bacia Hidrográfica

Douro

Curso de água

Rio Tâmega

Tipo de inundação

Pluvial/fluvial

Impactos em atividades económicas

Muito elevado
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Figura 4-22 – ARPSI de Amarante com a área de estudo destacada em vermelho.

Importa referir que apenas o corredor da linha elétrica, sobrepassa transversalmente um pequeno troço
da Albufeira do Torrão.

4.5.1.4. Captações de água superficial
De acordo com a informação disponibilizada pela Agência Portuguesa do Ambiente, existem seis
captações de água superficial para uso em rega e uma captação de água superficial para abastecimento
público na envolvente da área de estudo. Destas, apenas uma captação para rega se insere na área de
estudo, como demonstrado na Figura seguinte. O Quadro 4.4 apresenta a caracterização da captção
pública existente no rio Ovil, na envolvente do estudo.
Quadro 4-16 – Captação pública existente na envolvente do estudo (Fonte: ARH-Norte)
Id

Nome

868

Ovil

Nome massa
água
Rio Ovil

Tipo

Setor

Finalidade

Superficial Urbano Abastecimento público
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Figura 4-23 – Captações existentes na envolvente da área de estudo (Fonte: APA).

Importa ainda referir que não há infraestruturas hidráulicas de aproveitamento de recursos hidrícos na
envolvente na área de estudo inventariadas pela APA.

4.5.1.5. Qualidade da água superficial
De acordo com os dados disponibilizados pelo SNIRH, existem algumas estações de monitorização da
qualidade da água localizadas na Albufeira do Torrão e no rio Ovil. Para este estudo foram selecionadas
duas estações, uma a montante (06H/01) e uma a jusante (07H/08C) da área de estudo na Albufeira do
Torrão e uma no Rio Ovil (07I/01), sendo que nenhuma delas se localiza dentro da área de estudo. O
Quadro 4.7 apresenta os detalhes das estações de monitorização da qualidade da água superficial e a
Figura 4.18 apresenta a localização das estações.

87
AM21012
Versão 01
nov-21
87

INFINITA ENERGIA – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.
Parque Eólico de Zapa
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Volume 1 – Relatório Síntese

Quadro 4-17 – Estações de monitorização da qualidade da água superficial na envolvente da área de estudo.
Código

Nome

Altitude
(m)

Entrada
Funcionamento

Estado

07H/07C

Albufeira do Torrão – est
2 int- CCHE

64

41.103389

-8.250861

01-01-2010

Ativa

06H/01

Semealho (Alb. Torrão)

63

41.195958

-8.160301

10-11-1993

Ativa

07I/01

Penalva de Baixo

273

41.107490

-8.066380

-

-

Latitude (°N) Longitude (°W)

Figura 4-24 – Localização das estações de monitorização existentes na envolvente da área de estudo (Fonte: SNIRH).

De acordo com estas estações de monitorização, apresentam-se os resultados de alguns parâmetros
obtidos na última campanha.
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Quadro 4-18 – Estações de monitorização existentes na envolvente da área de estudo (Fonte: SNIRH).
ALBUFEIRA DO TORRÃO_EST 2 INT – CCHE
(07H/07C)

Estação

SEMEALHO (ALB. TORRÃO) (06H/01)

Unidade

Data Início

Data Final

Últimos
resultados
obtidos

Data Início

Data Final

Últimos
resultados
obtidos

Carbono Orgânico Total

mg/l

15-06-2016

12-11-2019

2.300

13-08-2013

13-11-2020

2.800

Coliformes Fecais

NMP/100ml

08-02-2010

12-11-2019

45

10-11-1993

14-12-2011

2100

Coliformes Totais

NMP/100ml

08-02-2010

12-11-2019

579

10-11-1993

14-12-2011

15000

Condutividade de laboratório a
25ºC (uS/cm)

uS/cm

08-02-2010

12-11-2019

71.000

16-05-2017

03-11-2020

109.000

Turvação.

NTU

08-02-2010

12-11-2019

1.300

15-12-1993

20-01-2015

1.600

Sólidos suspensos totais (mg/l)

mg/l

08-02-2010

12-11-2019

<3.000

15-12-1993

03-11-2020

2.000

pH - laboratório

-

08-02-2010

12-11-2019

7.10

15-12-1993

03-11-2020

6.70

Transparência

m

08-02-2010

12-11-2019

4.000

-

-

-

Parâmetro

De um modo geral os resultados mais recentes são os obtidos na estação de monitorização designada
Albufeira do Torrão_Est 2 Int - CCHE (07H/07C), localizada a montante da Albufeira do Torrão, sendo a
maioria dos parâmetros mais recentes datados da campanha realizada em 2019.
De acordo com o PGRH 3 (Douro), a principal massa de água 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, como demonstrado na Figura
seguinte.
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Figura 4-25 – Estado ecológico das principais massas de água da área de estudo.

4.5.2. RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS
4.5.2.1. Enquadramento Hidrogeológico
Segundo a cartografia dos Sistemas Aquíferos de Portugal Continental, a área de implantação do Projeto
localiza-se na unidade hidrogeológica do Maciço Antigo (ver figura seguinte):
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Área de estudo

UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS
T – Bacia Tejo-Sado
A – Maciço Antigo
M – Orla Meridional
O – Orla Ocidental

Figura 4-26 – Enquadramento Hidrogeológico de Portugal.

A área de estudo localiza-se no Maciço Antigo (Maciço Hespérico ou Ibério) que corresponde à unidade
geológica que ocupa a maior extensão em Portugal, sendo constituída essencialmente por rochas
eruptivas e metassedimentares, são habitualmente designadas por rochas cristalinas ou rochas duras, ou
por rochas fraturadas ou fissuradas. A circulação de água é na maioria dos casos, relativamente superficial,
condicionada pela espessura da camada de alteração e pela rede de fraturas resultantes da
descompressão dos maciços. Em termos gerais, são rochas com escassa aptidão hidrogeológica, pobres
em recursos hídricos subterrâneos. Na maioria das situações, a espessura com interesse hidrogeológico é
da ordem dos 70 a 100metros.
A quantidade de dados disponíveis é insuficiente para fazer uma caracterização muito pormenorizada,
em termos de produtividades e parâmetros hidráulicos. Alguns estudos sectoriais permitem caracterizar
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as produtividades nas rochas graníticas da ordem doa 0,2L/s.

4.5.2.2. Enquadramento Hidrogeológico Local
Na área de estudo não está identificado nenhum sistema aquífero individualizado.
Localmente, afloram essencialmente formações graníticas. De acordo com a informação recebida da APA
(ex-ARH Norte) existem na área de estudo várias captações de água subterrânea, as quais se apresentam
caracterizadas no capítulo seguinte.
De acordo com o PGRH3 as águas subterrâneas têm desempenhado um importante papel nos períodos
de seca, suprimindo as necessidades de água das populações, pelo que o nível de proteção tem de ser
semelhante ao das origens atuais, no sentido de preservar a qualidade da água subterrânea para que
possa ser utilizada nos períodos críticos.

4.5.2.3. Captações de água subterrânea
Com base na informação disponibilizada pela APA foram identificadas na envolvente da área de estudo
algumas captações de água subterrâneas, nenhuma delas para abastecimento público.
As captações subterrâneas existentes são do tipo mina, nascente, furo vertical e poços, na envolvente da
instalação dos aerogeradores e nos corredores em estudo da linha elétrica, cujos usos são essencialmente
para rega e consumo humano. Na área de estudo foram identificadas 59 captações subterrâneas, das
quais 2 se localizam na área de estudo das valas de cabo e as restantes no corredor da linha elétrica.
Importa referir que na área dos aerogeradores, não foram identificadas captações subterrâneas.
No quadro e figura seguintes apresenta-se respetivamente as características e a localização das captações
subterrâneas existentes na área de estudo.
Quadro 4-19 – Captações subterrâneas existentes na área de estudo (Fonte: ARH-Norte)
Localização

Profundidade
(m)

CAP14474 Furo vertical

Troviscal

50

Volume
Anual
(m3)
20

CAP22147 Furo vertical

Picotos
Lugar de boi
morto
Rua Nª Sra da
Natividade

76

FID

Tipo de
captação

CAP24376 Furo vertical
18044

Mina

Finalidade

Área de estudo

Rega

Linha Elétrica

0

Rega

Linha Elétrica

100

0

Rega

Linha Elétrica

0

0

Rega

Linha Elétrica
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Profundidade
(m)

Volume
Anual
(m3)

Finalidade

Área de estudo

0

0

Rega

Linha Elétrica

0

0

Outra

Linha Elétrica

14

50

Rega

Linha Elétrica

10

150

Rega

Linha Elétrica

0

250

Consumo humano

Linha Elétrica

0

250

Consumo humano

Linha Elétrica

12

0

Rega

Linha Elétrica

0

0

Consumo humano

Linha Elétrica

0

0

Rega

Linha Elétrica

0

80

Rega

Linha Elétrica

9

10

Consumo humano

Linha Elétrica

100

150

Rega

Linha Elétrica

0

96

Rega

Linha Elétrica

0

1500

Rega

Linha Elétrica

Boi morto

15

600

Rega

Linha Elétrica

Furo vertical

Vale da missa

150

5000

Rega

Linha Elétrica

805058

Poço

Quinta de Covas

6

254,6

Linha Elétrica

887223

Furo vertical

Castelinho

120

700

255087

Furo vertical

Furo 1

100

250

Rega
Consumo Humano,
Rega
Rega

799853

Furo vertical

Furo 1

150

300

Rega

Linha Elétrica

853914

Furo vertical

70

300

Rega

Linha Elétrica

727196

Poço

Furo 1
Poço reservatório
água de rega

2

96

Rega

Linha Elétrica

54063

Poço

5

0

Rega

51680

Poço

9

15

Rega

53872

Poço

8

0

Rega

53991

Poço

5

0

Rega

40584

Poço

11

0

Rega

FID

Tipo de
captação

19675

Mina

18043

Mina

41119

Poço

63535

Poço

63583

Mina

63572

Mina

981

Poço

38874

Furo vertical

26359

Mina

36061

Mina

36059

Poço

782589

Furo vertical

727195

Mina

237343

Nascente

Rua de Covas de
Baixo
Rua Nª Sra do
Castelinho
Rua grupo
desportivo 44
Rua s. João do
couto 775
Rua s. João de
couto 805
Rua s. João do
couto 775
Rua de Mozes
Rua S. João do
Couto nº 50
Caminho da
Fonte
Rua de vales, nº
340 - casa 1
Rua de vales, nº
340 - casa 1
Furo artesiano
Mina de água
subterrânea
Nascente

761894

Poço

781828

Localização

Reçô
Rua das Escolas,
Louredo
Bouças
Rua das Vinhas,
Louredo
Rua das Vinhas
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FID

Tipo de
captação

40581

Poço

38899

Poço

40592

Poço

40596

Poço

54049

Poço

38902

Poço

54050

Poço

773420

Mina

476188

Poço

476187

Poço

827900

Furo vertical

827403

Furo vertical

868210

Furo vertical

580286

Furo vertical

888292

Furo vertical

729382

Furo vertical

843699

Furo vertical

492847

Furo vertical

839030

Furo vertical

476189

Poço

864306

Furo vertical

827397

Furo vertical

809566

Nascente

Localização

Rua das Vinhas
Rua Central de
Ribaçais
Louredo
Louredo
Rua de Atão
Rua Central de
Ribaçais
Oliveirão
Mina do rochão
Quinta da Fonte Poço B
Quinta da Fonte Lugar de Louredo
- Poço A
Longras
Lugar de Lança
Rio
Furo 1
Louredo
Engenho
Louredo
Calvário
Captação Quinta
da Fonte
Furo 1
Quinta da Fonte Lugar de Louredo
- Poço C
Furo 1
Lugar do Tapado
Louredo

Profundidade
(m)

Volume
Anual
(m3)

Finalidade

11

0

Rega

6

30

Rega

8

0

Rega

10

0

Rega

13

0

Rega

6

45

Rega

7

0

Rega

0

190

Rega

7

350

Rega

9

600

Rega

80

300

Rega

52

700

Rega

120

180

Rega

100

0

Rega

120

700

Rega

121

1500

Rega

100

350

Rega

35

2040

Rega

120

130

Rega

11

500

Rega

120

120

Rega

54

800

Rega

0

4320

Rega
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Área de estudo
Linha Elétrica
Alternativa A1
Linha Elétrica
Alternativa A1
Linha Elétrica
Alternativa A1
Linha Elétrica
Alternativa A1
Linha Elétrica
Alternativa A1
Linha Elétrica
Alternativa A1
Linha Elétrica
Alternativa A1
Linha Elétrica
Alternativa A1
Linha Elétrica
Alternativa A1
Linha Elétrica
Alternativa A1
Linha Elétrica
Alternativa A1
Linha Elétrica
Alternativa A1
Linha Elétrica
Alternativa A1
Linha Elétrica
Alternativa A1
Linha Elétrica
Alternativa A1
Linha Elétrica
Alternativa A1
Linha Elétrica
Alternativa A1
Linha Elétrica
Alternativa A1
Linha Elétrica
Alternativa A1
Linha Elétrica
Alternativa A1
Linha Elétrica
Alternativa A1
Linha Elétrica
Alternativa A1
Linha Elétrica
Alternativa A1
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FID

Tipo de
captação

Localização

Profundidade
(m)

Volume
Anual
(m3)

Finalidade

Lugar do Bolhão

70

240

Rega

Área de estudo

47685

Mina

Cruz do Carvalho

0

0

Rega

54063

Poço

Reçô

5

0

Rega

62834

Mina

Espinheiro

0

31,5

Actividade industrial

782589

Furo vertical

furo artesiano

100

150

Rega

CAP21078 Furo vertical

Milhães-Covelo

67

1250

Rega

Linha Elétrica
Alternativa A2
Linha Elétrica
Alternativa A2
Linha Elétrica
Alternativa A2
Linha Elétrica
Alternativa A2
Linha Elétrica
Alternativa A2
Valas de cabos

Covelo

0

2190

Rega, Outra

Valas de cabos

CAP17643 Furo vertical

54906

Mina

Figura 4-27 – Localização das captações subterrâneas existentes na área de estudo e envolvente.

As captações subterrâneas encontram-se representadas à escala 1:25 000 no Volume 3, Desenho n.º 04.
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4.5.2.4. Qualidade da água subterrânea
De acordo com os dados disponibilizados pelo SNIRH, na envolvente da área de estudo não existem
estações de monitorização da qualidade da água subterrânea. As estações mais próximas encontram-se
caracterizadas no quadro abaixo e localizadas na figura seguinte.
Quadro 4-20 – Estações de monitorização de águas subterrâneas

Código

Nome

Altitude (m)

Coordenada X
(m)

Coordenada Y
(°W)

125/N1

AD14

242

204002

461071

113/N3

AD13

249

205971

473981

Sistema Aquífero
A0 – Maciço
Antigo
Indiferenciado
A0 – Maciço
Antigo
Indiferenciado

Estado
Inactiva

Inactiva

Figura 4-28 – Localização das estações de monitorização subterrânea mais próximas da área de estudo (Fonte: SNIRH).

Os dados relativos à monitorização destas estações remontam a 2006, sendo que apenas foram
analisados os seguintes parâmetros: Azoto amoniacal, condutividade, nitratos, oxigénio dissolvido e pH,
que se apresentam no quadroseguinte.
Quadro 4-21 – Parâmetros analisados nas estações de monitorização de águas subterrâneas. (Fonte: SNIRH).
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125/N1

113/N3

Azoto amoniacal (mg/l NH4)

Parâmetros

(<) 0.040

(<) 0.040

Condutividade de campo a 20ºC (µS/cm)

127.000

126.000

Nitrato (mg/l NO3)

19.800

(<) 5.000

Oxigénio dissolvido - campo (mg/l O2)

4.100

3.500

pH

6.14

6.19

Devido à escassez de dados recorreu-se ao referido no PGRH 3, 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.

4.6. SOLOS E CAPACIDADE DE USO DO SOLO
4.6.1. METODOLOGIA
A caracterização da situação de referência, ao nível dos solos e capacidade de uso do solo, teve por base
a consulta das seguintes Cartas:
•

Carta dos Solos de Portugal – Unidades Pedológicas, do Atlas do Ambiente (1971), à escala
1:1.000.000;

•

Carta de Capacidade de Uso do Solo, do Atlas do Ambiente (1980), à escala 1:1.000.000.

4.6.2. CARACTERIZAÇÃO DOS TIPOS DE SOLOS
A origem dos solos é determinada por vários processos (físicos e/ou químicos) a que estão sujeitos, quer
seja pelos fatores que originam o solo (material de origem, clima, relevo, organismos, tempo e ação
humana), quer seja pelos processos pedogenéticos envolvidos na diferenciação de solos, quer seja pela
relação solo/condições ambiente. O conjunto e interação destes fatores dão origem à formação de
diferentes unidades, com características físicas diferentes nos vários horizontes pedológicos.
De acordo com a Carta de Solos do Atlas do Ambiente que resulta da Classificação da FAO/UNESCO,
ocorrem na área de estudo os seguintes tipos de solos:
•

Cambissolos
o

Cambissolos húmicos
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▪

Rochas eruptivas

Figura 4-29 – Tipos de solos existentes na área de estudo. (Fonte: Carta de Solos do Atlas do Ambiente)

De seguida descreve-se a categoria de solos presente na área de estudo, de acordo com classificação
FAO/UNESCO:
Cambissolos – da legenda da FAO, correspondem aos Solos Litólicos. Caracterizam-se por serem
solos recentes, pouco evoluídos, em fase inicial de formação, moderadamente desenvolvidos
sobre uma rocha mãe pouco a moderadamente meteorizada, não apresentando quantidades
apreciáveis de argila, matéria orgânica e compostos de alumínio ou ferro. São solos com um
horizonte B câmbico e sem outro horizonte de diagnóstico que não seja um horizonte A ócrico ou
A úmbrico, ou um horizonte A mólico sobrejacente a um horizonte B câmbrico com grau de
saturação em bases (pelo método do NH4OAc) inferior a 50% sem as características de diagnóstico
própria dos Vertissolos ou dos Andossolos, sem propriedades gleicas até à profundidade de 50cm.
É o tipo de solo mais representado em Portugal e a sua origem é muito variada tanto em relação
à rocha-mãe, ao clima, e ao relevo da zona. Na área em estudo dominam os cambissolos húmicos,
correspondem a solos ricos em matéria orgânica, com origem em rochas eruptivas.
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4.6.3. CAPACIDADE DE USO DO SOLO
A Carta de Capacidade de Uso é uma interpretação da Carta de Solos, em que estes são agrupados de
acordo com as suas potencialidades e limitações, isto é, a sua capacidade para suportarem as culturas
mais frequentemente cultivadas (com exclusão das arbustivas e arbóreas), sem que sofram deterioração
pelos fatores de desgaste e empobrecimento, através dos cultivos anuais, perenes, florestais e vida
selvagem.
Segundo a Carta de Capacidade de Uso do Solo do SROA para o Atlas do Ambiente, os solos enquadramse nas classes abaixo indicadas, em termos de capacidade de uso do solo.
Quadro 4-22 – Classes de Capacidade de Uso do Solo

Classe
A

B

C

D

E

Características principais
- poucas ou nenhumas limitações
- sem riscos de erosão ou com riscos ligeiros
- suscetível de utilização agrícola intensiva
- limitações moderadas
- riscos de erosão no máximo moderados
- suscetível de utilização agrícola moderadamente intensiva
- limitações acentuadas
- riscos de erosão no máximo elevados
- suscetível de utilização agrícola pouco intensiva
- limitações severas
- riscos de erosão no máximo elevados a muito elevados
- não suscetível de utilização agrícola, salvo casos muito especiais
- poucas ou moderadas limitações para pastagens, exploração de matos e
exploração florestal
- limitações muito severas
- riscos de erosão muito elevados
- não suscetível de utilização agrícola
- severas a muito severas limitações para pastagens, matos e exploração
florestal
- ou servindo apenas para vegetação natural, floresta de proteção ou de
recuperação
- ou não suscetível de qualquer utilização

A análise da capacidade de uso do solo da área de estudo teve por base a classificação da Carta de
Capacidade de Uso do Solo do Atlas do Ambiente, à escala 1:1.000.000. De acordo com esta carta a
capacidade de uso do solo apresenta a seguinte classificação de uso:
Classe A – Agrícola, sem limitações
Classe B – Agrícola, com limitações moderadas
Classe C – Agrícola, condicionada
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Classe D – Não agrícola (florestal), com limitações moderadas
Classe E – Não agrícola (florestal), com limitações severas
Classe F – Não Agrícola (Florestal)

Na figura seguinte apresenta-se a localização da área de estudo na Carta de Capacidade de Uso do Solo
do Atlas do Ambiente, à escala 1:1.000.000.

Figura 4-30 – Classes de capacidade de uso do solo na área de estudo. Fonte: Carta Capacidade de Uso do Solo do Atlas do
Ambiente

Da análise da figura anterior, verifica-se que na área de estudo ocorrem solos maioritariamente da classe
F – utilização não agrícola (florestal), seguindo-se a classe C – utilização agrícola condicionada, e menor
representação, a classe A – utilização agrícola.
Na área onde se pretende instalar os aerogeradores dominam solos da classe F, enquanto que no corredor
da linha elétrica ocorrem solos alternados maioritariamente entre as classe C e classe F, embora também
ocorram solos da Classe A. Importa referir que no corredor da linha elétrica algumas das áreas
pertencentes à classe C e A coincidem com as áreas classificadas como Reserva Agrícola Nacional (RAN) o
que corrobora a aptidão destes terrenos para a utilização agrícola.
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4.7. ECOLOGIA
4.7.1. METODOLOGIA
4.7.1.1. Flora, habitats e vegetação
A caracterização da flora e vegetação na área de estudo foi realizada com recurso a consulta bibliográfica
e prospeção em campo. A visita de campo à área de estudo foi realizada a 8 de agosto de 2021.
A visita de campo permitiu identificar, caracterizar e cartografar as unidades de vegetação e habitats
presentes na área de estudo, tendo os elementos recolhidos em campo sido, posteriormente, inseridos
num ambiente de Sistemas de Informação Geográfica (SIG). Permitiu ainda inventariar as espécies
florísticas presentes, para as quais foram efetuados levantamentos florísticos em todas as unidades de
vegetação identificadas, nomeadamente um total de 78 levantamentos sistemáticos de flora, 36 na área
do parque eólico e 42 nos corredores da linha elétrica (Figura 4-31). Nos percursos entre os levantamentos
foi ainda inventariada a presença de espécies, por forma a apurar tanto quanto possível, a diversidade
vegetal da área e aumentar a probabilidade de registar espécies com estatutos biogeográficos
(endemismos lusitânicos e ibéricos), que se encontram ameaçadas e/ou abrangidas por legislação
nacional.
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Figura 4-31 – Locais dos levantamentos sistemáticos de flora.

Para a pesquisa bibliográfica foi tida em conta a localização do projeto, como tal foram consideradas as
quadrículas UTM 10x10km NF75 e NF85 para a áreas do parque eólico e, as quadrículas UTM 10x10km
NF65 e NF75 para os dois corredores da linha elétrica em análise. As principais fontes bibliográficas
utilizadas para obter um elenco florístico da área de estudo foram:
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•

Flora-on (Flora-On: Flora de Portugal Interactiva, 2014);

•

3º Relatório Nacional de Aplicação da Diretiva Habitats (2007-2012) (ICNF, 2013);

•

Plantas invasoras em Portugal (Plantas invasoras em Portugal, 2019); e

•

Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental (Carapeto et al., 2020).

A nomenclatura utilizada no elenco florístico é preferencialmente a proposta por Castroviejo et al. (19861996) na Flora Ibérica, para os restantes taxa recorreu-se à Flora de Portugal (Franco, 1971-1998).

4.7.1.2. Fauna
A caracterização da fauna na área de estudo foi realizada com recurso a consulta bibliográfica e prospeção
em campo. Refere-se ainda que, foi também considerada a informação recolhida no âmbito de estudos
anteriores relacionados com o projeto em análise.
As visitas de campo à área de estudo foram realizadas a 4 e 8 de agosto de 2021. Foram registados todos
os encontros com fauna efetuados durante as prospeções de campo. Considerando que cada grupo
faunístico tem características comportamentais distintas, foi utilizado o método de amostragem mais
adequado para cada grupo, consoante as suas características ecológicas, encontrando-se descrito em
seguida.
Os anfíbios foram amostrados por prospeção visual nas linhas de água que atravessam a área de estudo.
Para a amostragem de répteis foram também prospetas as linhas de água, assim como áreas secas com
rochas expostas e árvores maturas com buracos nos troncos. Para a amostragem de mamíferos não
voadores, foram procurados indícios de presença (dejetos, pegadas) ao longo de trilhos.
No caso das aves a amostragem foi efetuada por meio de pontos de escuta e observação com as seguintes
características:
•

Pontos de observação e escuta para deteção de aves em geral, com duração de cinco minutos,
nos biótopos mais representativos da área de estudo (Bibby et al., 1992);

•

Pontos de observação para aves de rapina, com duração de uma hora, localizados em locais altos
e de boa visibilidade da área em seu redor (Hardey et al., 2006).

Foram realizados 12 pontos de amostragem de aves em geral na área de estudo do parque eólico e 3
pontos de amostragem de aves de rapina, estando estes locais de amostragem representados na Figura
4-32. A análise dos dados recolhidos permitiu o cálculo da abundância (número de indivíduos/contactos)
e riqueza específica (número de espécies) relativas por ponto e por biótopo, para um raio de 100m e
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250m em redor dos pontos de amostragem de aves em geral, respetivamente.
Para o grupo dos quirópteros foram realizadas amostragens específicas, nomeadamente amostragens
acústicas com detetor de ultrassons ao nível do solo na área de implantação do parque eólico, e prospeção
e avaliação de ocupação de abrigos de quirópteros num raio de 10 km ao redor da área de implantação
do parque eólico.
Para as amostragens de ultrassons foram realizados seis pontos de escuta na área de implantação do
parque eólico (Figura 4-32). A distribuição espacial dos pontos de amostragem teve em conta a localização
prevista para os aerogeradores e os principais biótopos existentes na área de estudo do parque eólico.
As amostragens acústicas consistiram no registo das emissões sonoras dos quirópteros que surgiram na
área de deteção do microfone, durante um período de 10 minutos. Acoplado ao detetor utilizou-se um
gravador áudio onde se guardaram as emissões sonoras registadas, para posteriormente serem analisadas
e identificadas as respetivas espécies.
A amostragem decorreu nas três a quatro primeiras horas após o pôr-do-sol. Não foram realizadas
amostragens em condições meteorológicas adversas, nomeadamente chuva, nevoeiro e vento de
intensidade superior a 5,0 m/s (ICNF, 2017).
O detetor de ultrassons utilizado foi o modelo D240X da Pettersson Elektronik AB (com gama de
frequências 10 a 120 kHz) em modo “tempo expandido” (o som é reproduzido a uma velocidade 10 vezes
inferior, tornando-o audível sem que haja alteração das características originais). As emissões sonoras
foram armazenadas num gravador digital modelo GMINI 402 da Archos.
A identificação de quirópteros através das suas emissões sonoras é uma técnica bastante utilizada em
estudos de atividade destes mamíferos, tendo como principal vantagem o facto de não lhes causar
qualquer tipo de perturbações (Ahlén, 2004; Ahlén & Baagoe, 1999; Catto, 1994; Fenton & Bell, 1981;
Russo & Jones, 2003; Sherwin et al., 2000; Vaughnan et al., 1997). No entanto, a utilização desta técnica
apresenta várias dificuldades, nomeadamente as que estão relacionadas com a detetabilidade (por
exemplo, existem espécies que emitem sinais muito fracos [Plecotus sp.] ou com frequências muito
elevadas [Rhinolophus sp.] e por isso facilmente dissipáveis, o que torna praticamente impossível a sua
deteção) e com a identificação (há espécies com vocalizações muito idênticas, como Miniopterus
schreibersii e Pipistrellus pygmaeus, o que pode impossibilitar a sua distinção através das emissões
sonoras).
Durante as amostragens foram recolhidos ainda dados ao nível do solo referentes ao vento (intensidade
e orientação), à temperatura do ar e à humidade relativa. Estes dados foram obtidos no início das
amostragens em cada ponto, com um anemómetro de bolso modelo SKYMATE SM-18, da Speedtech
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Instruments e uma bússola do tipo militar. Os dados de temperatura do ar e humidade relativa ao nível
do solo foram obtidos com um datalogger modelo Easylog EL-USB-2-LCD, da Lascar Electronics Inc.
Na avaliação da atividade contabilizou-se o número de encontros (sequência de pulsos associados à
passagem de um quiróptero no espaço amostrado pelo microfone) e determinou-se o tipo de pulsos
emitidos (pulsos de navegação, de alimentação e/ou sociais).
A análise dos registos sonoros dos quirópteros detetados foi efetuada de forma semiautomática através
da utilização de um programa desenvolvido pela Plecotus – Estudos Ambientais Unip. Lda (Silva et al.,
2014) e sempre que necessário, de forma manual/tradicional com recurso ao programa de análise de sons
Batsound Pro – Sound Analysis, da Pettersson Elektronik AB.
No programa de análise semiautomática são retirados 19 parâmetros caracterizadores dos pulsos (16
parâmetros espectrais e três parâmetros temporais). Posteriormente foi efetuada uma comparação
probabilística (Redes Neuronais Artificiais) entre esses parâmetros e uma base de dados de referência, de
acordo com o modelo proposto por Silva et al. (2013). As Redes Neuronais Artificiais atribuem aos pulsos
uma espécie ou grupo de espécies, com uma probabilidade de certeza associada. Os resultados do modelo
de classificação apresentam uma sensibilidade média de 95% e um erro médio de 4%. Só são consideradas
como corretas as classificações do modelo com uma probabilidade superior a 70%.
A base de dados de referência de vocalizações de quirópteros inclui mais de 16000 pulsos individuais
referentes a cerca de 1400 indivíduos dos géneros Rhinolophus, Myotis, Pipistrellus, Nyctalus, Eptesicus,
Barbastella, Plecotus, Miniopterus e Tadarida, capturados em Portugal continental. As capturas foram
efetuadas à saída de abrigos ou no exterior, tendo as gravações ocorrido após a identificação morfológica
e libertação dos indivíduos capturados.
Todas as identificações produzidas pelo programa semiautomático foram revistas, utilizando-se como
referência os trabalhos de Barlow & Jones (1997a; 1997b), Pfalzer & Kusch (2003), Rainho et al. (2013),
Russ (2012), Russo & Jones (1999) e Zingg (1990).
As gravações que o modelo não conseguiu analisar, com identificações consideradas erradas pelo revisor
ou com uma probabilidade inferior a 70%, foram analisadas por métodos manuais/tradicionais. Nestes
casos, na identificação das espécies teve-se em conta as seguintes variáveis sonoras:
•

tipo de frequência: frequência modulada (FM – pulsos de curta duração em que há uma rápida
variação de frequência ao longo do tempo), frequência quase constante (QCF – pulsos que
mantêm a frequência quase constante ao longo do tempo) ou combinações das duas (FM-CF ou
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CF-FM – pulsos que apresentam porções com variação brusca de frequência, seguidos ou
antecedidos de poções de frequência quase constante ao longo do tempo);
•

frequência de máxima energia (FmaxE, kHz): frequência emitida com maior intensidade;

•

gama de frequências (BW, kHz); diferença entre a frequência máxima (Fmax) e a frequência
mínima (Fmin);

•

duração do pulso (Δtp, ms): intervalo de tempo entre o início e o fim de um pulso;

•

intervalo entre pulsos (INT, ms): intervalo de tempo entre o início de um pulso e o início do pulso
seguinte;

•

taxa de repetição (TR, Hz): taxa com que são emitidos os pulsos (TR=1/INT).

Com a prospeção de abrigos pretendeu-se determinar os locais que, na área de influência do projeto,
possuíam condições para servir de abrigo a quirópteros (minas, pontes de pedra, escarpas interiores,
edifícios abandonados, etc.), verificar se estes eram utilizados, identificar as espécies e quantificar o
número de indivíduos presentes.
A prospeção foi efetuada num raio de aproximadamente 10km ao redor da linha de aerogeradores do
parque eólico, com base na análise de cartografia e consulta bibliográfica. Sempre que possível, a
avaliação da presença de quirópteros foi efetuada através de visitas diurnas.
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Figura 4-32 – Locais de amostragem de fauna.

Devido às características comportamentais de muitas espécies faunísticas (e.g. elevada mobilidade,
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comportamentos esquivos, diferentes fenologias, diferentes períodos de atividade), apenas foi possível
detetar a presença de algumas das espécies potenciais na área de estudo. Contudo, através dos habitats
existentes é ainda possível avaliar o elenco da fauna com ocorrência potencial.
Para a pesquisa bibliográfica foi tida em conta a localização do projeto, como tal foram consideradas as
quadrículas UTM 10x10km NF75 e NF85 para a áreas do parque eólico e, as quadrículas UTM 10x10km
NF65 e NF75 para os corredores da linha elétrica em análise. As principais fontes bibliográficas utilizadas
para obter um elenco faunístico da área de estudo encontram-se listadas no Quadro 4-23.

Quadro 4-23 - Principais fontes de informação utilizadas para a inventariação de fauna.

Grupo

Fonte

Herptofauna

Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal (Loureiro et al., 2010)
Altas das Aves Nidificantes em Portugal (Equipa Atlas, 2008)
Altas das Aves Invernantes e Migradoras de Portugal (Equipa Atlas,
2018)
Relatório sobre a distribuição das aves noturnas em Portugal (GTANSPEA, 2018)

Avifauna

Aves Exóticas que nidificam em Portugal Continental (Matias, 2002)
Ebird (Ebird, 2021)
Relatório Nacional do Artigo 12º da Diretiva Aves (2008-2012) (ICNF,
2014a)
Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de
linhas aéreas de distribuição e transporte de energia elétrica e à
informação geográfica associada (ICNB,2010a)
Aves e morcegos

Shapes de Áreas Críticas e Muito Críticas associadas ao Manual para
a monitorização de impactes de Linhas de Muito Alta Tensão sobre a
avifauna e avaliação da eficácia das medidas de mitigação (ICNF e
CIBIO, 2020)
Atlas de Mamíferos de Portugal (Becantel et al., 2019)
Situação Populacional do Lobo em Portugal, resultados do Censo

Mamíferos

Nacional 2002/2003 (Pimenta et al., 2006)
Atlas dos Morcegos de Portugal Continental (Rainho et al., 2013)
Análise dos dados do Programa de Monitorização de Abrigos
Subterrâneos de Importância Nacional de Morcegos (1988-2012)
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Grupo

Fonte
(ICNF, 2014b)
Plano Nacional de Conservação dos Morcegos Cavernícolas
(Palmeirim & Rodrigues, 1992)

Todos os grupos

3º Relatório Nacional de Aplicação da Diretiva Habitats (2007-2012)
(ICNF, 2013)

A fonte da terminologia e nomenclatura utilizadas para cada grupo faunístico varia, tal como listados
abaixo:
•

Anfíbios e répteis: Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal (Loureiro et al., 2010);

•

Aves: Handbook of the Birds of the World (HBW & BirdLife International, 2017);

•

Quirópteros: Nomes comuns dos morcegos Europeus segundo a EUROBATS (Lina, 2016); e

•

Restantes mamíferos: Atlas de Mamíferos de Portugal (Becantel et al., 2019).

4.7.2. ÁREAS SENSÍVEIS
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, de 24 de julho, alterado e republicado
pelo Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de outubro ou outras de relevância ecológica (e.g. Important Bird
Areas [IBAs]) (Figura 4-33). Contudo, na envolvente da área de estudo (considerada um buffer de 20km)
existem áreas incluídas no SNAC ou outras de relevância ecológica, tal como apresentado no Quadro 4-24.
Quadro 4-24- Áreas sensíveis na envolvente do empreendimento eólico em análise, e respetiva distância.

Área Sensível
ZEC Montemuro
(PTCON0025)
ZEC Rio Paiva
(PTCON0059)
ZEC Alvão/Marão
(PTCON0003)
IBA Serras do Alvão
e Marão (PT049)

Parque Eólico de

Corredor da Linha Elétrica

Zapa

Alternativa A1 (Sul)

Alternativa A2 (Norte)

3km a sul

6km a sul

8km a sul

18,7km a sul

8,2km a sudoeste

11km a sudoeste

11,3km a nordeste

12,4km a nordeste

12,4km a nordeste

11,3km a nordeste

12,4km a nordeste

12,4km a nordeste
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Figura 4-33–Áreas classificadas e sensíveis presentes na envolvente da área de estudo.

É ainda de referir que, a alternativaA2 (norte) para o corredor da linha elétrica se encontra integrado num
corredor ecológico que corresponde ao vale do rio Tâmega.
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É ainda de referir que, a apenas 700m 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 (Figura 4-34).

Figura 4-34– Corredores ecológicos atravessados pelo corredor da linha elétrica.
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4.7.3. BIOGEOGRAFIA
A distribuição dos elementos florísticos e vegetação é influenciada pelas características edáficas e
climáticas da região, sendo possível enquadrar a vegetação com base na biogeografia (Costa et al., 1998).
A biogeografia permite a compreensão da distribuição das espécies florísticas e em conjunto com a
fitossociologia possibilitam a caracterização das comunidades vegetais presentes numa dada região.
Em termos bioclimácicos, a região em que se engloba a área de estudo encontra-se, nos andares
termotemperado e mesotemperado inferior de ombroclima húmido a híper-húmido (Costa et al. 1998).
De acordo com Costa et al. (1998), o esquema sintaxonómico da região em que se engloba a área de
estudo é o seguinte:
Reino Holártico
Região Eurosiberiana
Sub-região Atlântica-medioeuropeia
Superprovíncia Atlântica
Província Cantabro-atlântica
Sector Galaico-português
Subsector Miniense
Superdistrito Miniense Litoral
O Subsector Miniense Litoral tem como endemismos exclusivos ou quase exclusivos Armeria pubigera,
Rhynchosinapis jonhnstonii, Jasione lusitana, Narcissus cyclamineus, Narcissus portensis, Scilla merinoi,
Silene marizii e Ulex micranthus. Têm ainda neste subsector a sua máxima expressão os seguintes taxa:
Carex pilulifera, Centaurea limbata subsp. limbata, Ophioglossum lusitanicum, Salix arenaria, Sesamoides
canescens subsp. suffruticosa, Trichomanes speciosum, Ulex europaeus subsp. latebracteatus e Veronica
montana. A vegetação climácica do subsector é composta por carvalhais mesotemperados e
termotemperados do Rusco aculeati-Quercetum roboris quercetosum suberis. São ainda característicos
os giestais do Ulici latebracteati-Cytisetum striati e os tojais endémicos do Ulicetum latebracteati-minoris,
Erico umbellatae-Ulicetum latebracteati e Erico umbellatae-Ulicetum micranthi. Estão ainda presentes os
tojais de Ulici europaei-Ericetum cinereae, os urzais-tojais do Ulici minoris-Ericetum ciliaris e, em solos
com hidromorfismo, o urzal higrófilo Cirsio filipenduli-Ericetum ciliaris. Em mosaico com os urzais
mesófilos é frequente o arrelvado anual do Airo praecocis-Sedetum arenarii.
Nas áreas mais secas, em solos graníticos profundos, ocorrem orlas arbustivas espinhosas com Pyrus
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cordata (Frangulo alni-Pyretum cordatae). O amial mais comum é o Scrophulario-Alnetum glutinosae
(Costa et al., 1998).
Na zona inferior do Superdistrito Miniense Litoral, à exceção dos vales mais encaixados, os tojos Ulex
europaeus subsp. latebracteatus e Ulex micranthus são substituídos por Ulex europaeus subsp. europaeus
integrado em duas associações de grande área de ocupação: o Ulici europaei-Ericetum cinereae e o Ulici
europaei-Cytisetum striati (Costa et al., 1998).

4.7.4. FLORA
O elenco florístico para a área de estudo engloba 347 espécies de flora (Volume 2, Anexo 3, Quadro 1),
254 espécies para a área de estudo do parque e 296 espécies para os corredores da linha elétrica. O elenco
florístico abrange espécies de 78 famílias. As famílias mais bem representadas na área de estudo são as
seguintes: Asteraceae com 33 espécies, Fabaceae com 24 espécies e Poaceae com 23 espécies (figura
seguinte). Durante a visita de campo foi possível confirmar a presença de 120 espécies: 63 na área de
estudo do parque eólico e 57 nos corredores da linha elétrica.

Figura 4-35–Famílias florísticas mais bem representadas na área de estudo (PE – parque eólico; LE – corredor da linha elétrica).
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De entre as espécies elencadas para a área de estudo destacam-se 26 espécies RELAPE (Raras, Endémicas,
Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de Extinção), estando elencadas para a área de estudo do parque
21 espécies e 20 espécies nos corredores da linha, distribuídas por 15 famílias e correspondendo a cerca
de 7,5% do elenco florístico (Volume 2, Anexo 3, Quadro 1). De entre as espécies RELAPE contam-se 21
endemismos ibéricos e 2 endemismos lusitanos. Uma das espécies RELAPE consta do Decreto-Lei nº
169/2001 de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho (sobreiro). Uma das
espécies RELAPE está englobada nos Anexos II e IV do Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de abril, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro (Centaurea herminii); outra espécie está listada no Anexo IV
do mesmo Decreto-Lei (Narcissus triandrus); e outra ainda está listado no Anexo V do mesmo Decreto-Lei
(Ruscus aculeatus).
Nenhuma das espécies elencadas para a área de estudo de encontra ameaçada, de acordo com a Lista
Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental (Carapeto et al., 2020).
A presença de três espécies RELAPE foi confirmada na área de estudo aquando do trabalho de campo:
Centaurea herminii, presente em áreas de matos apenas na área de estudo do parque eólico, e Ulex
europaeus subsp. latebracteatus, presente em áreas de matos, e sobreiro, presente de forma pontual, em
ambas as áreas de estudo.
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Quadro 4-25- Espécies RELAPE elencadas para a área de estudo. (Ocorrência: X – potencial, C – confirmada).

Família

Espécie

Ocorrência
PE

LE

X

X

Endemismo

Amaryllidaceae

Narcissus triandrus

Apiaceae

Conopodium majus subsp.
marizianum

Asparagaceae

Ruscus aculeatus

Asteraceae

Centaurea paniculata
subsp. exilis

Asteraceae

Centaurea herminii

C

Asteraceae

X

X

X

X

Boraginaceae

Lepidophorum repandum
Picris hieracioides subsp.
longifolia
Echium lusitanicum

Boraginaceae

Omphalodes nitida

X

Caryophyllaceae

Dianthus laricifolius subsp.
laricifolius

X

Ibérico

Caryophyllaceae

Ortegia hispanica

X

Ibérico

Caryophyllaceae

Silene acutifolia

X

Asteraceae

X

Legislação

Habitat

Época
de
floração

DL 140/99 de 24 de
abril (Anexo IV)

Prados, clareiras de urzais, giestais,
azinhais ou pinhais e em afloramentos
rochosos

Fev-Mai

Bosques e matagais

Abr-Jul

Sob coberto de carvalhais, sobreirais e
azinhais e em matagais esclerófilos

Dez-Jun

Matos e orlas de bosques

Mai-Jun

Ibérico
DL 140/99 de 24 de
abril (Anexo V)

X
X

Ibérico

Ibérico

Clareiras de urzais e prados secos de
montanha
Clareiras de matos e pinhais

Mar-Ago

Ibérico

Sob coberto de carvalhais e bosques

Mai-Nov

Ibérico

Prados em orlas e clareiras de matagais
Prados nas margens de cursos de água,
orlas de bosques ripícolas e taludes
húmidos e sombrios
Fendas e plataformas de rochas e
prados vivazes
Clareiras de giestal, bermas de
caminhos, pousios e terrenos incultos
Comunidades rupícolas em fendas de
rochas e cascalheiras

Abr-Jul

Lusitano

X
X

X

Ibérico

Ibérico
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Família

Espécie

Ocorrência
PE

Caryophyllaceae

Spergularia capillacea

Crassulaceae

Sedum arenarium

Fabaceae

Endemismo

Legislação

Habitat

DL 169/2001 de 25
de maio

Bermas de caminhos, prados, pastagens
Pastagens sobre areias ácidas, fendas de
rochas e taludes
Matos em terrenos desflorestados,
baldios, taludes, campos agrícolas
incultos e bermas de caminhos
Dominante em giestais, ou como
acompanhante em outros tipos de
matagais ou orlas de matas
Tojais, urzais e orlas de bosques e
pinhais
Sobreirais, montados de sobro, outros
tipos de bosques e matas
Prados de altitude, taludes, bermas de
caminhos, baldios, campos agrícolas,
bosques caducifólios e bosques ripícolas
Sítios secos e expostos, em
afloramentos rochosos, taludes, fragas
Fendas de afloramentos rochosos,
clareiras de prados em encostas
pedregosas e pousios
Orla de matagais, carvalhais e sebes
Sítios frescos, como bosques
caducifólios, matos e prados higrofílicos

LE
X

Ibérico

X

X

Ibérico

Adenocarpus lainzii

X

X

Ibérico

Fabaceae

Cytisus multiflorus

X

X

Ibérico

Fabaceae

Ulex europaeus subsp.
latebracteatus

C

C

Ibérico

Fagaceae

Quercus suber

C

C

Geraniaceae

Geranium pyrenaicum
subsp. lusitanicum

X

X

Ibérico

Plantaginaceae

Anarrhinum duriminium

X

X

Ibérico

Plantaginaceae

Digitalis thapsi

X

X

Ibérico

Plantaginaceae

Linaria triornithophora

X

X

Ibérico

Poaceae

Anthoxanthum amarum

X

X

Ibérico

Ranunculaceae

Ranunculus ollissiponensis
subsp. ollissiponensis

X

Ibérico
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Época
de
floração
Abr-Set
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Fev-Jun
Out-Jun
Fev-Mai
Abr-Jul
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Abr-Set
Fev-Jul
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Família

Espécie

Ocorrência
PE

Endemismo

Legislação

Habitat

Época
de
floração

LE

Rosaceae

Rubus sampaioanus

X

Ibérico

Clareiras e orlas de bosques, silvados,
bermas de caminhos

Mai-Ago

Xanthorrhoeaceae

Asphodelus lusitanicus var.
lusitanicus

X

Lusitano

Bosques e matagais

Mar-Jun

117
AM21012
Versão 01
nov-21
117

INFINITA ENERGIA – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.
Parque Eólico de Zapa
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Volume 1 – Relatório Síntese

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. Das quais 25 foram confirmadas em campo, 6 espécies na área do parque e 21 nos
corredores da linha elétrica (Quadro 4-26).
Algumas das espécies exóticas presentes na área de estudo são espécies de interesse agrícola e
ornamental, estando estas últimas restritas às áreas ajardinadas urbanas. Contudo, de entre as espécies
exóticas elencadas para a área de estudo contam-se 15 espécies com carácter invasor (Plantas invasoras
em Portugal, 2021), das quais 10 foram confirmadas em campo: mimosa (Acacia dealbata), em ambas as
áreas (parque eólico e linha); hortênsias (Hydrangea macrophylla), apenas na área do parque eólico;
austrália (Acacia melanoxylon), espanta-lobo (Ailanthus altissima), canas (Arundo donax), figueira-daíndia (Opuntia maxima), avoadinha (Conyza bonariensis), erva-das-pampas (Cortaderia selloana), azedas
(Oxalis pes-caprae) e tintureira (Phytolacca americana), apenas no corredor da linha elétrica.

Quadro 4-26-Espécies exóticas elencadas para a área de estudo. (Ocorrência: X – potencial; C – confirmada).

Família

Espécie

Fabaceae

Ocorrência

Exótica

PE

LE

Acacia dealbata

C

C

I

Fabaceae

Acacia melanoxylon

X

C

I

Amaryllidaceae

Agapanthus sp.

C

X

Caryophyllaceae

Agrostemma githago

X

X

Xanthorrhoeaceae

Aloe sp.

C

X

Simaroubaceae

Ailanthus altissima

C

I

Poaceae

Arundo donax

C

I

Asteraceae

Aster squamatus

Asteraceae

Conyza bonariensis

C

I

Poaceae

Cortaderia selloana

C

I

Cupressaceae

Cupressus lusitanica

C

X

Cyperaceae

Cyperus eragrostis

C

X

C

X

X

I

Rosaceae

Cydonia oblonga

Asteraceae

C

X

C

I

Cactaceae

Helianthus annuus
Hydrangea
macrophylla
Opuntia maxima

Oxalidaceae

Oxalis pes-caprae

X

Phytolaccaceae

Phytolacca americana

Hydrangeaceae
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Família

Espécie

Platanaceae

Platanus hispanica

Rosaceae

Ocorrência

Exótica

PE

LE

C

C

X

Prunus dulcis

C

X

Pinaceae

Pseudotsuga menziesii

C

X

Malvaceae

Tilia sp.

Ericaceae

Vaccinium sp.

C

X

Arecaceae

Washingtonia robusta

C

X

Fabaceae

Wisteria sp.

C

X

Poaceae

Zea mays

C

X

C

X

4.7.5. VEGETAÇÃO
Foram identificadas para a área de estudo um total de 12 unidades de vegetação: acacial, áreas agrícolas,
áreas artificializadas, bosque misto, carvalhal, eucaliptal, linha de água, matos, olival, pinhal, pomar e
vinha (Volume 3, Desenho 006; Quadro 4-27). A unidade de vegetação mais abundante na área do parque
eólico são os matos correspondendo a 65% da área (217ha), seguindo-se o eucaliptal que corresponde a
23% da área (77ha) (Volume3, Desenho 006). No corredor comum da linha elétrica a unidade de
vegetação dominante é o eucaliptal correspondendo a 35% (150ha), seguindo-se os matos que ocupam
cerca de 24% (98ha); no corredor da alternativa A1 e no corredor da alternativa A2 é também o eucaliptal
a unidade de vegetação dominante ocupando, respetivamente, cerca de 34% e 77% da área (Quadro
4-27).

Quadro 4-27- Unidades de vegetação identificadas na área de estudo e respetivas áreas ocupadas.

PE

Unidade de

Linha comum

Alternativa 1

Alternativa 2

vegetação

Área (ha)

%

Área (ha)

%

Área (ha)

%

Área (ha)

%

Acacial
Áreas agrícolas
Áreas artificializadas
Bosque misto
Carvalhal
Eucaliptal
Linha de água
Matos
Olival
Pinhal

1,39
5,38
7,20
6,03
1,98
76,62
3,05
217,09
13,42

0,42
1,61
2,15
1,81
0,59
22,94
0,91
64,99
4,02

6,69
64,38
37,68
18,51
4,62
150,32
10,35
98,20
0,32
2,46

1,62
15,60
9,13
4,48
1,12
36,41
2,51
23,79
0,08
0,60

1,15
59,86
33,46
6,46
84,28
9,80
20,79
4,36

0,46
23,98
13,40
2,59
33,77
3,93
8,33
1,75

21,30
15,89
5,51
264,24
5,66
30,61
-

6,20
4,62
1,60
76,89
1,65
8,91
-
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PE

Unidade de

Linha comum

Alternativa 1

Alternativa 2

vegetação

Área (ha)

%

Área (ha)

%

Área (ha)

%

Área (ha)

%

Pomar
Vinha
Total

0,65
1,22
334,02

0,20
0,36
100,00

1,55
17,75
412,83

0,37
4,30
100

1,80
27,65
249,59

0,72
11,08
100

0,46
343,67

0,13
100

São descritas em seguidas as unidades de vegetação identificadas na área de estudo.
Acacial
Existem na área de estudo manchas de acacial dominadas por mimosas (Acacia dealbata) e/ou austrálias
(Acacia melanoxylon) adultas (Figura 4-36) e jovens. Estas são manchas densas onde o sob coberto é
essencialmente inexistente.

Figura 4-36– Acacial na área do parque eólico.

Áreas agrícolas
Estão presentes em todas as áreas estudadas áreas agrícolas, sendo que estas apresentam grande
diversidade: culturas anuais, milho, hortas e pastagens (Figura 4-37).

Figura 4-37– Áreas de pastagem no corredor da linha.
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Áreas artificializadas
As áreas artificializadas são pouco comuns em ambas as áreas estudadas. Estas englobam estradas,
caminhos, habitações e outros edifícios. Nestas zonas a vegetação é praticamente ausente ou muito
escassa, com exceção das zonas ajardinadas, comummente ocupadas por espécies exóticas de interesse
ornamental.
Bosque misto
Existem nas várias áreas amostradas algumas manchas de floresta onde não existe uma clara dominância
no estrato arbóreo. Nestas manchas ocorre pinheiro-bravo, eucalipto e carvalhos.
Carvalhal
Na área do parque eólico e no corredor comum da linha elétrica existem algumas manchas de carvalhal
dominadas por carvalho-alvarinho (Quercus robur) (Figura 4-38) em bom estado de conservação. Estas
manchas de carvalhal correspondem ao habitat incluído no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de
abril, alterado pelo Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de fevereiro: 9230 - Carvalhais galaico-portugueses de
Quercus robur e Quercus pyrenaica.

Figura 4-38– Carvalhal de carvalho-alvarinho no corredor da linha elétrica.

Eucaliptal
O eucaliptal corresponde à unidade de vegetação dominante no corredor da linha elétrica e a segunda
unidade de vegetação na área do parque eólico. As manchas desta unidade de vegetação são dominadas
por eucaliptos (Eucalyptus globulus) essencialmente adultos (Figura 4-39). O sob coberto do eucaliptal é
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esparso quando ocorre gestão do mesmo ou ocupado com feto-ordinário (Pteridium aquilinum) e espécies
de matos (giestas e tojos).

Figura 4-39– Eucaliptal na área do parque eólico.

Linha de água
Na área do parque eólico as linhas de água são de reduzida dimensão e ladeadas maioritariamente por
borrazeira-preta (Salix atrocinerea), choupo (Populus alba), silvas (Rubus ulmifolius), fetos-ordinário
(Pteridium aquilinum), e, pontualmente, lodão (Celtis australis). Nos corredores da linha elétrica, a linha
de água com maior expressão é o rio Tâmega (Figura 4-40).
Pontualmente em algumas linhas de água presentes tanto na área do parque eólico como nos corredores
da linha elétrica estão presentes galerias ripícolas dominadas por amieiros (Alnus glutinosa) (Figura 4-40),
que corresponde ao habitat prioritário incluído no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril,
alterado pelo Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de fevereiro: 91E0* - Florestas aluviais de Alnus glutinosa e
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).

Figura 4-40– Galeria ripícola dominada por amieiros (habitat 91E0*) (à esquerda) e rio Tâmega (à direita).
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Matos
Os matos presentes na área de estudo são sobretudo dominados por giesta-negral (Cytisus striatus)
(Figura 4-41), estando também presentes os tojos (Ulex europaeus subsp. latebracteatus) e os fetosordinários. Estes são por vezes pontuados pela presença de afloramentos rochosos de grande dimensão.
Por vezes ocorrem também dispersos sobreiros. Os matos são frequentemente densos e pouco diversos.
Estes matos tendem a substituir áreas agrícolas abandonadas, assim como áreas em recuperação após o
fogo, sendo nesse caso mais frequente e presença de fetos.

Figura 4-41– Matos de giesta na área do parque eólico.

Olival
No corredor da linha elétrica comum às duas alternativas em estudo existe uma mancha de olival de
sequeiro.

Pinhal
O pinhal corresponde a manchas dominadas por indivíduos adultos de pinhal-bravo (Pinus pinaster)
(Figura 4-42). O sob coberto apresenta uma densidade de matos variável, estando presentes espécies
típicas de matos, como giestas, e/ou herbáceas.
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Figura 4-42– Pinhal bravo na área do parque eólico.

Pomar
Em várias das áreas estudadas estão presentes manchas de pomar, nomeadamente de mirtilos (Figura
4-43). Pontualmente estão também presentes pequenos pomares de citrinos.

Figura 4-43– Plantação de mirtilos no corredor da linha elétrica.

Vinha
Em todas as áreas estudadas estão presentes manchas de vinha (Figura 4-44), estando representada
sobretudo vinha nova, frequentemente com sistema de rega.
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Figura 4-44– Vinha no corredor da linha elétrica.

4.7.6. FAUNA
Foram elencadas para a área de estudo um total de 119 espécies de vertebrados: 8 anfíbios, 9 répteis, 71
aves e 31 mamíferos. Um total de 117 espécies de vertebrados terrestres foram elencadas para a área de
estudo do parque eólico e 112 espécies para os corredores alternativos da linha elétrica.

4.7.6.1. Herpetofauna
Para a área de estudo foram elencadas oito espécies de anfíbios, quer para a área de implantação do
parque eólico, quer para as alternativas para os corredores da linha elétrica (Quadro 4-28), distribuídas
por quatro famílias: nomeadamente Alytidae, Bufonidae, Ranidae e Salamandridae (Figura 4-45). Durante
o trabalho de campo foi possível confirmar a presença de rã-verde (Pelophylax perezi) no corredor da
linha, na área comum a ambas as soluções.
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Quadro 4-28-Espécies de anfíbios elencadas para a área de estudo (Ocorrência: X – potencial; Estatuto de ameaça: LC – Pouco preocupante, NT – Quase Ameaçado, VU Vulnerável).

Família

Nome científico

Nome vulgar

Alytidae
Alytidae
Bufonidae
Ranidae
Ranidae
Salamandridae
Salamandridae
Salamandridae

Alytes obstetricans
Discoglossus galganoi
Bufo bufo
Pelophylax perezi
Rana iberica
Chioglossa lusitanica
Lissotriton boscai
Triturus marmoratus

Sapo-parteiro-comum
Rã-de-focinho-pontiagudo
Sapo-comum
Rã-verde
Rã-ibérica
Salamandra-lusitanica
Tritão-de-ventre-laranja
Tritão-marmorado
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Ocorrência
Parque
Linha
X
X
X
X
X
X
X
C
X
X
X
X
X
X
X
X

Origem
Ibérico

Ibérico
Ibérico
Ibérico

Convenção de
Berna
II
II
III
III
II
II
III
III

D.L. 140/99
B-IV
B-II / B-IV
B-V
B-IV
B-II / B-IV
B-IV

Estatuto de
ameaça
LC
NT
LC
LC
LC
VU
LC
LC
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4

Nº de espécies

3

2

1

0
Alytidae

Bufonidae

Ranidae

Salamandridae

Figura 4-45- Representatividade das famílias de anfíbios elencadas para a área de estudo.

De entre as espécies de anfíbios elencadas contam-se quatro endemismos ibéricos: a rã-de-focinhopontiagudo (Discoglossus galganoi), a rã-ibérica (Rana iberica), a salamandra-lusitânica (Chioglossa
lusitanica) e o tritão-de-ventre-laranja (Lissotriton boscai). A maioria das espécies de anfíbios elencadas
estão classificadas com o estatuto “Pouco preocupante” de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados
de Portugal, exceto a salamandra-lusitânica que está classificada como “Vulnerável” e a rã-de-focinhopontiagudo que se encontra classificada como “Quase Ameaçada” (Cabral et al., 2006).
É ainda de referir que quatro das espécies de anfíbios elencadas estão incluídas no Anexo II da Convenção
de Berna, atualizada pelo Decreto-Lei n.º 38/2021 de 31 de maio, retificada pelo Decreto-Lei n.º 95/81,
de 23 de julho e regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de setembro, e outras quatro estão
incluídas no Anexo III da mesma convenção. Duas das espécies elencadas para a área de estudo
encontram-se listadas, simultaneamente, nos Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro (salamandra-lusitânica e rã-de-focinhopontiagudo); três estão listadas apenas no Anexo B-IV do mesmo decreto-lei; e uma está listada no Anexo
B-V (rã-verde [Pelophylax perezi]) do mesmo decreto-lei.
Foram ainda elencadas nove espécies de répteis: nove espécies para a área do parque eólico e oito
espécies para os corredores alternativos da linha elétrica (Quadro 4-29), distribuídas por cinco famílias,
sendo Lacertidae a mais representativa com cinco espécies (Figura 4-46). Aquando do trabalho de campo
não foi possível confirmar a presença nenhuma espécie de réptil.
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Quadro 4-29- Espécies de répteis elencadas para a área de estudo (Ocorrência: X – potencial; Estatuto de ameaça: LC – Pouco preocupante, NT – Quase ameaçado, VU –
Vulnerável).

Ocorrência
Origem Convenção de Berna D.L. 140/99 Estatuto de ameaça
Parque Linha
Viperidae
Vipera latastei
Víbora-cornuda
X
X
II
VU
Colubridae Hemorrhois hippocrepis
Cobra-de-ferradura
X
X
II
B-IV
LC
Lacertidae
Lacerta schreiberi
Lagarto-de-água
X
X
Ibérico
II
B-II /B-IV
LC
Lacertidae Psammodromus algirus
Lagartixa-do-mato
X
X
III
LC
Lacertidae
Podarcis hispanica
Lagartixa- ibérica
X
X
III
B-IV
LC
Natricidae
Natrix maura
Cobra-de-água-viperina
X
III
LC
Geoemydidae
Mauremys leprosa
Cágado-mediterrânico
X
X
II
B-II /B-IV
LC
Família

Nome científico

Nome vulgar
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5

Nº de espécies

4

3

2

1

0
Anguidae

Colubridae

Lacertidae

Natricidae

Psammophiidae

Figura 4-46- Representatividade das famílias de répteis elencadas para a área de estudo.

Do elenco de répteis da área de estudo contam-se dois endemismos ibéricos – lagarto-de-água (Lacerta
schreiberi) e a lagartixa de Bocage (Podarcis bocagei). Todas as espécies apresentam estatuto “Pouco
preocupante” (Cabral et al., 2006).
É ainda de referir que duas das espécies de répteis estão incluídas no Anexo II da Convenção de Berna,
atualizada pelo Decreto-Lei n.º 38/2021 de 31 de maio, retificada pelo Decreto-Lei n.º 95/81, de 23 de
julho e regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de setembro, e outras sete estão incluídas no
Anexo III da mesma convenção. Uma das espécies elencadas para a área de estudo encontra-se listada
nos Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005,
de 24 de fevereiro (lagarto-de-água); e outra espécie está listada apenas no Anexo B-IV do mesmo
decreto-lei.

4.7.6.2. Avifauna
O elenco avifaunístico para a área de estudo engloba 71 espécies, 69 espécies na área do parque eólico e
66 no corredor da linha elétrica, pertencentes a 35 famílias (Volume 2, Anexo 2; Quadro 2). As famílias de
aves mais bem representadas são Accipitridae, Columbidae, Fringillidae e Hirundinidae, cada uma com 5
espécies (Figura 4-47).
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Figura 4-47- Famílias de aves mais bem representadas na área de estudo.

Das espécies de aves inventariadas para a área de estudo quatro apresentam estatuto de conservação
desfavorável, de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados Portugal, a saber: gaivota-de-asa- escura
(Larus fuscus) (população residente), bútio-vespeiro (Pernis apivorus) e açor (Accipiter gentilis)
classificados como “Vulneráveis” e tartaranhão-caçador (Circus pygargus) classificado como “Em perigo”
(Cabral et al., 2006).
A maioria das espécies elencadas é residente (76%) ou migradora reprodutora (22,5%) e está associada a
biótopos florestais (36,6%) ou indiferenciados (28,2%). Refere-se ainda que 36 das espécies elencadas
para a área de estudo se encontram listadas no Anexo II da Convenção de Berna atualizada pelo DecretoLei n.º 38/2021 de 31 de maio, retificada pelo Decreto-Lei n.º 95/81, de 23 de julho e regulamentada pelo
Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de setembro; e outras 29 espécies no Anexo III da mesma Convenção. Um
total de 25 das espécies elencadas na área de estudo estão listadas no Anexo II da Convenção de Bona,
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transposta pelo Decreto-Lei n.º 103/80, de 11 de outubro. Importa ainda referir que quatro das espécies
de aves estão listadas no Anexo A-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 49/2005, de 24 de fevereiro. Quatro das espécies elencadas encontram-se listadas no Anexo A-II da
Convenção CITES.
De acordo com a Cartografia de Manual de apoio à análise de projectos relativos à instalação de linhas
aéreas de distribuição e transporte de energia eléctrica (ICNB, 2010b) a área de estudo não se sobrepõe
a qualquer área crítica ou muito crítica para as aves. Na envolvente à área de estudo (raio de 20km)
identificaram-se algumas áreas sensíveis para as aves:
•

Áreas críticas e muito críticas para as aves de rapina situadas a 10,1km e 14,2km a nordeste da
área do parque eólico; e a 10,9km e 14,9km a nordeste dos corredores da linha elétrica,

•

Área crítica para aves de rapina localizada a cerca de 16,2km a este da área do parque eólico e, a
10,9km a este dos corredores da linha elétrica (Figura 4-48).
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Figura 4-48-Áreas sensíveis para as aves de rapina na envolvente da área em estudo.

Os dados recolhidos nos pontos de amostragem direcionados a aves em geral e aves de rapina, permitiram
confirmar em campo a presença de 14 espécies de aves.

132
AM21012
Versão 01
nov-21
132

INFINITA ENERGIA – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.
Parque Eólico de Zapa
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Volume 1 – Relatório Síntese

No que diz respeito à abundância destaca-se o ponto PPZA05, com 16 indivíduos, PPZA10 e PPZA23, com
13 indivíduos cada. Por outro lado, nos pontos PPZA01 e PPZA12 não foi observado nenhum individuo
(Erro! A origem da referência não foi encontrada.). Quanto à riqueza específica, destaca-se o ponto P
PZA05 com 8 espécies observadas e os pontos PPZA10, PPZA13 e PPZA23 com 7 espécies cada um (Figura
4-49).

Figura 4-49- Abundância e riqueza por ponto de amostragem de aves em geral na área de estudo.

Na área do parque eólico a espécie mais abundante durante a amostragem foi o verdilhão (Chloris chloris),
com deteção de 13 indivíduos, seguindo-se o melro (Turdus merula), com a deteção de 9 indivíduos. Por
sua vez, nos corredores da linha elétrica as espécies mais abundantes foram melro (13 indivíduos) e a
rola-turca (Streptopelia decaocto) (7 indivíduos) (Quadro 4-30).

Quadro 4-30- Abundância absoluta (número de contactos), por espécie detetada, nos pontos de escuta para a área do parque
eólico e corredor da linha.
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Abundância

Nome científico

Nome comum

Chloris chloris

Verdilhão

13

Corvus corax

Corvo

1

PE

LE

Corvus corone

Gralha-preta

7

6

Cyanistes caeruleus

Chapim-azul

1

5

Delichon urbicum

Andorinha-dos-beirais

3

4

Erithacus rubecula

Pisco-de-peito-ruivo

2

5

Garrulus glandarius

Gaio

Parus major

Chapim-real

3

3

Passer domesticus

Pardal

8

5

Serinus serinus

Milheirinha

1

6

Streptopelia decaocto

Rola-turca

Troglodytes troglodytes

Carriça

4

7
4

Turdus merula

Melro

9

13

Não identificado

8

6

Total

59

65

Nos pontos de observação de aves de rapina e outras planadoras observou-se apenas uma espécie, a
águia-de-asa-redonda (Buteo buteo), tendo sido observada nos pontos PRZA03, na área do parque eólico,
e PRZA04, nos corredores da linha elétrica (Figura 4-50).
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Figura 4-50-Observações de aves de rapina na área em estudo.

4.7.6.3. Mamofauna
O elenco faunístico da área de estudo engloba um total de 31 espécies de mamíferos, das quais 21
constituem espécies de morcegos (Quadro 4-31), cuja inventariação resultou de estudos anteriores
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realizados no âmbito do projeto. As espécies de mamíferos estão distribuídas por dez famílias (Figura
4-51). Aquando do trabalho de campo foi confirmada a presença de três espécies de mamíferos: raposa
(Vulpes vulpes), nos corredores da linha elétrica; morcego-anão (Pipistrellus pipistrellus) e morcego-deferradura-pequeno (Rhinolophus hipposideros), ambas na área do parque eólico.
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Quadro 4-31- Espécies de mamíferos elencadas para a área de estudo (Ocorrência: X – potencial; Estatuto de ameaça: LC – Pouco preocupante, NE – Não avaliado, DD –
Informação insuficiente, NT – Quase ameaçado, EN – Em Perigo, CR – Criticamente em Perigo).

Família
Cervidae
Suidae

Nome científico
Capreolus
capreolus
Sus scrofa

Nome vulgar

Parque

Corço

X

Javali

X

Ocorrência
Linha
Total
X
X

Convenção
de Berna

Convenção
de Bona

CITES

D.L.
140/99

III

Estatuto de
ameaça
LC

X

LC

Canidae

Canis lupus

Lobo

X

X

X

II

Canidae
Mustelidae
Mustelidae
Viverridae
Molossidae

Raposa
Fuinha
Marta
Geneta
Morcego-rabudo

X
X
X
X
X

C
X
X
X

X
X
X
X
X

III
III
III
II

II

Morcego-negro

X

X

X

II

II

X

X

X

II

II

B-IV

NE

X

X

X

II

II

B-IV

LC

Vespertilionidae

Vulpes vulpes
Martes foina
Martes martes
Genetta genetta
Tadarida teniotis
Barbastella
barbastellus
Eptesicus
isabellinus
Eptesicus
serotinus
Hypsugo savii

X

X

X

II

II

DD

Vespertilionidae

Myotis blythii

X

X

X

II

II

B-IV
B-II / BIV

Vespertilionidae

Myotis
daubentonii

X

X

X

II

II

B-IV

LC

Vespertilionidae

Myotis escalerai

X

X

X

II

II

B-IV

VU

Vespertilionidae

Myotis myotis

X

X

X

II

II

B-II / B-

VU

Vespertilionidae
Vespertilionidae
Vespertilionidae

Morcego-hortelãoclaro
Morcego-hortelãoescuro
Morcego de Savii
Morcego-ratopequeno
Morcego-de-água
Morcego-de-franja do
Sul
Morcego-rato-grande
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Família

Vespertilionidae
Vespertilionidae
Vespertilionidae

Nome científico
Myotis
mystacinus
Myotis
emarginatus
Nyctalus
lasiopterus

Vespertilionidae

Nyctalus leisleri

Vespertilionidae

Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus
pipistrellus
Pipistrellus
pygmaeus

Vespertilionidae
Vespertilionidae
Vespertilionidae
Vespertilionidae
Rhinolophidae
Rhinolophidae
Rhinolophidae
Rhinolophidae

Plecotus auritus
Plecotus
austriacus
Rhinolophus
ferrumequinum
Rhinolophus
hipposideros
Rhinolophus
mehelyi
Rhinolophus
euryale

Nome vulgar

Ocorrência
Parque Linha
Total

Convenção
de Berna

Convenção
de Bona

CITES

D.L.
140/99
IV

Estatuto de
ameaça

Morcego-de-bigodes

X

X

X

II

II

B-IV

DD

Morcego-lanudo

X

X

X

II

II

B-II /BIV

DD

X

X

X

II

II

B-IV

DD

X

X

X

II

II

B-IV

DD

X

X

X

II

II

B-IV

LC

Morcego-anão

C

X

X

II

II

B-IV

LC

Morcego-pigmeu

X

X

X

II

II

B-IV

LC

X

X

X

II

II

B-IV

DD

X

X

X

II

II

B-IV

LC

X

X

X

II

II

C

X

X

II

II

X

X

X

II

II

X

X

X

II

II

Morcego-arborícolagigante
Morcego-arborícolapequeno
Morcego de Kuhl

Morcego-orelhudocastanho
Morcego-orelhudocinzento
Morcego-deferradura-grande
Morcego-deferradura-pequeno
Morcego-deferradura-mourisco
Morcego-deferraduramediterrânico
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Família
Leporidae
Sciuridae

Nome científico
Oryctolagus
cuniculus
Sciurus vulgaris

Nome vulgar

Ocorrência
Parque Linha
Total

Coelho-bravo

X

X

X

Esquilo

X

X

X
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Figura 4-51- Representatividade das famílias de mamíferos elencadas para a área de estudo.

A maioria das espécies elencadas para a área de estudo, com exceção dos morcegos, encontram-se
classificadas como “Pouco preocupante” de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal.
No entanto, salienta-se que do elenco específico consta o lobo (Canis lupus), que está classificado como
“Em Perigo” (Cabral et al., 2006). No que se refere ao grupo dos morcegos, sete das espécies encontramse ameaçadas (Cabral et al., 2006): o morcego-rato-pequeno (Myotis blythii), o morcego-de-ferraduramourisco (Rhinolophus mehelyi) e o morcego-de-ferradura-mediterrânico (Rhinolophus euryale) que
apresentam estatuto “Criticamente em Perigo”; o morcego-de-franja do Sul (Myotis escalerai), o
morcego-rato-grande (Myotis myotis), o morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum) e o
morcego-de-ferradura-pequeno (Rhinolophus hipposideros) classificados com estatuto “Vulnerável”.
Importa ainda referir que, 23 das espécies elencadas para a área de estudo se insere no Anexo II da
Convenção de Berna, atualizada pelo Decreto-Lei n.º 38/2021 de 31 de maio, retificada pelo Decreto-Lei
n.º 95/81, de 23 de julho e regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de setembro; e outras cinco
espécies no Anexo III da mesma Convenção. Nove das espécies de mamíferos elencadas para a área de
estudo encontram-se simultaneamente listadas nos Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24
de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro; 14 das espécies de morcegos estão
listadas unicamente nos Anexo B-IV e duas das espécies estão listadas apenas no Anexo B-V do mesmo
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Decreto-Lei.
Salienta-se que, um dos caminhos de acesso ao parque eólico interseta marginalmente a área de
distribuição de lobo a norte do rio Douro, contudo nenhum dos núcleos territoriais das respetivas
alcateias é intersetado pela área estudo (Pimenta et al., 2005). No entanto, na zona imediatamente
adjacente à área de implantação do projeto em análise encontra-se identificada uma alcateia de lobo,
nomeadamente a alcateia de Abobreira, situada a cerca de 1,5km a nordeste do parque eólico em análise
(Figura 4-52).
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Figura 4-52- Localização das alcateias de lobo conhecidas nas imediações da área de estudo.

Na área de estudo foram referenciados 19 abrigos de morcegos, dois dos quais estão classificados como
abrigos de importância nacional, e 33 como abrigos potenciais (Figura 4-53).
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Figura 4-53- Abrigos referenciados para a área de estudo.

O abrigo Amarante I (ABZP01) corresponde a uma mina abandonada que está classificada como abrigo de
importância nacional nas épocas de hibernação e de maternidade (ICNF, 2014). Na época de hibernação
é conhecida a presença regular de algumas dezenas de morcegos-de-ferradura-grande e morcegos-de-
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peluche, para além de indivíduos isolados de morcego-de-ferradura-pequeno, morcego-de-ferraduramediterrânico, morcego-rato-pequeno, morcego-lanudo e morcego-de-franja-do-sul. Na primavera
surgem dezenas de morcegos-de-ferradura-grande, morcegos-de-peluche e morcegos-de-ferraduramourisco ou morcegos-de-ferradura-mediterrânico, para além de indivíduos isolados de morcego-deágua, morcego-rato-grande ou morcego-rato-pequeno e morcego-orelhudo-castanho ou morcegoorelhudo-cinzento. Na época de maternidade surgem dezenas a centenas de morcegos-de-ferraduramediterrânico (colónia de maternidade) ou de outros morcegos-de-ferradura, ocasionalmente também
dezenas de morcegos-de-peluche e indivíduos isolados de morcego-lanudo e morcego-orelhudo-cinzento.
Não há dados de ocupação para o outono.

Figura 4-54- Amarante I (ABZP01): ocupação conhecida por época.

O abrigo Amarante II (ABZP02) é uma mina de água que está classificada como abrigo de importância
nacional na época de maternidade (ICNF, 2014; ICNF, 2020), altura em que é conhecida a presença de
cerca de 100 morcegos-de-franja do Sul (colónia de maternidade), espécie que também surge na
primavera em números similares. Na época de hibernação é conhecida apenas a presença do morcegode-ferradura-pequena (indivíduos isolados). Não há dados de ocupação para o outono.
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Figura 4-55- Amarante II (ABZP02): ocupação conhecida por época.

O abrigo Mina de Vieiros 2 (ABZP03) é uma mina abandonada onde é conhecida da presença de indivíduos
isolados de morcego-de-ferradura-grande e morcego-de-ferradura-pequena, apenas durante a época de
hibernação.
O abrigo Mina de Vieiros 3 (ABZP04) corresponde a um edifício abandonado, onde é conhecida a presença
de poucos indivíduos do género Pipistrellus, na primavera e no verão.
O abrigo Olo 1 (ABZP05), Rebolo (ABZP08), Vila Chã do Marão 1 (ABZP10), Vila Chã do Marão 2 (ABZP11)
e Rosem 2 (ABZP19) (Figura 4-56) são minas de água onde é conhecida a presença de um morcego-deferradura-pequena na época de hibernação.

Figura 4-56- Rosem 2 (ABZP19), vista do exterior da mina de água.
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Olo 2 (ABZP06) é também uma mina de água onde se conhece a presença de um morcego-de-ferradurapequena na primavera.
O abrigo Lufrei (ABZP07) é uma azenha onde está referenciada uma pequena colónia de maternidade de
morcego-de-água (9 indivíduos).
No abrigo Vinhas do enforcado (ABZP12) está referenciada a presença de quatro morcegos-arborícolapequeno, morcego-hortelão-escuro ou morcego-hortelão-claro.
O abrigo Viveiro Fridão 1 (ABZP13) é uma mina de água onde estão referenciados cerca de duas dezenas
de morcegos-de-água.
Os abrigos Minas da Guiné 1 (ABZP14) e Minas da Guiné 2 (ABZP15) correspondem a minas abandonadas
onde no verão é conhecida a presença de dois morcegos-de-ferradura-pequena.
O abrigo Minas do Fridão 1 (ABZP16) corresponde a uma mina abandonada onde se conhece a presença
de um morcego-de-ferradura-pequeno na época de hibernação e de um morcego-de-franja do Sul no
verão.
O abrigo Campo (ABZP18) (Figura 4-57) é um edifício onde foi detetado um morcego-de-ferradurapequeno na época de hibernação.

Figura 4-57- Campo (ABZP18), vista do exterior do edifício.

No Quadro 4-32 apresenta-se uma listagem dos 19 abrigos referenciados na envolvente da área de estudo
e dados associados. No Quadro 4-33 estão ainda listados os abrigos potenciais identificados na envolvente
da área de estudo.
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Quadro 4-32- Abrigos inventariados na envolvente da área de estudo, com indicação da distância ao projeto (PE - parque eólico; LE - linha elétrica), do tipo de abrigo, espécies
presentes e origem dos dados: (1) Sobral &Monteiro Consulting, Lda. (trabalho de campo); (2) Francisco Amorim in Rainho et al., 2013; (3) Hugo Rebelo in Rainho et al., 2013; (4)
Helena Santos in Rainho et al., 2013; (5) Luís Braz in Rainho et al., 2013; (6) Francisco Amorim in ICNF, 2020; (7) Cristina Costa e João Pargana in ICNF, 2020; (8) Noctula Modelação e Ambiente in ICNF, 2020.

CÓDIGO
ABRIGO

DESIGNAÇÃO

ABZP01

Amarante I

ABZP02

Amarante II

ABZP03

Minas de Vieiros 2

ABZP04

Minas de Vieiros 3

ABZP05

Olo I

ABZP06

Olo II

ABZP07

Lufrei

ABZP08

Reboreda

ABZP09

Chão de Rego

DISTÂNCIA AO
PROJETO

PE: 1,3km
LE: 6km

PE: 1,2km
LE: 5,6km
PE: 8,8km
LE: 4km
PE: 7,9km
LE: 2,9km
PE: 5,1km
LE: 2,6km
PE: 4km
LE: 0km
PE: 7,2km
LE: 0,8km
PE: 4,3km
LE: 0km
PE: 11,3km

TIPO

ESPÉCIES

ORIGEM

Mina

R. ferrumequinum (hibernação, primavera), R.
hipposideros, R. euryale (maternidade), M. blythii, M.
daubentonii, M. emarginatus, M. escalerai, P. austriacus,
M. schreibersii (hibernação, primavera), R. mehelyi / R.
euryale (primavera), M. myotis / M. blythii, P. auritus / P.
austriacus

(2), (3),
(4), (6),
(7), (8)

Mina de água

R. hipposideros, M. escalerai (primavera, maternidade)

(7), (8)

Mina

R. ferrumequinum, R. hipposideros

(7), (8)

Edifício

Pipistrellus spp

(8)

Mina de água

R. hipposideros

(8)

Mina de água

R. hipposideros

(5)

Azenha

M. daubentonii (maternidade)

(8)

Mina de água

R. hipposideros

(8)

Gruta artificial

R. hipposideros

(8)
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CÓDIGO
ABRIGO

DESIGNAÇÃO

ABZP10

Vila Chã do Marão 1

ABZP11

Vila Chã do Marão 2

ABZP12

Vinhas do enforcado

ABZP13

Viveiro Fridão 1

ABZP14

Minas da Guiné 1

ABZP15

Minas da Guiné 2

ABZP16

Minas do Fridão 1

ABZP17

Minas do Fridão 2

ABZP18

Campo

ABZP19

Rosem 2

DISTÂNCIA AO
PROJETO

LE: 4,4km
PE: 10,1km
LE: 3,3km
PE: 6,1km
LE: 1,5km
PE: 5,2km
LE: 0,4km
PE: 8,4km
LE: 2,4km
PE: 7,9km
LE: 4,1km
PE: 0,6km
LE: 4,3km
PE: 19km
LE: 20km
PE: 19km
LE: 20km
PE: 4km
LE: 4,5km
PE: 7km
LE: 0,5km

TIPO

ESPÉCIES

ORIGEM

Mina de água

R. hipposideros

(8)

Mina de água

R. hipposideros

(8)

Desconhecido

N. leisleri / E. serotinus / E. isabellinus

(8)

Mina de água

M. daubentonii

(8)

Mina

R. hipposideros

(8)

Mina

R. hipposideros

(8)

Mina

R. hipposideros, M. escalerai

(8)

Mina

R. ferrumequinum, R. hipposideros

(8)

Edifício

R. hipposideros

(1)

Mina de água

R. hipposideros

(1)
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Quadro 4-33- Abrigos potenciais inventariados na área de estudo, com indicação da distância ao projeto (PE - parque eólico; LE
- linha elétrica), do tipo de abrigo e origem dos dados: (1) Sobral &Monteiro Consulting, Lda. (trabalho de campo); (2) Noctula Modelação e Ambiente in ICNF, 2020.

DESIGNAÇÃO
Ribadouro
Paços de Gaiolo
Rosem 1
Bouça
Trás das Vinhas 1
Trás das Vinhas 2
Fridão
Bailadouro
Escondidinho 1
Escondidinho 2
Nogueirinha 1
Nogueirinha 2
Bustelo
Bustelo de Cima
Miragos
Torre 1
Torre 2
Outeiro
Larim
Estrada
Olival

DISTÂNCIA AO
PROJETO

PE: 2,5km
LE: 5km
PE: 4km
LE: 5km
PE: 7km
LE: 0,5km
PE: 7km
LE: 6km
PE: 5km
LE: 2km
PE: 5km
LE: 2km
PE: 17,5km
LE: 18,5km
PE: 10km
LE: 11km
PE: 10km
LE: 11km
PE: 10km
LE: 11km
PE: 11,5km
LE: 12,5km
PE: 11,5km
LE: 12,5km
PE: 11km
LE: 12km
PE: 11,5km
LE: 12,5km
PE: 12km
LE: 13km
PE: 10,5km
LE: 11,5km
PE: 10,5km
LE: 11,5km
PE: 11km
LE: 11,5km
PE: 11km
LE: 12km
PE: 11km
LE: 12km
PE: 11km
LE: 12km
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TIPO

ORIGEM

Igreja

(1)

Edifício

(1)

Mina de água

(1)

Edifício

(1)

Edifício

(1)

Edifício

(1)

Mina de água

(2)

Mina de água

(2)

Mina de água

(2)

Mina de água

(2)

Mina de água

(2)

Mina de água

(2)

Mina de água

(2)

Mina de água

(2)

Edifício

(2)

Mina de água

(2)

Mina de água

(2)

Mina de água

(2)

Edifício

(2)

Edifício

(2)

Edifício

(2)
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DESIGNAÇÃO
Novios
Peso
Areias
Minas do Fontão 1
Minas do Fontão 2
Casa dos Serviços Florestais
Fridão
Minas de Ordes
Ordes 1
Ordes 2
Olo 3
Montão
Mourelos

DISTÂNCIA AO
PROJETO

PE: 15,5km
LE: 16,5km
PE: 16km
LE: 17km
PE: 12km
LE: 13km
PE: 20km
LE: 21km
PE: 20km
LE: 21km
PE: 18km
LE: 19km
PE: 18,5km
LE: 19,5km
PE: 18,5km
LE: 19,5km
PE: 18,5km
LE: 19,5km
PE: 16,5km
LE: 17,5km
PE: 5,5km
LE: 10,5km
PE: 9km
LE: 13km

TIPO

ORIGEM

Mina de água

(2)

Mina de água

(2)

Buraco

(2)

Mina

(2)

Mina

(2)

Edifício

(2)

Mina

(2)

Ponte

(2)

Edifício

(2)

Mina de água

(2)

Mina de água

(2)

Mina de água

(2)

Nas amostragens acústicas realizadas foram detetados morcegos apenas em dois locais. Em PQZP05
ocorreram quatro encontros, dois deles com o grupo N. leisleri / E. serotinus / E. isabellinus e também
dois com morcegos não identificados. Em PQZP06 ocorreu um encontro com morcego-anão e dois
encontros com morcegos não identificados.

4.7.7. SÍNTESE DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
A área de estudo é dominada matos e plantações florestais. As áreas de maior interesse e sensibilidade
ao nível ecológico são as manchas de habitats naturais, nomeadamente carvalhal (9320) e galerias
ripícolas dominadas por amieiro (91E0*). Os habitats referidos são considerados habitats de interesse
comunitário, sendo um deles prioritários para a conservação (91E0*) e locais que podem albergar
espécies de flora e fauna maior interesse para a conservação (espécies RELAPE e ameaçadas).
O elenco florístico da área de estudo engloba 347 espécies das quais 26 são espécies RELAPE, sendo que
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a presença de apenas três destas espécies foi confirmada aquando do trabalho de campo: Centaurea
herminii, apenas na área de estudo do parque eólico, e Ulex europaeus subsp. latebracteatus e sobreiro
apenas nos corredores da linha elétrica.
No que diz respeito à fauna, o elenco congrega 119 espécies, destacando-se a comunidade de mamíferos,
por englobar espécies com interesse ecológico (lobo e morcegos) e, a comunidade de aves por ser a mais
numerosa. Importa ainda referir que, na envolvente da área de estudo existem algumas minas de água
com ótimas características para albergarem morcegos, sendo inclusive uma delas considerado um abrigo
de importância nacional na época de maternidade.

4.8. PATRIMÓNIO CULTURAL
4.8.1. INTRODUÇÃO
Apresentam-se os resultados da caracterização do facto Património Cultural com base em pesquisa
documental e em posterior trabalho de campo, nas áreas do Parque Eólico (PE) de ZAPA e corredores da
Interligação Elétrica à SE de PE de Carlinga B (a construir).
O layout fornecido pelo cliente contempla a localização da AE do Projeto em extrato da CMP na escala
1:25.000
(Volume 2, Anexo 4, Anexo 4.5 (Figuras 1 e 2)).

4.8.1. ANTECEDENTES
Previamente a quaisquer trabalhos o promotor procedeu à análise de diversas alternativas de locais de
implantação do Parque Eólico e diferentes corredores da Linha de Elétrica aérea a 60 kV. Para tal optou
por metodologia de seleção, baseada na identificação de grandes condicionantes ambientais, de forma a
minimizar desde logo os impactes ambientais do projeto e reunir elemento para submeter o pedido de
Enquadramento no Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), para efeitos de sujeição
a procedimento de AIA.
Esta análise permitiu aferir que existe Património classificado na área de estudo do Projeto que, de acordo
com o ponto iii) da alínea a) do art.º 2 do Decreto-lei nº 152-B/2017, o enquadra em “Áreas Sensíveis” e
assim, foi submetido à APA um Pedido de o Enquadramento no Regime Jurídico de Avaliação de Impacte
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Ambiental (PERJAIA), cujo parecer foi emitido por esta entidade a 31 de Maio de 2021 (Volume 2, Anexo
4, Anexo 4.7).
4.8.1. ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO
A área de estudo (AE) onde se insere o PE de Zapa e respetiva interligação elétrica, a 60kV, abrange os
territórios dos concelhos de Baião, Marco de Canavezes e Penafiel. Integra a bacia hidrográfica do rio
Douro, na sub-bacia do rio Tâmega, encontrando-se envolta por importantes linhas de caracterização da
paisagem como o rio Douro, a Sul, a Serra do Marão, a Nordeste; a Serra de Montemuro, a Sul e, o vale
do rio Tâmega a Oeste.
A área de implantação do PE desenvolve-se na serra da Aboboreira, nas cumeadas assinaladas pelos
vértices geodésicos de Salgueiro e Castelos, com altitudes máximas entre 550m e 650m, que se reveste
de matos altos (giestas, tojo) intercalados por afloramentos graníticos.
O corredor de enquadramento da Interligação elétrica, a 60kV, caracteriza-se por ser uma área mais
humanizada, com altimetrias mais baixas e suaves, ocorrendo zonas agrícolas e habitacionais intercaladas
manchas de exploração florestal (pinheiro e eucalipto).
Do ponto de vista geológico, a AE insere-se na enorme mancha granítica do Minho, caracterizada por
“granitos calco-alcalinos (monzoníticos), em geral porfiróides, são os que apresentam maior
desenvolvimento. Na região de Baião, no meio do granito porfiroide de grão grosseiro, encontram-se
diversas manchas de granito porfiróide de grão fino” (Carta Geológica de Portugal à escala 1:50 000, folha
10-C – Peso da Régua).

4.8.2. METODOLOGIA

O fator Património tem como universo de caracterização (ocorrências) achados (isolados ou
dispersos), construções, conjuntos, sítios e, ainda, indícios (toponímicos, topográficos ou de
outro tipo), de natureza arqueológica, arquitetónica e etnológica, independentemente do seu
estatuto de proteção ou valor cultural.
Como diretivas legais e metodológicas consideram-se: a Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, que
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estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização do património cultural; o
Decreto-Lei n.º 164/2014, de 4 de novembro, que aprova e publica o Regulamento de Trabalhos
Arqueológicos; a circular, emitida pela tutela em 10 de Setembro de 2004, sobre os “Termos de
Referência para o Descritor Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental”; e ainda
o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, que estabelece o regime jurídico da avaliação
de impacte ambiental (RJAIA), alterado pelos Decretos-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, n.º
179/2015, de 27 de agosto, pela Lei n.º 37/2017, de 2 de junho, e pelo Decreto-Lei n.º 152B/2017, de 11 de dezembro.
Como área de estudo (AE) do fator Património Cultural considerou-se o conjunto territorial
formado 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 200m de localização do PE,
que integra as áreas de implantação do aerogeradores e respetivas plataformas, valas de cabos;
um buffer de 100m dos acessos e do corredor da interligação elétrica interna, a 30kV; e buffer de
400m respeitante aos corredores da interligação elétrica do PE de Zapa ao PE de Carlinga B (a
construir). A ZE é uma faixa envolvente da AI com, pelo menos, 1 km de largura.
As fontes de informação utilizadas consistiram em inventários de organismos públicos com tutela sobre o
Património, nomeadamente da Direção Geral do Património Cultural, através da base de dados de imóveis
classificados, de imóveis em vias de classificação (http://www.patrimoniocultural.gov.pt) e de sítios
arqueológicos (http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/) e do Sistema de Informação para o Património
Arquitetónico (http://www.monumentos.gov.pt), em consulta on line, planos diretores municipais (PDM)
dos concelho afetos, bibliografia seletiva sobre património arqueológico, cartografia militar e
ortofotografia (Google Earth).

4.8.3. RESULTADOS DA PESQUISA DOCUMENTAL
De acordo com a pesquisa e as fontes documentais consultadas existem condicionantes de interesse
cultural na AI do Parque Eólico e corredores da Linha Elétrica. No total, o fator património cultural é com
base na pesquisa documental, constituído por 69 ocorrências, localizando-se 55 na Zona de
Enquadramento (ZE) e 14 na AI do Projeto (Volume 2, Anexo 4, Anexo 4.1 e Anexo 4.5 (Figura 1 e 2).
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Na AI não estão referenciados imóveis classificados ou em vias de classificação, contudo na ZE estão
referenciados quatro sítios classificados, nomeadamente, a Casa de Penalva (oc.2), classificada como
Imóvel de Interesse Público (Decreto nº 95/78, DR, 1ª série, n.º 210 de 12 setembro 1978), a Necrópole
de Tongóbriga e Área Arqueológica do Freixo/Tongóbriga (oc. 44 e 45), classificadas como Monumento
Nacional (MN (Decreto n.º 1/86, DR, I Série, n.º 2, de 3-01-1986) e Igreja Paroquial de Abragão (oc. 58),
igualmente classificada como Monumento Nacional (Decreto n.º 129/77, DR, I Série, n.º 226, de 29-091977 / ZEP (Portaria n.º 644/2014, DR, 2.ª série, n.º 148, de 4-08-2014).
A planta de ordenamento do PDM do concelho de Baião documenta 25 ocorrências de interesse cultural
(oc. 1 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).
Na cartografia militar obteve-se informação acerca da localização de diversos tipos de património
construído, como capelas e igrejas, tendo-se procurado colmatar a ausência de dados nas fontes
consultadas com a consulta de fotografias aéreas no Google Earth e em páginas web.

4.8.4. RESULTADOS DO TRABALHO DE CAMPO
O trabalho de campo, realizado entre os dias 2 e 5 de Agosto, foi autorizado pela entidade de tutela, a
DGPC, através do ofício Nº S2021/559650 (C.S.: 1527114), de 30 de julho de 2021, em anexo (Volume 2,
Anexo 4, Anexo 4.6). Esta ação consistiu na prospeção sistemática da AI do PE, correspondente a um
buffer com 200m de diâmetro em torno da implantação de cada aerogerador e de 100m de largura para
acessos, subestação e áreas funcionais de obra e Linha Elétrica Interna, a 30kV.
Relativamente aos corredores 400m 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 dos dois corredores superior a 20km, foi feito o reconhecimento das ocorrências
inventariadas em sede de pesquisa e assinaladas outras, inéditas, resultantes dos trabalhos aí realizados.
A AI do PE caracteriza-se essencialmente por desenvolvimentos morfológicos de cumeada - com
elevações acima dos 550m, com encostas de pendentes suaves a moderadas onde o substrato geológico
(granito) aflora à superfície sob a forma de afloramento rochoso. Nesta área predomina a vegetação
arbustiva e herbácea densas e de porte mais elevado sobretudo nas encostas. Ocorrem alguns muros, de
compartimentação fundiária, indicando que terão sido áreas de cultivo e pastoreio, hoje
maioritariamente em estado inculto ou com aproveitamento florestal (pinheiro/eucalipto).
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O corredor associado à interligação elétrica interna do PE (linha a 30kV, entre os aerogeradores ZA02 e
ZA04 e ZA03 e ZA05) percorre um território mais heterogéneo quanto à morfologia e ocupação do solo
atravessando ora encostas com alguma vegetação arbórea e arbustivas densas, ora vales suaves, mais
antropizados, com usos agrícolas e maior densidade de estruturas de apoio agrícola ou de carácter
habitacional.
De igual modo, os corredores associados à interligação elétrica da subestação do PE de Zapa à subestação
do PE de Carlinga (Penafiel) percorre igualmente um território heterogéneo quanto à morfologia e
ocupação do solo, atravessando tanto encostas com vegetação arbórea e arbustivas densas, ou vales
suaves, mais antropizados com usos agrícolas e maior densidade de estruturas de apoio agrícola ou de
carácter habitacional.
Uma boa parte do território abrangido pela AI, e na presente estação climática, apresenta condições de
visibilidade dos terrenos percorridos 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 (Volume 2, Anexo 4, Anexo 4.2
Figuras 1 e 2 e Anexo 4.4).
No decurso dos trabalhos de campo fizeram-se relocalizações de 11 ocorrências na AI do PE e corredores
da Linha Elétrica e foram registadas 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
PE; nos corredores das Linhas Elétricas, quatro conjuntos de arquitetura rural (oc. 75 a 78) e dois cruzeiros
(oc. 73 e 79).
Não foi possível relocalizar as ocorrências 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. A povoação local desconhece a sua existência. Por fim, as oc. 55 e 56 (lagar
e cruciforme), também não foram relocalizadas face à densa vegetação arbórea e arbustiva e restos
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lenhosos, existentes nas localizações conhecidas. A área da localização da ocorrência 1, assinalada com
perímetro de proteção no PDM de Baião, mas de tipologia indeterminada, foi visitada, no entanto, não
foram detetados quaisquer vestígios de interesse cultural.

Figura 4-58– Área envolvente às oc. 31, 32 e 34.

Figura 4-59– Área envolvente às ocorrências 55 e 56

Figura 4-60 – Área de implantação da ocorrência 1.

A AI, em algumas zonas, é caracterizada por diversas estruturas murárias, de parcelamento da
propriedade, no entanto, não se considerou viável caraterizar e individualizar os conjuntos identificados
durante o trabalho de campo.
No quadro seguinte, sintetiza as ocorrências de interesse cultural identificadas na Área de Estudo.
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Quadro 4-34 - Ocorrências de interesse cultural identificadas na Área de Estudo
Inserção no Projeto (AI, ZE)
Referência

Categoria (CL, AA, AE)

Tipologia
AI

TC

PD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

15

16

16
17
18
19

Não determinada
Cimo de Vila

ZE

CL

AA

AE

CL

AA

AE

PL

?

?

PL

?

?

Edifício

IIP

Casa de Penalva

4

Edifício
Minhoso
Edifício
Casa de Esmoriz
Topónimo

?

Castelo 2º
Cavada
Não determinada
Portela de Gove
Não determinada
Fundo do Lugar
Não determinada
Fontainhas 1
Não determinada
Fontainhas 2
Não determinada
Trincheira

F

ER

MC

Ind

5

O
Ind

PL

?

Ind
Ind

PL

?

?

Ind

PL

?

?

Ind

PL

?

?

Ind

PL

?

?

Ind

PL

?

?

Ind

PL

?

?

Ind

PL;
Inv

Não determinada

PL

Gove
Capela

4
?

PL

Pedreda

Ind

?

Igreja Paroquial de Gove

Mamoa

PL

Chã do Loureiro

Inv
PL

PR

PL

Igreja

Marco Miliário da Carreirinha

PA

?

Não determinada

Marco/Via

Cronologia

Valor cultural e Classificação

Topónimo ou Designação

O
?

Ind

?

Ind

4

NC

2

Ind

Igreja

PL

Igreja Paroquial de Grilo

Inv

Capela

PL

Ermida de Nª Srª do Loureiro

Inv

Capela

PL
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Inserção no Projeto (AI, ZE)
Referência

Categoria (CL, AA, AE)

Tipologia
AI

TC

PD

CL

AA

ZE
AE

Capela de São João Baptista
20
21

Cronologia

Valor cultural e Classificação

Topónimo ou Designação

CL

AA

AE

PA

PR

F

ER

MC

Ind

?

?

Ind

?

?

Ind

PL

?

Ind

PL

?

Ind

PL

3

ind

Inv

Topónimo
Fornelo
Topónimo
Frades
Edifício

22

Casa do Frei Domingues
Vieira

23
24
25
26
27
28

Vestígios diversos
Tampa em estola
Capela
Chãos
Não determinada
Carrapatelo
Não determinada
Cabo da Vila
Não determinada
Vila Moura

Chã

do

Carvalhal/Monte

Maninho
30
31

31
32
33
34

PL

?

Ind

PL

?

?

Ind

PL

?

?

Ind

?

?

Ind

4

NC

4

NC

4

NC

4

NC

4

NC

PL

4

NC

PL

4

Inv

Mamoa

PL

Chã do Carvalhal 2

Inv

Mamoa

PL

Chã do Carvalhal 1

Inv

Mamoa

PL

Mamoa 2 da Lavra
Mamoa

PL

Mamoa 1 da Lavra

Inv

Povoado
Povoado da Lavra
Área

35

?

TopónimoFeitoria
Mamoa

29

PL

de

Arqueológico de

Potencial
PL

4

NB

Lavra
36
37

37

Topónimo

?

Crasto
Capela
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Inserção no Projeto (AI, ZE)
Referência

Categoria (CL, AA, AE)

Tipologia
AI

TC

Cronologia

Valor cultural e Classificação

Topónimo ou Designação

PD

CL

AA

ZE
AE

CL

AA

AE

PA

PR

F

ER

MC

Ind

Capela de São Miguel
38

38
39

Capela
São João do Couto
Edifício e capela
Casa Grande e Capela
Igreja

40

Igreja

Paroquial

41

42

42

43

43

Moinho
Moinho 1 de Covas de Cima
Moinho
Moinho 2 de Covas de Cima
Vestígios diversos
Torre
Necrópole

Romana

de

Arqueológica

do

47
48

48

O

4

MC

O

PL

3

O

PL

3

ER
MN
PL
MN
PL

Freixo/Tongóbriga
46

4

3

Cidade
Área

PL

PL

Tongóbriga
45

OC

Inv

Necrópole
44

4

PL

de

Manhuncelos/ São Mamede
41

PL

Lagareta

Inv

Avessadas
Topónimo

5

5

Santuário
Penedo do Cramol ou Clamor

PL

?

5

ER

3
?

Castelinho

ER

MC

M
?

4

Ind
ER?

C

Santuário
49

49

Capela

de

Castelinho/

Nª
Nª

Srª

do

PL

Srª

da

Inv

4

OC

Natividade do Castelinho
Igreja
50

Igreja

de

Martinho/Paroquial

São

PL

de

Inv

4

OC

Avessadas
51
52

Sepultura

PL

Sepultura da Quinta da Igreja
Edifício

PL

Casa de Burguete
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Inserção no Projeto (AI, ZE)
Referência

Categoria (CL, AA, AE)

Tipologia
AI

TC

PD

CL

AA

ZE
AE

Igreja
53

55
56
57

AA

Inv

Edifício

PL

Casa da Igreja
Lagar
Penedo dos Mouros
Cruciforme
Cruciforme de Quintares

PL

4

PL

2

AE

PA

PR

F

ER

MC

4

O

3

O
ER?

Ind

M?
O

Quinta

EV

Quinta do Bovieiro

Inv

Igreja
58

CL
PL

Igreja Paroquial de Santa
Maria de Rosém

54

Cronologia

Valor cultural e Classificação

Topónimo ou Designação

5

MN

Igreja Paroquial de S. Pedro

5

MO

Inv

2

C

Inv

3

M

PL

de Abragão

Ind

Edifícios
59

Escolas Primárias de Ribaçais
/

Centro

escolar

de

Abragão/Ribaçais
60
61
62
63
64
65
66
67
68

68
69

Vestígios Diversos
Casa do Ferreiro
Capela
São Bartolomeu de Louredo

Inv

3

Necrópole

OC
Inv

Campo do Santo
Villa

Inv

Vila Cova
Igreja

PL

Igreja Paroquial de Vila Cova

Inv

Capela

PL

Nª Srª do Rosário

Inv

Topónimo
Alto do Picoto
Topónimo
Alto da Cruz
Povoado Fortificado/Atalaia
Alto do Facho

PL

3

O?

?

ER
4

MC

3

C

?

?

Ind

?

?

Ind

4

F

Capela

PL

Nª Srª da Saúde

Inv
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Inserção no Projeto (AI, ZE)
Referência

Categoria (CL, AA, AE)

Tipologia
AI

TC
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

PD

CL

AA

Abrigo

Cimo de Vila 2

ZE
AE
1

Cimo de Vila 1
Via?

Cronologia

Valor cultural e Classificação

Topónimo ou Designação

CL

AA

AE

PA

PR

F

ER

MC
C

1

Abrigo
Cimo de Vila 3
Cruzeiro
Grilo
Rocha com entalhes
Grilo 1
Conjunto rural
Fanjães 1
Conjunto rural
Fanjães 2
Conjunto rural
Boavista
Conjunto rural
Vinhal
Cruzeiro
São João do Couto

Ind

Ind
1

C

2

OC

1

Ind

1

OC

1

OC

1

OC

1

OC

1

OC

LEGENDA Referência. Os números da primeira coluna identificam as ocorrências caracterizadas durante o trabalho de campo (TC) e as letras da segunda coluna
as que foram identificadas na pesquisa documental (PD). Faz-se, desta forma, a correspondência entre as duas fontes de caracterização do Património. As ocorrências
estão identificadas na cartografia com estas referências. Tipologia, Topónimo ou Designação. Inserção no Projecto. AI = Área de incidência do Projecto; ZE =
Zona de Enquadramento do Projecto. Categoria. CL = Património classificado, em vias de classificação ou com outro estatuto de protecção (Mn=monumento nacional;
Mp=monumento de interesse público; Mm=monumento de interesse municipal; ZP=zona especial de protecção; VC=em vias de classificação; PL=planos de
ordenamento; Inv=inventário); AA = Património arqueológico; AE = Arquitectónico, artístico, etnológico, construído. Valor cultural e critérios. Elevado (5): Imóvel
classificado (monumento nacional, imóvel de interesse público) ou ocorrência não classificada (sítio, conjunto ou construção, de interesse arquitectónico ou
arqueológico) de elevado valor científico, cultural, raridade, antiguidade, monumentalidade, a nível nacional. Médio-elevado (4): Imóvel classificado (valor concelhio)
ou ocorrência (arqueológica, arquitectónica) não classificada de valor científico, cultural e/ou raridade, antiguidade, monumentalidade (características presentes no
todo ou em parte), a nível nacional ou regional. Médio (3), Médio-baixo (2), Baixo (1): Aplica-se a ocorrências (de natureza arqueológica ou arquitectónica) em função
do seu estado de conservação, antiguidade e valor científico, e a construções em função do seu arcaísmo, complexidade, antiguidade e inserção na cultura local.
Nulo (0): Atribuído a construção actual ou a ocorrência de interesse patrimonial totalmente destruída. Ind=Indeterminado (In), quando a informação disponível não
permite tal determinação, ou não determinado (Nd), quando não se obteve informação actualizada ou não se visitou o local. Cronologia. PA=Pré-História Antiga
(i=Paleolítico Inferior; m=Paleolítico Médio; s=Paleolítico Superior); PR=Pré-História Recente (N=Neolítico; C=Calcolítico; B=Idade do Bronze); F=Idade do Ferro;
ER=Época Romana; MC=Idades Média, Moderna e Contemporânea (M=Idade Média; O=Idade Moderna; C=Idade Contemporânea); Ind=Indeterminado (In), quando
a informação disponível não permite tal determinação, ou não determinado (Nd), quando não se obteve informação actualizada ou não se visitou o local. Sempre que
possível indica-se dentro da célula uma cronologia mais específica.
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Incidência espacial

Áreas de potencial valor arqueológico
Achados isolados ou dispersos

Ocorrência de dimensão significativa

Ocorrência de pequena dimensão

Dimensão não determinada

4.9. PAISAGEM
4.9.1. METODOLOGIA
A construção de um parque eólico, apesar dos previsíveis efeitos benéficos sobre o ambiente, ao constituir
uma fonte de energia renovável que permite reduzir a pegada “carbónica” decorrente da produção de
energia elétrica, implica inevitavelmente um impacte visual e estrutural na paisagem.
A significância do impacte depende das características da paisagem afetada, isto é, do seu valor cénico e
da sua capacidade para suportar uma alteração, e também do grau de transformação e magnitude da
intrusão visual gerada pela intervenção.
Deste modo, procede-se no presente capítulo à caracterização paisagística do ambiente potencialmente
afetado pelo projeto, analisando a sua capacidade de resposta às alterações previstas, de modo a avaliar
os impactes, que a implementação dos novos elementos, terão no seio da paisagem, e determinar um
conjunto de eventuais medidas que permitam a sua minimização e potenciação dos impactes negativos e
positivos, respetivamente.
Para a caracterização visual da área de estudo desenvolveu-se uma metodologia de análise com base nas
suas características intrínsecas, como a geologia, os solos, os recursos hídricos, a fisiografia, entre outros,
bem como nas suas características extrínsecas, manifestadas nas formas de apropriação do território pelo
Homem, nomeadamente a ocupação atual do solo, o modelo de povoamento, a tipologia dos sistemas
culturais, entre outros. Com este objetivo recorreu-se a pesquisa bibliográfica complementada por
cartografia temática e ao reconhecimento de campo, onde se procedeu a um registo fotográfico da área
de estudo e envolvente.
Na análise deste fator ambiental definiu-se uma área de estudo constituída pela envolvente do projeto,
considerando, para isso, uma área de influência visual mista, assegurando um raio de 5.000 m na
envolvente de todos os aerogeradores e um raio de 3.000 m a partir da Linha Elétrica.
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Para uma melhor perceção do território em estudo, recorreu-se inicialmente a uma caracterização de
âmbito regional, aferida no estudo de identificação e caracterização de Portugal, publicado pela DireçãoGeral de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (Cancela d’Abreu et al, 2004)
As Unidades de Paisagem definidas na publicação referida, zonas relativamente homogéneas em termos
de características biofísicas e culturais, foram analisadas à escala de projeto permitindo um conhecimento
mais profundo e integrado da paisagem em estudo (Naveh e Liberman,1994), tendo sido delimitadas,
inclusivamente, subunidades de paisagem correspondentes a zonas com características específicas que
as diferenciam da envolvente.
A apreensão e análise das características que materializam a paisagem permitiu avaliar a sua Qualidade
Visual e também a sua capacidade de dissimular um elemento exógeno (Absorção Visual), parâmetros
fundamentais à aferição das áreas sensíveis da Paisagem no que se refere à introdução de novos
elementos.
A Qualidade Visual é um parâmetro subjetivo uma vez que resulta não só dos atributos do território, mas
também da perceção do observador, encontrando-se relacionada com parâmetros estéticos qualitativos
como a escala, o enquadramento, a diversidade, a harmonia, a textura, a cor, a forma e a raridade. De
forma a diminuir a subjetividade na avaliação do valor cénico do território foram selecionados parâmetros
associados a características intrínsecas da paisagem, como o relevo, a exposição solar e a presença de
linhas de água, bem como as características extrínsecas refletidas na ocupação e humanização do
território.
As cinco classes de qualidade obtidas resultam da interseção da cartografia elaborada para cada
parâmetro, cuja valoração foi atribuída através da análise da componente visual da paisagem auferida na
prospeção de campo e também do seu cruzamento com a cartografia temática.
No que se refere à Hipsometria verificou-se que a área de estudo apresenta genericamente três
“unidades” fisiográficas que se associaram a três graus de valor visual:
•

a mais reduzida (1), incluindo a zona de encosta e cabeços mais baixos (cotas entre 150 e 400 m),
caracterizada

por

uma

homogeneidade

fisiográfica

associada

a

uma

maior

humanização/transformação que lhe acentuao carácter desorganizado e pouco estruturado;
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•

a intermédia (2), incluindo os cabeços mais proeminentes da área de estudo (cotas superiores a
400 m), que embora destituídos das suas ocupações naturais ainda assumem um papel
estruturante relevante na paisagem;

•

a mais elevada (3), incluindo os principais vales das linhas de água (cotas inferiores a 150 m),
evidenciando-se pelo valor cénico associado ao elemento natural e ao carácter estruturante que
assumem na área de estudo.

Na presente paisagem a introdução dos parâmetros declive e exposição atribuíam uma heterogeneidade
excessiva à cartografia de análise, sem realçar zonas do território com características efetivamente
singulares, tendo-se optado por não utilizar estes parâmetros.
Para o parâmetro ocupação do solo foi utilizada como base a carta de ocupação do solo (COS2018
corrigida com base na prospeção de campo), na qual foram classificados os vários tipos de ocupação com
os valores presentes na coluna Valoração.
Posteriormente foram sobrepostas as cartografias geradas para os restantes parâmetros com o objetivo
de salientar áreas de qualidade cénica acrescida, pelas suas características intrínsecas (Hipsometria) ou
pelo seu valor cénico e /ou ecológico reconhecido, como as áreas classificadas.
Ressalva-se que a cartografia gerada, por uma operação matemática num programa de manipulação
geográfica, é posteriormente corrigida isolando as ocupações do solo de muito elevado valor cénico e/ou
ecológico, de forma a incluí-las sempre na classe de muito elevada qualidade visual, independentemente
das valorações dos restantes parâmetros. O mesmo se realiza para a classe de ocupação de valor muito
reduzido, as denominadas intrusões visuais, de forma a isolar/identificar os elementos dissonantes na
paisagem. Numa fase final a cartografia de Qualidade Visual é ainda verificada com os levantamentos da
prospeção de campo e sobreposição com o ortofotomapa/imagem satélite, diferenciando algumas áreas
que se destacaram pelo seu maior ou menor valor visual, de forma a gerar um mapa de qualidade o mais
próximo da realidade.
A valoração dos parâmetros selecionados por classe/tipologia é indicada no quadro seguinte.
Quadro 4-35 – Ponderação da Qualidade Visual da Paisagem.

Parâmetro

Classes/Tipos

Valoração

Hipsometria

< 150 m
150 - 400 m

3
1
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Parâmetro

Classes/Tipos

Valoração

> 400 m
2
Norte e plano
1
Exposições
Este
2
Sul e Oeste
3
Indústria, rede viária, pedreiras, lixeiras, Sucatas
1
(intrusões visuais)
Floresta de produção monoespecífica de eucalipto e
2
invasoras*
Tecido urbano
3
Matos pobres
3
Floresta de produção de pinheiro-bravo
3
Ocupação do solo
Mosaicos agrícolas associadas a manchas edificadas
3
Mosaicos agrícolas tradicionais e associados a sebes
4
vivas e a áreas de vegetação natural
Matos ricos floristicamente ou com afloramentos
4
rochosos
Florestas autóctones
5
Afloramentos rochosos notáveis
5
Cursos e planos de água
5
Rede Natura 2000 – Sítio PTCON0025 – Serra de
3
Montemuro
Valores paisagísticos
Paisagem Protegida – Serra da Aboboreira
3
ausentes
1
* embora as florestas de invasoras impliquem indiretamente uma degradação da paisagem mais grave, em termos visuais e
constituindo apenas pequenos núcleos no interior de manchas florestais mais amplas não se considerou necessária para a presente
análise a criação de uma classe específica nem se considerou correto incluir estas manchas de vegetação na categoria com valor
inferior, uma vez que esta pretende identificar as intrusões visuais/elementos dissonantes.

A Absorção Visual corresponde à capacidade de o território integrar ou dissimular um novo elemento,
mantendo o seu carácter e o seu valor cénico. É estimada com base na morfologia do terreno, pela sua
influência na amplitude visual (relevo) e na frequência de potenciais observadores na envolvente da área
de intervenção, o público potencial da alteração ocorrida. A frequência de observadores é integrada nesta
cartografia através do estudo das visibilidades.
Foram identificadas as seguintes tipologias de pontos de observação:
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•

Focos de potenciais observadores permanentes
o

Aglomerados populacionais - demarcados através da cartografia de ocupação do solo –
COS2018 e imagem satélite;

•

Focos de potenciais observadores temporários
o

Vias rodoviárias - demarcados através da cartografia temática;

o

Pontos de interesse – identificados recorrendo a pesquisa bibliográfica (SIPA, Turismo de
Portugal, etc.), cartográfica e prospeção de campo.

Destes pontos foram geradas as bacias visuais, através de software de análise espacial, tendo em conta a
altura média de um observador (1,70m), um ângulo vertical de 180º (-90 a 90º) e um raio de 5.000 (ângulo
horizontal de 360º), de modo a permitir, através do seu cruzamento, aferir as áreas do território visíveis
e não visíveis, e também as que apresentam maior e menor visibilidade, através da análise da sua
frequência. Estes pontos concorrem para a elaboração da cartografia de forma ponderada, tendo em
conta a sua importância no contexto dos observadores da paisagem em estudo e não privilegiando focos
relativamente à sua relação visual com o projeto.
As bacias visuais foram geradas tendo em conta toda a área edificada das povoações, a área envolvente
aos pontos de interesse e, nas vias, pontos com distanciamento variável, dependente da importância da
via, no seio da rede viária da área de estudo. Todas as bacias geradas contribuem de forma ponderada
para o cálculo da frequência de visibilidades, base da carta de absorção visual.
Quadro 4-36 – Ponderação da Absorção Visual da Paisagem.

Focos de Observadores

Valor de
Ponderação

Focos de observadores permanentes

Povoações

Grande
>1000 hab
Média
500 a 1000 hab
Reduzida
100 - 500 hab
Muito reduzida
< 100 hab

4
3
2
1

Focos de observadores temporários
Pontos de interesse
Vias

Estradas nacionais
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Valor de
Ponderação

Focos de Observadores
Autoestradas

1

Ressalva-se que as bacias visuais geradas correspondem à visibilidade potencial, uma vez que não foi
considerada a ocupação atual do solo, elemento da paisagem com forte influência na amplitude e alcance
visual dos observadores presentes no território. Esta cartografia não tem assim em conta as características
extrínsecas da paisagem, isto é, a presença de obstáculos visuais determinados por volumetrias
associadas a manchas florestais, edificadas, entre outros.
Por fim, como descrito anteriormente, às características biofísicas da paisagem estão associados
diferentes graus de absorção e de qualidade visual, que permitem aferir, através do seu cruzamento, de
acordo com a matriz apresentada no quadro seguinte, as áreas de maior ou menor sensibilidade visual
do território em estudo, refletindo assim o grau de suscetibilidade da paisagem face a uma degradação.

Quadro 4-37 –Ponderação da Sensibilidade Visual da Paisagem.

Absorção Visual

Qualidade Visual
Reduzida

Moderada

Elevada

Muito Elevada

Elevada

Reduzida

Reduzida

Moderada

Elevada

Moderada

Reduzida

Moderada

Moderada

Elevada

Reduzida

Moderada

Moderada

Elevada

Elevada

Muito reduzida

Moderada

Moderada

Elevada

Elevada

4.9.2. CARACTERIZAÇÃO GERAL
O Parque Eólico de Zapa prevê-se implementar na estrema ocidental do maciço montanhoso do Marão,
a sul de Baião, concretamente nas cumeadas de Salgueiro e Grilo, na denominada serra da Aboboreira e
no cume de Castelo. Por sua vez, a Linha Elétrica desenvolve-se para poente, de modo a ligar-se à
subestação do Parque Eólico de Carlinga B (a construir) para a cumeada da Serra de Luzim, a cerca de 15
km.
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A área de estudo definida para a análise da paisagem integra-se assim na transição das paisagens naturais1
do Noroeste Cismontano (oeste), Beira Douro (sul) e Alto Portugal (este), e nas seguintes tipologias de
paisagem, de acordo com as condições fisiográficas2: Ribeira subatlântica - regadio estreme, nas vertentes
baixas e vales, e Gândara (tojal, sub-serra nordestina), na zona de encosta alta e cumeada.
A área de estudo integra-se na unidade morfoestrutural do Maciço Antigo ou Hespérico, a nascente do
denominado Anticlinal de Valongo (unidade geomorfológica), incluindo fundamentalmente formações
graníticas e afins. É caracterizada pela sua morfologia vigorosa, materializada pela constante alternância
entre vales e interflúvios, ostentando um relevo irregular no qual são comuns os vales encaixados e
rochosos e as cumeadas coroadas por afloramentos e caos de blocos, verificando-se um nítido
acentuamento orográfico rumando a nascente. São frequentes as encostas de declive acentuado, mas
também os vales e rechãs de morfologia mais suave, destacando-se também algumas zonas de morfologia
aplanada no topo das cumeadas, situação fisiográfica típica dos relevos graníticos antigos em presença.
A paisagem manifesta-se fortemente estruturada, evidenciando-se como linhas estruturantes de poente
para nascente, a cumeada de Luzim (serra de Luzim); o rio Tâmega; os cumes da serra de Montedeiras
(Bouça Alta e Fonte da Cova); o alinhamento de vales – Juncal e afluente do Douro sem designação; a
serra da Aboboreira (cume de Salgueiro); o rio Ovil; a cumeada de Castelo, contraforte da serra do Marão,
e o rio Douro.
Nas cartas de análise fisiográfica apresentadas em anexo é percetível a diversidade orográfica da área de
estudo. De forma a ser mais percetível o relevo, foi definido um conjunto de classes altimétricas
distribuídas em intervalos de 100 metros, tendo-se constatado que a amplitude altimétrica atinge cerca
de 900 m, encontrando-se as cotas mais reduzidas nos vales do Tâmega e Douro, rondando os 50 m, e as
mais elevadas no topo das serranias: Serra de Luzim (557 m), serra de Montedeira (665 m – Fonte da
Cova); Serra da Aboboreira (865 m – Serrinha); Crasto (715 m) e, a sul do Douro, Desamparados (666 m).
A cartografia de Hipsometria (Volume 3, Desenho 007) permite uma perceção das variações morfológicas
descritas, nomeadamente a estruturação do território, a irregularidade do relevo, a forte presença de
elevações proeminentes e o entalhe associado à rede hidrográfica.
Na Carta de Declives (Volume 3, Desenho 008) a diversidade morfológica torna-se ainda mais evidente

1
2

Atlas do Ambiente – Carta das Regiões Naturais (Divisão Regional)
Atlas do Ambiente – Carta das Regiões Naturais (Tipos de Paisagem)
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pela elevada variabilidade na inclinação das vertentes. Verifica-se que a paisagem da área de estudo se
manifesta dominada por pendentes entre os 12% e os 30%, representativas de uma morfologia ondulada
com algum vigor, observando-se uma maior concentração das pendentes mais acentuadas no sector
nascente, confirmando o agravamento do relevo rumando a este quadrante. São frequentes zonas mais
acentuadas excedendo as classes dominantes referidas e mesmo os 50%, sobretudo na envolvente e a sul
do rio Douro, confirmando o encaixe desta linha de água e dos seus afluentes junto à foz e a proximidade
da serra de Montemuro, a sul.
A Carta de Exposições (Volume 3, Desenho 009) evidencia também a morfologia fortemente ondulada da
área de estudo, pela marcada variabilidade e semelhante representatividade das exposições aos
diferentes quadrantes. Verifica-se apenas uma ligeira preponderância das vertentes expostas a nascente
e poente, confirmando a pendente genérica do território no sentido norte-sul. Os acidentes orográficos
mais expressivos também são nítidos nesta cartografia, pela maior homogeneidade das exposições, ou
seja, pela presença de áreas mais expressivas expostas a um só quadrante. As áreas de exposição
indiferenciada, figurativas das zonas planas, assumem muito reduzida representatividade e
circunscrevem-se aos leitos dos rios Douro e Tâmega.
Apesar das características fisiográficas pouco favoráveis, a paisagem manifesta-se muito humanizada,
função da proximidade à cidade do Porto, da presença de duas importantes linhas de água, Douro e
Tâmega, pelos inúmeros recursos que estas oferecem, e pela litologia em presença, que promoveu na
envolvente uma intensa indústria extrativa.
Contudo, a matriz da paisagem persiste verde, sendo suportada pela exploração florestal e agrícola, que
se distribui de acordo com a conformação do terreno. As zonas mais baixas, de morfologia
tendencialmente mais suave e com presença de solos mais profundos e de relativa fertilidade,
apresentam-se como essencialmente agrícolas, enquanto as zonas mais elevadas e vertentes de maior
declive, se revestem de manchas florestais, ocupação que tolera melhor o vigor do relevo e a escassez de
solo arável.
A floresta é dominada por povoamentos monoespecíficos de eucalipto no sector poente, mostrando-se
nitidamente mais diversificada a nascente da serra de Montedeiras. Neste quadrante a matriz florestal,
também mais retalhada, manifesta-se partilhada pelos povoamentos referidos, alguns pinhais, sobretudo
de pinheiro-bravo, e manchas de folhosas autóctones, assumindo esta última ocupação florestal com
elevada representatividade.
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Por sua vez, as áreas agrícolas, ocupando estrategicamente as áreas de relevo mais suave e vertentes
armadas em socalcos, materializam um mosaico cultural bastante variado no qual alternam vinhas,
pomares, culturas temporárias e, com menor expressão, olivais.
Nos cumes das serranias e nas vertentes mais acentuadas surgem por vezes os matos baixos, geralmente
sem grande relevância florística, decorrentes da regressão das florestas, sobretudo pela ocorrência de
incêndios, bem como da fraca espessura do solo, sendo estes os mais interessantes do ponto de vista
cénico, ao manifestarem-se geralmente associados a zonas de rocha aflorante ou de afloramentos
rochosos.
Os aglomerados populacionais localizam-se nas zonas de morfologia mais suave das zonas de baixa e nas
vertentes soalheiras, prolongando-se quando a fisiografia o permite até às margens dos rios, privilegiando
as zonas de confluência da rede hidrográfica. O povoamento apresenta-se mais denso a poente,
materializando alguns aglomerados difusos, ostentando uma distribuição aleatória de usos e funções,
verificando-se a nascente uma maior dispersão de pequenas povoações, denunciando as características
fisiográficas menos favoráveis deste sector.
As povoações que se assumem como núcleos urbanos mais representativos, polarizando a humanização
no seio da área de estudo, são Duas Igrejas/Penafiel, Abragão, Rans e Perozelo, no sector ocidental, Marco
de Canavezes e Paredes de Viadores, na zona central, e Baião, Ancede e Santa Cruz do Douro na face
oriental.
Acresce à forte presença de manchas edificadas, a elevada presença de infraestruturas, das quais se
evidenciam a rede viária e elétrica, fragmentando e contribuindo para a artificialização da paisagem.
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Figura 4-61- Serranias com afloramentos rochosos (Bouça
Alta)

Figura 4-62- Vales com manchas edificadas e agrícolas e
cumeadas revestidas por florestas de produção

Figura 4-63- Vales com parcelas agrícolas e manchas de
folhosas

Figura 4-64- Paisagem fortemente humanizada

A diversidade fisiográfica descrita anteriormente, com manifestas repercussões no território e na sua
apropriação, materializa uma variedade de territórios facilmente identificáveis, ou Unidades de Paisagem
(UP).

4.9.3. UNIDADES DE PAISAGEM
As diferentes características fisiográficas descritas, associadas a diferentes usos do solo e modelos e
tipologias de povoamento, demarcam neste território unidades relativamente homogéneas parte delas
já identificadas na caracterização de âmbito regional elaborada na publicação da Direcção-Geral de
Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano em 2004: “Contributos para a Identificação e
Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” (Figura 4-65).
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Figura 4-65 – Extrato dos mapas de unidades de paisagem com demarcação da área de estudo (sem escala) - Fonte: Contributos
para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental. (Cancela d’ Abreu et al., 2004)

Esta publicação integra a área de estudo em quatro unidades de paisagem: Baixo Tâmega e Sousa (UP12),
do grupo de unidades Entre Douro e Minho; Serras dos Marão e Alvão (UP15), do grupo Montes entre
Larouco e Marão e, por fim, Riba-Douro (UP33) e Serra de Montemuro (UP37), do grupo do Douro.
Confrontando as unidades de paisagem referidas com a área de estudo à escala de análise do EIA, verificase que a pequena área na estrema sudeste, incluída na unidade Serra de Montemuro, não se assume
representativa das características biofísicas, climáticas e culturais que diferenciam esta unidade
relativamente à adjacente, transcritas de seguida:
“A Serra é granítica e íngreme por todos os lados, cortada pelos afluentes do Douro que a entalham com
vigorosa erosão, penetrando um deles, o Bestança, por um belo vale de fractura, direito e fundo como
uma cutilada, até ao âmago da área alta; acima de 1000 m, porém, desenvolve-se um conjunto de formas
doces, restos de uma superfície soerguida por onde os ribeiros correm, ao rés do solo, em vales largos, de
maturidade perfeita, antes de se precipitarem nos flancos abruptos a caminho dos vales recentes do
sistema do Douro.(…) Grandes aldeias compactas, com seus âmbitos de campos e pastos, sobem até 1000
m de altitude. As casas são bem acabadas, de pedra aparelhada, com dispositivos para proteger a
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cobertura de colmo”.
Tendo em conta o exposto optou-se por abranger esta pequena área de transição na unidade de paisagem
a norte - Riba-Douro (UP33).

Tendo como referência as descrições presentes na publicação referida e as características físicas e
culturais da paisagem da área de estudo, descrevem-se de seguida as unidades de paisagem abrangidas
pela área de influência visual do projeto.
4.9.3.1. Grupo Entre Douro e Minho
BAIXO TÂMEGA E SOUSA (UP12)
A área de estudo integra esta unidade de paisagem no sector poente, abrangendo também parte da zona
central sensivelmente até às vertentes ocidentais da serra da Aboboreira.
A unidade descrita na publicação referida reflete-se na seguinte descrição: “Esta é uma paisagem com
uma morfologia acidentada, sendo frequentes as encostas de declive acentuado, estando bem patente o
clima húmido do Minho e uma ocupação humana hoje em dia muito influenciada pela relativa
proximidade da área metropolitana do Porto.
A paisagem apresenta-se predominantemente verde e variada. A ocupação agrícola dos fundos de vale e
da zona inferior das encostas (esta muitas vezes em terraços de dimensões variadas), baseada no milho,
prados e vinha, resulta um mosaico policultural compartimentado por sebes, reduzidos maciços arbóreos
e algumas manchas de matos. A zona superior das encostas encontra-se geralmente florestada, muito
frequentemente com eucaliptais. A esta matriz agrícola e florestal sobrepõe-se um povoamento denso e
desorganizado onde, por entre núcleos urbanos com dimensões significativas (como é o caso do Amarante,
Marco de Canavezes, Paredes, Penafiel, Lousada, Paços de Ferreira o Felgueiras), se sucedem habitações
dispersas, unidades industriais e pequenas oficinas, cafés e restaurantes, numa tal densidade que se torna
difícil entender onde começam e acabam os espaços urbanos. (…) Escapam a esta desorganizada
ocupação edificada, as encostas dos vales mais encaixados, como uma parte do vale do Tâmega, assim
como as zonas de cotas mais altas que se mantém com um uso silvopastoril dominante.”
Na área de estudo, esta unidade assenta sobre formações graníticas fortemente modeladas pela erosão
hídrica, que resultam num relevo vigoroso de aspeto irregular, sendo escassas as superfícies de
aplanamento antigas, reduzidas a relevos residuais. A presença de diferentes tipos de granitos nesta área
promove uma erosão diferencial, originando uma morfologia diversificada e “estruturas” variadas, como
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picos, escarpas, lajes graníticas e caos de blocos, em muitos locais já degradados pela extração de inertes.
A presente unidade de paisagem manifesta-se estruturada a ocidente, no sentido nordeste-sudoeste, pelo
rio Tâmega, e a nascente, no sentido noroeste-sudeste, pelo afluente deste - ribeira do Juncal, linhas de
água que demarcam o maciço montanhoso da serra de Luzim (557 m) e as duas cumeadas que compõem
a serra de Montedeira (665 m), a sul.
A alternância talvegue-interflúvio presente nesta paisagem assenta numa variação altimétrica
essencialmente entre os 100 e os 500 m de altitude, verificando-se uma maior amplitude entre a serra de
Montedeiras e os rios que a demarcam - Tâmega (oeste), Douro (sul) e ribeira do Juncal/afluente do Douro
sem designação (nascente).
Os relevos referidos assumem-se acentuados, excedendo com frequência nas suas vertentes os 20% de
inclinação e atingindo, nas situações mais gravosas, os 30%, mas a sua envolvente é marcada por uma
morfologia tendencialmente moderada, manifestando pendentes que oscilam sobretudo entre os 6 e os
20%. Algumas zonas apresentam um relevo mais suave, evidenciando-se as rechãs do Tâmega, no seu
troço jusante, e as “plataformas” de altitude na serra de Luzim.
Este território apresenta-se muito humanizado, manifestando um mosaico cultural diversificado
partilhado pela ocupação agrícola e florestal, observando-se uma ligeira prevalência da última ocupação
na face poente.
As cumeadas e vertentes altas permanecem revestidas de florestas de produção, essencialmente de
eucalipto, sendo intercaladas nas vertentes e margens das linhas de água por núcleos de vegetação
autóctone e nas zonas de cumeada por matos, denunciando as condições mais agrestes em presença.
Esta última ocupação assume maior expressão nos cumes da serra de Montedeiras (Bouça Alta e Fonte
da Cova), surgindo também algumas áreas de vegetação esparsa comumente associadas a zonas de
afloramentos rochosos ou às zonas degradadas na envolvente das áreas de extração de inertes.
A ocupação agrícola espraia-se pelas zonas de baixa e vertentes adjacentes, materializando um mosaico
policultural diversificado, muitas vezes compartimentado por sebes naturais, dominado por culturas
temporárias que alternam com pomares e, mais frequentemente, vinhas, pequenas manchas florestais e,
com maior relevância, manchas edificadas.
Com exceção das cumeadas, este território manifesta uma constante presença de áreas edificadas que,
até nos vales mais profundos e encaixados encontram situações favoráveis à sua implantação. Os
aglomerados espraiam-se na paisagem de tal forma que, por vezes, os seus limites são impercetíveis,
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materializando contínuos construídos de forte expressão. Destacam-se na paisagem as povoações de:
Duas Igrejas e Rans, a ocidente da serra de Luzim; Perozelo, no vale da ribeira das Lajes, na vertente sul;
Luzim, Vila Cova e Abragão, nas “plataformas” das vertentes ocidentais do rio Tâmega; Rosém e
Avessadas, na zona de confluência da ribeira de Manhuncelos no rio referido, e, com maior relevância,
Marco de Canavezes, no interflúvio pouco proeminente entre o rio Tâmega e a ribeira do Juncal.
A forte presença e dispersão de povoações, associada a uma orografia vigorosa, traduz-se numa rede de
acessibilidades densa, constituída sobretudo por estradas e caminhos municipais com relevância local,
estruturados por estradas nacionais que se adaptam às formas do relevo, destacando-se: a EN320,
articulando Penafiel com o vale do Tâmega, a EN210, acompanhando a margem nascente desta linha de
água, e a linha férrea do Douro, descendo de Marco de Canavezes para o Douro através dos vales da
ribeira do Juncal e da linha de água sem designação, a sul.
No que se refere a outras infraestruturas, verifica-se a presença de um feixe de linhas elétricas de alta
tensão (220 kV), articulando as subestações de Valdigem, Recarei e Urrô no sentido nascente-poente,
uma linha elétrica com desenvolvimento ao longo do limite nascente - Carrapatelo-Valpaços, bem como
a presença de áreas de exploração de inertes, destacando-se as presentes na estrema sul da serra de
Luzim e na vertente noroeste da cumeada de Bouça Alta.
Embora as povoações não apresentem, regra geral, características singulares que as distingam
esteticamente, identificam-se alguns elementos notáveis nestas áreas mais humanizadas,
nomeadamente edifícios de culto, solares e quintas. A estes acrescem outros pontos notáveis e elementos
de referência dispersos na paisagem associados a miradouros naturais, capelas, santuários e monumentos
megalíticos, entre outros, destacando-se a anta de Santa Marta, a capela da Senhora da Livração de
Fandinhães, o centro de interpretação da Escultura Românica, a estação arqueológica do Freixo
(Tongóbriga), as gravuras ruprestes de Lomar, as igrejas e capelas de S. Gens de Boelhe, S. Pedro de
Abragão e de S. João, o menir de Luzim, o miradouro do Alto do Conforto, a praia fluvial de Luzim e os
santuários de N.S. do Castelinho, Menino Jesus de Praga e da Sr.ª do Socorro.
Acrescem aos pontos de interesse, incluindo-os, os trilhos turísticos denominados Caminhos de
Tongóbriga, de Penafiel (Duas Igrejas-Brenha) e Caminho do Rio à Serra.
Importa ainda referir que esta unidade inclui na sua estrema nordeste parte da zona de proteção da Serra
da Aboboreira, cujo limite coincide com a vertente ocidental da ribeira do Juncal.
O corredor da Linha Elétrica desenvolve-se nesta unidade de paisagem até à serra de Luzim, onde vai ligar
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à subestação do Parque Eólico de Carlinga B previsto para esta cumeada, incluindo duas alternativas no
troço final: o corredor A1, com desenvolvimento a sul, ao largo do aglomerado populacional de Abragão,
e o corredor A2, mais extenso, com desenvolvimento a norte, numa zona de vertente mais alta.

Figura 4-66- Mosaico agro-florestal da unidade de paisagem do Baixo Tâmega e Sousa com cumes da serra de Montedeiras em
fundo.

4.9.3.2. Grupo Montes entre Larouco e Marão
SERRAS DO MARÃO E ALVÃO (UP15)
A área de estudo integra esta unidade de paisagem na estrema nascente/nordeste, sensivelmente entre
a vertente ocidental da serra da Aboboreira e a encosta norte do rio Douro, sendo delimitada a poente
pelo alinhamento de vales materializado pela ribeira do Juncal e o afluente do Douro sem designação.
A unidade descrita na publicação referida reflete-se na descrição de paisagem “(…) dominada pela
imponência do relevo muito vigoroso, quer nas formas arredondadas dos granitos, quer nas mais
escarpadas dos xistos. Este relevo conduz a uma sensação de pequenez e de fragilidade dos seres
humanos, cuja atividade teve de se adaptar às fortes condicionantes físicas presentes: as aldeias
encontram-se sobretudo nas faldas das serras ou nas áreas planálticas, e as terras agrícolas localizam-se
no fundo dos vales mais ou menos largos.
As encostas, muitas vezes com fortes declives e com grandes diferenças de altitudes entre a cumeada e o
vale, estão maioritariamente ocupadas por matos rasteiros no Marão, enquanto no Alvão são mais
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frequentes as matas. Na parte superior das encostas, assim como nas cumeadas, a rocha mãe aflora a
superfície, em grandes blocos arredondados, no caso do granito, e em pontas aguçadas no caso xisto. Nas
faldas da Serra do Marão a densidade populacional é relativamente elevada e a atividade humana mais
intensa, indicando já a proximidade do Douro litoral. Nestas zonas, surgem habitações e outras
construções dispersas ao longo das vias de comunicação, diluindo as características tradicionais do
povoamento.”
A área de estudo integra a serra da Aboboreira, prolongamento sudoeste da serra do Marão, demarcada
na área de estudo pelos vértices geodésicos de Serrinha e, no seu prolongamento, Salgueiro, bem como
uma serrania de menor relevância a sudeste, designada localmente por Monte Castelo (vértices
geodésicos de Crasto e Castelo).
Estes relevos graníticos não assumem a imponência do maciço montanhoso a nascente (Marão),
apresentando uma amplitude altimétrica relativamente à rede hidrográfica que os demarca que não
excede, regra geral, os 500 m, atingindo-se no ponto mais alto os 865 m de altitude (Serrinha).
A serra apresenta as encostas bastante articuladas, o que contribui para a forte ondulação do terreno. O
topo das serras manifesta pendentes a variar essencialmente entre os 6 e os 20%, verificando-se um nítido
acentuamento nas vertentes, nas quais são frequentemente atingidas pendentes superiores, excedendo
os 30% mas raramente superando os 50% de inclinação.
Na influência do território a ocidente, muito humanizado, estas serranias, apesar das condições menos
favoráveis, apresentam ainda uma forte presença de povoações, mas de dimensão visivelmente mais
reduzida, localizando-se essencialmente ao longo das encostas sul e poente que, em termos de insolação,
se assumem mais propícias. Destaca-se, pela maior dimensão, Baião, localizada paradoxalmente na
vertente nascente da serra da Aboboreira.
Estes aglomerados envolvem-se e integram mosaicos agrícolas em regime de minifúndio, vocacionados
sobretudo para as culturas temporárias de subsistência, que, em conjunto com as manchas florestais,
revestem as encostas desta serra de um mosaico agro-florestal.
As áreas florestais manifestam-se nitidamente mais diversificadas que o território a poente, verificandose uma constante alternância entre manchas de eucalipto e pinheiro-bravo e formações autóctones carvalhais galaico-portugueses. No topo das cumeadas a vegetação arbórea escasseia, dando origem a
expressivas manchas de matos baixos.
No que se refere à rede de acessibilidades, verifica-se a presença de vias ao longo das encostas, com
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destaque para as nacionais EN108 e EN321-1, atravessando a presente unidade de paisagem
sensivelmente no sentido nascente-poente.
Para além destas infraestruturas, a presente unidade é atravessada pelo feixe de linhas de muito alta
tensão já identificadas na unidade anterior e por algumas áreas de extração de inertes, embora sem a
relevância das presentes no território a poente.
Também neste território se encontram alguns pontos notáveis, associados, regra geral, a edifícios de culto
e afloramentos rochosos singulares, destacando-se os afloramentos e moinho da Lapa, as capelas da N.S.
do Ladário e de S. Clemente e as igrejas de S. Martinho de Soalhães e S. Tiago.
Acrescem aos pontos de interesse, incluindo-os, os trilhos turísticos praticamente coincidentes
designados de Caminho dos Dolmens e Florestas Naturais na serra da Aboboreira.
Importa ainda referir que esta unidade inclui na sua estrema norte a Paisagem Protegida Regional da Serra
da Aboboreira, incluindo a sua zona de proteção.
Os aerogeradores previstos no âmbito do projeto em estudo localizam-se na presente unidade de
paisagem, bem como o troço inicial da linha elétrica, ocupando os cumes de Salgueiro, de Castelo e o
cume sem designação que os intercala.

Figura 4-67– Vertentes humanizadas dos contrafortes da serra do Marão.
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4.9.3.3. Grupo Douro
RIBA-DOURO (UP33)
A área de estudo inclui esta unidade de paisagem no quadrante sudeste, integrando o vale do Douro
sensivelmente a nascente do alinhamento de vales materializados pela ribeira do Juncal e pelo afluente
do Douro sem designação.
A unidade descrita na publicação referida reflete-se na área de estudo na descrição de paisagem
“dominada pela presença do rio e pela imponência do vale da linha de água com o seu encaixe brutal e
encostas íngremes. A importância e dimensão deste vale só são aprendidas quando se está muito próximo,
sendo os afluentes e os vales dos afluentes mais expressivos do que a montante (exceção feita ao Tâmega),
o que justifica que esta unidade seja bastante mais estreita que as do Douro Vinhateiro (unidade 34) e do
Alto Douro (unidade 35). Aqui a paisagem associada ao Douro limita-se às encostas mais diretamente
ligadas ao rio.
Pela maior proximidade do oceano, este troço do vale recebe valores de precipitação muito superiores aos
do Douro mais interior: é assim substancialmente mais verde, mais fresco, mas também apresenta
menores potencialidades para vinha. Por outro lado, e também resultado da sua localização, é
caracterizada, em geral, por uma densidade populacional relativamente elevada e por um povoamento
disperso.
Na paisagem do Ribadouro também é corrente a modificação das encostas íngremes através de socalcos,
suportados por muros elevados, onde se praticam uma cultura intensiva e diversificada (milho, pastagens,
vinha, pomares e etc.), algumas manchas ou alimentos de árvores salpicam as encostas. A rede de
estradas e caminhos é densa, de forma a ligar as parcelas agrícolas e as habitações, mas dissolve-se no
mosaico de socalcos, não assumindo um destaque particular na observação do conjunto. (…) A atividade
humana é intensa, o que reforça a imagem de fertilidade e diversidade da paisagem. A parte superior das
encostas é de ocupação menos intensa, não tendo edifícios e, no geral, dominam os pinhais, matos, e
pastagens.”
Esta unidade integra na área de estudo o troço do rio Douro com desenvolvimento nas formações
graníticas, manifestando um expressivo desnível altimétrico relativamente à envolvente, na ordem dos
600 m, função da proximidade dos volumes montanhosos das serras da Aboboreira, a norte, e de
Montemuro, a sul. Integra ainda os troços finais dos afluentes do Douro, dos quais se destacam a ribeiras
da Bestança e o rio Cabrum.
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A amplitude altimétrica traduz-se na presença de encostas acentuadas, dominadas por pendentes entre
os 20 e os 50%, observando-se algumas vertentes nas quais são excedidas estas inclinações, com maior
expressão nas encostas dos afluentes da margem sul do Douro já referidos.
No seio do relevo vigoroso descrito, encontram-se algumas zonas de morfologia mais suave, destacandose a “plataforma” presente a meia encosta, no meandro do rio coincidente com a foz da ribeira de
Bestança.
Apesar das características menos favoráveis destas encostas, verifica-se uma forte humanização, patente
no mosaico agro-florestal que as reveste e na presença de inúmeros aglomerados populacionais, ainda
que de reduzida dimensão.
A matriz florestal manifesta-se partilhada entre os povoamentos de produção e os bosques de carvalhos,
adquirindo a vegetação autóctone maior relevância rumando a nascente. O mosaico agrícola apresentase diversificado e constituído tanto por culturas temporárias como por permanentes, destacando-se os
pomares e as vinhas, num prenúncio das encostas do Douro que se sucedem a nascente.
Nas zonas mais acidentadas ou mais elevadas e de solos delgados, surgem os matos baixos, assumindo
esta ocupação maior expressão na estrema das cumeadas que se prologam da serra de Montemuro na
direção do Douro.
As povoações distribuem-se pelas zonas de morfologia mais suave ao longo das encostas, apresentando
reduzida dimensão e uma tipologia tendencialmente linear acompanhando a forma da vertente ou a rede
viária. Nas zonas de morfologia mais suave referidas, verifica-se uma maior concentração de aglomerados
e/ou aglomerados de maior dimensão, destacando-se Paços de Gaiolo e Santa Cruz do Douro.
A rede de acessibilidades mantém-se garantida pelas estradas EN108, EN222 e EM581, que articulam os
aglomerados ao longo do Douro e estruturam as vias e os caminhos municipais que percorrem as encostas
deste rio. Em termos de infraestruturas, identificam-se ainda nesta unidade a linha férrea do Douro e o
feixe de linhas de transporte de energia Armamar-Carrapatelo/Valdigem Carrapatelo.
Ao longo das encostas, para além dos miradouros naturais sobre a paisagem ao longo da rede viária,
destacam-se outros pontos notáveis como a capela de S. João e o Baloiço de Bestança, incluindo-se a
estrema sudoeste da unidade no Sítio de Importância Comunitária Serra de Montemuro (PTCON0025).
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Figura 4-68- Vertentes do Douro na unidade de paisagem Ribadouro

Figura 4-69- Vertentes do Douro na unidade de paisagem Ribadouro

4.9.4. ANÁLISE ESPACIAL – QUALIDADE, ABSORÇÃO E SENSIBILIDADE VISUAL
As características biofísicas da paisagem descrita anteriormente estão associadas a diferentes graus de
absorção e de qualidade visual que permitem aferir, através do seu cruzamento, as áreas de maior ou
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menor sensibilidade visual do território em estudo.
De acordo com metodologia descrita, foram geradas as cartas de qualidade, absorção e sensibilidade
visual, que se apresentam em anexo (Volume 3) e se analisam de seguida.
Analisando a cartografia de qualidade visual (Volume 3, Desenho 011), verifica-se uma elevada
variabilidade, função da diversidade orográfica, com algumas situações fisiográficas singulares, da
variedade na ocupação do solo e dos diferentes graus de humanização da paisagem.
De modo a avaliar quantitativamente o valor cénico da paisagem, foram calculadas as áreas da área de
estudo integradas nas diferentes classes deste parâmetro, conforme se apresenta na tabela seguinte.

Quadro 4-38 - Quantificação da Qualidade Visual na área de estudo e intervenção
Qualidade visual
Área de Estudo

Muito reduzida

Reduzida

Moderada

Elevada

Muito
elevada

Total

Área (ha)

346

4850

6385

7472

3775

22828

Área (%)

2

21

28

33

16

100

Da análise da cartografia e da tabela apresentada, verifica-se que na área de estudo as classes mais
representativas são a moderada e a elevada, refletindo um território fortemente transformado, mas cuja
matriz persiste “verde”, sendo suportada essencialmente pelos usos agrícolas e florestais.
Apresentam também uma expressão relevante as classes reduzida (21%) e muito elevada (16%),
confirmando uma paisagem heterogénea de expressivos contrastes entre áreas de reduzido e elevado
valor cénico.
A cartografia de qualidade visual, apesar de marcada pela elevada variabilidade, manifesta uma clara
diferenciação entre o sector poente e a restante área de estudo. A estrema ocidental, sensivelmente até
ao vale do Tâmega, encontra-se dominada por florestas monoespecíficas de eucalipto - espécie alóctone
de reconhecido reduzido valor ecológico e cénico, conferindo à paisagem um aspeto monótono que se
traduz numa predominância da classe de reduzida qualidade visual. Identificam-se, ainda assim,
expressivas áreas de moderada e elevada qualidade visual, promovidas pelos aglomerados populacionais
e mosaicos agrícolas que os envolvem, associadas na sua maioria às zonas de vale e vertentes baixas.
As classes de muito reduzida e muito elevada qualidade assumem menor representatividade,
denunciando respetivamente a presença de intrusões visuais negativas, das quais se destacam as
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pedreiras, e manchas de folhosas autóctones.
A nascente do vale do Tâmega, a qualidade manifesta uma maior variabilidade, observando-se uma
prevalência das classes moderada a elevada. Identificam-se ainda algumas manchas significativas de
reduzida qualidade, associadas à ocupação monoespecífica referida, mas com menor expressão e
dispersas no território, evidenciando-se as presentes nas vertentes da serra de Montedeiras
(setentrionais) e da cumeada de Crasto-Castelo (orientais).
A moderada qualidade é promovida essencialmente pelos matos pobres floristicamente e povoamentos
de resinosas que revestem parte das cumeadas e encostas altas, evidenciando-se nos cumes e nas
vertentes mais acidentadas também expressivas áreas de elevada e muito elevada qualidade visual,
denunciando a presença de características fisiográficas singulares – relevos mais marcados, áreas de rocha
aflorante e afloramentos rochosos – e de ocupações de maior valor cénico, como matos mais ricos e
núcleos de folhosas autóctones, estes últimos constituindo resquícios da mata paraclimácica que outrora
revestia o território.
Os bosques autóctones encontram-se, regra geral, dispersos na área de estudo e os afloramentos
rochosos encontram-se sobretudo nas cumeadas das serras de Luzim (norte), de Montedeiras e da
Aboboreira, sendo nesta última que este elemento assume maior notabilidade, demarcando uma área
muito expressiva de muito elevada qualidade visual.
Concorrem também para a elevada qualidade visual da paisagem em estudo, as manchas agrícolas que
cobrem os vales e vertentes suaves na envolvente, distinguindo-se pela diversidade de cores e texturas
que conferem ao mosaico cultural, encontrando-se, na sua maioria, associadas a manchas de vegetação
natural, sebes vivas e muros de pedra solta, elementos tradicionais que enriquecem o ambiente visual e
constituem uma referência da paisagem da área de estudo.
As povoações, apesar de incluírem nos seus limites diversos edifícios com valor estético e/ou patrimonial,
globalmente não se distinguem pelo valor cénico nem se assumem como elementos dissonantes
relevantes na paisagem, pelo que, regra geral, concorrem para o moderado valor cénico que prevalece na
área de estudo.
A carta de absorção visual (Volume 3, Desenho 012), ponderação da cartografia de visibilidades, foi
gerada com base na morfologia do terreno e na seleção de focos de potenciais observadores,
permanentes e temporários, numa área de influência visual de 5.000 m (3.000 m para a linha elétrica).
Os pontos de observação permanentes representam todos os aglomerados populacionais presentes na
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cartografia de ocupação do solo (COS2018), tendo sido ponderados de acordo com a sua densidade
populacional, sendo que os pontos de observação temporários correspondem a focos associados aos
pontos de interesse identificados (miradouros, capelas, parques, praias fluviais, elementos patrimoniais,
entre outros) e às vias ferro e rodoviária.
Analisando a cartografia gerada, observa-se uma elevada variabilidade na absorção visual, predominando,
no entanto, as classes moderada e reduzida, traduzindo a forte presença de observadores permanentes
e temporários no território, e a orografia ondulada em presença, que se assume como barreira visual,
evitando o prolongamento das bacias/eixos visuais e a sobreposição de áreas visíveis por vários focos de
observadores em simultâneo.
De modo a avaliar quantitativamente a capacidade de absorção visual da paisagem da área de estudo,
foram calculadas as áreas da área de estudo integradas nas diferentes classes deste parâmetro, conforme
se apresenta na tabela seguinte.
Quadro 4-39 - Quantificação da Absorção Visual na área de estudo e intervenção

Área de Estudo

Absorção visual

Total

Muito reduzida

Reduzida

Moderada

Elevada

Área (ha)

930

9301

11755

842

22828

%

4

41

51

4

100

Da análise da cartografia e da tabela apresentada, verifica-se que a absorção reduzida, com elevada
representatividade (41%), se encontra associada às zonas de maior amplitude visual e, sobretudo, às
zonas de maior concentração de aglomerados populacionais ou de maior densidade da rede viária. A
absorção assume-se ainda mais reduzida na envolvente dos aglomerados de maior densidade
populacional e nas zonas proeminentes na proximidade das áreas de maior densidade humana.
A absorção moderada, assumindo-se também como uma das classes dominantes na área de estudo (51%),
reflete as áreas de menor presença humana, bem como as áreas em que a amplitude visual dos
observadores (temporários e permanentes) se manifesta condicionada pela morfologia do terreno.
Destaca-se, pela presença de áreas mais significativas incluídas nesta classe, as vertentes mais articuladas
e no seio das serras de Luzim e Aboboreira, o vale e vertentes do rio Ovil no seio da última serrania e a
cumeada que se prolonga da serra de Montemuro, na estrema sudeste da área de estudo.
Importa referir que nesta paisagem existem áreas que, apesar de apresentarem uma menor presença de
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aglomerados populacionais, e, consequentemente, uma menor exposição visual, manifestam uma maior
concentração de potenciais observadores temporários, associados a vias (rodoviárias) e a pontos de
interesse, determinando que uma área que à partida se deveria incluir numa classe de absorção elevada,
se encontre enquadrada numa área de moderada ou mesmo reduzida absorção.
As áreas de elevada absorção visual são diminutas (4%), circunscrevendo-se essencialmente a áreas
residuais, denunciando sobretudo zonas de reduzida amplitude visual definidas pelo relevo vigoroso das
serras referidas.
Ressalva-se que a absorção visual gerada tem como base a visibilidade potencial, uma vez que não foi
considerada a ocupação atual do solo, elemento da paisagem com forte influência na amplitude e alcance
visual dos observadores presentes no território. Assim, esta cartografia não tem em conta as
características extrínsecas da paisagem, isto é, a presença de obstáculos visuais determinados por
volumetrias associadas a manchas florestais e edificadas, assumindo como o cenário mais desfavorável.
Por fim, a sensibilidade visual (Volume 3, Desenho 013), resultado da conjugação entre a absorção e a
qualidade visual da paisagem, traduzindo a suscetibilidade de um determinado território à transformação
ou introdução de novos elementos, manifesta-se também muito variável, apresentando, no entanto, uma
matriz dominada pela moderada suscetibilidade visual, confirmando a presença de uma paisagem
fortemente transformada pelo Homem.
De modo a avaliar quantitativamente a sensibilidade visual da paisagem da área de estudo, foram
calculadas as áreas da área de estudo integradas nas diferentes classes deste parâmetro, conforme se
apresenta na tabela seguinte.

Quadro 4-40- Quantificação da Sensibilidade Visual na área de estudo e intervenção

Área de Estudo

Sensibilidade visual

Total

Reduzida

Moderada

Elevada

Área (ha)

2699

10520

9609

22828

%

12

46

42

100

A moderada sensibilidade, classe dominante (46%) traduz sobretudo a forte presença humana num
território marcado pela presença de ocupações de moderado a reduzido valor cénico (eucaliptais), esta
última ocupação nas áreas coincidentes com situações fisiográficas mais interessantes - zonas ribeirinhas

185
AM21012
Versão 01
nov-21
185

INFINITA ENERGIA – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.
Parque Eólico de Zapa
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Volume 1 – Relatório Síntese

e relevos proeminentes, bem como áreas classificadas (serra da Aboboreira e Sítio de Interesse
comunitário Serra de Montemuro) cujo valor intrínseco/potencial se sobrepõe à monotonia da ocupação
monoespecífica.
Os povoamentos de eucalipto, nas restantes áreas, são o fator responsável pela maioria das áreas de
reduzida sensibilidade identificadas (12%), a que acrescem as periferias degradadas dos aglomerados
populacionais, marcadas pela indústria e superfícies comerciais, as áreas de exploração de inertes e as
zonas de reduzida visibilidade.
A sensibilidade elevada também apresenta forte representatividade (42%), refletindo as áreas naturais
que persistem na paisagem (rios e zonas ribeirinhas e bosques autóctones), as zonas de fisiografia singular
– cumeadas coroadas de afloramentos rochosos e caos de blocos -, e, com maior relevância, as áreas de
mosaico agrícola diversificado na envolvente de aglomerados populacionais, regra geral de elevada
qualidade e exposição visual.

4.9.5. SINTESE DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
A paisagem da área de estudo é caracterizada pela sua morfologia vigorosa, materializada pela constante
alternância entre vales e interflúvios, ostentando um relevo irregular no qual são comuns os vales
encaixados e rochosos e as cumeadas coroadas por afloramentos e caos de blocos, verificando-se um
nítido acentuamento orográfico rumando a nascente. Manifesta-se estruturada pelo rio Douro e seu
afluente Tâmega e, com menor relevância pela ribeira do Juncal, por um afluente do Douro sem
designação e pelo rio Ovil, encontrando-se fortemente marcada também por expressivas zonas
proeminentes, das quais se destacam as serras de Luzim, Montedeiras e Aboboreira.
A ocupação do solo é partilhada essencialmente pelas florestas de produção e áreas agrícolas,
identificando-se ainda assim algumas áreas com características naturais, como os bosques autóctones, as
áreas adjacentes às linhas de água marginadas por formações ripícolas e as cumeadas revestidas por
matos baixos pontuados por afloramentos rochosos. A área de estudo inclui duas zonas classificadas: a
Paisagem Protegida Regional da Serra da Aboboreira e a estrema norte do Sítio de Importância
Comunitária Serra de Montemuro (PTCON0025).
É um território muito humanizado, refletindo a sua relativa proximidade à área metropolitana do Porto,
mas sobretudo os recursos oferecidos pela presença de duas importantes linhas de água, os rios Douro e
Tâmega.
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A qualidade da paisagem manifesta-se muito variável, alternando entre ocupações de reduzido valor
ecológico e cénico, como os povoamentos monoespecíficos de eucalipto, e áreas de elevada e muito
elevada qualidade visual, associadas, respetivamente, a mosaicos culturais diversificados e estruturados
por sebes vivas, e resquícios das ocupações naturais deste território ou situações fisiográficas singulares,
como o topo das cumeadas coroadas por afloramentos rochosos.
A capacidade de absorção visual manifesta-se igualmente variável, predominando as classes reduzida e
moderada, refletindo a forte presença de observadores, a sua distribuição heterogénea e a presença de
uma morfologia do terreno com forte influência na amplitude visual dos observadores.
A sensibilidade assume-se essencialmente moderada elevada, evidenciando-se expressivas áreas
suscetíveis associadas às áreas de muito elevada qualidade referidas, e às áreas de elevada qualidade
visual mais expostas aos observadores na envolvente.

4.10. RUIDO
A poluição sonora constitui atualmente um dos principais fatores de degradação da qualidade de vida e
do bem-estar das populações.
Neste contexto, no âmbito dos estudos ambientais associados ao projeto da Parque Eólico de Zapa,
propõe-se identificar os recetores sensíveis localizados na área de potência influência acústica, efetuar a
caraterização da situação de referência, e avaliar a conformidade com os limites aplicáveis no âmbito do
Regulamento Geral do Ruído (RGR) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, 17 de janeiro.

4.10.1. ENQUADRAMENTO LEGAL
A prevenção e controlo do ruído em Portugal não é uma preocupação recente, tendo já sido contemplada
na Lei de Bases do Ambiente de 1987. Atualmente com o intuito de salvaguardar a saúde humana e o
bem-estar das populações, está em vigor o Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo DecretoLei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de março, e
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto.
A alínea q) do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 9/2007 define como “Recetor sensível – todo o edifício
habitacional, escolar, hospitalar, com utilização humana”.
Para a caracterização do ambiente sonoro são considerados os seguintes indicadores:
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•

Ld (ou Lday) – indicador de ruído diurno (período de referência das 7 às 20 h)

•

Le (ou Levening) – indicador de ruído entardecer (período de referência das 20 às 23 h)

•

Ln (ou Lnight) – indicador de ruído noturno (período de referência das 23 às 7 h)

•

Lden – indicador global “diurno-entardecer-noturno”, que é dado pela seguinte expressão:

O Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, atribui a competência aos Municípios (n.º 2 do artigo 6º do
RGR), no âmbito dos respetivos Planos de Ordenamento do Território, estabelecer a classificação, a
delimitação e a disciplina das zonas sensíveis e das zonas mistas, e em função dessa classificação devem
ser respeitados os valores limite de exposição (artigo 11º) junto dos recetores sensíveis existentes ou
previstos, se sintetizam no quadro Quadro 4-41.
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Quadro 4-41- Valores Limite de exposição ao ruído (RGR)

Classificação Acústica

Limite de exposição Lden Limite de exposição Ln

Zona Mista – a área definida em plano municipal de
ordenamento do território, cuja ocupação seja afeta a outros
usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na
definição de zona sensível.
Zonas Sensível – área definida em plano municipal de
ordenamento do território como vocacionada para uso
habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou
espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo conter
pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a
servir a população local, tais como cafés e outros
estabelecimentos de restauração, papelarias e outros
estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento
no período noturno.
Zonas Sensíveis na envolvente de uma Grandes Infraestruturas
de Transporte (GIT)
Até à classificação das zonas sensíveis e mistas

65 dB(A)

55 dB(A)

55 dB(A)

45 dB(A)

65 dB(A)

55 dB(A)

63 dB(A)

53 dB(A)

Fonte: Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro (art. 3º e art. 11º do RGR)

Para além dos valores limite de exposição referidos anteriormente, o RGR prevê ainda limites de
exposição para as atividades ruidosas permanentes (que não infraestruturas de transporte) e atividades
ruidosas temporárias.
Uma atividade ruidosa permanente ou temporária corresponde (artigo 3º do RGR) a uma atividade “…que
produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em locais onde se fazem sentir os
efeitos dessa fonte de ruído…”.
As atividades ruidosas permanentes, estão ainda sujeitas, de acordo com o artigo 13º do Decreto-Lei
n.º 9/2007, de 17 de janeiro, ao cumprimento do Critério de Incomodidade junto dos recetores sensíveis
existentes na proximidade:
•

Período diurno: LAr (Com a atividade) – LAeq (Sem a atividade) ≤ 5 + D;

•

Período do entardecer: LAr (Com a atividade) – LAeq (Sem a atividade) ≤ 4 + D;

•

Período noturno: LAr (Com a atividade) – LAeq (Sem a atividade) ≤ 3 + D;

•

sendo D o valor determinado em função da relação percentual entre a duração acumulada de
ocorrência do ruído particular e a duração total do período de referência (Anexo 1 do Decreto-Lei
n.º 9/2007).

•

Segundo o ponto 5 do artigo 13º, este critério de incomodidade não se aplica, em qualquer dos
períodos de referência, para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou
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inferior a 45 dB(A).
O exercício de atividades ruidosas temporárias, tais como obras, é proibido na proximidade de (artigo
14º do RGR):
a) Edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e as 8 horas;
b) Escolas, durante o respetivo horário de funcionamento;
c) Hospitais ou estabelecimentos similares.”
Segundo o n.º 1 do artigo 15º do RGR, o exercício de atividades ruidosas temporárias pode ser
autorizado, em casos excecionais e devidamente justificados, mediante emissão de Licença Especial de
Ruído (LER) pelo respetivo município, que fixa as condições de exercício da atividade. A licença especial
de ruído, quando emitida por um período superior a um mês, fica condicionada ao respeito do valor limite
do indicador LAeq do ruído ambiente exterior de 60 dB(A) no período do entardecer e de 55 dB(A) no
período noturno, calculados para a posição dos recetores sensíveis.
A licença especial de ruído, quando emitida por um período superior a um mês, fica condicionada ao
respeito do valor limite do indicador LAeq do ruído ambiente exterior de 60 dB(A) no período do
entardecer e de 55 dB(A) no período noturno, calculados para a posição dos recetores sensíveis.
Assim, o projeto do Parque Eólico de Zapa, no âmbito do Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, têm a verificar os limites legais estabelecidos para:
•

Fase de construção ou desativação: Atividade Ruidosa Temporária (artigos 14.º e 15.º);

•

Fase de Exploração: Atividade Ruidosa Permanente (artigo 11.º e artigo 13.º).

Os aerogeradores do projeto do Parque Eólico de Zapa e os recetores localizados na respetiva área de
potencialmente influência acústica localizam-se no concelho de Baião.
De acordo com a informação fornecida pelo respetivo Município e pela Direcção-Geral do Território (DGT),
nos termos do disposto no artigo 6.º do RGR (delimitação e disciplina das zonas sensíveis e das zonas
mistas no âmbito dos Planos de Ordenamento do Território), o concelho possui Classificação Acústica do
seu território, conforme estabelecido no artigo 45º do Regulamento do PDM (Aviso n.º 11221/2015).
De acordo com a respetiva Planta de Ordenamento: Zonamento Acústico, e nos termos do disposto no
número 2 artigo 45º, “com exceção das áreas empresariais, para as quais não é estabelecida classificação
acústica, todo o solo urbano é classificado como zona mista”, e no número 6 do mesmo artigo: “os
recetores sensíveis isolados, existentes e propostos, são equiparados a zona mista”.
Neste contexto, o ambiente sonoro tem a verificar os valores limite de exposição estabelecidos na aliena
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a), número 1, artigo 11º do RGR: Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A).

4.10.2. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL
A envolvente das áreas de implantação dos aerogeradores do parque eólico, apresentam ocupação típica
de ambiente rural, com pequenos aglomerados habitacionais e recetores sensíveis dispersos, com
envolvente caraterizada por campos agrícolas, cobertos por matos e floresta.
De forma a avaliar o ambiente sonoro na área de potencial influência do projeto foi efetuada a
caracterização do ambiente sonoro nos três períodos de referência [período diurno (7h-20h), do
entardecer (20h-23h) e noturno (23h-7h)] para os conjuntos de recetores existentes potencialmente mais
afetados, e que se enquadram no estabelecido na alínea q) do artigo 3.º do RGR, que define como “recetor
sensível – todo o edifício habitacional, escolar, hospitalar, com utilização humana”.
A caracterização acústica experimental foi efetuada através de medições acústicas experimentais, por
laboratório de acústica com acreditação IPAC-L0535, segundo a norma NP EN ISO/ IEC17025:2005, pelo
Instituto Português de Acreditação.
Na realização das medições dos níveis sonoros foi seguido o descrito nas Normas NP ISO 1996, Partes 1 e
2 (2019), e no Guia de Medições de Ruído Ambiente, da Agência Portuguesa do Ambiente, sendo os
resultados interpretados de acordo com os limites estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007.
A identificação dos recetores sensíveis potencialmente mais afetados foi previamente determinada
através de modelação e previsão dos níveis de ruído particular nos recetores existentes, tendo sido
selecionados 6 pontos de medição, que pretendem caraterizar os respetivos ambientes sonoros.
A localização dos pontos de medição em planta apresenta-se nas peças desenhadas com os mapas de
ruído particular (em anexo).
Os resultados obtidos nas medições realizadas e a descrição dos recetores sensíveis avaliados apresentase em seguida (o relatório acreditado das medições apresenta-se no anexo 5, Volume 2).

Ponto 1 – Mesquinhata:
Habitações unifamiliares até 2 pisos de altura, na localidade de Mesquinhata (Casal). As habitações
localizam-se a aproximadamente 590 metros a sul do aerogerador ZA02. A envolvente é caraterizada por
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campos agrícolas, cobertos por matos e floresta, apresentando um ambiente sonoro típico de meio rural.
Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário na Rua de Silvares (esporádico), atividade quotidiana
local, incluindo trabalhos agrícolas e natureza (fonação animal e aerodinâmica vegetal em árvores de
grande porte).
Classificação Acústica: zona mista [Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)].

Figura 4-70 – Apontamento fotográfico do Ponto 1

Ponto 2 – Pedreda:
Habitações unifamiliares até 2 pisos de altura, na localidade de Pedreda. As habitações localizam-se a
aproximadamente 560 metros a este do aerogerador ZA03. A envolvente é caraterizada por campos
agrícolas, cobertos por matos e floresta, apresentando um ambiente sonoro típico de meio rural.
Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário local (muito esporádico), atividade quotidiana local,
incluindo trabalhos agrícolas e natureza (fonação animal e aerodinâmica vegetal em árvores de grande
porte).
Classificação Acústica: zona mista [Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)].

Figura 4-71 – Apontamento fotográfico do Ponto 2
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Ponto 3 – Geraldo:
Habitações unifamiliares até 2 pisos de altura, na localidade de Geraldo. As habitações localizam-se a
aproximadamente 500 metros a este do aerogerador ZA04. A envolvente é caraterizada por campos
agrícolas, cobertos por matos e floresta, apresentando um ambiente sonoro típico de meio rural.
Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário local (muito esporádico), atividade quotidiana local,
incluindo trabalhos agrícolas e natureza (fonação animal e aerodinâmica vegetal em árvores de grande
porte).
Classificação Acústica: zona mista [Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)].

Figura 4-72 – Apontamento fotográfico do Ponto 3

Ponto 4 – Devesa:
Habitações unifamiliares até 2 pisos de altura, na localidade de Devesa. As habitações localizam-se a
aproximadamente 600 metros a este do aerogerador ZA05. A envolvente é caraterizada por campos
agrícolas, cobertos por matos e floresta, apresentando um ambiente sonoro típico de meio rural.
Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário local (muito esporádico), atividade quotidiana local,
incluindo trabalhos agrícolas e natureza (fonação animal e aerodinâmica vegetal em árvores de grande
porte).
Classificação Acústica: zona mista [Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)].
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Figura 4-73 – Apontamento fotográfico do Ponto 4

Ponto 5 – Cimo de Vila:
Habitações unifamiliares até 2 pisos de altura, na localidade de Cimo de Vila. As habitações localizam-se
a aproximadamente 540 metros a sul do aerogerador ZA06. A envolvente é caraterizada por campos
agrícolas, cobertos por matos e floresta, apresentando um ambiente sonoro típico de meio rural.
Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário local (muito esporádico), atividade quotidiana local,
incluindo trabalhos agrícolas e natureza (fonação animal e aerodinâmica vegetal em árvores de grande
porte).
Classificação Acústica: zona mista [Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)].

Figura 4-74 – Apontamento fotográfico do Ponto 5

Ponto 6 – Favais:
Habitações unifamiliares até 2 pisos de altura, na localidade de Favais. As habitações localizam-se a
aproximadamente 500 metros a este do aerogerador ZA06. A envolvente é caraterizada por campos
agrícolas, cobertos por matos e floresta, apresentando um ambiente sonoro típico de meio rural.
Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário local (muito esporádico), atividade quotidiana local,
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incluindo trabalhos agrícolas e natureza (fonação animal e aerodinâmica vegetal em árvores de grande
porte).
Classificação Acústica: zona mista [Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)].

Figura 4-75 – Apontamento fotográfico do Ponto 6

No Quadro 4-42 apresentam-se os níveis sonoros médios obtidos na caracterização acústica experimental
efetuada nos pontos de medição descritos anteriormente.

Quadro 4-42- Níveis sonoros da Situação Atual
Ponto de
medição
Ponto 1
Ponto 2
Ponto 3
Ponto 4
Ponto 5
Ponto 6

Localidade

Coordenadas
(ETRS89)

Mesquinhata 41°8'2.27"N;
8° 5'19.90"W
41°7'50.23"N;
Pedreda
8° 3'45.06"W
41°7'29.71"N;
Geraldo
8° 3'39.32"W
41°6'42.56"N;
Devesa
8° 3'33.05"W
Cimo de Vila 41°6'30.81"N;
8° 2'37.17"W
41°7'0.74"N;
Favais
8° 2'21.91"W

Ld

Le

Ln

Lden

Conformidade
com o RGR
(artigo 11º)

z. mista

54,9 ≈ 55

51,2 ≈ 51

47,3 ≈ 47

56,0 ≈ 56

cumpre

z. mista

42,8 ≈ 43

41,1 ≈ 41

39,8 ≈ 40

46,8 ≈ 47

cumpre

z. mista

46,7 ≈ 47

43,2 ≈ 43

39,4 ≈ 39

48 ≈ 48

cumpre

z. mista

53,4 ≈ 53

48,6 ≈ 49

40,5 ≈ 41

52,6 ≈ 53

cumpre

z. mista

44,1 ≈ 44

40,6 ≈ 41

39,2 ≈ 39

46,7 ≈ 47

cumpre

z. mista

53,6 ≈ 54

44,6 ≈ 45

40,0 ≈ 40

52,3 ≈ 52

cumpre

Indicadores de longa duração [dB(A)]

Zonamento
acústico

De acordo com os resultados apresentados anteriormente, considerados respetivos da média anual, os
indicadores de longa duração Lden e Ln obtidos, cumprem os valores limite de exposição aplicáveis para
zona mista, conforme estabelecido no artigo 11º do Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei 9/2007).
Atualmente o ambiente sonoro dos recetores sensíveis existentes na área de potencial influência acústica
do projeto é pouco perturbado, típico de meio rural. As principais fontes o ruído são o tráfego rodoviário
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local (pouco expressivo), a atividade quotidiana rural e o ruído característico da natureza (fonação animal
e aerodinâmica vegetal, incluindo em árvores de grande porte).
Refere-se ainda que as povoações localizadas na área de potencial influência acústica do projeto, não
apresentam fontes sonoras com sazonalidade significativa, para além das variações típicas do ruído da
natureza.

4.11. USO DO SOLO
4.11.1. METODOLOGIA
A caracterização da ocupação do solo teve por base a Carta de Uso e Ocupação do Solo de Portugal
Continental (COS) de 2018 desenvolvido pela Direção Geral do Território (DGT), assim como a
interpretação de fotografia aérea e os respetivos acertos com base nos levantamentos efetuados em
campo.
Numa primeira fase foi utilizada a classificação do COS 2018 para a área de estudo que é constituída pela
área do parque eólico e corredores da linha elétrica. Numa segunda fase foram retificadas áreas com base
nos ortofotomapas de Google Earth e Bing Maps, e por fim a pré cartografia foi confirmada através de
trabalho de campo.
As categorias de usos do solo consideradas correspondem à classificação de Nível IV do COS 2018
(Direção-Geral do Território, 2019) e são descritas no Quadro 4-43.
Quadro 4-43- Categorias do uso do solo consideradas.

Categorias Nível I

Categorias Nível IV
Tecido edificado descontínuo
Tecido edificado descontínuo
esparso

Territórios artificializados

Descrição
Áreas de tecido edificado nas quais a superfície
impermeabilizada ocupa uma área superior ou
igual a 50% e inferior a 80% da superfície total.
Áreas de tecido edificado nas quais a superfície
impermeabilizada ocupa uma área superior ou
igual a 30% e inferior a 50% da superfície total.

Indústria

Áreas ocupadas por produção industrial.

Instalações agrícolas

Instalações de apoio à exploração agropecuária

Infraestruturas de produção
de energia renovável

Áreas ocupadas por infraestruturas de produção
de energia através de fontes renováveis, como
parques eólicos, parques solares, instalações de
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Categorias Nível I

Categorias Nível IV

Descrição
aproveitamento da energia das marés e barragens
para produção de energia.

Infraestruturas para
captação, tratamento e
Áreas ocupadas por infraestruturas de captação e
abastecimento de águas para
abastecimento de águas para consumo.
consumo
Rodovias e espaços associados. Inclui estradas
nacionais, autoestradas, estações de serviço,
Rede viária e espaços
áreas de lavagem automática, parques de
associados
estacionamento associados a rodovias fora do
tecido edificado, áreas de manobras e serviços de
manutenção.
Rede ferroviária e espaços
associados

Instalações desportivas

Cemitérios

Vias ferroviárias, terrenos e equipamentos
associados.
Áreas ocupadas por instalações desportivas (e.g.
estádios de futebol e infraestruturas
anexas, estádios de hóquei, piscinas e campos de
ténis, pistas de ciclismo, hipódromos e pistas de
atletismo, inclusos ou não em tecido edificado).
Cemitérios.

Culturas temporárias de
sequeiro e regadio

Vinhas
Olivais
Agricultura
Pomares

Mosaicos culturais e
parcelares complexos
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Áreas ocupadas por culturas temporárias que não
utilizam qualquer tipo de rega artificial e por
culturas irrigadas de forma artificial
permanentemente ou não, utilizando com
frequência infraestruturas permanentes de rega.
Este tipo de culturas pode também recorrer a
estruturas de rega tradicionais.
Áreas plantadas com vinha não associada a
outro(s) tipo(s) de cultura(s).
Áreas ocupadas por formações de tipo pomar com
oliveira (Olea europea var. europea), não
associadas a outro(s) tipo(s) de cultura(s).
Áreas plantadas com árvores ou arbustos de fruto
não associados a outro(s) tipo(s) de
cultura(s).
Áreas de uso agrícola nas quais ocorrem mosaicos
de parcelas inferiores à unidade mínima
cartografável (UMC), correspondentes a
combinações diversificadas entre culturas
temporárias de regadio, culturas temporárias de
sequeiro, pastagens melhoradas e culturas
permanentes. Este tipo de uso está muitas vezes
situado na proximidade de aglomerados urbanos
ou rurais em resultado da produção agrícola de
frutos ou legumes para consumo próprio. Inclui
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Categorias Nível I

Florestas

Matos

Massas de água superficiais

Categorias Nível IV

Descrição

frequentemente jardins urbanos inferiores à UMC
e edifícios dispersos correspondentes a uma
impermeabilização inferior a 30%.
Inclui pequenas áreas de espaços naturais com
superfície inferior à UMC e a uma distância
inferior ou igual a 60 m entre si, inseridas numa
Agricultura com espaços
matriz de áreas agrícolas ou vice-versa, desde que
naturais e seminaturais
tanto a proporção de espaços naturais como a
proporção de áreas agrícolas seja superior a 25% e
inferior a 75%.
Agricultura protegida de espécies agrícolas e
viveiros agrícolas, florestais e de plantas
Agricultura protegida e
ornamentais. A agricultura protegida pode ser de
viveiros
plástico ou vidro, entre outros materiais, tendo de
ser acessíveis ao homem.
Florestas em que as espécies dominantes são o
Florestas de outros carvalhos
carvalho-negral (Quercus pyrenaica) e/ou
carvalho-alvarinho (Quercus robur).
Florestas em que a espécie dominante é o
Florestas de eucalipto
eucalipto (Eucalyptus spp.).
Florestas em que se verifica a maior dominância
numa espécie de outra folhosa não discriminada
Florestas de outras folhosas
nas restantes classes de folhosas (e.g. Quercus
spp., Platanus spp., etc.).
Florestas em que a espécie dominante é o de uma
Florestas de espécies
espécie florestal classificada como invasora (e.g.
invasoras
Acacia dealbata, A. melanoxylon), conforme
legislação em vigor.
Florestas em que a espécie dominante é o
Florestas de pinheiro bravo
pinheiro bravo (Pinus pinaster).
Áreas naturais de vegetação espontânea, pouco
ou muito densa, em que o coberto arbustivo (e.g.
Matos
silvas, giestas, tojos) é superior ou igual a 25%.
Inclui olivais abandonados se inferior a 45
árvores/ha.
Cursos de água naturais
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4.11.2. RESULTADOS
Tendo em consideração a metodologia acima descrita foi obtida uma cartografia dos usos do solo na área
de estudo que é apresentada no Volume 3, Desenho 005.
No Quadro 4-44 são apresentadas as áreas ocupadas por cada categoria do uso do solo por cada uma das
áreas de estudo analisadas. Verifica-se que a área de estudo do parque eólico é dominada por matos que
ocupam cerca de 65% da área. No corredor da linha elétrica comum às duas alternativas existe uma
dominância das florestas de eucalipto, que ocupam cerca de 36%. Também nas alternativas A1 e A2 a
dominância é das florestas de eucalipto, que ocupam, respetivamente, cerca de 34% e 78% da área
(Quadro 4-44).
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Quadro 4-44- Área (ha) de cada uma das categorias de uso do solo nas áreas de estudo.

Uso do solo
Agricultura com espaços naturais e seminaturais
Agricultura protegida e viveiros
Cemitérios
Culturas temporárias de sequeiro e regadio
Cursos de água naturais
Florestas de espécies invasoras
Florestas de eucalipto
Florestas de outras folhosas
Florestas de outros carvalhos
Florestas de pinheiro bravo
Indústria
Infraestruturas para captação, tratamento e
abastecimento de águas para consumo
Infraestruturas de produção de energia renovável
Instalações agrícolas
Instalações desportivas
Matos
Mosaicos culturais e parcelares complexos
Olivais
Pomares
Rede ferroviária e espaços associados
Rede viária e espaços associados
Tecido edificado descontínuo

PE
Área (ha)
0
0
0,04
4,07
3,05
1,39
76,62
6,03
1,98
13,42
0,39

%
0
0
0,01
1,22
0,91
0,42
22,94
1,81
0,59
4,02
0,12

0,03

0,01

0

0

0

0

0

0

0
0
0,16
217,09
1,66
0
0,65
0
3,95
0

0
0
0,05
64,99
0,50
0
0,20
0
1,18
0

0
0,87
0
98,20
8,87
0,32
1,55
0,84
5,16
23,49

0
0,21
0
23,79
2,15
0,08
0,37
0,20
1,25
5,69

0
0
0
20,79
0
0
1,80
0
0,74
29,90

0
0
0
8,33
0
0
0,72
0
0,29
11,98

0,38
0
0
30,81
0
0
0
0
1,94
6,35

0,11
0
0
9,05
0
0
0
0
0,57
1,86
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LE comum
Área (ha)
%
8,56
2,07
0,29
0,07
0
0
46,96
11,37
10,74
2,60
6,69
1,62
150,32
36,41
18,51
4,48
4,62
1,12
2,46
0,60
0
0

LE Alternativa 1
Área (ha)
%
9,02
3,61
0,04
0,02
0
0
50,76
20,34
9,80
3,93
1,15
0,46
84,28
33,77
6,46
2,59
0
0
4,36
1,75
0,95
0,38

LE Alternativa 2
Área (ha)
%
4,14
1,22
0
0
0
0
16,96
4,98
5,66
1,66
0
0
264,24
77,61
5,51
1,62
0
0
0
0
0
0
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Uso do solo
Tecido edificado descontínuo esparso
Vinhas
Total

PE
Área (ha)
2,27
1,22
334,02

%
0,68
0,36
100
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LE comum
Área (ha)
%
6,65
1,61
17,75
4,30
412,83
100

LE Alternativa 1
Área (ha)
%
1,92
0,77
27,65
11,08
249,59
100

LE Alternativa 2
Área (ha)
%
4,04
1,19
0,46
0,14
340,49
100
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Numa análise macro das categorias de uso do solo de Nível I, na área de estudo do parque eólico
verifica-se uma dominância de matos (65%); no corredor da linha comum a ambas as
alternativas 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 (Figura 4-76).
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Figura 4-76- Representação as categorias de uso do solo de Nível I em cada uma das áreas de estudo.

Em seguida são descritos os usos do solo identificados.
Territórios artificializados
Tecido edificado descontínuo:
O tecido edificado descontínuo está presente em todas as áreas estudadas. Este uso do solo
corresponde a pequenas povoações. São exemplos desta classe de uso do solo a povoação de
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Abragão, Paços e Miragaia no concelho de Penafiel, Talegre, Castelinho, Boi Morto e São
Salvador no concelho de Marco de Canaveses, e Portela do Gove, no concelho de Baião.
Tecido edificado descontínuo esparso:
Esta classe de uso de solo edificado está presente em todas as áreas em estudo. Esta classe de
uso do solo corresponde a casarios e apoios agrícolas dispersos na paisagem.
Indústria:
A classe de uso do solo indústria está presente apenas na área de estudo do parque eólico e
alternativa A1, concentrando-se junto de Portela do Gove e Abragão, respetivamente. Esta
classe engloba indústrias variadas, nomeadamente indústria automóvel e das confeções.
Instalações agrícolas:
Esta classe de uso do solo está presente unicamente no corredor da linha elétrica comum a
ambas as alternativas correspondendo a um edifício de apoio a uma vacaria.
Infraestruturas de produção de energia renovável:
Esta classe de uso do solo está representada apenas na alternativa A2, correspondendo a uma
pequena central solar fotovoltaica de apoio a uma indústria.
Infraestruturas para captação, tratamento e abastecimento de águas para consumo:
Esta classe de uso do solo está presente apenas na área do parque eólico, correspondendo a um
depósito de área para abastecimento.
Rede viária e espaços associados:
Esta classe de uso do solo está presente em todas as áreas estudadas e corresponde às diversas
rodovias atravessadas pela área de estudo, nomeadamente estradas nacionais (e.g. EN320,
EN108), assim como várias estradas municipais (e.g. M582).
Rede ferroviária e espaços associados:
Esta classe de uso do solo está presente unicamente no corredor da linha elétrica comum a
ambas as alternativas correspondendo à linha do Douro, entre as estações de Marco de
Canaveses e Juncal.

205
AG21012
Versão 01
nov-21
205

INFINITA ENERGIA – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.
Parque Eólico de Zapa
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Volume 1 – Relatório Síntese

Instalações desportivas:
Esta classe de uso do solo está presente unicamente na área de estudo do parque eólico,
correspondendo a um campo de futebol no lugar de Covelo.
Cemitérios:
Esta classe de uso do solo está presente unicamente na área de estudo do parque eólico,
correspondendo ao cemitério do lugar de Covelo.
Agricultura
Culturas temporárias de sequeiro e regadio:
As áreas de culturas temporárias de sequeiro e regadio estão presentes em todas as áreas
estudadas, sendo particularmente abundantes na alternativa A1. Existe uma dominância do
sequeiro, sendo que o regadio quando presente recorre apenas a estruturas de rega
tradicionais, como a rega por gravidade. As culturas mais frequentes são forrageiras e milho.
Vinhas:
A Denominação de Origem Protegida (DOP) Vinho Verde dos vinhos do Minho foi estabelecido
pelo Decreto-Lei n.º 263/99, de 14 julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 449/99, de 4 de
novembro e pelo Decreto-Lei n.º 93/2006, Portaria n.º 28/2001, de 16 de janeiro, alterada pela
Portaria n.º 291//2009, de 23 de março, Decreto-Lei n.º 212/2004, de 23 de agosto e
Regulamento (CE) 1493/99 de 17 de maio. A área geográfica do 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.
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Figura 4-77- Vinha no corredor da linha.

Olivais:
Esta é uma classe de uso do solo que se encontra representada apenas no corredor comum a
ambas as alternativas e apenas por uma pequena parcela junto a São Salvador. Trata-se de um
olival tradicional de sequeiro.
Pomares:
Esta classe de uso do solo está presente em todas as áreas estudadas com exceção da alternativa
A2. Esta é uma classe de uso do solo com pouca representatividade, correspondendo a
plantações de mirtilos e pequenos pomares de citrinos.

Figura 4-78– Plantação de mirtilos no corredor da linha.

Mosaicos culturais e parcelares complexos:
Os mosaicos culturais e parcelas complexos estão presentes na área do parque eólico e corredor
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da linha comum a ambas as alternativas. Estas parcelas correspondem essencialmente a
pequenas hortas, frequentemente ladeadas por espécies de fruteiras ou vinha, e pequenos
pomares em mosaico com pequenos lameiros ou culturas forrageiras.
Agricultura com espaços naturais e seminaturais:
Esta classe de uso do solo está presente apenas no corredor da linha elétrica. Esta corresponde
a pequenas parcelas agrícolas, essencialmente de sequeiro de espécies forrageiras, que ocorrem
em mosaico com pequenas parcelas de florestas e/ou matos.

Figura 4-79 – Exemplo de pequena área agrícola com espécies forrageiras em mosaico com matos e floresta.

Agricultura protegida e viveiros:
Esta classe de uso do solo está presente apenas no corredor da linha, a saber no corredor comum
a ambas as alternativas e na alternativa A1. Esta é uma classe de uso do solo pouco
representativa, estando representada por uma parcela de estufas junto a Abragão e outra junto
a Boi Morto.
Florestas
Florestas de outros carvalhos:
Esta classe de uso do solo está presente na área de estudo do parque eólico e corredor da linha
comum a ambas as alternativas. Esta é um classe de uso do solo pouco representada
correspondendo a algumas manchas de carvalhal dominadas por carvalho-alvarinho (Quercus
robur).
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Figura 4-80– Floresta de carvalho-alvarinho no corredor da linha elétrica.

Florestas de eucalipto:
As florestas de eucalipto dominam as áreas de estudo correspondentes à linha elétrica. Estas
florestas apresentam diversos estádios de maturidade, estando o seu sob coberto
frequentemente gerido no que diz respeito à presença de matos e por isso ocupado por matos
rasteiros ou tojais.

Figura 4-81- Floresta de eucalipto no corredor da linha.

Florestas de outras folhosas:
Esta classe de floresta está presente em todas as áreas estudadas, correspondendo a manchas
de floresta onde não existe uma clara dominância no estrato arbóreo, estando presente
eucalipto, carvalhos e pontualmente plátanos.
Florestas de espécies invasoras:
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Esta classe está presente em todas as áreas estudadas, embora sendo pouco representativa,
com exceção da alternativa A2 e engloba áreas ocupadas pelas espécies exóticas invasoras,
austrália (Acacia melonoxylon) e mimosa (A. dealbata).

Figura 4-82- Floresta dominada por mimosa no corredor da linha.

Florestas de pinheiro bravo:
Esta classe de uso do solo está presente em todas as áreas estudadas com exceção da alternativa
A2. A maioria das parcelas de pinhal bravo estão geridas apresentando por isso pouco sob
coberto. Estão presentes tanto parcelas dominadas por indivíduos adultos como por juvenis. No
geral, verifica-se uma diminuição da área de pinhal bravo na região, sendo este tendencialmente
substituído por eucalipto.

Figura 4-83- Área de pinhal no corredor da linha.
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Matos
As áreas de matos estão presentes em todas as áreas estudadas, sendo dominantes na área do
parque eólico. Estas áreas são dominadas por giesta-negral (Cytisus striatus), estando também
presentes tojos (Ulex europaeus subsp. latebracteatus) e os fetos-ordinários. Os matos são
frequentemente densos. Estes matos tendem a substituir áreas agrícolas abandonadas, assim
como áreas em recuperação após o fogo, sendo nesses caso mais frequente e presença de fetos.

Figura 4-84- Matos na área de estudo do parque eólico.

Massas de água superficiais
Cursos de água naturais:
O principal curso de água atravessado pelo corredor da linha é o rio Tâmega, são ainda
atravessadas 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.
Os cursos de água atravessados são frequentemente ladeados por borrazeira-preta (Salix
atrocinerea), choupo (Populus alba), silvas (Rubus ulmifolius), fetos-ordinário (Pteridium
aquilinum), e, pontualmente, lodão (Celtis australis) e amieiros (Alnus glutinosa).
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Figura 4-85- Rio Tâmega junto ao corredor da linha.

4.11.3. SÍNTESE DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
A área de estudo do parque eólico é dominada matos, enquanto que os corredores da linha
elétrica é dominado por florestas de eucalipto. Destaca-se o atravessamento pela área de
estudo de áreas de vinha que correspondem a DOP Vinho Verde.

4.12. ORDENAMENTO E CONDICIONANTES
4.12.1. METODOLOGIA
Ao nível do ordenamento do território pretende-se efetuar 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.
Tendo em consideração que o ordenamento do território é um processo dinâmico e que existem
atualmente diversos instrumentos de ordenamento em processo de revisão, serão também
avaliadas as alterações que se encontram a ser preconizadas e as eventuais interferências que
a execução do projeto poderá ter na sua futura concretização.
A análise dos regimes específicos de ocupação do solo e a sua respetiva programação será
efetuada fundamentalmente com base nos instrumentos de planeamento de âmbito municipal
que se encontram atualmente em vigor, em cada um dos concelhos intersetados pelo projeto
em estudo.
Para o efeito, procede-se à análise dos instrumentos em vigor no âmbito do Sistema de Gestão
Territorial instituído pela Lei nº 31/2014, de 30 de maio (Lei de Bases Gerais da Política Pública
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de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo - LBPSOTU) e desenvolvido pelo
Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, alterado pelo DL n.º 25/2021 de 29 de março (Regime
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial - RJIGT). Este sistema é estruturado num sistema
hierárquico ou em cascata, por diferentes Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) de âmbito
nacional, regional, intermunicipal e municipal.
Quanto às condicionantes ao uso do solo, as servidões e restrições de utilidade pública
constituem limitações ou impedimentos a qualquer forma específica de utilização do solo em si,
tornando-se por isso fundamental a perceção e análise destas áreas para a determinação dos
limites de utilização.
A análise da estrutura territorial existente consiste na análise da área de estudo considerada, na
qual foi definido um corredor de 400 m para a linha elétrica, subdividindo-se num corredor
comum de análise designado como A e dois corredores alternativos designados por A1, solução
a sul, e A2, solução a norte), um buffer de raio 400 m em redor dos aerogeradores e 100 m em
redor dos acessos ao Parque Eólico, subestação, estaleiro e LMT de 30 kV que fará a ligação
entre os aerogeradores.
A análise efetuada teve essencialmente por base as seguintes fontes de informação:
•

Direção Geral do Território (DGT): consulta do Sistema Nacional de Informação do
Território (SNIT) e do Sistema Nacional de Informação Geográfica (SNIG), ambos para
obtenção de informação (cartográfica e documental) relativa aos Instrumento de
Gestão Territorial (IGT) em vigor;

•

Pesquisa documental relativa às diferentes condicionantes, servidões administrativas e
restrições de utilidade pública identificadas na área de estudo;

•

Consulta das diversas entidades intervenientes, com particular destaque para as
autarquias dos concelhos abrangidos pela área de estudo, sobretudo pela validação
das Cartas de Ordenamento e de Condicionantes dos correspondentes Planos
Diretores Municipais (PDM);

•

Levantamento de campo para verificação das situações identificadas.

Para apoiar a elaboração deste capítulo foram produzidas peças desenhadas que se encontram
em volume próprio (Volume 3) e referenciadas ao longo do texto.
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4.12.2. ENQUADRAMENTO DA ÁREA DE ESTUDO
Segundo a nomenclatura territorial para fins estatísticos do país, a área em questão integra a
NUT II - Região Norte e a NUT III - Tâmega e Sousa. No quadro e figura seguintes resume-se a
informação relativa ao enquadramento do projeto e apresentam-se as respetivas freguesias
abrangidas pelo mesmo.
Quadro 4-45 – Enquadramento administrativo do projeto
NUTS

Distrito

Concelho

Baião

NUTS III:
Tâmega e
Sousa

Porto
Marco de
Canaveses

Penafiel

Freguesias

Área de estudo

Grilo
União das freguesias de Baião (Santa
Leocádia) e Mesquinhata
Gove
União das freguesias de Ancede e
Ribadouro

Parque Eólico de Zapa

Soalhães

Linhe Elétrica e Parque
Eólico

Avessadas e Rosém
Marco
Paredes de Viadores e Manhuncelos
Vila Boa de Quires e Maureles
Luzim e Vila Cova
Abragão
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Figura 4-86– Enquadramento da área de estudo.

No desenho n.º 01 (Volume 3) apresenta-se o enquadramento administrativo do projeto à escala
1:25000.

4.12.3. ORDENAMENTO
De acordo com a Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território
e de Urbanismo (LBPSOTU – Lei n.º 31/2014, de 30 de maio), e o Regime Jurídico dos
Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT - Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, alterado
pelo Decreto-Lei n.º 25/2021, de 29 de março), o Sistema de Gestão Territorial organiza-se num
quadro de interação coordenada em quatro âmbitos: nacional, regional, intermunicipal e
municipal, em função da natureza e da incidência territorial (art.º 38.º da LBPSOTU e art.º 2.º
do RJIGT). Este último artigo mencionado do RJIGT detalha ao pormenor os instrumentos
relevantes para cada âmbito e serve de base para a construção do quadro seguinte, que reúne
pormenorizadamente todos os IGT principais da área de estudo e seus respetivos diplomas.
Quadro 4-46 – Instrumentos de Gestão Territorial em vigor na área de estudo (Fonte: DGT/SNIT)
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Âmbito/Tipo

IGT

Diploma Legal

Nacional

Programa Nacional da Política de
Ordenamento do Território
(PNPOT)
Plano de Gestão da
Região Hidrográfica
(PGRH)

Douro (RH3)

Programa Regional
de Ordenamento
Florestal (PROF)

Entre Douro
e Minho
(PROF EDM)

•

Lei nº 99/2019, de 5 de setembro
(revisão).

•

Declaração de Retificação n.º 22B/2016, de 18 de novembro (1ª
retificação);
Resolução de Conselho de Ministros
n.º 52/2016, de 20 de setembro (1ª
publicação).
Declaração de Retificação n.º
14/2019, de 12 de abril (1ª
retificação);
Portaria n.º 58/2019, de 11 de
fevereiro (Revisão).
Em elaboração determinada pela
Resolução do Conselho de Ministros
n.º 29/2006

•

Nacional/Setorial
•

•
•

PROT-Norte
Regional

Plano Regional de
Ordenamento do
Território (PROT)

Zona
Envolvente
do Douro
(PROZED)

•

Decreto Regulamentar n.º 60/91, de
21 de novembro (1ª publicação).

•

Aviso nº 18175/2021, 27 de
setembro (3ª alteração por
adaptação);
Aviso n.º 11351/2017, de 28 de
setembro (2ª alteração)
Aviso n.º 6590/2017, de 9 de junho
(1ª alteração por adaptação);
Aviso n.º 11221/2015, de 2 de
outubro (revisão).
Aviso n.º 15111/2021, 13 de agosto
(2ª alteração por adaptação);
Aviso n.º 2496/2017, de 10 de
março (1ª alteração por adaptação);
Aviso n.º 9906/2015, de 31 de
agosto (Revisão).
Aviso n.º16534/2021, 31 de agosto
(7ª alteração);
Aviso n.º 13106-A/2021, de 12 de
julho (6ª alteração);
Aviso n.º 807/2019, de 16 de janeiro
(5ª alteração);
Aviso n.º 11848/2018, de 21 de
agosto (4ª alteração);
Aviso n.º 10917/2018, de 9 de
agosto (3ª alteração);

•
Baião
•
•
•

Municipal

Plano Diretor
Municipal (PDM)

Marco de
Canaveses

•
•
•
•

Penafiel

•
•
•
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Âmbito/Tipo

IGT

Diploma Legal
•
•
•
•

Aviso n.º 8335/2015, de 30 de junho
(2ª alteração);
Aviso n.º 4532/2015, de 27 de abril
(1ª correção material);
Aviso n.º 4364/2013, de 27 de
março (1ª alteração);
Resolução de Conselho de Ministros
n.º 163/2007, de 12 de outubro
(Revisão).

Nos pontos seguintes descrevem-se as orientações estratégicas e as opções concretas em
matéria de planeamento e organização do território que resultam dos IGT identificados no
quadro anterior.

4.12.4. INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO DE ÂMBITO NACIONAL
Os IGT de âmbito nacional, de acordo com o art.º 40.º da LBPSOTU, são instrumentos
estratégicos de desenvolvimento territorial, definidores de grandes orientações e diretrizes
sobre a forma de ocupação do território. Segundo o art.º 2.º do RJIGT, o âmbito nacional é
concretizado através dos seguintes instrumentos:
•

O programa nacional da política de ordenamento do território (PNPOT);

•

Os programas setoriais;

•

Os programas especiais.

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território
O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) é um instrumento que
“define objetivos e opções estratégicas de desenvolvimento territorial e estabelece o modelo de
organização do território nacional”. Aprovado pela Lei nº 99/2019, de 5 de setembro que revoga
a Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro, outrora criado pela Lei de Bases da Política de
Ordenamento do Território e de Urbanismo de 1998.
O PNPOT estrutura-se em três documentos: O Diagnóstico, a Estratégia e o Modelo Territorial e
por último a Agenda para o Território (Programa de Ação).
Em termos de estratégia de ordenamento do território, concebida para 2030 mas com visão
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prospetiva para 2050, identifica-se a energia como um dos fatores críticos para a mitigação e
adaptação às alterações climáticas. Para tal é necessário a mudança no paradigma energético
sendo essencial uma maior aposta em fontes de energia renovável, como a eólica e a solar.
Nesse seguimento, tendo em consideração a crescente procura por novas tecnologias, a
otimização das redes de infraestruturas ambientais e de energia é fundamental no processo da
mudança energética ambicionada, permitindo também a descentralização da produção e a
centralização dos fluxos de energia.
Quanto ao terceiro documento, Agenda para o Território, constitui o programa de Ação 2030,
que pretende dar resposta às opções estratégicas inerentes aos desafios territoriais. São
enunciados 10 compromissos para o território que traduzem as ideias de política pública para a
valorização do território e para o reforço e consideração das abordagens territoriais. Destaca-se
o seguinte compromisso pela ligação ao projeto, com especial atenção para a alínea a):
“4 Descarbonizar acelerando a transição energética e material:
a) Incentivar a produção e consumo de energia a partir de fontes renováveis,
destacando-se a energia solar, aumentando a eletrificação do País e encerrando a
produção de energia a partir do carvão;
b) Desenvolver uma economia de baixo carbono assente em sistemas de transporte de
baixo carbono e na eficiência energética;
c) Promover a transição para uma economia circular, dando especial atenção às Agendas
Regionais de Economia Circular e às Agendas Urbanas;”.

Os desafios territoriais enunciados no PNPOT são interligados de forma abrangente com os 17
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU. Um dos objetivos
constantes no documento, o Objetivo 13 que aborda a ação climática, refere a urgência da
adoção e implementação de medidas para combater as alterações climáticas e os seus impactos,
pois são uma realidade cada vez mais notória, que afetam não só o presente como o futuro,
refletindo-se das mais variadas formas. São discriminadas metas para dar resposta ao problema
global, como a integração de medidas relacionadas com alterações climáticas nas políticas,
estratégias e planeamentos nacionais. A preocupação com esta matéria surge ainda antes com
o acordo mundial juridicamente vinculativo, o Acordo de Paris de 2015.
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Com o Acordo de Paris, Portugal compromete-se a assegurar a neutralidade das suas emissões
até ao final da primeira metade de 2050, através da adoção de medidas abrangentes no domínio
das alterações climáticas.
Portugal propõe o Plano Nacional Energia e Clima 2021-2030 (PNEC 2030 - aprovado pela
Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2020, de 10 de julho) e o Roteiro para a Neutralidade
Carbónica 2050 (RNC 2050) para dar resposta ao problema das alterações climáticas. O primeiro
constitui o principal instrumento de política energética e climática para a década que se avizinha,
onde o PNPOT assume uma posição nas políticas transversais de enquadramento. O Roteiro
articulado com o PNEC permite uma visão estratégica que assenta na descarbonização da
economia e na transição energética como meio para a obtenção da neutralidade carbónica em
2050. A energia surge como o setor que dará maior contributo para a redução de emissões de
GEE, assumindo destaque na transição para uma sociedade descarbonizada.

Programas Setoriais
Nos termos do art.º 40.º da LBPSOTU e do art.º 39.º do RJIGT, os programas setoriais são
instrumentos programáticos ou de concretização das diversas políticas públicas com incidência
na organização do território, nomeadamente, nos domínios da defesa, segurança pública,
prevenção e minimização de riscos, ambiente, recursos hídricos, conservação da natureza e da
biodiversidade, transportes, infraestruturas, comunicações, energia e recursos geológicos,
cultura, saúde, habitação, turismo, agricultura, florestas, comércio ou indústria.
Conforme identificado no quadro que resume os diplomas consultados no âmbito dos IGT, os
principais programas sectoriais com incidência na área de estudo são:
•

Plano de Gestão Hidrográfica do Douro (RH3);

•

Programa Regional de Ordenamento Florestal Entre Douro e Minho (PROF EDM).

De ressalvar que na análise dos programas setoriais aquando do levantamento das grandes
condicionantes, foi analisado o Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC - Decreto-Lei n.º
142/2008, de 24 de julho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de
outubro) constituído pelo RNAP (Rede Nacional de Áreas Protegidas), a Rede Natura 2000 (inclui
Zona de Proteção Especial e Zona Especial de Conservação), Sítios Ramsar e Reservas da
Biosfera. A área de estudo não se sobrepõe com nenhuma destas áreas, localizando-se a mais
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próxima, a ZEC Montemuro (PTCON0025), a cerca de 3km sul da área do Parque Eólico de Zapa.

Planos de Gestão de Rede Hidrográfica do Douro (RH3)
O Plano Nacional de Água (PNA) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 76/2016 de 9 de novembro, cujos
objetivos encontram-se definidos no artigo 28.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, alterada
e republicada pelo Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 de junho, vulgarmente designada Lei da
Água (LA), constitui um instrumento de política setorial de âmbito nacional e estratégico, que
pretende definir as grandes opções estratégicas da política nacional da água na decorrência da
Lei da Água, a aplicar pelos PGRH para o período 2016-2021 (2º ciclo de planeamento) e
programas de medidas que lhes estão associados.
Ainda no que concerne à LA, esta determina que o PNA deve ser articulado em conjunto com o
PNPOT, e está enquadrado no RJIGT (revogado e aprovada a revisão pelo Decreto-Lei n.º
80/2015, de 14 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 25/2021, de 29 de março) que estabelece
um novo enquadramento para todos os tipos de planos de ordenamento. No PNPOT consta
diversas medidas que são relevantes pela sua articulação com o PNA. O Relatório n.º 1 destaca:
1.5. «Executar a política de gestão integrada da água».
Os Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) constituem instrumentos de ordenamento
e planeamento dos recursos hídricos e visam a gestão, a proteção e a valorização ambiental,
social e económica das águas, ao nível das bacias hidrográficas integradas numa determinada
região hidrográfica. O primeiro ciclo de planeamento refere-se ao período entre 2009-2015,
posteriormente a Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro
(entretanto retificada e aprovada pela Declaração de Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de
novembro) aprovou os PGRH de Portugal Continental para o período 2016-2021. Sendo estes
elaborados, revistos e atualizados de 6 em 6 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. Este integra a bacia hidrográfica do rio Douro e um conjunto de bacias
hidrográficas da faixa costeira, incluindo ainda as respetivas águas subterrâneas e águas
costeiras adjacentes. A RH é uma região internacional, cuja área total em território nacional é
19 218 km2.
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Dado 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.
Contudo, foi identificado no corredor de estudo da linha elétrica, a existência de uma albufeira
de águas públicas, a Albufeira do Torrão e que será analisada nos Programas Especiais, apesar
de não ter Plano de Ordenamento específico.

Foram consultados também os Planos de Gestão dos Riscos de Inundação (PGRI), cuja finalidade
assenta na redução “do risco nas áreas de possível inundação, através da implementação de
medidas que minimizem as consequências prejudicais para a saúde humana, as atividades
económicas, o património cultural e o meio ambiente” segundo informação disponibilizada no
site da APA.
A elaboração destes planos encontra-se definida na Diretiva da Avaliação e Gestão dos Riscos
de Inundações (DAGRI), Diretiva n.º 2007/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23
de outubro de 2007. Posteriormente no Decreto-Lei n.º 115/2010, de 22 de outubro é aprovado
o quadro para a avaliação e gestão dos riscos de inundações, com o objetivo de reduzir as suas
consequências prejudiciais, transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º
2007/60/CE. Tal como sucede com os PGRH também os PGRI são elaborados para ciclos de seis
anos e prevê-se a articulação entre ambos.
Na fase em que decorre o presente estudo, o PGRI em vigor corresponde ao 1º ciclo de
planeamento para o período compreendido entre 2016 e 2021, sendo que a área em estudo não
apresenta áreas inundáveis nem riscos de inundações para a RH3 abrangida.
No ano de 2018 foram revistas as Áreas de Risco Potencial Significativo de Inundação (ARPSI)
para as diferentes regiões hidrográficas, tendo-se refletido nas referidas áreas cartografadas
para o 2º ciclo de Planeamento para o período compreendido entre 2022 e 2027. Estas áreas
consistem na identificação dos locais onde os impactes das inundações foram significativos
mediante os critérios estabelecidos pela Comissão gestora prevista no DL mencionado. Desta
identificação resultaram 63 ARPSI, das quais se verificou que uma (Amarante - PTRH3Tamega01)
é intersetada pelos corredores de estudo da linha elétrica, A1 e A2. Após a identificação destas
áreas, a 2ª fase rege-se pela revisão e elaboração da Cartografia, que servirá de base “para
definição de um programa de medidas, nos Planos de Gestão dos Riscos de Inundações do 2º
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ciclo, que irão contribuir para a minimização das consequências das inundações nas 63 ARPSI”.
A fase de participação publica ocorreu entre 11 de novembro e 12 de dezembro do ano transato.

Figura 4-87 – ARPSI - Amarante identificada no 2º ciclo de planeamento dos PGRI (área de estudo destacada a
vermelho).

Apesar de estar a decorrer o 1º ciclo de planeamento, as informações constantes no 2º ciclo são
tidas em conta na elaboração do projeto. Acresce o facto desta ARPSI ser coincidente com a
Albufeira do Torrão sujeita a Plano de Ordenamento de Águas Públicas, que lhe confere estatuto
e proteção legal nestas zonas conforme análise nos Programas Especiais, pelo que são acionadas
medidas preventivas.

Programa Regional de Ordenamento Florestal Entre Douro e Minho (PROF EDM)
Encontra-se previsto na Lei de Bases da Política Florestal (LBPF) (Lei n.º 33/96, de 17 de agosto)
a definição das bases da política florestal nacional, “fundamental ao desenvolvimento e
fortalecimento das instituições e programas para a gestão, conservação e desenvolvimento
sustentável das florestas e sistemas naturais associados”, visando “a satisfação das
necessidades da comunidade, num quadro de ordenamento do território.”
No que diz respeito ao Ordenamento e Gestão Florestal, são apresentados os Planos Regionais
de Ordenamento Florestal (PROF), que são instrumentos setoriais de gestão territorial, com
competências para a definição das formas de ocupação e utilização do espaço florestal a nível
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regional, de modo a promover e garantir a produção sustentada do conjunto de bens e serviços
a eles associados, em estreita relação com a Estratégia Nacional para as Florestas.
O regime jurídico dos programas e planos de ordenamento, de gestão e de intervenção de
âmbito florestal é aprovado pelo Decreto-Lei n.º 16/2009, de 14 de janeiro, com sucessivas
alterações até à sua redação atual, dada pelo Decreto-Lei n.º 11/2019, de 21 de janeiro. Neste
é definido um conjunto de instrumentos de política setorial e de gestão territorial enquadrados
com a LBPF, nomeadamente os PROF.
A área em estudo, como consta no quadro resumo, é abrangida na sua totalidade pelo PROF
Entre Douro e Minho (PROF EDM), aprovado pela Portaria n.º 58/2019, de 11 de fevereiro e
retificado na Declaração de Retificação n.º 14/2019, de 12 de abril. Este Plano corresponde aos
anteriores PROF do Alto Minho, do Baixo Minho, da Área Metropolitana do Porto e Entre Douro
e Vouga e do Tâmega. A sua revisão teve em conta a necessidade de reforçar a articulação com
a Estratégia Nacional para as Florestas e a Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e
Biodiversidade, de modo a aprofundar as questões da adaptação às alterações climáticas e a
valorização em termos ambientais dos espaços florestais. O PROF em causa, prossegue os
seguintes objetivos estratégicos:
“a) Minimização dos riscos de incêndios e agentes bióticos;
b) Especialização do território;
c) Melhoria da gestão florestal e da produtividade dos povoamentos;
d) Internacionalização e aumento do valor dos produtos;
e) Melhoria geral da eficiência e competitividade do setor;
f) Racionalização e simplificação dos instrumentos de política”.

A figura que se segue apresenta o enquadramento da área de estudo num extrato da
correspondente Carta Síntese, que “contém a representação gráfica das sub-regiões
homogéneas, das áreas florestais sensíveis, das áreas classificadas, das áreas públicas e
comunitárias, das matas modelo, das áreas submetidas ao regime florestal e corredores
ecológicos” (art.º 6.º).
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Figura 4-88- Enquadramento da área de estudo na Carta Síntese do PROF-EDM (Fonte: ICNF, 2018).

Na região do PROF EDM foram delimitadas 27 sub-regiões homogéneas (SRH), enquanto
unidades territoriais com um elevado grau de homogeneidade relativamente ao perfil
dominante de funções dos espaços florestais e às suas características, possibilitando a definição
territorial de objetivos de utilização, resultante da otimização da combinação de três funções
principais: produção, proteção e de silvopastorícia, caça e pesca nas águas interiores (art.º 3.º).
A área de estudo abrange a SRH Tâmega e Sousa, como consta na figura anterior. No quadro são
identificadas as principais funções dos espaços florestais para a SRH.

Quadro 4-47 – Funções dos espaços florestais para a SRH na área em estudo (Fonte: Portaria n.º 58/2019, de 11 de
fevereiro).
SRH

Funções

Tâmega e Sousa

pd, pt e sc/p

Legenda: Conservação de habitats, de espécies da fauna e da flora e de geomonumentos (c); Produção (pd); Proteção (pt);
Silvopastorícia, caça e pesca nas águas interiores (sp/c);
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Na Figura 4-88 é possível observar que a área de estudo interseta áreas florestais sensíveis,
principalmente em situações pontuais ao longo do corredor da linha elétrica e no aerogerador
ZA01. As áreas florestais sensíveis são áreas que, do ponto de vista do risco de incêndio, da
exposição a pragas e doenças, da sensibilidade à erosão, e da importância ecológica, social e
cultural, são mais vulneráveis em termos silvícolas e, nesse sentido, carecem de normas e
medidas especiais de planeamento e intervenção, que diferem consoante o tipo de
vulnerabilidade considerada. Devem por isso servir como base de orientação sobretudo para o
estabelecimento da faixa de proteção da linha elétrica e para a concretização do plano de
manutenção, numa perspetiva de conjugar o transporte de energia, a Defesa da Floresta Contra
Incêndios, a promoção da biodiversidade e a maximização dos serviços prestados pelos
ecossistemas.
Neste âmbito, há a considerar o Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 junho (na sua redação atual),
o qual estabelece as medidas e ações a desenvolver ao nível do Sistema Nacional de Defesa da
Floresta contra Incêndios (SNDFCI), designadamente as redes secundárias e terciárias de faixas
de gestão de combustível que se desenvolvem, entre outras, sobre as linhas de transporte e
distribuição de energia elétrica. Para efeitos de utilização destas, ao nível municipal, é necessário
a aprovação do Planeamento Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI).

Na Figura 4-88 também é possível observar que a área de estudo interseta um corredor
ecológico associado ao vale do rio Tâmega. Segundo o art.º 3.º da Portaria n.º 58/2019, de 11
de fevereiro, estes são definidos como “faixas que visam promover ou salvaguardar a conexão
entre áreas florestais dispersas ou as diferentes áreas de importância ecológica, favorecendo o
intercâmbio genético essencial para a manutenção da biodiversidade, com uma adequada
integração e desenvolvimento das atividades humanas, constituindo ao nível da escala dos PROF
uma orientação macro e tendencial para a região no médio/longo prazo”.
Além do mais, segundo o documento estratégico do PROF EDM, os corredores coincidem com
linhas de água, o que para além das servidões e restrições legais aplicáveis, são ainda aplicadas
as seguintes normas:
“a). Linhas de água torrenciais ou temporárias 225
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a.1). Áreas que distam até 5 m das margens da linha de água torrencial ou
temporárias:
- Aplicam-se apenas as normas respeitantes às funções de proteção e
conservação;
- As ações de (re)arborização apenas com recurso a espécies
autóctones;
- Não são permitidas operações de mobilização do solo mecânicas e que
alterem o perfil da margem.
a.2). Áreas que distam mais de 5 m a partir da margem da linha de água
torrencial ou temporária:
- Assume o estipulado para a SRH respetiva.
b). Linhas de água permanentes
b.1). Áreas que distam até 10 m das margens da linha de água permanente:
- Aplicam-se apenas as normas respeitantes às funções de proteção e
conservação;
- As ações de (re) arborizações apenas com recurso a espécies
autóctones;
- Não são permitidas operações de mobilização do solo mecânicas e que
alterem o perfil da margem.
b.2). Áreas que distam entre os 10 e os 500 m a partir da margem da linha de
água permanente:
- Assume o estipulado para a SRH respetiva;
- Nas ações de arborização ou rearborização deve ser garantida a
instalação ou manutenção de espécies autóctones numa área mínima
de 20%, relativamente à área da unidade de gestão a intervencionar.
b.3). Áreas que distam mais de 500 m a partir da margem da linha de água
permanente:
- Assume o estipulado para a SRH respetiva;
- Quando comprovadamente estejam em presença no local, devem ser
preservados os habitats da lista de SIC da RN2000.
c). Todos os corredores ecológicos
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- Não permitir a realização de cortes rasos em áreas contínuas ou contiguas
superiores a 25ha.”
Tal como as áreas florestais sensíveis se encontram sujeitas a normas e medidas especiais de
planeamento e intervenção, também os corredores ecológicos se encontram sujeitos, servindo
da mesma forma sob base de orientação. Além do mais, devem ser objeto de tratamento
específico no âmbito dos planos de gestão florestal, contribuindo desta forma para a definição
da estrutura ecológica municipal e intermunicipal e garantir a compatibilização com as redes
regionais de defesa da floresta contra os incêndios, de caráter prioritário.

Um dos meios de concretização das orientações e dos objetivos específicos dos PROF são as
denominadas Zonas de Intervenção Florestal (ZIF), criadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º
127/2005 de 5 de agosto, na sua redação atual. As ZIF são áreas contínuas e delimitadas,
constituídas maioritariamente por espaços florestais, administradas por uma única entidade,
submetidas a um plano de gestão florestal (PGF) e a um plano específico de intervenção
florestal.
Os PGF são um instrumento de administração de espaços florestais que, de acordo com as
orientações definidas no PROF, determina, no espaço e no tempo, as intervenções de natureza
cultural e de exploração dos recursos, visando a produção sustentada dos bens e serviços por
eles proporcionados e tendo em conta as atividades e os usos dos espaços envolventes, estando
definido no art.º 5.º da Lei de Bases da Política Florestal e é de elaboração obrigatória segundo
a própria definição das ZIF.
De acordo com a informação disponível no portal do ICNF, o corredor de estudo A intersecta 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. Contudo, a entidade gestora
foi contactada e disponibilizou o PGF da ZIF de Montedeiras (adequado ao anterior PROF, o PROF
Tâmega).
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Figura 4-89 – Zona de Intervenção Florestal intersetada pela área de estudo (Fonte: ICNF).

Apesar da entidade gestora ter facultado o PGF, o mesmo encontra-se elaborado à luz do
anterior PROF-Tâmega, não estando adequado às orientações do PROF em vigor. Neste sentido,
a articulação do projeto colocar-se-á no mesmo plano do referido para as áreas florestais
sensíveis e para os corredores ecológicos, servindo como base de orientação, que se encontram
identificados na Carta Síntese do PROF-EDM. O PGF refere também outros instrumentos de
planeamento florestal além do PROF, como o PDM e o PMDFCI de Marco de Canaveses, bem
como outros regimes legais específicos, isto é, as servidões e restrições de utilidade pública que
intersectam também a ZIF, nomeadamente o regime jurídico da REN, as servidões associadas às
linhas elétricas de muito alta tensão e a rede rodoviária.

Ainda no que concerne a área de estudo, existem espécies florestais que carecem de especial
atenção por serem designadas de espécies protegidas através de legislação específica, que
segundo o art.º 8.º da Portaria n.º 58/2019, “O PROF de Entre Douro e Minho assume como
objetivo e promove como prioridade a defesa e a proteção de espécies florestais que, pelo seu
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elevado valor económico, patrimonial e cultural, pela sua relação com a história e cultura da
região, pela raridade que representam, bem como pela sua função de suporte de habitat,
carecem de especial proteção, designadamente:
a) Espécies protegidas por legislação específica:
i) Sobreiro (Quercus suber); (…)
b) Exemplares espontâneos de espécies florestais que devem ser objeto de medidas de
proteção específica:
i) Carvalho-negral (Quercus pyrenaica);
ii) Carvalho-roble (Quercus robur);”

Programas Especiais
Os programas especiais, nos termos do art.º 40.º da LBPSOTU e do art.º 42.º do RJIGT, são
elaborados pela administração central e visam a prossecução de objetivos considerados
indispensáveis à tutela de interesses públicos e de recursos de relevância nacional com
repercussão territorial, estabelecendo, exclusivamente, regimes de salvaguarda de recursos e
valores naturais, através de medidas que estabeleçam ações permitidas, condicionadas ou
interditas em função dos objetivos de cada programa, prevalecendo sobre os planos territoriais
de âmbito intermunicipal e municipal.
Nos termos do art.º 78º da LBPSOTU, “o conteúdo dos planos especiais de ordenamento do
território em vigor deve ser transposto, nos termos da lei, para o plano diretor intermunicipal ou
municipal e outros planos intermunicipais ou municipais aplicáveis à área abrangida pelos planos
especiais”.
Os programas especiais têm por objeto a orla costeira, as áreas protegidas, as albufeiras de
águas públicas, os estuários e os parques arqueológicos. No caso da área de estudo, apenas
foram identificados programas especiais relacionados com albufeiras de águas públicas.

Plano de Ordenamento de Albufeiras de Águas Públicas
O Decreto-Lei n.º 107/2009 de 15 de maio estabelece o regime jurídico de proteção das
albufeiras de águas públicas de serviço público e das lagoas ou lagos de águas públicas
(revogando o Decreto-Lei n.º 502/71, de 18 de novembro, e o Decreto Regulamentar n.º 2/88,
de 20 de janeiro). Aplica-se por isso aos recursos hídricos associados às albufeiras, lagoas ou
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lagos de águas públicas, bem como do respetivo território envolvente, numa faixa que
corresponde à zona terrestre de proteção.
A zona terrestre de proteção tem uma largura de 500 m, como regra geral, com a possibilidade
de ser ajustada para uma largura máxima de 1000 m para os casos em que seja elaborado um
plano especial de ordenamento do território (art.º 12.º), além do mais, a zona terrestre de
proteção abrange ainda “uma faixa de 500 m a jusante da barragem, contados desde a linha
limite do coroamento da referida infraestrutura, que inclui a zona de respeito da barragem e dos
órgãos de segurança e de utilização da albufeira”, definida com o objetivo de salvaguardar a
integridade da barragem e dos órgãos de segurança e de utilização da albufeira, bem como
garantir a segurança de pessoas e bens, “cuja largura pode ser ajustada no âmbito de plano
especial de ordenamento do território” e sinalizada pela entidade que explora a barragem. Não
obstante, estabelece-se dentro da zona de proteção, uma zona reservada de largura 100 m (art.º
13.º).

Os Planos de Ordenamento de Albufeiras de Águas Públicas (POAAP) identificam os recursos
hídricos a proteger e a respetiva zona terrestre de proteção, para que posteriormente sejam
sujeitas a medidas adequadas de proteção e valorização, através de regimes de salvaguarda,
proteção e gestão compatíveis com a sua utilização sustentável, estabelecendo usos
preferenciais, condicionados e interditos do plano de água e da zona terrestre de proteção, em
articulação com outros instrumentos de gestão territorial em vigor. Estes planos compreendem
(art.º 11 n.º 2): a delimitação da albufeira, lagoa ou lago de águas públicas e respetiva zona
terrestre de proteção, incluindo também os limites da zona reservada, assim como os limites da
zona de proteção da barragem e respetivos órgãos de segurança e utilização; os valores naturais,
culturais e paisagísticos a preservar; os usos principais da albufeira e as atividades secundárias
compatíveis com os mesmos, bem como as suas intensidades e localização preferencial; os usos
condicionados e interditos; os níveis de proteção adequados para a salvaguarda da albufeira,
lagoa ou lago de águas públicas e da zona terrestre de proteção associada; e o nível de máxima
cheia.
Na área de estudo foi identificado a Albufeira de Águas Públicas do Torrão, onde pela Portaria
n.º 522/2009 de 15 de maio, que determina a reclassificação das albufeiras de águas públicas
de serviço público e “tem como objetivo principal a proteção e valorização dos recursos hídricos
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associados às albufeiras, lagoas e lagos de águas públicas, bem como do território envolvente,
numa faixa que corresponde à zona terrestre de proteção”, reclassifica a Albufeira do Torrão
para regime protegida.

Figura 4-90 - Albufeira de Águas Públicas do Torrão intersectada pelos corredores de estudo A1 e A2.

Segundo o Decreto-Lei n.º 107/2009 de 15 de maio, o art.º 7.º faz referência a “Albufeiras de
utilização protegida: aquelas que se destinam a abastecimento público ou se prevê venham a
ser utilizadas para esse fim e aquelas onde a conservação dos valores naturais determina a sua
sujeição a um regime de proteção mais elevado, designadamente as que se encontram inseridas
em áreas classificadas, tal como definidas na Lei da Água.” Contudo, a Albufeira do Torrão
apesar do designado regime de proteção mais elevado, não possui Plano de Ordenamento de
Albufeira especifico; assim 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, que define um conjunto de atividades
interditas e condicionadas, nas albufeiras e respetivas zona reservada e zona terrestre de
proteção, que foram identificadas como aquelas que mais contribuem para a degradação dos
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recursos hídricos”, identificado anteriormente.
De acordo com o referido diploma identificam-se diversas atividades interditas e condicionadas
na zona terrestre de proteção das albufeiras de águas públicas (500m). No seu artigo 19º, é
referido como interdito “e) A prática de atividades passíveis de conduzir ao aumento da erosão,
ao transporte de material sólido para o meio hídrico ou que induzam alterações ao relevo
existente, nomeadamente as mobilizações de solo não realizadas segundo as curvas de nível, a
constituição de depósitos de terras soltas em áreas declivosas e sem dispositivos que evitem o
seu arraste” e no seu art.º 20º, não se encontram atividades condicionadas relacionadas com as
do projeto.
Já em relação à zona reservada da zona terrestre de proteção é referido no Artigo 21.º para
atividades interditas:
1 - Na zona reservada da zona terrestre de proteção das albufeiras de águas públicas, para além
das interdições constantes do nº 2 e 3 do artigo 19.º, são ainda interditas, com exceção das obras
que venham a ser autorizadas nos termos do artigo 22.º:
(…) b) As obras de construção;
(…) e) A realização de aterros ou escavações;
(…) h) A abertura de novas vias de comunicação ou de acesso ou a ampliação das vias existentes
sobre as margens”.
O art.º 22.º do mesmo diploma identifica as atividades condicionadas na zona reservada da zona
terrestre de proteção, sujeitas à autorização da ARH territorialmente competente, salientandose as atividades ligadas a:
“a) Obras de construção ou montagem de infraestruturas de apoio à utilização da albufeira de
águas públicas;
b) Obras de estabilização e consolidação das margens”.
No caso da zona de respeito da barragem e dos órgãos de segurança e de utilização da albufeira
“é interdita a edificação com exceção das obras que forem necessárias ao funcionamento da
infraestrutura hidráulica” (art.º 24.º).
Após análise dos regulamentos e respetivas Plantas de Condicionantes de ambos os PDM
abrangidos, foi possível verificar que sucedem delimitações diferentes (Volume 3, Desenho n.º
025), no que respeita à faixa da Zona Reservada da Albufeira do Torrão. Na Planta de
232
AG21012
Versão 01
nov-21
232

INFINITA ENERGIA – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.
Parque Eólico de Zapa
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Volume 1 – Relatório Síntese

Condicionantes do PDM de Marco de Canaveses, a Zona Reservada da Zona Terrestre de
Proteção tem uma largura de 100 m e na Planta de Condicionantes do PDM de Penafiel, essa
mesma zona tem uma largura de 50m. Uma vez que 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”, considera-se que
o limite legal desta zona reservada é de 100 m.

4.12.5. INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO DE ÂMBITO REGIONAL
Segundo o art.º 52.º do RJIRT e o art.º 41.º, os programas regionais estabelecem as opções de
estratégia regional de desenvolvimento territorial, integrando as opções estabelecidas a nível
nacional e considerando as estratégias sub-regionais e municipais de desenvolvimento local,
constituindo o quadro de referência para a elaboração dos programas e dos planos
intermunicipais e dos planos municipais, incidindo nas áreas de interesse regional em termos
agrícolas, florestais, ambientais, ecológicos e económicos.
O PROT é um instrumento de natureza estratégica e desenvolvimento territorial que estabelece
a estrutura regional do sistema urbano, das redes de infraestruturas e dos equipamentos de
interesse regional. Integra as opções estabelecidas a nível nacional e considera as estratégias
municipais de desenvolvimento local, constituindo assim o quadro de referência para a
elaboração dos planos municipais de ordenamento do território (Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14
de maio, art.º 53.º, alterado pelo Decreto-Lei n.º 25/2021, de 29 de março). Os programas
regionais são constituídos por opções estratégicas, normas orientadoras e um conjunto de peças
gráficas ilustrativas dessas orientações, acompanhados por um relatório do programa e por um
relatório ambiental no qual identifica, descreve e avalia os eventuais efeitos significativos no
ambiente resultantes da aplicação do programa e as alternativas razoáveis, tendo em conta os
objetivos e o âmbito de aplicação territorial respetivos.

Plano Regional de Ordenamento do Território para a Região do Norte (PROT-Norte)
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 29/2006 determina a elaboração do Plano Regional
de Ordenamento do Território para a Região do Norte (PROT-N) como elo de ligação entre os
níveis nacional e municipal, onde “(…) o reconhecimento da necessidade da existência de planos
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de nível supramunicipal, que dessem uma integração aos planos diretores municipais (PDM) em
elaboração ou colmatassem as faltas de coerência entre eles, conduziu ao desenvolvimento de
trabalhos de preparação de diversos instrumentos de planeamento de âmbito sub-regional. Foi
o caso do Plano Regional de Ordenamento da Zona Envolvente do Douro (PROZED), elaborado e
aprovado no início da década de 90, abarcando 13 concelhos do Douro, desde a Barragem de
Crestuma até ao coração da Região Demarcada, e cujas disposições vieram a ser integradas nos
PDM que, quase imediatamente, se lhe seguiram.” A elaboração deste plano pertence à
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N).
Para além dos objetivos descritos no RJIRT, o PROT-N visa:
“a) Definir as opções estratégicas de base territorial para o desenvolvimento da região
do Norte (…);
b) Definir o modelo de organização do território regional (…);
c) Identificar os espaços sub-regionais relevantes para a operacionalização do PROT,
nomeadamente considerando as sub-regiões do Minho, de Trás-os-Montes e Alto Douro e do
Grande Porto como unidades territoriais específicas, com critérios de ordenamento e gestão
apropriados às suas características físicas e de ocupação humana, e desenvolver propostas
estratégicas adequadas à valorização das suas especificidades territoriais e à criação de
complementaridades com vista ao reforço conjunto da competitividade e coesão regionais;
d) Definir orientações e propor medidas para contrariar os fenómenos de urbanização e
edificação difusa para fins habitacionais ou instalação de atividades não rurais, promovendo
simultaneamente o planeamento e a constituição de áreas apropriadas para o desenvolvimento
urbano não especulativo e para a localização de atividades empresariais;
e) Definir orientações e propor medidas para um adequado ordenamento agrícola e
florestal do território, bem como de salvaguarda e valorização da paisagem, das áreas
classificadas e de outras áreas ou corredores ecológicos relevantes;
f) Propor medidas para a proteção e valorização do património arquitetónico e
arqueológico, condicionando o uso dos espaços inventariados e das suas envolventes;
g) Identificar e hierarquizar os principais projetos estruturantes do modelo territorial
proposto, bem como os que contribuam para o desenvolvimento dos sectores a valorizar, e
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definir orientações para a racionalização e coerência dos investimentos públicos;
h) Contribuir para a formulação da política nacional e regional de ordenamento do
território, harmonizando os diversos interesses públicos com expressão espacial, e servir de
quadro de referência e definir orientações para as decisões da Administração e para a
elaboração de outros instrumentos de gestão territorial;
i) Definir mecanismos de monitorização e avaliação da execução das disposições do
PROT-Norte.”
A esta data o PROT-N ainda não se encontra em vigor, apesar da resolução mencionar prazo
máximo de 18 meses a contar da entrada em vigor da resolução que prevê a sua elaboração e
conclusão.

Plano Regional de Ordenamento do Território Zona Envolvente do Douro (PROZED)
Relativamente à área de estudo, conforme indicado no Quadro 4-46, esta 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.
O PROZED abrange a área dos Municípios de Alijó, Armamar, Baião, Castelo de Paiva, Cinfães,
Lamego, Marco de Canaveses, Mesão Frio, Penafiel, Peso da Régua, Resende, Sabrosa e
Tabuaço e ainda, no Município de Gondomar, as freguesias de Medas, Melres e Lomba e a parte
da freguesia de Covelo a montante da barragem de Crestuma-Lever, assim sendo, contempla
ambos os concelhos da área de estudo. De referir que em áreas em que não exista qualquer
PMOT ou que não disponham de qualquer outro instrumento de planeamento, as normas e
princípios presentes no PROZED vinculam todas as entidades públicas e privadas e são de
aplicação direta (art.º 8.º).
O PROZED tem em vista os seguintes objetivos (art.º 4.º):
“a) Estabelecer uma estratégia de desenvolvimento que permita a exploração dos
recursos naturais e humanos das margens do Douro, sem pôr em causa o seu equilíbrio
ambiental e social;
b) Proteger e valorizar a bacia visual do Douro, que é constituída pelas encostas do vale
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do Douro com perspetiva para o rio e que se estende até às linhas de cumeada;
c) Regulamentar a ocupação, uso e transformação do solo de modo a promover a sua
adequação às potencialidades de cada área;
d) Estabelecer a disciplina da edificabilidade que permita preservar os valores
patrimoniais, urbanísticos e paisagísticos;
e) Constituir um enquadramento de âmbito regional para os planos municipais de
ordenamento do território;
f) Contribuir para o incremento da qualidade de vida, nomeadamente através da
celebração de protocolos entre a administração central, as autarquias e os agentes económicos,
com vista à concretização de programas ou projetos de âmbito regional;
g) Servir de suporte à gestão do território, na ausência de outros planos de
ordenamento.”

4.12.6. INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO DE ÂMBITO MUNICIPAL
Estabelece a estratégia de desenvolvimento territorial, a política municipal de ordenamento do
território e de urbanismo e as demais políticas para a totalidade do território municipal, em
concordância com as diretrizes estratégicas de âmbito regional e nacional (art.º 43 da LBPSOTU
e 75.º do RJIRT). Definem-se como IGT de excelência para a definição do regime de uso do solo,
através da classificação e da qualificação do solo (que regula o aproveitamento do solo em
função da utilização dominante que nele pode ser instalada ou desenvolvida), bem como da
respetiva execução e programação.
Além disso, estes planos passam a ser os únicos instrumentos de natureza regulamentar, isto é,
“(…) vinculam as entidades públicas e ainda, direta e imediatamente, os particulares” (art.º 46.º
da LBPSOTU). Esta medida permite a compatibilização de todos os planos e ainda uma visão
integrada do território, promovendo a simplificação dos processos de licenciamento.
Geralmente no âmbito municipal são analisados o Plano Diretor Municipal, o Plano de
Urbanização e o Plano de Pormenor, contudo na área de estudo não existem Planos de
Urbanização e de Pormenor que sejam intercetados, pelo que apenas serão analisados os PDM
dos concelhos abrangidos.
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Planos Diretores Municipais
Segundo o art.º 95º do RJIGT o PDM “(…) é o instrumento que estabelece a estratégia de
desenvolvimento territorial municipal, a política municipal de solos, de ordenamento do
território e de urbanismo, o modelo territorial municipal, as opções de localização e de gestão
de equipamentos de utilização coletiva e as relações de interdependência com os municípios
vizinhos, integrando e articulando as orientações estabelecidas pelos programas de âmbito
nacional, regional e intermunicipal”, e constitui também “(…) um instrumento de referência para
a elaboração dos demais planos municipais, bem como para o desenvolvimento das intervenções
setoriais da administração do Estado no território do município”. A elaboração do PDM é de cariz
obrigatório, salvo se existir um plano diretor intermunicipal, o que não sucede.
Quanto aos PDM dos três concelhos abrangidos, 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.

Quadro 4-48 – Representatividade territorial e situação atual dos PDM na área de estudo.

ÁREA ESTUDADA
MUNICÍPIO
HA

%

PDM
GERAÇÃO3

SITUAÇÃO ATUAL

•

Aviso n.º 5251/2020, de 27 de março
(3ª alteração do PDM – Período de

Baião

322,22

25,40

• 2ª Geração

Participação Pública)
•

Aviso n.º 16447/2019, de 15 de
outubro (2.ª Revisão - Período de
participação pública)

3

PDM de 1ª geração - aprovado ao abrigo do Decreto-Lei n.º 69/90, de 2 de março (entretanto revogado); PDM de 2ª geração
- aprovado ao abrigo do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro (também revogado); PDM de 3ª geração – aprovado ao
abrigo do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio.
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ÁREA ESTUDADA
MUNICÍPIO

Marco de
Canaveses

PDM
GERAÇÃO3

HA

%

485,44

38,27

SITUAÇÃO ATUAL

• 2ª Geração

•

Aviso n.º 9906/2015, de 31 de agosto
(1ª Revisão)

•

Aviso n.º 7810/2020 (Prorrogação do
prazo do aviso anterior)

Penafiel

460,95

36,33

• 2ª Geração

•

Aviso n.º 6061/2019 (2.ª Revisão do
Plano Diretor Municipal - Elaboração e
Participação Pública)

A articulação entre o Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto, que “estabelece os
critérios de classificação e reclassificação do solo, bem como os critérios de qualificação e as
categorias do solo rústico e do solo urbano em função do uso dominante, aplicáveis a todo o
território nacional” e o novo RJIGT (Decreto-Lei n.º 80/2015, na sua redação atual) institui um
novo sistema de classificação como discriminado. Por sua vez, a existência de critérios de
classificação e qualificação do solo uniformes e aplicáveis em todo o território nacional, bem
como de cartografia de boa qualidade, tem sido uma preocupação crescente para a melhoria
continua dos instrumentos de gestão capazes de se articularem entre si.
No quadro seguinte discriminam-se, por município, as classes e categorias/subcategorias de solo
ocorrentes atualmente na área de estudo, com indicação da sua representatividade territorial.
A base gráfica de suporte desta análise tem por referência as Plantas de Ordenamento dos três
PDM em vigor.

Baião

MUNICÍPIO

Quadro 4-49– Classes de Ordenamento dos PDM em vigor na área de estudo.

CLASSE DE
ESPAÇO

Solo Rural
Solo

CATEGORIA/SUBCATEGORIA

Espaços Agrícolas
Produção
Espaços
De uso Múltiplo agrícola e
Florestais
florestal
Solo
Espaços Residenciais
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CLASSE DE
ESPAÇO
Urbano

CATEGORIA/SUBCATEGORIA

Urbanizado

Solo
Urbanizável
Solo
Urbano/
Solo Rural
Áreas de
Salvaguarda

Marco de Canaveses

Solo Rural

Recursos
Geológicos

Solo
Urbano

Solo
Urbano

Estrutura
Ecológica
Municipal

A

A1

A2

0,28

-

-

-

0,05

-

-

-

0,99
0,19

-

-

-

-

-

-

-

4,61
24,98

9,98

-

-

0,14
13,68

0,46
1,59
0,68
2,22
134,28
356,89

12,45
44,77

36,27
93,24

-

14,71

-

-

-

0,27
22,26

8,92

9,99

-

7,12

3,46

3,46

-

0,29
-

1,65
-

0,72
-

-

-

43,39

2,42

-

-

0,22

-

-

-

0,48

-

-

-

0,69

-

-

-

1,04

-

-

-

0,92

-

Rede Viária

Estrutura Ecológica Municipal
Perímetros de Proteção
Património
Imóveis/Elementos de
Cultural
Valor Patrimonial
Espaços Culturais
Espaços Destinados a Equipamentos
Aglomerados rurais
Áreas de Edificação Dispersa
Espaços agrícolas;
Espaços
Agrícolas ou Espaços florestais de
Florestais
produção
Área Potencial
Espaço de Uso Especial
Espaços
Espaços
Residenciais
Residenciais
Nível II
Espaços
Espaços
Residenciais
Solo
Residenciais
de
Urbanizável de
Expansão
Expansão
de Nível II
Zonas Inundáveis
Paisagem Regional Protegida da Serra de
Aboboreira – Área Exterior
Rede viária e ferroviária
Áreas predominantemente
habitacionais –
Consolidadas ou a
Espaço
Consolidar (C4)
Urbanizado
Áreas de equipamentos
estruturantes existentes
Áreas de equipamentos
Espaço de
estruturantes propostos
Urbanização
Núcleos de Concentração
Programada
Industrial
Áreas Naturais de Proteção
Estrutura
ou Enquadramento
Ecológica
Áreas Mistas (Produção e
Urbana
Recreio)
Solo
Urbanizado

-

Penafiel

Espaços
Canais

Espaços de Equipamentos
Estruturantes
Espaços de Atividades
económicas
Espaços Residenciais
Espaços de Atividades
económicas

ÁREA ESTUDADA
CORREDOR DA LE
(HA)

ÁREA
ESTUDADA
PE
(HA)
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CLASSE DE
ESPAÇO

Solo Rural

CATEGORIA/SUBCATEGORIA

Espaço
Agrícola
Espaço
Florestal

Espaços
Comuns
Estrutura
Ecológica
Municipal

Limites de
Salvaguarda
Espaçoscanais

Área Agrícola Protegida
Área Agrícola
Complementar
Área Florestal de Produção
Área Florestal de Proteção
Áreas de proteção e
enquadramento ao
património
Rede Rodoviária

ÁREA ESTUDADA
CORREDOR DA LE
(HA)

ÁREA
ESTUDADA
PE
(HA)

A

A1

A2

-

-

26,55
57,17

1,95
15,51

-

-

21,27
53,04
36,79

83,43
163,29
1,97

-

-

-

-

-

-

55,71

244,41

Estrutura Ecológica Rural

Quanto ao concelho de Baião, as categorias de solo predominantes são as genericamente
associadas à classe de solo rústico, sendo os espaços florestais de produção a categoria com
maior expressividade, intersectada por todas as infraestruturas do Parque Eólico de Zapa. Com
menor expressividade ocorrem as categorias de espaço associadas ao solo urbano, localizadas
entre os grupos de aerogeradores e no limite do acesso sul ao Parque.
Na área de estudo que corresponde ao concelho de Marco de Canaveses, predomina claramente
a classe de solo que se pode genericamente associar à classe de solo rústico, da qual as
categorias de Espaços florestais de produção e de Espaços agrícolas são as predominantes nos
três corredores (A, A1 e A2) que intersetam este município e, com menor expressividade em
relação às anteriores, encontram-se as categorias associadas ao solo urbano e as restantes
categorias da classe de solo rústico.
Quanto ao concelho de Penafiel, na qual foram estudadas duas alternativas de corredores (A1 e
A2), verificou-se que a solução A1 intersecta mais categorias de espaço associadas à classe de
solo urbano do que A2. Ainda assim, além da classe de solo urbano, em A1 ocorre também área
agrícola complementar e área florestal de proteção. Verifica-se que em A2 predomina os
espaços florestais de proteção e de produção, seguida da área agrícola complementar.

A designada Estrutura Ecológica Municipal (EEM) nos termos do art.º 13.º do Decreto
Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto, “(…) é constituída pelo conjunto de áreas que, em
virtude das suas características biofísicas, culturais ou paisagísticas, da sua continuidade
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ecológica e do seu ordenamento, têm por função principal contribuir para o equilíbrio ecológico
e para a proteção, conservação e valorização ambiental e paisagística dos espaços rústicos e
urbanos” incidindo “(...) nas diversas categorias de solo rústico e de solo urbano com um regime
de uso do solo adequado às suas características e utilizações”. Esta é delimitada e integrada na
respetiva Planta de Ordenamento, de acordo com o estipulado nos art.os 75.º e 99.º do DecretoLei n.º 80/2015, de 14 de maio. Embora esta estrutura não constitua uma classe ou uma
categoria de solo autónoma, integra os PDM pela sua relevância para o equilíbrio ecológico e
para a proteção, conservação e valorização ambiental e paisagística dos espaços rústicos e
urbanos, bem como pela sua representatividade territorial na área de estudo.
Nos PDM analisados encontra-se delimitada e integrada na planta de Ordenamento a EEM
subdividida em estrutura ecológica rural, estrutura ecológica em solo urbano ou como Áreas de
Salvaguarda, como classificado em Baião. Em todo o caso, as áreas integradas na EEM devem
assegurar a compatibilização das funções de proteção, regulação e enquadramento com os usos
produtivos, de recreio, lazer e bem-estar das populações.

Tendo como referência os Regulamentos dos PDM, é analisado no quadro seguinte a
compatibilidade do projeto com as principais normas regulamentares para cada município
aplicáveis às classes e categorias de solo atravessadas pelos corredores em estudo da linha
elétrica e pela área de estudo do Parque Eólico de Zapa e seus acessos. Neste quadro é efetuada
a análise das classes e categorias de solo, da EEM, dos espaços canais integrados tanto em solo
urbano como em solo rural e de outras denominações constantes nas Plantas analisadas.

241
AG21012
Versão 01
nov-21
241

INFINITA ENERGIA – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.
Parque Eólico de Zapa
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Volume 1 – Relatório Síntese
Quadro 4-50 – Análise das disposições regulamentares dos PDM e respetiva compatibilidade com o projeto.
CLASSE DE ESPAÇO

CATEGORIA/SUBCATEGORIA

NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGULAMENTO DO PDM)

COMPATIBILIZAÇÃO
COM O PROJETO

Baião
-

Solo Rural e Solo Urbano

Art.º 19.º
1 - Para garantir uma correta integração na envolvente, ou para proteção e promoção dos
valores arquitetónicos, ambientais e paisagísticos, a Câmara Municipal pode impor
condicionamentos de ordem arquitetónica, construtiva, estética ou ambiental,
designadamente:
a) À implantação das edificações, nomeadamente aos alinhamentos, recuo, afastamento e
profundidade;
b) À volumetria das construções e ao seu aspeto exterior;
c) À ocupação ou impermeabilização do solo, bem como à alteração do coberto vegetal;
d) À mobilização de solos, com alteração da sua morfologia.
2 – Para defesa de valores referidos no número anterior, a Câmara Municipal pode
impedir:
a) A demolição total ou parcial de qualquer edificação ou elemento construtivo;
b) O corte ou derrube de espécies arbóreas ou arbustivas de inegável valor natural e ou
paisagístico.
3 - O não cumprimento dos condicionalismos impostos pela Câmara Municipal ao abrigo
do presente artigo justifica o indeferimento da pretensão.
Artigo 20.º
Consideram-se usos compatíveis os que não comprometam a afetação funcional da
categoria do solo correspondente nem a sustentabilidade das condições ambientais e
urbanísticas, podendo ser razão suficiente de recusa de licenciamento, aprovação ou
autorização, em função da sua localização, as utilizações, ocupações ou atividades que:
a) Deem lugar à produção de fumos, cheiros ou resíduos que afetem as condições de
salubridade ou dificultem a sua melhoria;
b) Perturbem gravemente as condições de trânsito e estacionamento ou provoquem
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CLASSE DE ESPAÇO

Solo Rural

CATEGORIA/SUBCATEGORIA

-

NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGULAMENTO DO PDM)
movimentos de cargas e descargas que prejudiquem as condições de utilização da via
pública;
c) Acarretem agravados riscos de incêndio ou explosão;
d) Prejudiquem a salvaguarda e valorização do património classificado ou de reconhecido
valor cultural, arquitetónico, paisagístico ou ambiental;
e) Correspondam a outras situações de incompatibilidade que a lei geral considere como
tal.
Artigo 21.º
A edificação num terreno depende da verificação cumulativa das seguintes condições:
a) A sua dimensão, configuração e circunstâncias topográficas sejam adequadas ao
aproveitamento pretendido, em boas condições de acessibilidade e integração
paisagística;
b) Quando o terreno se situe em solo rural, seja servido por via pública e possua
infraestruturas próprias com soluções adequadas às suas características ou servidão
devidamente comprovada para apoio a explorações agrícolas;
c) Quando o terreno se situe em solo urbano, seja servido por via pública pavimentada e
possua infraestruturas de energia elétrica, abastecimento de água e drenagem de águas
residuais individuais ou coletivas quer de iniciativa pública quer privada, sem prejuízo do
disposto na Lei.
Art.º 27.º
São proibidas as utilizações e intervenções que diminuam ou destruam as potencialidades
agrícolas, silvícolas ou geológicas dos solos e o seu valor ambiental, paisagístico e
ecológico, exceto quando aprovadas previamente pela Câmara Municipal ou pela
respetiva tutela, nomeadamente:
a) As mobilizações de solo, alterações do perfil dos terrenos, técnicas de instalação e
modelos de exploração, suscetíveis de aumentar o risco de degradação dos solos e de
destruição de vestígios arqueológicos;
b) As atividades que comprometam a qualidade da água, do solo e do ar, incluindo o
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CLASSE DE ESPAÇO

CATEGORIA/SUBCATEGORIA

vazamento de efluentes sem tratamento, o depósito de lixos, materiais combustíveis,
inflamáveis ou poluentes, ou outros quaisquer resíduos a céu aberto sem tratamento
prévio adequado;
c) A destruição ou obstrução das linhas de drenagem natural e alteração da morfologia
das margens ao longo dos cursos de água;
d) Sem prejuízo do disposto no PROF T e na legislação em vigor, o corte de carvalhos,
sobreiros, azinheiras, azevinhos e castanheiros e ainda folhosas ribeirinhas associadas a
galerias ripícolas.
Art.º 30.º
4 — Nos espaços agrícolas incluídos na Reserva Agrícola Nacional, a edificabilidade é
determinada e condicionada pelo disposto na legislação específica, cumulativamente com
as seguintes disposições:
a) Nos casos de construção de edifícios para fins habitacionais (…)
b) Nos casos de ampliação e alteração de edifícios para fins habitacionais (…)
c) No caso de construções afetas à prospeção geológica e hidrogeológica e exploração de
recursos geológicos e respetivos anexos de apoio à exploração (…)
d) Nos casos de construção ou ampliação de edifícios destinados a estabelecimentos
industriais ou comerciais complementares à atividade agrícola (…)
e) Nos casos de construção ou ampliação de edifícios para empreendimentos de turismo
em espaço rural e turismo de habitação (…)
f) Os casos de ampliação de edifícios existentes ou construção de novos edifícios para
instalações desportivas (…)

Espaços Agrícolas

Espaços Florestais

NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGULAMENTO DO PDM)

Produção
De uso Múltiplo
agrícola e florestal

Art.º 32.º
1 - A ocupação e a gestão dos espaços florestais cumprem, para além das disposições
legais aplicáveis a cada situação, as disposições constantes do Anexo III do presente
regulamento, do qual é parte integrante, e que materializam a compatibilização do
presente Plano com as orientações estratégicas florestais do PROF T.
2 - As disposições a que se refere o número anterior são definidas por sub-região
homogénea, função, objetivos específicos, normas de intervenção e espécies florestais
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Sujeito ao regime
jurídico da RAN.

O regulamento não
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direta, ainda assim,
todos os
aerogeradores do
Parque Eólico de Zapa
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CLASSE DE ESPAÇO

CATEGORIA/SUBCATEGORIA

NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGULAMENTO DO PDM)
prioritárias.
(…)
4 - Admitem-se nestes espaços os usos e instalações compatíveis com a exploração dos
recursos presentes, nomeadamente infraestruturas de vigilância, deteção e combate de
incêndios florestais, bem como as atividades desportivas, recreativas e turísticas, desde
que não comprometam o potencial produtivo ou a função de proteção dos solos e da rede
hidrográfica que o revestimento vegetal assegura.
Art.º 36.º
Nos espaços florestais de produção, a edificabilidade, sem prejuízo do PROF T e do
disposto na legislação específica em vigor e dos princípios de salvaguarda estabelecidos no
presente Regulamento, restringe-se aos seguintes casos:
a) Obras de construção, conservação, alteração e de ampliação de edifícios preexistentes,
desde que o acréscimo de área de construção existente, nem a área de construção total
resultante após a intervenção seja superior a 300 m² e a altura da fachada não exceda 7
metros, salvo em edifícios para fins turísticos, aos quais se aplica o estabelecido na alínea
d);
b) É tolerada a altura das edificações referidas na alínea anterior até uma altura máxima
no ponto mais desfavorável de 9 metros, quando o declive do terreno proporcione a
construção em cave, ou ainda no caso de estruturas com exigências técnicas especiais,
desde que com soluções devidamente integradas na paisagem;
c) Obras de construção ou ampliação de instalações de apoio direto e exclusivo da
atividade florestal e agropecuária, de instalações industriais e comerciais de produtos
consequentes ou complementares da atividade florestal e de outras infraestruturas, não
podendo a área total afeta a edifícios ser superior a 500 m², salvo casos excecionais de
interesse técnico-económico reconhecido pela Câmara Municipal e desde que
demonstrada a correta integração paisagística;
d) Novas edificações e obras de ampliação para empreendimentos turísticos desde que
com índice de utilização inferior ou igual a 0,07 e altura de fachada limitada a 7 metros,
sem prejuízo da existente e do estabelecido na alínea b)
Art.º 38.º

245
AG21012
Versão 01
nov-21
245

COMPATIBILIZAÇÃO
COM O PROJETO
bem como a
subestação e o
estaleiro encontram-se
localizados na
categoria de espaço
florestal de produção,
para o qual o PDM
refere “de outras
infraestruturas, não
podendo a área total
afeta a edifícios ser
superior a 500 m²,
salvo casos excecionais
de interesse técnicoeconómico
reconhecido pela
Câmara Municipal e
desde que
demonstrada a correta
integração
paisagística”.

INFINITA ENERGIA – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.
Parque Eólico de Zapa
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Volume 1 – Relatório Síntese

CLASSE DE ESPAÇO

Solo Urbano

CATEGORIA/SUBCATEGORIA

-

Solo Urbanizado e Solo
Urbanizável

Espaços
Residenciais

Espaços de
Equipamentos
Estruturantes

NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGULAMENTO DO PDM)
Para os espaços de uso múltiplo agrícola e florestal, a edificabilidade nestes espaços, sem
prejuízo do PROF-T e dos princípios de salvaguarda estabelecidos no presente
Regulamento, restringe-se aos seguintes casos:
a) Instalações de apoio direto e exclusivo a atividades agrícolas ou pecuárias (…)
b) Instalações de transformação de produtos agrícolas ou pecuários (…)
c) Construção de edifícios para fins habitacionais (…)
d) Ampliação e alteração de edifícios para fins habitacionais (…)
e) Construção, ampliação e alteração de edifícios para fins turísticos, de desporto ou lazer
ou para equipamentos de utilização coletiva (…).
Art.º 44.º
Consideram -se incompatíveis com o solo urbano:
a) O depósito de entulhos, de sucata, de produtos tóxicos ou perigosos e de resíduos
sólidos urbanos, fora das áreas destinadas a esses fins;
b) As atividades instaladas que gerem incompatibilidades com os usos dominantes, tendo
em conta os impactes sobre os espaços em que se localizam ou os níveis de incomodidade
para as atividades e funções preferenciais.
Art.º 46.º
Nestes espaços integram-se as áreas que em função das tipologias e morfologias
dominantes se destinam preferencialmente a funções residenciais, complementadas com
funções terciárias e comerciais ou outros usos, desde que compatíveis com a função
dominante e as construções enquadrem-se tipo-morfologicamente na envolvente.

Art.º 48.º
(…) estão vocacionados para a instalação de equipamentos de interesse coletivo, públicos,
cooperativos ou privados, assumindo neste contexto um valor estruturante e
potencialmente identitário no ordenamento do território concelhio.
Art.º 49.º
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Análise feita ao nível
de cada categoria de
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aplicável que
condicione o projeto.
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de cabos
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CLASSE DE ESPAÇO

CATEGORIA/SUBCATEGORIA

Espaços de
Atividades
económicas

NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGULAMENTO DO PDM)
Nos espaços destinados à construção ou à instalação de equipamentos, bem como nos
correspondentes a equipamentos já existentes, devem ser respeitadas as seguintes
condições:
a) Criação de adequadas condições de acessibilidade e uma relação forte e clara com as
estruturas urbanas;
b) Índice máximo de impermeabilização do solo é de 65 %;
c) Índice máximo de utilização é de 1,0;
d) Altura da fachada da nova edificação ou ampliação inferior ou igual
a 8,0 metros, salvo por razões técnicas devidamente justificadas;
e) No caso de edificações existentes com outros usos poderá ser permitida a ampliação e a
edificação de anexos cumprindo o regime de edificabilidade do solo urbano.
Art.º 50.º
2 — São admitidos os usos e atividades ligados aos setores industrial, de armazenagem,
logística, comércio e serviços, bem como estabelecimentos hoteleiros e equipamentos de
apoio.
3 — Não é permitida a habitação, salvo a adstrita ao pessoal de vigilância e segurança ou
a de ocupação não permanente, integrada em situações especiais de empreendimentos
com gestão comum.
Art.º 51.º
Nos espaços de atividades económicas são cumpridas as seguintes condições:
a) Em solo urbanizado e na ausência de plano de pormenor ou operação de loteamento as
novas edificações e as objeto de obras de ampliação respeitam o recuo dominante, a
moda da altura das fachadas e o tipo de relação com o espaço público existentes nas
parcelas ou lotes contíguos nessa frente urbana, salvo situações tecnicamente justificadas
face à natureza das instalações e que vierem a ser aprovadas pela Assembleia Municipal.
b) Em solo urbanizável são cumpridos os seguintes parâmetros de edificabilidade:
i) Índice de utilização não superior a 1,0;
ii) Índice volumétrico não superior a 7,0 m³/m²;
iii) Índice de impermeabilização máximo 80 %.
Além do mais, Art.º 66.º
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CLASSE DE ESPAÇO

CATEGORIA/SUBCATEGORIA

Solo Urbano e/ou
Solo Rural

Espaços Canais

Áreas de
Salvaguarda

Estrutura Ecológica Municipal

Rede Viária

Esta estrutura engloba a REN, o domínio
hídrico, a RAN, as áreas classificadas da
RN2000, os valores naturais e habitats mais
relevantes e os valores culturais.

NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGULAMENTO DO PDM)
1 — Em solo urbanizável, a execução do Plano processa-se no âmbito de unidades de
execução, eventualmente integradas em Planos de Pormenor.
2 — Em solo urbanizável, o município pode autorizar operações urbanísticas avulsas
quando digam respeito a parcelas à face de via pública existente e situadas em
contiguidade com a zona urbanizada ou com áreas que tenham adquirido características
semelhantes àquela através de ações de urbanização ou edificação, e desde que o
município considere que as soluções propostas asseguram uma correta articulação formal
e funcional com a zona urbanizada e não prejudicam o ordenamento urbanístico da área
envolvente e sobrante.
Art.º 52.º
1 — O Plano considera como espaços canais as infraestruturas lineares correspondentes à
rede rodoviária e rede ferroviária bem como o canal navegável do Douro e as áreas
técnicas contíguas.
Art.º 59.º
Sem prejuízo das disposições legais e normativas aplicáveis às infraestruturas rodoviárias
existentes e projetadas sob jurisdição da EP e de situações excecionais devidamente
justificadas, nomeadamente por limitações resultantes da situação existente ou
necessidade de preservação de valores patrimoniais e ambientais, a rede viária pública
deve adquirir as características físicas e operacionais constantes do quadro seguinte:
- Distância mínima à via de novos edifícios (fora dos aglomerados:
- Distribuidoras principais: 10 m ao eixo da via;
- Distribuidoras secundárias: 8 m ao eixo da via;
- Vias locais: 6 m ao eixo da via.
Art.º 12.º
1 - A estrutura ecológica municipal tem como objetivos a proteção da rede hidrográfica e
do solo, a conservação dos recursos genéticos do território e a valorização das zonas de
maior sensibilidade biofísica e doutras componentes e valores ambientais, paisagísticos e
culturais.
4 - A delimitação da estrutura ecológica municipal contempla o corredor ecológico
“Tâmega-Sousa/Douro”, estabelecido no Plano Regional de Ordenamento Florestal do
Tâmega (PROF T, atualmente PROF EDM), e que se estende ao longo da albufeira de
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CLASSE DE ESPAÇO

CATEGORIA/SUBCATEGORIA

Património Cultural

Perímetros de
Proteção
Imóveis/Elementos
de Valor
Patrimonial

NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGULAMENTO DO PDM)
Carrapatelo, no rio Douro, e compreende diversas tipologias e componentes de acordo
com o que dispõe o artigo 62.º do presente Regulamento, onde se estabelece o regime de
uso e ocupação das áreas que a integram.
Art.º 62.º
2 - Nas áreas abrangidas pela estrutura ecológica, sem prejuízo da legislação geral
aplicável e dos usos atuais, independentemente da categoria de espaço a que se sobrepõe,
todas as intervenções devem enquadrar-se e procurar salvaguardar e valorizar os
objetivos da Estrutura Ecológica referidos no artigo 12.º e no número anterior bem como
garantir a salvaguarda dos respetivos corredores ecológicos.
3 - Nas áreas abrangidas pela estrutura ecológica, aplica-se o regime de edificabilidade
associado às categorias de espaço com as quais se sobrepõe, sem prejuízo do regime
associado às servidões administrativas e restrições de utilidade publica, caso existam.
Art.º 64.º
5 - Nos bens imóveis e nas áreas de proteção respetivas, as obras de construção e de
quaisquer trabalhos que alterem a topografia, os alinhamentos e a altura das fachadas e,
em geral, a distribuição de volumes e coberturas ou o revestimento exterior dos edifícios,
ficam sujeitas à aprovação da Câmara Municipal, sem prejuízo do parecer da entidade que
tutela o património classificado ou em vias de classificação.
6 - Nos sítios arqueológicos e nos imóveis do património arquitetónico em cujo subsolo,
debaixo do próprio imóvel ou na sua envolvente, se conhece ou presume a existência de
vestígios arqueológicos, qualquer ação que promova movimentos de terras e/ou alteração
da topografia do terreno e das camadas superficiais do solo, nas áreas de proteção, tem
que ser sujeita a parecer dos serviços competentes da Câmara Municipal para o
património arqueológico e da entidade de tutela do património arqueológico.
7 - Nos sítios arqueológicos, identificados na carta arqueológica/ património cultural, não
são permitidas quaisquer ações que prejudiquem o desenvolvimento das pesquisas em
curso ou a levar a efeito ou que contribuam para a delapidação dos vestígios existentes,
devendo manter-se o uso atual do solo.
8 - No caso de, no interior das áreas de proteção, existir a necessidade de quaisquer
trabalhos ou obras que impliquem revolvimento ou movimento de terras, estes ficam
condicionados à realização de trabalhos de caracterização arqueológica prévia e/ou
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CLASSE DE ESPAÇO

CATEGORIA/SUBCATEGORIA

NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGULAMENTO DO PDM)

COMPATIBILIZAÇÃO
COM O PROJETO

acompanhamento arqueológico, devidamente autorizados nos termos da legislação
específica em vigor, devendo ser definidas medidas de salvaguarda adequadas a cada
caso.
Marco de Canaveses
Art.º 10.º
1 — Consideram-se, em geral, como usos não compatíveis com o uso dominante, os que, de
forma inaceitável:
a) Produzam ruídos, fumos, cheiros ou resíduos que claramente afetem as condições de
salubridade ou dificultem a sua melhoria;
b) Perturbem gravemente as condições de trânsito e estacionamento ou provoquem
movimentos de cargas e descargas que prejudiquem as condições de utilização de via
pública e o ambiente local;
c) Acarretem agravados riscos de incêndio ou explosão;
d) Correspondam a outras situações de incompatibilidade que a lei específica considere
como tal, ou nos casos em que a compatibilidade de localização de atividade ou uso se
baseia na preexistência de riscos naturais ou tecnológicos daquele território, prevenindo-se
assim sujeitar pessoas e bens a riscos conhecidos.

Solo Rural e Solo
Urbano

Espaços Culturais
Art.º 48.º
2 — Nestes espaços admitem-se as obras inerentes à sua manutenção, construções
necessárias de apoio ao seu uso e à utilização coletiva das áreas livres desde que não afetem
negativamente a área envolvente sob o ponto de vista paisagístico, de salubridade e
funcional.

Solo Rural
Espaços Destinados a Equipamentos

Art.º 50.º
1 – (…) correspondem a sítios ou locais abrangendo equipamentos desportivos ou de lazer,
de educação, cemitérios, infraestruturas públicas de saneamento básico e energia e
sistemas indispensáveis à defesa nacional, segurança e proteção civil.
2 — Nestes espaços admitem-se as obras inerentes à sua manutenção, ampliação, e
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CLASSE DE ESPAÇO

CATEGORIA/SUBCATEGORIA

NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGULAMENTO DO PDM)
construções necessárias de apoio ao seu uso e à utilização coletiva, não podendo o índice
de utilização resultante da operação urbanística ser superior a 0,3 e a altura de fachada ser
superior a 9 metros ou à altura de fachada existente se superior

Aglomerados rurais

Áreas de Edificação Dispersa

Espaços
Agrícolas
Florestais

ou

Espaços agrícolas
áreas de vocação principal
para
as
atividades
agrícolas, integrando os
solos de RAN e terrenos
agrícolas complementares
Espaços
florestais
de
produção

Art.º 53.º
1 — Nos aglomerados rurais são permitidas novas construções impondo a tipologia
unifamiliar ou bifamiliar para os edifícios com componente habitacional (…).
2 — Nestes espaços permitem-se obras de reconstrução e ampliação das edificações
existentes, e a instalação de empreendimentos de turismo no espaço rural e de turismo de
habitação desde que sejam respeitados os parâmetros definidos nas alíneas a) e b) do
número anterior.
3 — Desde que não ponham em causa o destino básico dos terrenos, não descaracterize a
paisagem consideram-se compatíveis (…):
a) Pequeno comércio;
b) Pequenos estabelecimentos de restauração e bebidas;
c) Empreendimentos de turismo no espaço rural.
Art.º 54.º
1 - Nas áreas de edificação dispersa são permitidas novas construções impondo a tipologia
unifamiliar ou bifamiliar para os edifícios com componente habitacional (…).
2 - Nestes espaços permitem-se obras de reconstrução e ampliação das edificações
existentes tendo em conta os parâmetros definidos nas alíneas a) a c) do número anterior.
Art.º 38.º
2 - Os solos integrados nestes espaços não podem ser objeto de quaisquer ações que
diminuam ou destruam as suas potencialidades salvo as enquadradas nas exceções
estabelecidas na lei geral e as previstas no presente Regulamento, consideradas
compatíveis com o uso dominante, bem como as definidas nas normas do Plano Regional
de Ordenamento Florestal do Tâmega (atual PROF EDM)
Art.º 39.º
1 - Para além das ações referidas no artigo anterior consideram -se compatíveis com o uso
dominante as instalações, obras, usos e atividades seguintes (…)
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CLASSE DE ESPAÇO

Recursos
Geológicos
(insere-se quer em
solo rural quer em
solo urbano)

CATEGORIA/SUBCATEGORIA

Área Potencial

NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGULAMENTO DO PDM)
c) Equipamentos que visem usos de interesse público e infraestruturas:
e) Instalações especiais, nomeadamente as afetas às atividades económicas, exploração de
recursos geológicos, parques eólicos, aproveitamentos hidroelétricos ou hidroagrícolas,
aterros de resíduos inertes e estações de serviço e de abastecimento de combustível,
localizadas em zona adjacente aos canais rodoviários.
As construções, usos ou atividades compatíveis só serão autorizadas nas condições
definidas quanto à defesa da floresta contra incêndios e à EERural, e ainda:
“a) Não afetem negativamente a área envolvente sob o ponto de vista paisagístico,
ambiental e funcional;
b) Desde que cumprido o disposto na legislação específica relacionada com as espécies
florestais protegidas, nomeadamente o sobreiro, azinheira e azevinho;
c) Seja assegurada pelos interessados a execução e manutenção de todas as infraestruturas
necessárias, podendo constituir motivo de inviabilização da construção a impossibilidade ou
a inconveniência da execução de soluções individuais para as infraestruturas.”
Art.º 49.º
2 — As atividades de exploração, prospeção e pesquisa de recursos geológicos poderão
ainda ocorrer no interior das poligonais delimitadas na Planta de Ordenamento
(Classificação e Qualificação do Solo) designadas como áreas potenciais e áreas de
salvaguarda de exploração, sendo o seu uso atual mantido até ao início das referidas
atividades.
Sem prejuízo na legislação específica em vigor, a atividade de exploração de recursos
geológicos é compatível com os seguintes usos e atividade:
“c) Equipamentos que visem usos de interesse público e proteção civil e infraestruturas para
captação de abastecimento de água ou infraestruturas de saneamento básico;
d) Parques eólicos e aterros de inertes devidamente autorizados;”
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encontra-se presente
no corredor de estudo
A da linha elétrica de
evacuação e segundo a
norma, não existe
incompatibilidade
direta
com
os
elementos do projeto.
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CLASSE DE ESPAÇO

CATEGORIA/SUBCATEGORIA

Espaço de Uso Especial

Solo Urbano

Solo
Urbanizado

Solo
Urbanizável

Espaços
Residenciais

Espaços
Residenciais
Nível II

Espaços
Residenciais

Espaços
Residenciais

NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGULAMENTO DO PDM)
Art.º 58.º
1 — Os espaços de uso especial destinam-se a equipamentos ou infraestruturas
estruturantes ou a outros usos específicos, nomeadamente de recreio e lazer.
2 — Nestes espaços permitem-se obras de construção, ampliação e reconstrução, sem
prejuízo da legislação aplicável, a imóveis classificados ou ao disposto em Projeto,
Loteamento Urbano, Plano de Urbanização ou Plano de Pormenor, desde que seja garantida
a correta integração urbana, nomeadamente quanto à volumetria, alinhamentos e
compatibilidade de usos com a ocupação envolvente, (…).
Art.º 59.º
1 — Os Espaços Residenciais são áreas que se destinam preferencialmente à função
habitacional, podendo acolher outros usos, desde que compatíveis com a utilização
dominante.
Art.º 61.º
1 — Os espaços residenciais de nível II correspondem a áreas de dominância de habitação
unifamiliar, e coletiva admitindo-se ainda o uso de turismo, comércio e serviços, de
equipamentos e atividades complementares.
2 — Nestes espaços as novas construções ou reconstruções bem como as obras de
ampliação de edifícios e operações de loteamento respeitarão, na ausência de alinhamentos
e alturas das fachadas definidos, as características morfológicas e tipológicas da frente
urbana respetiva, designadamente:
a) Índice máximo de utilização do solo (Iu) de 0,80;
b) Índice máximo de ocupação do solo (Io) de 40 %;
c) A altura de fachada dos edifícios será a da moda da frente urbana respetiva, e, no caso
de novas frentes urbanas, não poderá ultrapassar os 7 metros e o desnível da cota de soleira
ao solo máximo seja de 6 metros.
3 — Excetuam-se do número anterior as situações de colmatação, conforme definido na
alínea j) do artigo 5.º do presente Regulamento, nas quais as novas construções ou
ampliações de edifícios respeitarão os alinhamentos dos edifícios contíguos e estabelecendo
a articulação volumétrica desses mesmos edifícios.
Art.º 71.º
1 — Os espaços residenciais de expansão de nível II correspondem às novas zonas
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COMPATIBILIZAÇÃO
COM O PROJETO
Não é mencionado
nenhuma
incompatibilidade
direta, ainda assim
deverá ser evitada a
implantação
dos
apoios da linha elétrica
de evacuação.

Dada
a
pouca
expressividade
em
termos
de
área
analisada, não será
expetável a colocação
de
apoios
nesta
categoria. Todavia, o
regulamento não prevê
incompatibilidade
direta.

Dada
a
pouca
expressividade
em
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CLASSE DE ESPAÇO

-

-

CATEGORIA/SUBCATEGORIA

NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGULAMENTO DO PDM)

de
Expansão

habitacionais nas quais se admitem funções residenciais, de comércio e serviços, de
equipamentos e lazer, atividades complementares e ainda o uso de turismo.
As restantes duas alíneas são idênticas ao mencionado para os Espaços Residenciais do Solo
Urbanizado.

de
Expansão
de Nível II

Zonas Inundáveis

Paisagem Regional Protegida da Serra de
Aboboreira – Área Exterior

COMPATIBILIZAÇÃO
COM O PROJETO
termos
de
área
analisada, não será
expetável a colocação
de
apoios
nesta
categoria. Todavia, o
regulamento não prevê
incompatibilidade
direta.

Art.º 26.º
1 — Sem prejuízo do disposto na legislação específica em vigor, a ocupação destas zonas
rege-se pelas seguintes disposições:
a) Nas zonas inundáveis integradas em solos urbanizados:
i) São permitidas obras de conservação das edificações existentes e são interditas novas
construções à exceção das que constituam complemento indispensável de outras já
existentes e devidamente licenciadas e desde que se destinem a melhorar a funcionalidade
da construção inicial e não apresentem cotas dos pisos inferiores da edificação abaixo da
cota de cheia máxima conhecida para esse local ou com período de retorno de 100 anos;
ii) Não é permitida a construção de aterros;
(…)
c) Nas zonas inundáveis integradas em solo rural:
i) É proibido qualquer tipo de construção;
ii) São permitidas instalações adstritas a aproveitamentos hidroagrícolas e hidroelétricos,
desde que as respetivas funções estejam diretamente ligadas às linhas de água e às
margens, para os quais seja demonstrada a inexistência de alternativa.

Nas zonas inundáveis
não é suscetível a
implantação
dos
elementos do projeto,
à exceção da passagem
área da linha elétrica
de evacuação.

Art.º 31.º e 32.º.

Análise feita mais
adiante no âmbito da
Paisagem
Regional
Protegida da Serra de
Aboboreira
e
da
informação fornecida
pela AMBT.
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CLASSE DE ESPAÇO

-

CATEGORIA/SUBCATEGORIA

Rede viária

Estrutura Ecológica em solo Rural

Estrutura Ecológica
Municipal

NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGULAMENTO DO PDM)
Art.º 29.º
1 - Às vias da rede rodoviária nacional e regional existentes, bem como às estradas
desclassificadas ainda sobre jurisdição das Estradas de Portugal, aplica-se a legislação em
vigor.
2 - Às vias da rede municipal principal aplica -se o estipulado no Regulamento Geral das
Estradas e Caminhos Municipais.
Art.º 20.º
1 - Nas áreas abrangidas pela estrutura ecológica em solo rural, independentemente da
categoria de espaço a que se sobrepõe, é interdita a instalação de qualquer atividade que
comprometa a qualidade do ar, da água, do solo e da paisagem, nomeadamente depósitos
de resíduos sólidos, sucatas, de inertes e de materiais de qualquer natureza ou o lançamento
de efluentes sem tratamento prévio adequado (…)
Nas referidas no número anterior é condicionado a prévia pronúncia das entidades
competentes a edificação de novas construções; aplicando -se cumulativamente a
legislação específica para cada área”.
Admite-se:
a) Instalação de infraestruturas básicas e a abertura de novos arruamentos.

COMPATIBILIZAÇÃO
COM O PROJETO

Análise feita em seção
correspondente-

Carece de pronuncia
prévia das entidades
competentes.

Penafiel
Solo Urbano

Espaço
Urbanizado

Áreas predominantemente
habitacionais
–
Consolidadas
ou
a
Consolidar (C4)
Correspondendo
preferencialmente a zonas
de baixa densidade e de
moradia.

Art.º 13.º
“(…) onde se admitem ainda os usos industriais, de armazenagem ou outros desde que
compatíveis com a habitação”.
Art.º 14.º
“Consideram-se usos compatíveis com a habitação os que não provocam um agravamento
das condições ambientais e urbanísticas, podendo ser razão suficiente de recusa de
licenciamento ou autorização, as utilizações, ocupações ou atividades que:
a) Dão lugar à produção de ruídos, fumos, cheiros ou resíduos que afetem as condições de
salubridade ou dificultem a sua melhoria;
b) Perturbam gravemente as condições de trânsito e estacionamento ou provocam
movimentos de cargas e descargas que prejudicam as condições de utilização da via pública;
c) Acarretam agravados riscos de toxicidade, incêndio ou explosão;
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Não
constitui
incompatibilidade
direta.
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CLASSE DE ESPAÇO

CATEGORIA/SUBCATEGORIA

Áreas de equipamentos
estruturantes existentes

Espaço
de
Urbanização
Programada

Áreas de equipamentos
estruturantes propostos

Núcleos de Concentração

NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGULAMENTO DO PDM)
d) Prejudicam a salvaguarda e valorização do património classificado, em vias de
classificação ou de reconhecido valor cultural, arquitetónico, paisagístico ou ambiental;
e) Correspondam a outras situações de incompatibilidade que a lei geral considere como
tal, designadamente as constantes no Regulamento do Licenciamento da Atividade
Industrial e no regime legal sobre a poluição sonora. “
Art.º 18.º
“1-As áreas de equipamentos estruturantes existentes destinam-se exclusivamente à
instalação de equipamentos ou infraestruturas de interesse e utilização coletiva.
2 - Os destinos de uso específico indicados na planta de ordenamento podem ser alterados,
desde que seja mantida a finalidade genérica da sua ocupação com equipamento ou
infraestruturas estruturantes de interesse público e de tal facto não resulte agravamento
das condições ambientais e urbanísticas existentes, nem prejuízo do valor histórico,
arquitetónico ou paisagístico do património em presença, caso este deva ser
salvaguardado.”
Art.º 26.º
“1 - As áreas de equipamentos estruturantes propostos destinam-se predominantemente à
instalação de equipamentos ou infraestruturas de interesse e utilização coletiva.
2 — Os destinos de uso específico, indicados na planta de ordenamento, podem ser
alterados desde que seja mantida a finalidade genérica da sua ocupação com equipamento
ou infraestruturas estruturantes de interesse público e se de tal facto não resultar
agravamento das condições ambientais e urbanísticas existentes, nem prejuízo do valor
histórico, arquitetónico ou paisagístico do património em presença, caso este deva ser
salvaguardado.
Art.º 27.º
“1 — Estas áreas devem ser alvo de projeto específico e garantir:
a) O enquadramento urbano, paisagístico e volumétrico do conjunto”
Contudo, enquanto não forem elaborados os projetos referido no número anterior, são
proibidas ações que comprometam a sua futura afetação como a execução de quaisquer
construções, alteração da topografia do terreno e destruição do solo vivo e do coberto
vegetal (alínea 2).
Art.º 31.º e 32.º
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COMPATIBILIZAÇÃO
COM O PROJETO

Sem
condicionantes
aplicáveis ao projeto.

Não
constitui
incompatibilidade
direta, no entanto,
deverá ser garantido o
seu enquadramento
urbano e paisagístico.

Não

existe
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CLASSE DE ESPAÇO

CATEGORIA/SUBCATEGORIA

NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGULAMENTO DO PDM)

Industrial

Estas áreas destinam-se à instalação de atividades industriais, de armazenagem e de
comércio e serviços, com exclusão das indústrias do tipo 1, onde só é viabilizada a
localização de cada unidade a instalar após a verificação do seu carácter não poluente e de
que a instalação possui todos os órgãos de depuração e tratamento de efluentes líquidos,
gasosos ou sólidos necessários.
Art.º 34.º
“A estrutura ecológica urbana tem como objectivos a salvaguarda e valorização das
componentes ecológicas e ambientais do território urbano e a qualificação ambiental das
actividades nele processadas, nomeadamente pela preservação dos elementos patrimoniais
e paisagísticos relevantes na organização e composição urbana, pela protecção dos
recursos naturais e potenciação de áreas verdes de fruição colectiva, pela minimização de
impactes ambientais provocados sobre áreas de actividades urbanas que exigem
adequadas medidas de protecção”.
Art.º 36.º
“1 — Nas áreas naturais de protecção ou enquadramento, sem prejuízo do instituído por
servidões administrativas ou restrições de utilidade pública, apenas se admitem obras de
construção afectas à fruição dos espaços verdes de utilização colectiva, de valorização e
protecção dos recursos naturais e de minimização dos impactes ambientais provocados
pelas actividades externas”.
“2 — Nas áreas mistas de produção e recreio não são permitidas operações de loteamento,
admitindo-se apenas obras de construção nas seguintes condições:
a) De recuperação e ampliação de edifícios existentes até 50 % da área bruta de construção
preexistente;
b) De colmatação de núcleos residenciais existentes, mantendo as características
tipológicas dos edifícios envolventes;
c) De apoio e complemento à fruição de espaços verdes de utilização colectiva e desde que
a área de impermeabilização não seja superior a 10 % da área do prédio a afectar àquele
fim;
d) Destinadas a equipamentos de utilização colectiva, não podendo o índice de utilização
ser superior a 0,25;
e) Na área do parque da cidade, compreendendo o rio Cavalum (…).”.

Áreas Naturais de Proteção
ou Enquadramento

Estrutura Ecológica
Municipal

Estrutura
Ecológica
Urbana

Áreas Mistas (Produção e
Recreio)
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COMPATIBILIZAÇÃO
COM O PROJETO
incompatibilidade com
o projeto.

Apesar
de
não
constituir
incompatibilidade
direta, os espaços em
questão privilegiam a
salvaguarda e proteção
das
componentes
ecológicas
e
ambientais
do
território urbano.
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CLASSE DE ESPAÇO
Solo Rural

CATEGORIA/SUBCATEGORIA
Espaço Agrícola

Área Agrícola Protegida

Área
Complementar

Espaço
Florestal

NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGULAMENTO DO PDM)

Agrícola

Área Florestal de Produção

Área Florestal de Proteção

Art.º 37.º
“1 — Às áreas agrícolas protegidas, tal como estão definidas na planta de ordenamento, é
aplicável o disposto na legislação em vigor relativa à Reserva Agrícola Nacional (RAN)”.
Art.º 38.º e 39.º
Nestas áreas, é proibido o fracionamento em parcelas de área inferior à superfície
correspondente à unidade mínima de cultura legalmente fixada, permitindo-se apenas
construções em parcelas de terreno, legalmente constituídas, nas condições dos números
seguintes.
”7 — Admitem-se ainda as intervenções consideradas determinantes para a concretização
de estratégias de desenvolvimento do concelho e reconhecidas como de interesse público
pelo município, desde que a cércea não seja superior a dois pisos, salvo por razões de ordem
técnica devidamente justificadas, e o índice máximo de impermeabilização seja de 0,25,
designadamente as afetas a:
a) Equipamentos de utilização coletiva, empreendimentos de turismo no espaço rural e
infraestruturas;”
Art.º 42.º
“Nestas áreas não são permitidas práticas de destruição vegetal, nem movimentos de terra
que não tenham fins de exploração vegetal, agroflorestal, agrícola, de fomento da silvo
pastorícia ou de exploração dos recursos cinegéticos”.
Art.º 43.º
“1 - Nestas áreas, o regime de edificabilidade restringe--se aos seguintes casos: (…)
b) Obras de construção de infraestruturas e instalações de apoio à gestão das áreas em
exploração devidamente autorizados pelas entidades de tutela, desde que a área bruta de
construção não seja superior à aplicação de um índice de utilização de 0,01 em relação à
área total de exploração; (…)
d) Construção de equipamentos ou infraestruturas não lineares de interesse público,
reconhecidos pelo município como determinantes para a concretização de estratégias de
desenvolvimento do município”
Art.º 40.º
1 - Nestas áreas não são permitidos movimentos de terra que conduzam à alteração do
relevo natural e das camadas superficiais do solo (…)”.
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COMPATIBILIZAÇÃO
COM O PROJETO
Sujeito ao regime
jurídico da RAN.
Não
existe
incompatibilidade
direta com o projeto.

Sem
condicionantes
diretas ao projeto.

Não
existe
incompatibilidade
direta com o projeto.
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CLASSE DE ESPAÇO
Espaços Comuns

Estrutura Ecológica
Municipal

CATEGORIA/SUBCATEGORIA
Limites de Salvaguarda

NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGULAMENTO DO PDM)

COMPATIBILIZAÇÃO
COM O PROJETO

Áreas de proteção e
enquadramento ao
património

Art.º 51.º
“2 — A estes imóveis corresponde a área de proteção legalmente estabelecida para os
imóveis classificados ou em vias de classificação, definindo -se para o restante património
áreas de salvaguarda específicas ou de 50 m, de acordo com a planta de ordenamento.
3 — Nestes imóveis e nas áreas de proteção respetivas, sem prejuízo do licenciamento ou
autorização que por lei compete à Câmara Municipal, a aprovação de obras de construção
e de quaisquer trabalhos que alterem a topografia, os alinhamentos e as cérceas e, em
geral, a distribuição de volumes e coberturas ou o revestimento exterior dos edifícios fica
sujeita ao parecer prévio da comissão municipal do património cultural e paisagístico,
criada por despacho da Câmara Municipal, sem prejuízo do parecer prévio do organismo de
tutela do património, no caso dos imóveis classificados e em vias de classificação.”

Sujeita ao parecer
prévio da comissão
municipal
do
património cultural e
paisagístico criada por
despacho da Câmara
Municipal.
Os elementos foram
identificados
nos
corredores A1 e A2. A1
tem mais elementos da
presente subcategoria.

Espaços-Canais
Art.º 54.º
“Os espaços-canais correspondem aos
corredores de passagem das infraestruturas e
áreas técnicas adjacentes complementares,
existentes ou previstos, estando definidos na
planta de ordenamento os relativos às redes
ferro e rodoviária.”
Estrutura Ecológica Rural

“3 - Nas faixas de reserva e proteção dos espaços-canais ferro e rodoviário observam -se as
disposições estabelecidas para a classe e categoria de espaço definida na planta de
ordenamento, sem prejuízo da observância dos condicionamentos impostos pela lei geral,
nomeadamente em matéria de zona non aedificandi (…).
7 - Às vias da rede rodoviária nacional e às estradas regionais existentes e previstas ou
propostas, aplica-se a legislação em vigor”.

Análise realizada ao
nível das servidões e
restrições de utilidade
pública.

Art.º 49.º
“Os usos e edificabilidades admitidas são os definidos para a categoria de espaço em causa,
condicionados pelas demais disposições que o presente Regulamento e a lei impõem, não
sendo permitido:
a) Toda e qualquer alteração da topografia existente ou do coberto vegetal que ponha em
causa os bens a salvaguardar”.

Não
resulta
incompatibilidade com
o projeto, desde que
respeitadas as normas
de cada categoria de
uso do solo, bem como
as normas especificas
associadas à EEM.
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Da análise do quadro anterior verifica-se que existem algumas classes/categorias de solo que impõem um
maior grau de condicionamento à elaboração e respetiva execução do projeto, quer pelas funções que
lhes são destinadas, quer por se regerem por regimes legais específicos.
Efetivamente muitas das categorias de espaço pertencentes à classe de Solo Urbano encontram-se dentro
de Perímetros Urbanos delimitados nas Cartas de Ordenamento, sobretudo em Marco de Canaveses com
as povoações de São Salvador, Boi Morto e Covas, Castelinho, Fonte da Pereira e Talegre identificados no
corredor de estudo A.
Da análise às Cartas de Ordenamento do concelho de Penafiel, verificou-se ainda a interseção do corredor
A1 com a Unidade Operativa de Planeamento e Gestão n.º 27 - UOPG de Abragão. A UOPG n.º 27 totaliza
uma área de cerca de 103,40 ha, mas apenas 24,33 ha é intersetada pelo corredor. Esta área, segundo o
regulamento, será sujeita a plano de urbanização, porém “enquanto não estiver publicado o plano de
urbanização, a ocupação, o uso e a transformação do solo regem-se pelo presente Regulamento”. Nesta
área são intersectadas as categorias de Espaço Urbanizado – Áreas predominantemente habitacionais
consolidadas ou a consolidar (C4) e Áreas de Equipamentos Estruturantes Existentes; Espaço de
Urbanização Programada – Núcleos de Concentração Industrial e Áreas de Equipamentos Estruturantes
Propostos; e por último pertencente à Estrutura Ecológica Urbana - Áreas Naturais de Proteção ou
Enquadramento e Áreas Mistas (Produção e Recreio). Além das categorias de espaço pertencentes à
classe de solo urbano, é possível identificar também património.
De notar que nos regulamentos analisados, não existem normas diretamente aplicáveis a Parques Eólicos
ou outras infraestruturas de produção de energia a partir de fontes renováveis, à excepção do
regulamento de Penafiel, que no art.º 9.º-B menciona o aproveitamento de recursos energéticos
renováveis por parte de Parques Eólicos, em que aos perímetros afetos à sua construção aplicam-se os
critérios de avaliação e decisão constantes no artigo anterior, que refere no caso da “implantação ou
instalação de infraestruturas, nomeadamente de (…) produção, transporte e transformação de energia,
em qualquer área ou local do território municipal, só pode ser objeto de deliberação favorável por parte
do município, no domínio da sua intervenção procedimental, quando for reconhecido, com base em
ponderação entre os benefícios esperados e os eventuais efeitos negativos da exploração nos usos
dominantes e na qualidade ambiental e paisagística da área em causa, que tal não acarreta prejuízos
inaceitáveis para o ordenamento e desenvolvimento locais e para a conservação da natureza”. Por sua
vez, no relatório sobre o Estado do Ordenamento do Território de Baião não é referido a intensão de
promover este tipo de infraestruturas, ainda assim, apontam como linhas de desenvolvimento do
Planeamento e Gestão Territorial (no âmbito da revisão em curso do PDM) o “cumprimento dos objetivos
AG21012
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que estão definidos pelos diversos planos/programas setoriais e de ordenamento do território”.

Paisagem Protegida Regional da Serra da Aboboreira (em curso)
Comum a dois dos municípios analisados, Baião e Marco de Canaveses, encontra-se identificada a Serra
da Aboboreira. A Serra da Aboboreira tem sido alvo de debate sobre a necessidade de dotar esta área
montanhosa de um estatuto de proteção legal que permita a conjugação da crescente atividade humana
na área com a conservação e salvaguarda do seu património natural. Como tal, foram apresentados dois
Projeto Lei para a criação da Área Protegida das Serras de Aboboreira e Castelo (Projeto de Lei nº 138/VIII,
de 21 de setembro de 2000 e Projeto de Lei n.º 390/IX, de 8 de dezembro de 2003), cuja efetivação levaria
à classificação desta região montanhosa como Área de Paisagem Protegida, designando-se como
Paisagem Protegida Regional da Serra da Aboboreira (PPRSA). A classificação desta área está dependente
da decisão conjunta das Assembleias Municipais dos três concelhos abrangidos e posteriormente terá de
ser ratificada pela Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios do Baixo Tâmega (AMTB).
Através do contacto com esta entidade, foi comunicado que a criação da Paisagem Protegida Regional da
Serra da Aboboreira (PPRSA) foi aprovada na última reunião da Assembleia Intermunicipal da AMBT, no
passado dia 21 de junho de 2021, seguindo-se a publicação em Diário da República e a consequente
discussão pública (30 dias) (ver Volume 2, Anexo 2). Da aprovação da PPRSA por parte da AMTB foram
delimitadas duas áreas distintas de proteção, a área nuclear e a área envolvente, que fazendo a analogia
com os regimes de proteção do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, no seu art.º 23.º-A (Áreas
Sujeitas a Regime de Proteção) faz corresponder a:
•

Área nuclear: Áreas de proteção parcial - as quais correspondem a espaços que contêm valores
naturais e paisagísticos que se assumem, no seu conjunto, como relevantes para a garantia da
biodiversidade e manutenção do estado de conservação favorável de habitats naturais e de
espécies da fauna e da flora, onde as atividades humanas e os usos do solo devem estar
particularmente adaptados aos objetivos de conservação, promovendo os valores naturais em
presença;

•

Área envolvente: Áreas de proteção complementar - as quais correspondem a espaços que
estabelecem o enquadramento, a transição ou o amortecimento de impactes que afetam de
forma negativa as áreas sujeitas a níveis de proteção total e proteção parcial e que incluem
elementos naturais e paisagísticos com um elevado potencial de valorização mediante o
desenvolvimento de ações de gestão que promovam o uso sustentável dos recursos e o
desenvolvimento socioeconómico local e a compatibilização da intervenção humana com os
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valores naturais e paisagísticos, incentivando a fixação das populações e a melhoria da qualidade
de vida.
Assim, conforme a informação cedida pela AMTB, a área nuclear corresponde “às áreas mais elevadas
das serras da Aboboreira e do Castelo, prolongando para sudoeste a proteção inerente ao SIC Alvão-Marão
bem como (com as necessárias adaptações) o conjunto de disposições regulamentares associadas (Plano
Sectorial da Rede Natura 2000)” e para a área envolvente, “envolvendo a anterior numa extensão variável
(em função da presença de valores naturais e/ou culturais relevantes) e funcionando como território
tampão que confere proteção acrescida à Área Nuclear face aos principais fatores de pressão/ameaça”.
Na imagem que se segue é possível verificar que apenas a Área envolvente da futura PPRSA é intersectada
por parte do corredor de estudo A da linha elétrica, por dois dos aerogeradores do Parque Eólico (ZA06 e
ZA05), subestação, estaleiro, acesso norte e parte da área de estudo da LMT (30 kV) que fará a ligação
entre os aerogeradores ZA03 e ZA04 com os ZA05 e ZA06.

Figura 4-91 – Delimitação da Paisagem Protegida Regional da Serra da Aboboreira (PPRSA) aprovada na última reunião da
Assembleia Intermunicipal da AMBT (Fonte: AMBT).

Apesar de ainda não estar aprovado por diploma legal, os municípios em causa refletem a intenção e
necessidade da criação da Paisagem nos PDM, dotando esta área de um estatuto particular,
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nomeadamente como uma “Unidade Operativa de Planeamento e Gestão” (UOPG 1 - Área de paisagem
protegida regional das Serras da Aboboreira), no caso do PDM de Baião, e como Paisagem Protegida
Regional da Serra de Aboboreira no caso do PDM de Marco de Canaveses. Em ambas as dotações, e
embora com delimitações diferentes, é estabelecido “uma área central onde se localizam os valores mais
significativos em termos naturais arqueológicos e arquitetónicos que importa proteger e valorizar e uma
área exterior com um conjunto de valores complementares à área central”. Assim, conforme estabelecido
nos referidos PDM, na área central da proposta de delimitação da Paisagem Protegida Regional da Serra
de Aboboreira (PPRSA), é interdita a instalação de novos apoios referentes a traçado de linhas elétricas
de alta e muito alta tensão, a instalação de infraestruturas de aproveitamento energético nomeadamente
parques eólicos, e qualquer atividade que comprometa a qualidade do ar, da água ou do solo,
nomeadamente depósitos de resíduos sólidos e líquidos, sucatas, inertes e o depósito de materiais de
qualquer natureza ou o lançamento de efluentes sem tratamento prévio adequado de acordo com as
normas em vigor (n.º 1 do Anexo I do Regulamento do PDM de Baião e Art.º 32º do Regulamento do PDM
de Marco de Canaveses). Na área exterior da PPRSA aplicam-se as normas definidas nos respetivos
regulamentos.
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. Quanto a 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 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 da Floresta Contra Incêndios
Os 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
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perante a eventual ocorrência de incêndios. Encontra-se definida no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de
junho que estabelece as medidas e ações a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da
Floresta contra Incêndios (SNDFI) e que segundo a redação atual, Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de
janeiro, artigo 10.º é de caráter obrigatório.
O SNDFI aposta num “conjunto de medidas e ações de articulação institucional, de planeamento e de
intervenção relativas à prevenção e proteção das florestas contra incêndios, nas vertentes da
compatibilização de instrumentos de ordenamento, de sensibilização, planeamento, conservação e
ordenamento do território florestal, silvicultura, infraestruturação, vigilância, deteção, combate, rescaldo,
vigilância pós-incêndio e fiscalização, a levar a cabo pelas entidades públicas com competências na defesa
da floresta contra incêndios e entidades privadas com intervenção no setor florestal”. O planeamento
municipal é um dos planeamentos integrantes deste sistema, que deverá incluir as indicações dos
planeamentos regionais, designadamente os PROF (Planos Regionais de Ordenamento Florestal).
A propósito dos PMDFCI, o art.º 10.º realça a importância da incorporação e regulamentação de
“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” nos respetivos planos
municipais de ordenamento do território.

No Quadro 4-51 é apresentado a situação atual dos PMDFCI abrangidos pela área de estudo bem como a
indicação da data de desatualização. 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.

Quadro 4-51 – Situação atual dos PMDFCI abrangidos pela área de estudo e data de desatualização.
PMDFCI

GERAÇÃO

DATA DE DESATUALIZAÇÃO

Baião

2ª geração (despacho nº 4345/2012)

17/01/2021

Marco de Canaveses

2ª geração (despacho nº 4345/2012)

21/10/2021

Penafiel

2ª geração (despacho nº 4345/2012)

23/12/2021

Um dos elementos essenciais dos PMDFCI consiste na aplicação do modelo de risco de incêndio adotado
pelo ICNF, como base para o planeamento das ações de prevenção e de supressão. Este modelo
compreende dois mapas (AFN, 2012):
Mapa de Perigosidade de Incêndio Florestal, que resulta da combinação da probabilidade com a
suscetibilidade, apresentando o potencial de um território para a ocorrência do fenómeno,
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particularmente indicado para ações de prevenção;
Mapa de Risco de Incêndio Florestal, que resulta da combinação das componentes do mapa de
perigosidade com as componentes do dano potencial (vulnerabilidade e valor) para indicar qual o
potencial de perda em face do fenómeno; este mapa é particularmente indicado para ações de prevenção,
quando lido em conjunto com o mapa de perigosidade, e para planeamento de ações de supressão.

O mapa que se segue tem por base a informação disponibilizada online pelo ICNF para 2020-2030, com
distinção das cinco classes de perigosidade de incêndio florestal.

Figura 4-92– Enquadramento da área de estudo na carta de perigosidade de incêndio divulgada pelo ICNF para 2020-2030
(Fonte: ICNF, carta de perigosidade estrutural 2020-2030).

Conforme se pode observar na figura anterior, o índice de perigosidade de incêndio apresenta alguma
variabilidade ao longo da área de estudo, contudo as classes de perigosidade predominantes são de média
a muito alta.
Em Baião, a localização dos aerogeradores, subestação, estaleiro e acessos, predomina a classe de
perigosidade muito alta. Quanto ao corredor de estudo da LMT de 30 kV que estabelece a ligação entre
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os aerogeradores do Parque a classe de perigosidade é variável, oscilando entre baixa, média e alta. A
este respeito, no regulamento de Baião pode ler-se:
“1 — Todas as construções, infraestruturas, equipamentos e estruturas de apoio enquadráveis no regime
de edificabilidade previsto para as categorias de espaços inseridas no Solo Rural, cumprem as Medidas de
Defesa Contra Incêndios Florestais definidas no quadro legal em vigor.
2 — As novas edificações em solo rural, exceto nos aglomerados rurais, devem cumprir as Medidas de
Defesa contra Incêndios Florestais definidas no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios
(PMDFCI) e constantes no Anexo V ao presente Regulamento, designadamente:
a) A salvaguarda dos afastamentos às estremas da propriedade;
b) 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 28.º).
No Anexo V mencionado anteriormente é referido para os “Espaços com Perigosidade de Classe Alta ou
Muito Alta: De acordo com o n.º 2 do art. 16.º do DL 124/2006, de 28 de junho, com a redação do DL
17/2009, de 14 de janeiro, a construção de edificações para habitação, comércio, serviços e indústria, fora
das áreas edificadas consolidadas, é proibida nos terrenos classificados nos PMDFCI com risco
(componente de perigosidade) de incêndio das classes alta ou muito alta, sem prejuízo das infraestruturas
definidas na Rede de Defesa da Floresta Contra Incêndios (RDFCI)”
Quanto aos “Espaços com Perigosidade de Classe Média, Baixa ou Muito Baixa:
a) Em espaço florestal ou em espaço com ele confinante a distância à estrema da propriedade é
sempre de 50 metros, independentemente das classes de perigosidade das parcelas adjacentes;
b) As novas edificações a implantar fora das áreas edificadas consolidadas e em espaços com
perigosidade de incêndio florestal de classe Média, Baixa ou Muito Baixa têm que, cumulativamente,
salvaguardar, na sua implantação no terreno, a garantia de distância às estremas da propriedade,
vinculadas à natureza da ocupação do solo e às classes de perigosidade de incêndio dos prédios rústicos
adjacentes à parcela onde a construção da edificação ocorre, de acordo com o quadro seguinte:
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Quadro 4-52- Distâncias às estremas da propriedade para espaços florestais e espaços agrícolas para as diferentes classes de
perigosidade de incêndio (Aviso n.º 11351/2017 de Baião.)

c) Para efeitos de contabilização das distâncias referidas no quadro anterior, consideram-se
espaços exteriores e adjacentes à propriedade, nomeadamente estradas, arruamentos e ou caminhos, ou
quaisquer outros espaços, de interrupção de combustível, desde que referenciados e caracterizados nos
elementos instrutórios dos pedidos de licenciamento de obras de edificação, designadamente,
levantamentos topográficos, plantas de implantação e memórias descritivas e confirmados pelos serviços
municipais;
d) Sempre que o terreno, fora das áreas edificadas consolidadas, onde for implantada a edificação,
confronte com via pública de largura igual ou superior a quatro metros, a faixa de proteção exigível nessa
estrema será reduzida para metade, desde que a via não esteja a separar a edificação de uma zona
classificada com perigosidade de classe alta ou muito alta expressa na cartografia do PMDFCI, e não se
trate de espaço florestal ou com ele confinante;
e) Quando a nova edificação confrontar com outra já existente configurando colmatação de
edificados, não se aplicam as distâncias para as faixas de proteção referidas anteriormente, com exceção
da confrontação com espaço florestal onde se deve assegurar uma faixa de proteção igual ou superior a
50 metros;
f) As novas edificações devem respeitar as especificações do Regime Jurídico de Segurança contra
Incêndios em Edifícios”.

No que diz respeito aos corredores em estudo para a linha elétrica:
- Corredor de estudo A (maioritariamente no concelho de Marco de Canaveses): apresenta maior
variabilidade de classes de perigosidade predominando a classe média e a muito alta; as classes mais
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baixas são em parte coincidentes com os perímetros urbanos;
- Corredor de estudo A1: verifica-se a predominância das classes de perigosidade baixa, média e
alta e com situações pontuais tanto de classe muito alta como de classe muito baixa;
- Corredor de estudo A2: ocorre maioritariamente classe muito alta, exceto nas margens da
Albufeira do Torrão onde predomina a classe alta e média.
Quanto à subestação à qual a linha aérea de 60 kV fará ligação (futura subestação de Carlinga B) também
se localiza em classe de perigosidade muito alta, localizada no concelho de Penafiel.
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:
a) A construção de edificações para habitação, comércio, serviços e indústria, é proibida nos
terrenos classificados no Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios (PMDFCI) com
perigosidade nas classes alta e muito alta (Planta de Condicionantes), sem prejuízo das infraestruturas
definidas nas redes regionais de defesa da floresta contra incêndios;
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 estrema 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 DL 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;
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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”.

Quanto ao risco de incêndio, este é elaborado de acordo com a metodologia do Guia Técnico para
elaboração do PMDFCI (AFN, abril de 2012) e dividido em 5 classes que variam de muito baixo a muito
alto.
A análise é efetuada com base nos mapas de risco de incêndio do PMDFCI de cada um dos concelhos, de
salientar que as escalas temporais da elaboração de cada um dos mapas é diferente, bem como o PMDFCI
de Baião se encontrar desatualizado.

Figura 4-93- Enquadramento da área de estudo nas cartas de risco de incêndio dos PMDFCI (Fonte: PMDFCI dos Municípios).

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
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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 de estudo 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
correspondente plano de manutenção, bem como a sua integração nas medidas de minimização face ao
preconizado anteriormente.

De acordo com o art.º 12.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho na sua redação atual, o
estabelecimento de redes de defesa da floresta contra incêndios (RDFCI) constitui outro dos objetivos do
PMDFCI. Estas redes “(…) concretizam territorialmente, de forma coordenada, a infraestruturação dos
espaços rurais decorrente da estratégia do planeamento de defesa da floresta contra incêndios” e “(…)
integram as seguintes componentes:
a) Redes de faixas de gestão de combustível;
b) Mosaico de parcelas de gestão de combustível;
c) Rede viária florestal;
d) Rede de pontos de água;
e) Rede de vigilância e deteção de incêndios;
f)

Rede de infraestruturas de apoio ao combate”.

Destas componentes, e 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.

A aplicação de sistemas de gestão de combustível desenvolve processos que permitem aumentar o nível
de segurança de pessoas e bens e por sua vez tornar os espaços florestais mais resilientes à ação do fogo,
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de modo que, as faixas de gestão de combustível desempenham:
“a) Função de diminuição da superfície percorrida por grandes incêndios, permitindo e facilitando
uma intervenção direta de combate ao fogo;
b) Função de redução dos efeitos da passagem de incêndios, protegendo de forma passiva vias de
comunicação, infraestruturas e equipamentos sociais, zonas edificadas e povoamentos florestais de valor
especial;
c) Função de isolamento de potenciais focos de ignição de incêndios” (artigo 13.º).
Segundo o mesmo artigo, no n.º 4, a faixa de proteção às infraestruturas de transporte e distribuição de
energia elétrica constitui um dos elementos sobre o qual assentam as redes secundárias de faixas de
gestão de combustível. No art.º 15º do diploma em questão, relativo à execução destas redes secundárias,
é ainda estipulado que “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.”
No anexo deste diploma legal estabelecem-se os critérios de gestão de combustíveis que, neste caso,
devem ser seguidos no estabelecimento da faixa de proteção à linha elétrica e na execução do
correspondente plano de manutenção.
Dada a região onde se desenvolve o presente projeto e conforme verificado através de trabalho de campo,
foi possível identificar espécies com regime legal de proteção. Assim sendo, é igualmente importante ter
em atenção o disposto no n.º 8 do art.º 13º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho (na sua redação
atual), segundo o qual “quando as faixas de gestão de combustíveis e os mosaicos de parcelas ocorram
em áreas ocupadas por sobreiros e azinheiras, o ICNF, I.P., pode autorizar desbastes com o objetivo de
reduzir a continuidade dos combustíveis”.
No caso do mapa das redes de faixa e mosaicos de parcelas de gestão de combustível de cada município:
- O concelho de Baião, apesar do Plano de Ação o PMDFCI do município ser referente ao período
compreendido entre 2015 e 2019, este apresenta no mapa de faixas e mosaicos de parcelas de gestão de
combustíveis diversas condições técnicas no que se refere às redes:
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•

Rede Primária de Faixas de Gestão de Combustíveis (a sua execução será realizada, tanto, quanto
possível, com recurso a fogo controlado):

•

Numa largura de 12,5 metros - 1.º nível da rede primária que deverá estar desprovida de qualquer
árvore e gestão de matos apertado

•

Numa largura de 32,5 m - 2.º nível da rede primária que poderá estar com árvores com distância
entre copas de 4 m e gestão de matos apertado;

•

Numa largura de 62,5 m - 2.º nível da rede primária que poderá estar com árvores com distância
entre copas de 2 m e gestão de matos apertado.

•

Rede Secundária e Terciária de Faixas de Gestão de Combustíveis definida conforme a Lei para as
diferentes infraestruturas (Edifícios integrados em espaços rurais; Aglomerados populacionais;
Polígonos industriais, de campismo e equipamentos florestais de recreio; Rede Viária; Rede
Ferroviária; Rede elétrica de média tensão; Rede elétrica de alta e muito alta tensão; Faixa de
proteção a pontos de água).
O PMDFCI de Baião define também locais prioritários de defesa os espaços inseridos em espaço

rural como o Património Arqueológico diverso e também o religioso.
- No concelho de Marco de Canaveses, tal como acontece em Baião, as condições técnicas
também foram estabelecidas atendendo a Lei em vigor, e verifica-se que na área em estudo dizem
respeito às redes elétricas (média, alta e muito alta tensão) e à rede viária florestal
- O concelho de Penafiel apresenta uma extensa rede municipal de estradas e caminhos que
abrange a generalidade do território e que cumpre com os propósitos do rápido acesso às principais
manchas florestais existentes, dado as características do seu traçado e tipo de piso, esta exige
intervenções corretivas de fundo, no sentido de a dotar de características que permitam a intervenção
rápida e restantes funções inerentes, uma vez que a rede apresenta algumas deficiências estruturais,
relacionadas por exemplo com a degradação anual.

A Rede Viária Florestal abrange o conjunto de vias de comunicação integradas nos espaços que servem
de suporte à sua gestão, com funções que incluem a circulação para o aproveitamento dos recursos
naturais, para a constituição, condução e exploração dos povoamentos florestais e das pastagens.
Segundo o Decreto-Lei enunciado, as redes secundárias de faixas de gestão de combustível devem
providenciar “uma faixa lateral de terreno confinante numa largura não inferior a 10 m” pela rede viária
e a sua manutenção constitui uma peça imprescindível no combate a incêndios (art.º 15.º).
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Quanto à rede de pontos de água, os pontos de água “são equipamentos integrados em redes locais,
municipais e distritais de defesa da floresta contra incêndios, constituindo a definição de normas técnicas
e funcionais relativas à respetiva classificação, cadastro, construção e manutenção, um aspeto primordial
para a sua utilização eficiente e para a segurança dos agentes da defesa da floresta contra incêndios”
(Despacho n.º 5711/2014, de 30 de abril), podendo ser pontos aéreos, terrestres ou mistos.
Como referido, a existência destes pontos de água para abastecimento aéreo ou misto pode introduzir
condicionantes à elaboração e execução do projeto, tendo presente que estes elementos da RDFCI devem
ser incorporados e regulamentados nos respetivos planos municipais de ordenamento do território (n.º 5
do art.º 10.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual). De facto, e de acordo
com o referido Despacho n.º 5711/2014, de 30 de abril, os pontos de água para abastecimento de meios
aéreos devem respeitar um conjunto de especificações técnicas, das quais se destacam as seguintes:
“(…) e) Garantir uma zona de proteção imediata, constituída por uma faixa sem obstáculos num raio
mínimo de 30 metros contabilizado a partir do limite externo do ponto de água, com exceção dos planos
de água cuja dimensão permita o abastecimento aéreo em condições de segurança, considerando-se como
tais os que garantam uma área livre de obstáculos num raio de 30 metros a partir do ponto de
abastecimento;
f) Garantir uma zona de proteção alargada, abrangendo os cones de voo de aproximação e de saída e uma
escapatória de emergência, concebida em função da topografia e regime de ventos locais, com as
dimensões e gabaritos constantes no anexo III.”
Estas especificações técnicas consistem em restrições à implantação de linhas elétricas aéreas e devem
ser consideradas na elaboração e execução do presente projeto, pois sempre que necessário e possível,
são beneficiados por forma a se poder garantir a maior e mais rápida disponibilidade de água e facilidade
de acesso aos meios para abastecimento.
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. Ainda assim, foram
contactadas neste âmbito a ANEPC (Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil) e a ANAC
(Autoridade Nacional de Aviação Civil), no entanto, até à data não se obteve resposta.

4.12.7. CONDICIONANTES: SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS E AS RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA
Analisa-se neste subcapítulo as servidões administrativas e as restrições de utilidade pública na área em
estudo com base na informação das cartas de condicionantes dos PDM em vigor, como as áreas da
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Reserva Ecológica Nacional (REN), as áreas da Reserva Agrícola Nacional (RAN), entre outros, abrangidos
pelos corredores em estudo. Além disso, esta informação foi complementada com os elementos
fornecidos pelas diversas entidades, no âmbito dos contactos efetuados (ver Anexo 2, Volume 2).
Apresenta-se sistematizada no quadro seguinte, tendo como referência as Servidões e Restrições de
Utilidade Pública (DGT, ex-DGOTDU, 2011), a informação reunida das condicionantes identificadas na área
de estudo. De salientar que parte das condicionantes mencionadas, foram analisadas anteriormente no
ordenamento do território. No desenho n.º 025 (Volume 3) foram cartografadas as condicionantes
identificadas.
Quadro 4-53 – Condicionantes ao uso do solo identificadas na área de estudo
NATUREZA/DOMÍNIO

CONDICIONANTES

Recursos
hídricos

Recursos
naturais

Recursos
Geológicos

Recursos
agrícolas
florestais
Recursos
ecológicos
Património edificado
arqueológico

Infraestruturas

4.12.7.1.

e

e

Área de Estudo
Parque Eólico

A

Corredor de Estudo
A1

A2

Domínio
público
hídrico
Albufeiras de águas
públicas
Captações
águas
subterrâneas
Áreas potenciais de
exploração e Espaço
para Indústria Extrativa
Reserva
agrícola
nacional
Sobreiro e Azinheira
Povoamentos
florestais percorridos
por incêndios
Reserva
ecológica
nacional
Imóveis classificados
Abastecimento
de
água e Drenagem de
águas residuais
Rede elétrica
Rede rodoviária
Rede ferroviária
Marcos geodésicos

Recursos Naturais

Recursos Hídricos
O Domínio Público Hídrico corresponde a um conjunto de bens que, pela sua natureza, são considerados
de uso público e de interesse geral, que justificam o estabelecimento de um regime de caráter especial
aplicável a qualquer utilização ou intervenção nas parcelas de terreno localizadas nos leitos, nas margens
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e em zonas adjacentes a fim de os proteger.
A constituição de servidões administrativas e restrições de utilidade pública no que concerne ao Domínio
Publico Hídrico segue o regime estabelecido na Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro (estabelece a
titularidade dos recursos hídricos), na Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro (aprova a Lei da Água e
estabelece as bases e o quadro institucional para a gestão sustentável das águas) e no Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio (estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos). Os três diplomas
referidos foram atualizados, pelas Lei n.º 31/2016, de 23/08, Lei n.º 44/2017, de 19/06 e DL n.º 97/2018,
de 27/11, respetivamente.
“O domínio público hídrico compreende o domínio público marítimo, o domínio público lacustre e fluvial e
o domínio público das restantes águas” (art.º 2.º da Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, na sua redação
atual), o que 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”.
Dada a sua importância, no art.º 32.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, redação atual, é estabelecido
“um conjunto de medidas para sistemática proteção e valorização dos recursos hídricos, complementares
das constantes dos planos de gestão de bacia hidrográfica”, tendo como objetivo:
“a) A conservação e reabilitação da rede hidrográfica, da zona costeira e dos estuários e das zonas
húmidas;
b) A proteção dos recursos hídricos nas captações, zonas de infiltração máxima e zonas
vulneráveis;
c) A regularização de caudais e a sistematização fluvial;
d) A prevenção e a proteção contra riscos de cheias e inundações, de secas, de acidentes graves
de poluição e de rotura de infraestruturas hidráulicas”.
De acordo com o nº1 do artigo 60º da Lei nº58/2005, de 29 de dezembro, as seguintes ações estão
sujeitas a um pedido de licença prévia:
“d) A ocupação temporária para a construção ou alteração de instalações, fixas ou desmontáveis,
apoios de praia ou similares e infraestruturas e equipamentos de apoio à circulação rodoviária,
incluindo estacionamentos e acessos ao domínio público hídrico;
e) A implantação de instalações e equipamentos referidos na alínea anterior;
(…);
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l) A sementeira, plantação e corte de árvores e arbustos;
m) A realização de aterros ou de escavações;
(…);
o) A extração de inertes;
p) Outras atividades que possam pôr em causa o estado dos recursos hídricos do domínio público e
que venham a ser condicionadas por regulamentos anexos aos instrumentos de gestão territorial ou
por regulamentos anexos aos planos de gestão da bacia hidrográfica”.
Na Portaria nº 1450/2007, de 12 de novembro, encontram-se fixadas as regras do regime de utilização
dos recursos hídricos.
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.

Além das linhas de água presentes na área de estudo, 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 2º ciclo de
planeamento, nos corredores A1 e A2.
Na Lei n.º 58/2005, na sua redação atual, as zonas inundáveis ou ameaçadas pelas cheias são constituídas
pelas “áreas contíguas à margem dos cursos de água ou do mar que se estendam até à linha alcançada
pela maior cheia com probabilidade de ocorrência num período de retorno de um século”, devendo constar
nos planos municipais de ordenamento do território. Em caso de ausência, devem os instrumentos de
planeamento estabelecer as interdições e restrições necessárias para reduzir o risco e os efeitos das
cheias, “devendo estabelecer designadamente que as cotas dos pisos inferiores das edificações sejam
superiores à cota local da máxima cheia conhecida” (art.º 40.º).
Carece de parecer vinculativo as operações de urbanização ou edificação, até à aprovação da delimitação
destas zonas, por parte da ARH territorialmente competente que se localizem nas áreas contíguas à
margem do mar ou que para o presente caso de cursos de águas que estejam dentro do limite da maior
cheia com período de retorno de 100 anos ou dentro de uma faixa de 100 m quando se desconhece o
limite anterior. 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.
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No regulamento de segurança das linhas de alta tensão, é mencionado no art.º 93.º quanto às travessias
áreas de cursos de água, “os cabos isolados, nas condições de flecha máxima, deverão manter em relação
ao mais alto nível das águas uma distância não inferior a 6 m”.
Além do mais, a respetiva análise quanto às condicionantes do Domínio Hídrico são feitas no
ordenamento, em termos dos planos que se encontram enquadrados, e no descritor Recursos Hídricos.

No que diz respeito às albufeiras de águas públicas, as servidões estabelecidas encontram-se sob o
regime jurídico de proteção das albufeiras, lagos e lagoas de águas públicas, previsto no Decreto-Lei n.º
107/2009, de 15 de maio e classificadas quando ao seu tipo - protegida, condicionada ou utilização livre segundo o mesmo diploma. Quando necessário em função dos objetivos de proteção específicos dos
recursos hídricos em causa, são sujeitos a planos de ordenamento de albufeira de albufeira de águas
públicas (POAAP).
Apesar da Albufeira do Torrão não deter 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”. A análise do plano foi feita nos Programas Especiais.

Quanto às captações de água subterrânea destinadas ao abastecimento público de água para consumo
humano e a delimitação dos respetivos perímetros de proteção, estão sujeitas às regras estabelecidas no
Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro, bem como ao disposto no artigo 37.º da Lei da Água (Lei n.º
58/2005, de 29 de dezembro) e na Portaria n.º 702/2009, de 6 de julho. A delimitação do perímetro de
proteção das captações de água subterrâneas constitui uma ferramenta de gestão dos recursos hídricos
subterrâneos, tendo em vista a sua preservação quantitativa e qualitativa. O perímetro de proteção
abrange a área limítrofe ou contígua à captação de água, cuja utilização é condicionada, de forma a
salvaguardar a qualidade dos recursos hídricos subterrâneos utilizados, compreendendo três áreas, de
acordo com o n.º 3 do artigo 37.º da Lei da Água:
“a) Zona de proteção imediata - área da superfície do terreno contígua à captação em que, para a
proteção direta das instalações da captação e das águas captadas, todas as atividades são, por
princípio, interditas;
b) Zona de proteção intermédia - área da superfície do terreno contígua exterior à zona de proteção
imediata, de extensão variável, onde são interditas ou condicionadas as atividades e as instalações
AG21012
Versão 01
nov-21
278

INFINITA ENERGIA – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.
Parque Eólico de Zapa
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Volume 1 – Relatório Síntese

suscetíveis de poluírem, alterarem a direção do fluxo ou modificarem a infiltração daquelas águas,
em função do risco de poluição e da natureza dos terrenos envolventes;
c) Zona de proteção alargada - área da superfície do terreno contígua exterior à zona de proteção
intermédia, destinada a proteger as águas de poluentes persistentes, onde as atividades e instalações
são interditas ou condicionadas em função do risco de poluição”.
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, de acordo com a informação disponibilizada pela
Agência Portuguesa do Ambiente, reproduzida no Desenho 004 (Volume 3) e distribuídas por:
- Área de estudo do Parque Eólico foram identificadas três captações, uma delas no limite do buffer
do aerogerador ZA02 e duas no corredor de estudo da LMT de 30kV entre ZA03 e ZA05;
- Corredor A foram identificadas um total de 24 captações;
- Corredor A1 são identificadas 27 captações;
- Corredor A2 encontram-se quatro captações (uma delas partilhada com o corredor A1) e uma
delas corresponde a uma mina cuja finalidade se destina à atividade industrial.
As captações subterrâneas anteriormente identificadas são 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.

4.12.7.1.

Recursos Geológicos

A análise teve como referência as Plantas de Ordenamento e de Condicionantes e a informação
disponibilizada pela DGEG e pelo LNEG, ao nível das pedreiras, águas de nascente e águas minerais
naturais. 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.

Na Planta de Condicionantes de Penafiel é identificado nos Recursos Geológicos a categoria Espaço para
Indústria Extrativa – Área de Exploração Consolidada /Complementar (Granito) no corredor de estudo A2
(encontra-se na proximidade de Área de Exploração Consolidada/Complementar constante da Planta de
Ordenamento), contudo, através da informação disponibilizada no site da DGEG, esta área não
corresponde a nenhuma pedreira, quer consolidada ou com pedido de licenciamento. Foi também
consultado o LNEG, o qual identifica nos corredores de estudo A1 e A2 uma “área potencial para granitos
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ornamentais de Alpendurada, dentro da qual são conhecidas numerosas explorações” (Figura 4-95), que
coincide em parte com a área anteriormente identificada no PDM.

Figura 4-94 - Área de exploração consolidada fora do corredor de estudo A2, coincidente com a informação do LNEG - Área
potencial para granitos ornamentais de Alpendurada (Francisco Ferreira Barros, Lda.).

Também no concelho de Marco de Canaveses é identificado na Planta de Ordenamento a categoria de
espaço Área Potencial de Recursos Geológicos, porém nas imediações desta área existem áreas urbanas
e ainda o cruzamento com linhas de muito alta tensão. Na continuidade da consulta da informação
disponibilizada pelo LNEG é referido a existência de um depósito mineral de quartzo e feldspato de
Castelinho (513QzFd) na localidade de Avessadas, associado neste momento a uma antiga concessão
mineira 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 3.663 t de quartzo e 540 t de feldspato, existindo ainda
nesta zona mais alguns depósitos de quartzo e feldspato os quais se encontram atualmente todos
abandonados” (Figura 4-95). O depósito mineral localiza-se fora do corredor de estudo A1 e a antiga
concessão é coincidente com a Área Potencial identificada na carta de ordenamento de Marco de
Canaveses.
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Tanto a categoria Espaço para Indústria Extrativa – Área de Exploração Consolidada /Complementar
(Granito) presente em Penafiel como a Área Potencial de Recursos Geológicos em Marco de Canaveses
encontram-se identificadas nos Desenhos respetivos (Desenho n.º 023 e 025).

Figura 4-95 - Recursos Minerais identificados na área em estudo (Disponibilizado pelo LNEG).

4.12.7.1.

Recursos agrícolas e florestais

O regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional (RAN) encontra-se estabelecido no Decreto-Lei n.º
73/2009, de 31 de março, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de
setembro, que vem articular o regime da RAN com o quadro estratégico e normativo constante no
Programa de Desenvolvimento Rural (PDR), no Programa Nacional da Política de Ordenamento do
Território (PNPOT), na Estratégia Nacional para as Florestas e demais instrumentos de gestão territorial
relevantes, nomeadamente planos regionais de ordenamento do território e planos setoriais. Segundo o
diploma atual, “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, identificando quais as
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permitidas tendo em conta os objetivos do presente regime nos vários tipos de terras e solos”.
Estas áreas devem ser afetas à atividade agrícola e são consideradas áreas non aedificandi, onde “são
interditas todas as ações que diminuam ou destruam as potencialidades para o exercício da atividade
agrícola das terras e solos da RAN” (art.º 21.º). Contudo, “são excecionalmente permitidas utilizações não
agrícolas, consideradas compatíveis com os objetivos de proteção da atividade agrícola, mediante parecer
prévio vinculativo ou comunicação prévia à entidade regional da RAN territorialmente competente
(conforme referido pela DGADR)”, ao que no regime se refere no artigo 22º, n.º 1 que, “as utilizações não
agrícolas de áreas integradas na RAN só podem verificar-se quando, cumulativamente, não causem graves
prejuízos para os objetivos” da RAN e “não exista alternativa viável fora das terras ou solos da RAN, no
que respeita às componentes técnica, económica, ambiental e cultural, devendo localizar-se nas terras e
solos classificadas como de menor aptidão, e quando estejam em causa”, conforme alínea “d) instalações
ou equipamentos para produção de energia a partir de fontes de energia renováveis” e conforme alínea
“l) Obras de construção, requalificação ou beneficiação de infraestruturas públicas rodoviárias,
ferroviárias, aeroportuárias, de logística, de saneamento, de transporte e distribuição de energia elétrica,
de abastecimento de gás e de telecomunicações, bem como outras construções ou empreendimentos
públicos ou de serviço público”.
Por sua vez na Portaria nº 162/2011, de 18 de abril, são fixados os limites e condições a observar para a
viabilização de utilizações não agrícolas em solos da RAN, que como referido, pode ser dado parecer
favorável às alíneas anteriores, desde que verificadas as seguintes situações:
Para a alínea d)
“a) Não exista alternativa de localização económica e tecnicamente viável em áreas não integradas
na RAN, a justificar pelo requerente;
b) Seja adaptada à topografia do terreno, não podendo implicar operações de aterro ou escavação;
c) Seja respeitada a drenagem natural dos terrenos, garantindo a minimização da contaminação
dos solos e a sua degradação;
d) Sejam definidas medidas de recuperação dos solos a executar durante as fases de construção,
exploração e desativação, garantindo a reposição dos solos à situação original através da remoção
de todos os anexos no final do prazo da autorização, bem como a recuperação da área de
intervenção, devendo para tal ser apresentado projeto específico para parecer prévio da DRAP
territorialmente competente”.
Para a alínea l)
AG21012
Versão 01
nov-21
282

INFINITA ENERGIA – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.
Parque Eólico de Zapa
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Volume 1 – Relatório Síntese

“a) Sejam justificadas pelo requerente a necessidade e a localização da obra;
b) O projeto da obra contemple, obrigatoriamente, medidas de minimização quanto à ocupação da
área da RAN e quanto às operações de aterro e escavação, na medida da sua viabilidade técnica e
económica;
c) Em zonas ameaçadas pelas cheias, se não constituir ou contiver elementos que funcionem como
obstáculo à livre circulação das águas”.
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, 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 intersectam áreas de RAN num total de 32,77 ha
e 18,23 ha, respectivamente.

O sobreiro e a azinheira são espécies que representam um recurso renovável de extrema importância
económica, a nível nacional e local, desempenhando um importante papel na conservação do solo, na
regularização do ciclo hidrológico e na qualidade da água.
O regime jurídico de proteção ao sobreiro e à azinheira rege-se pelo Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de
maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho, determinando que o corte ou arranque de
sobreiros e azinheiras, em povoamento ou isolados, carece de autorização do Instituto da Conservação
da Natureza e Florestas (ICNF) ou das Direções Regionais de Agricultura, exceto os que se encontram
previstos no plano de gestão florestal aprovado pela DGF sendo apenas necessário comunicação prévia.
Nos restantes casos, que carece de autorização, podem ser autorizados nas seguintes situações:
a) em desbaste, com vista à melhoria produtiva dos povoamentos;
b) em cortes de conversão que visem a realização de empreendimentos de imprescindível utilidade
pública ou de empreendimentos agrícolas com relevante e sustentável interesse para a economia
local, bem como para alteração do regime de exploração para talhadia;
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c) por razões fitossanitárias, nos casos em que as características de uma praga ou doença o
justifiquem”
O referido regime introduz ainda o recurso a medidas compensatórias no caso de cortes autorizados “de
forma a garantir que a área daquelas espécies não seja afetada, e inibe-se por 25 anos a afetação do solo
a outros fins”. A inibição de alteração do solo (art.º 4.º) centra-se em áreas ocupadas por povoamento de
sobreiro ou azinheira e as que tenham sofrido conversões por terem sido percorridos por incêndios, terem
sido realizados cortes ou arranques não autorizados, ou ainda nos casos em que tenha ocorrido “uma
anormal mortalidade ou depreciação do arvoredo em consequência de ações ou intervenções por qualquer
forma prejudiciais que determinaram a degradação das condições vegetativas ou sanitárias do
povoamento”.
É igualmente importante ter em atenção o disposto no n.º 8 do art.º 13º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de
28 de junho (na sua redação atual), segundo o qual “quando as faixas de gestão de combustíveis e os
mosaicos de parcelas ocorram em áreas ocupadas por sobreiros e azinheiras, o ICNF, I.P., pode autorizar
desbastes com o objetivo de reduzir a continuidade dos combustíveis”.
Apesar de não ter sido identificado 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.

O regime jurídico de proteção dos povoamentos florestais percorridos por incêndios encontra-se
previsto no Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro, tendo sido alterado pelo Decreto-Lei n.º 55/2007,
de 12 de março e pela Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto que procede à quinta alteração ao Decreto-Lei n.º
124/2006, de 28 de junho alterando o Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios.
De acordo com este regime, “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”, entre os quais ações como a
realização de obras de construção de quaisquer edificações, o estabelecimento de quaisquer novas
atividades que possam ter um impacte ambiental negativo e substituição de espécies florestais por outras
técnica e ecologicamente desadequadas (art.º 1.º do Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro, na sua
redação atual). Além do mais, ficam igualmente proibidas durante o mesmo período a realização de
operações de loteamento, a realização de obras de urbanização e a realização de obras de reconstrução
ou de ampliação das edificações existentes.
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Contudo, 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.
É apresentado na figura seguinte as áreas percorridas por incêndios nos últimos 10 anos, sendo a
informação apresentada cedida no site do ICNF para o período compreendido entre 2011 e 2019, pois
2020 ainda não se encontra disponível.

Figura 4-96- Identificação das áreas ardidas nos últimos 10 anos (Fonte: ICNF, dados compreendidos entre 2011 e 2019).

Na área de estudo do Parque Eólico foram identificadas áreas percorridas por incêndios para todos os
anos apresentados exceto em 2012 e 2014, facto relacionado com a análise realizada aos PMDFCI, onde
a zona do Parque Eólico fazia corresponder às classes mais altas de perigosidade de incêndio. O incêndio
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mais recente, 2019, ocorreu na zona dos aerogeradores ZA01 e ZA05 e em 2018 ocorreram na zona dos
aerogeradores ZA03 e ZA04.
Nos corredores de estudo da linha elétrica, 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.

4.12.7.1.

Recursos ecológicos

O regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN) foi estabelecido no Decreto-Lei n.º 166/2008, de
22 de agosto, alterado e republicado sucessivamente, sendo o diploma Decreto-Lei 124/2019, de 28 de
Agosto a sua quarta alteração, o qual aprova as orientações estratégicas de âmbito nacional e regional
(revisão aprovada pela Portaria n.º 336/2019, de 26 de setembro) previstas no regime jurídico da REN,
articulando-se “com o quadro estratégico e normativo estabelecido no Programa Nacional da Política de
Ordenamento do Território, nos programas regionais de ordenamento do território e nos programas
setoriais e especiais relevantes”, como a Rede Natura 2000 e a Lista Nacional de Sítios.
A REN, tal como a RAN, é uma restrição de utilidade pública, à qual é aplicada 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:
“a) Proteger os recursos naturais água e solo, bem como salvaguardar sistemas e processos
biofísicos associados ao litoral e ao ciclo hidrológico terrestre, que asseguram bens e serviços ambientais
indispensáveis ao desenvolvimento das atividades humanas;
b) Prevenir e reduzir os efeitos da degradação das áreas estratégicas de infiltração e de recarga
de aquíferos, dos riscos de inundação marítima, de cheias, de erosão hídrica do solo e de movimentos de
massa em vertentes, contribuindo para a adaptação aos efeitos das alterações climáticas e acautelando
a sustentabilidade ambiental e a segurança de pessoas e bens;
c) Contribuir para a conectividade e a coerência ecológica da Rede Fundamental de Conservação
da Natureza;
d) Contribuir para a concretização, a nível nacional, das prioridades da Agenda Territorial da União
Europeia nos domínios ecológico e da gestão transeuropeia de riscos naturais”.
No art.º 20.º do diploma atual, encontra-se definido os diversos usos e ações de iniciativa pública ou
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privada que são interditos nas áreas incluídas na REN, traduzindo-se em operações de loteamento, obras
de urbanização, construção e ampliação, vias de comunicação, escavações e aterros ou destruição do
revestimento

vegetal,

desde

que

não

estejam

incluídas

nas

ações

necessárias

ao

desenvolvimento/exploração dos espaços agrícolas e florestais. No seguimento do mesmo artigo, é
possível constatar que existem exceções ao disposto anteriormente, ou seja, excetuam-se deste “os 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), fazendo-se acompanhar por elementos previstos na portaria
mencionada mais à frente.
Ainda assim, 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).
Neste contexto, terá de se demonstrar que os usos e ações do projeto em apreço não colocam em causa
os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas
integradas em REN.
Nos concelhos abrangidos pela área de estudo, a delimitação das áreas de REN encontra-se aprovada
pelos seguintes diplomas descritos no quadro seguinte.
Quadro 4-54 – Diplomas que aprovam a REN nos municípios em estudo.

Concelho
Penafiel
Marco de
Canaveses
Baião

Diploma em vigor
Aviso nº 8971/2015, de 14 de agosto (exclusão de parcelas e correções)
Resolução de Conselho de Ministros nº 163/2007, de 12 de outubro
Portaria nº144/2016, de 17 de maio
Portaria n.º 171/2017, de 25 de maio (entrada em vigor em 26 de maio)
RCM n.º 115/2003, de 13 de agosto (alteração parcial – Folha 1)
Portaria n.º 1125/94, de 20 de dezembro

Como a atualização do regime jurídico da REN é mais recente que a data de publicação das respetivas
cartas de REN dos concelhos abrangidos, carece de justificação a adoção das tipologias que serão
analisadas de seguida, onde se realça que segundo a recente atualização do regime jurídico da REN, a
nova tipologia denominada de “Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos”
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inclui as áreas definidas como “Cabeceiras das linhas de água” e “Áreas de máxima infiltração”. Também
a nova categoria “Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo” substitui a antiga “Áreas com risco de
erosão”.
Verifica-se a interferência de alguns elementos do Projeto com as diferentes tipologias do atual RJREN,
listadas no quadro seguinte e, podendo ser observadas no Desenho n.º 027 (Volume 3). A área de REN
intersetada totaliza 591,40 ha, excluindo a contabilização dos Cursos de água e respetivos leitos e
margens, dada a sua pouca expressividade em termos de área, não obstante ser feita a sua análise.
Quadro 4-55 – Tipologias de REN identificadas na área de estudo.
Áreas de REN intersectadas (ha)
Concelho

Baião

Marco de
Canaveses

Penafiel

Tipologias da Carta de
REN
Cursos de água e
respetivos leitos e
margens
Áreas de elevado risco de
erosão hídrica do solo
Cursos de água e
respetivos leitos e
margens
Albufeiras que contribuam
para a conectividade e
coerência ecológica da
REN, bem como os
respetivos leitos, margens
e faixas de proteção
Áreas de elevado risco de
erosão hídrica do solo
Áreas estratégicas de
infiltração e de proteção e
recarga de aquíferos
Exclusão da REN para
satisfação de carências
existentes
Exclusão da REN de áreas
efetivamente já
comprometidas
Cursos de água e
respetivos leitos e
margens
Albufeiras que contribuam
para a conectividade e
coerência ecológica da
REN, bem como os
respetivos leitos, margens
e faixas de proteção

Área de
estudo do
PE

65,54

Corredor de estudo
A

A1

A2

-

-

-

5,72

.

-

.

.

.

.

8,71

7,29

.

103,19

11,86

17,39

7,96

7,41

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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Áreas de REN intersectadas (ha)
Concelho

Tipologias da Carta de
REN
Áreas de elevado risco de
erosão hídrica do solo
Áreas estratégicas de
infiltração e de proteção e
recarga de aquíferos

Área de
estudo do
PE

A

A1

A2

.

.

50,48

228,43

.

.

7,11

91,46

Corredor de estudo

Como podemos observar pelo quadro anterior, as tipologias “Áreas de elevado Risco de Erosão Hídrica do
Solo” e as “Áreas Estratégicas de Infiltração e de Proteção e Recarga de Aquíferos” são as áreas mais
intersetadas, totalizando 456,48 ha e 107,98 ha, respetivamente. Também a Albufeira e respetiva faixa
de proteção são intersectadas pelos corredores totalizando 26,94 ha. Apesar de não ser contabilizada a
tipologia referente a “Cursos de Águas e respetivos leitos e margens”, esta ocorre em todos os corredores.
As diferentes tipologias de REN podem ser agrupadas em três grandes grupos: áreas relevantes para a
sustentabilidade do ciclo hidrológico terrestre, áreas de prevenção de riscos naturais e áreas de proteção
do litoral, este último grupo não será abordado por não ter sido identificado na área de estudo em
questão.
As tipologias de REN designadas como “Cursos de água e respetivos leitos e margens”, “Albufeiras que
contribuam para a conectividade e coerência ecológica da REN, bem como os respetivos leitos, margens
e faixas de proteção” e “Áreas Estratégicas de Infiltração e de Proteção e Recarga de Aquíferos” estão
incluídas na Sustentabilidade do Ciclo da Água por serem relevantes para a sustentabilidade do ciclo
hidrológico terrestre devido às suas caraterísticas naturais (solo e formações geológicas) favoráveis à
ocorrência de infiltração e recarga natural dos aquíferos. E, também, devido ao interesse de salvaguardar,
prevenir e/ou evitar a deterioração da quantidade e qualidade da água.
As Áreas de Prevenção de Riscos Naturais incluem a tipologia da REN “Áreas de Elevado Risco de Erosão
Hídrica do Solo”, delimitando “as áreas que, devido às suas características de solo e de declive, estão
sujeitas à erosão excessiva de solo por ação do escoamento superficial”.
Apresenta-se no quadro seguinte, segundo o RJREN nos termos do artigo 20.º, n.º 3, alínea a) as funções
de cada uma das tipologias identificadas transpondo do seu Anexo I - Definições e critérios de delimitação
de cada uma das áreas referidas e funções respetivamente desempenhadas.
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Quadro 4-56 Tipologias intersectadas pelos elementos do projeto e suas funções respetivamente desempenhadas (Anexo I do
DL).

TIPOLOGIAS DA CARTA DE REN

FUNÇÕES ESPECIFICAS
“podem ser realizados os usos e as ações que não coloquem em causa,
cumulativamente, as seguintes funções”:

i)

Assegurar a continuidade do ciclo da água;

ii)

Assegurar a funcionalidade hidráulica e hidrológica dos cursos
de água;

Cursos de água e
respetivos leitos e
margens

iii)

Drenagem dos terrenos confinantes;

iv)

Controlo dos processos de erosão fluvial, através da
manutenção da vegetação ripícola;

v)

Prevenção das situações de risco de cheias, impedindo a
redução da secção de vazão e evitando a impermeabilização

Sustentabilidade do Ciclo Hidrológico Terrestre

dos solos;
vi)

Conservação de habitats naturais e das espécies da flora e da
fauna;

vii)Interações hidrológico-biológicas entre águas superficiais e subterrâneas,
nomeadamente a drenância e os processos físico-químicos na zona hiporreica.
Albufeiras que
contribuam para a
conectividade e
coerência ecológica
da REN, bem como os
respetivos leitos,
margens e faixas de
proteção

Áreas estratégicas de
infiltração e de
proteção e recarga de
aquíferos

i) Salvaguarda e proteção dos recursos hídricos armazenados, nas suas
componentes quantitativa e qualitativa;
ii) Salvaguarda das funções principais das albufeiras, no caso de se tratar de
uma albufeira de águas públicas de serviço público;
iii) Regulação do ciclo da água e controlo de cheias;
iv) Conservação das espécies de fauna.
i) Garantir a manutenção dos recursos hídricos renováveis disponíveis e o
aproveitamento sustentável dos recursos hídricos subterrâneos;
ii) Contribuir para a proteção da qualidade da água;
iii) Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos e da
biodiversidade dependentes da água subterrânea, com particular incidência
na época de estio;
iv) Prevenir e reduzir os efeitos dos riscos de cheias e inundações, de seca
extrema e de contaminação e sobrexploração dos aquíferos;
v) Prevenir e reduzir o risco de intrusão salina, no caso dos aquíferos costeiros
e estuarinos;
vi) Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas de águas subterrâneas,
principalmente nos aquíferos cársicos, como por exemplo assegurando a
conservação dos invertebrados que ocorrem em cavidades e grutas e
genericamente a conservação de habitats naturais e das espécies da flora e
da fauna.
vii) Assegurar condições naturais de receção e máxima infiltração das águas
pluviais nas cabeceiras das bacias hidrográficas e contribuir para a redução
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Áreas de
Prevenção de
Riscos Naturais

TIPOLOGIAS DA CARTA DE REN

Áreas de elevado risco
de erosão hídrica do
solo

FUNÇÕES ESPECIFICAS
“podem ser realizados os usos e as ações que não coloquem em causa,
cumulativamente, as seguintes funções”:
do escoamento e da erosão superficial.
i) Conservação do Recurso solo;
ii) Manutenção do equilíbrio dos processos morfogenéticos e pedogenéticos;
iii) Regulação do ciclo hidrológico através da promoção da infiltração em
detrimento do escoamento superficial;
iv) Redução da perda de solo, diminuindo a colmatação dos solos a jusante e
o assoreamento das massas de água.

Nos termos do art.º 20.º e do Anexo II (Usos e ações compatíveis com os objetivos de proteção ecológica
e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas na REN) do atual regime
reproduz-se no quadro abaixo a compatibilidade para cada uma das ações/atividades dos elementos do
projeto face às tipologias identificadas.
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Quadro 4-57 – Usos e Ações compatíveis com as tipologias de REN identificadas na área de estudo.

Tipologia
Usos e ações compatíveis com os
objetivos de proteção ecológica e
ambiental e de prevenção e redução de
riscos naturais de áreas integradas na REN

Prevenção de riscos
naturais

Sustentabilidade do ciclo da água
Cursos de água e
respetivos leitos
e margens

Albufeiras
Leito

Faixa de Proteção
Margem

Contígua à margem

Áreas estratégicas
de infiltração e de
proteção e recarga
de aquíferos

Áreas de elevado
risco de erosão
hídrica do solo

I - OBRAS DE CONSTRUÇÃO, ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO
d) Pequenas construções de apoio aos
setores da agricultura e floresta, ambiente,
energia e recursos geológicos,
telecomunicações e indústria e pesca, cuja
área de implantação seja igual ou inferior a
30 m2.

Interdito nos
termos do artigo
20.º

Interdito

Isentos de comunicação prévia

Interdito

Sujeito a comunicação prévia

Interdito

Sujeito a comunicação prévia

Interdito

Sujeito a comunicação prévia

II - INFRAESTRUTURAS
f) Produção e distribuição de eletricidade a
partir de fontes de energia renováveis.
i) Redes elétricas aéreas de alta e média
tensão, excluindo subestações.
m) Redes subterrâneas elétricas e de
telecomunicações e condutas de
combustíveis, incluindo postos de
transformação e pequenos reservatórios
de combustíveis.

Sujeito a
comunicação
prévia
Interdito nos
termos do artigo
20.º
Sujeito a
comunicação
prévia
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Tipologia
Usos e ações compatíveis com os
objetivos de proteção ecológica e
ambiental e de prevenção e redução de
riscos naturais de áreas integradas na REN
n) Pequenas beneficiações de vias e de
caminhos existentes, sem novas
impermeabilizações.
o) Melhoramento, alargamento de
plataformas e de faixas de rodagem e
pequenas correções de traçado de vias e
de caminhos públicos existentes.

Prevenção de riscos
naturais

Sustentabilidade do ciclo da água
Cursos de água e
respetivos leitos
e margens

Albufeiras
Leito

Faixa de Proteção
Margem

Contígua à margem

Áreas estratégicas
de infiltração e de
proteção e recarga
de aquíferos

Isentos de
comunicação
prévia

Interdito

Isentos de comunicação prévia

Isentos de
comunicação
prévia

Interdito

Isentos de comunicação prévia

Sujeito a
comunicação
prévia
- É admitido
apenas na
margem.

Interdito

Áreas de elevado
risco de erosão
hídrica do solo

III – SETOR AGRÍCOLA E FLORESTAL

e) Abertura de caminhos de apoio ao setor
agrícola e florestal.

Isento
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A Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro, define as condições e requisitos a que ficam sujeitos os
usos e ações compatíveis com os objetivos das áreas integradas em REN e os elementos instrutórios
dos procedimentos administrativos previstos no regime jurídico, bem como os usos e ações que
carecem de parecer obrigatório e vinculativo da Agência Portuguesa do Ambiente.
De acordo com o Anexo I da referida Portaria, Condições e requisitos para a admissão dos usos e ações
referidas n.ºs 2 e 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto na redação atual,
apresentam-se sumarizadas no seguinte quadro.

Quadro 4-58 - Condições e requisitos para a admissão dos usos e ações dado pelo Anexo I da Portaria n.º 419/2012, de 20
de dezembro.

II - INFRAESTRUTURAS

I - OBRAS DE
CONSTRUÇÃO,
ALTERAÇÃO E
AMPLIAÇÃO

Usos e ações compatíveis com os objetivos de proteção
ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos
naturais de áreas integradas na REN

Portaria – Anexo I

d) Pequenas construções de apoio aos setores
da agricultura e floresta, ambiente, energia e
recursos geológicos, telecomunicações e
Sem requisitos específicos.
indústria e pesca, cuja área de implantação
seja igual ou inferior a 30 m2.
f) Produção e distribuição de eletricidade a
partir de fontes de energia renováveis.
i) Redes elétricas aéreas de alta e média
tensão, excluindo subestações.
m) Redes subterrâneas elétricas e de
telecomunicações e condutas de
combustíveis, incluindo postos de
transformação e pequenos reservatórios de
combustíveis.
n) Pequenas beneficiações de vias e de
caminhos existentes, sem novas
impermeabilizações.
o) Melhoramento, alargamento de
plataformas e de faixas de rodagem e
pequenas correções de traçado de vias e de
caminhos públicos existentes.
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III – SETOR AGRÍCOLA E
FLORESTAL

Usos e ações compatíveis com os objetivos de proteção
ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos
naturais de áreas integradas na REN

e) Abertura de caminhos de apoio ao setor
agrícola e florestal.

4.12.7.2.

Portaria – Anexo I
A pretensão pode ser admitida desde que
cumpra, cumulativamente, os seguintes
requisitos:
i) A largura máxima da plataforma, incluindo
berma e drenagem seja de 6 m.
ii) Seja utilizado pavimento permeável ou
semipermeável.
iii) Seja respeitada a drenagem natural do
terreno.

Património edificado e arqueológico

“Os bens imóveis, nas suas categorias de monumento, conjunto ou sítio, classificados como
monumento nacional ou como imóvel de interesse público constituem testemunhos de especial
importância (…), justificando-se plenamente que sejam objeto de especial proteção e valorização”. O
regime de classificação destes encontra-se previsto na Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro e no
Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, na sua redação atual, DL n.º 265/2012, de 28/12.
A proteção destes bens culturais tem como suporte a sua classificação e inventariação, definida no
art.º 16.º da Lei n.º 107/2001, com correspondente nível de registo, patrimonial de classificação e
patrimonial de inventário. São, portanto, classificados consoante as categorias em monumentos,
conjuntos ou sítios e pela sua relevância, de interesse nacional, público ou municipal conforme
disposto no art.º 15.º na Lei referida.
No que diz respeito às zonas de proteção, os bens imóveis em vias de classificação como monumento
nacional ou como de interesse público beneficiam automaticamente de uma zona geral de proteção
(art.º 36.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, na sua redação atual) ou podem beneficiar
de uma zona especial de proteção provisória. Segundo o mesmo artigo, os bens imóveis classificados
beneficiam de uma zona especial de proteção.
“A zona geral de proteção tem 50 m contados dos limites externos do bem imóvel e vigora a partir da
data da decisão de abertura do procedimento de classificação”.
“A zona especial de proteção provisória é fixada quando a zona geral de proteção se revele insuficiente
ou desadequada para a proteção e valorização do bem imóvel” e “tem a amplitude adequada em
função da proteção e valorização do bem imóvel em vias de classificação, podendo incluir zonas non
aedificandi”.
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“A zona especial de proteção tem a extensão e impõe as restrições adequadas em função da proteção
e valorização do bem imóvel classificado, podendo especificar:
a) Zonas non aedificandi;
b)

Áreas de sensibilidade arqueológica com a graduação das restrições, nomeadamente quanto
ao tipo de procedimento de salvaguarda de carácter preventivo:

c) Bens imóveis, ou grupos de bens imóveis (…)
d) Identificação das condições e da periodicidade de obras de conservação de bens imóveis ou
grupo de bens imóveis;
e) As regras genéricas de publicidade exterior”.
Além do mais, esta zona “assegura o enquadramento paisagístico do bem imóvel e as perspetivas da
sua contemplação, devendo abranger os espaços verdes, nomeadamente jardins ou parques de
interesse histórico, que sejam relevantes para a defesa do contexto do bem imóvel classificado”, o que
nas situações previstas anteriormente “são estabelecidos zonamentos específicos e indicadas as
restrições estritamente necessárias”.

Dos três concelhos intersetados foi possível fazer o levantamento do património classificado, em vias
de classificação e o inventariado através das Cartas de Ordenamento (Património), sendo discriminado
de seguida e efetuada a análise das normas de cada regulamento. Além da análise das cartas do PDM,
no descritor do Património foi realizado a prospeção.
Na área de estudo do Parque Eólico, predominantemente no concelho de Baião, não foram
identificados elementos patrimoniais classificados ou em vias de classificação, apresentando-se no
quadro seguinte o património inventariado.

Quadro 4-59 – Património arqueológico e arquitetónico inventariado no PDM de Baião disponibilizado online.
Área em
estudo

Património Arqueológico

Património Arquitetónico

ZA05,
Subestação,
acesso norte,
corredor da
LMT entre
ZA03 e ZA05,

02 - Mamoa de Chã do Carvalhal 3/ Monte Maninho
10 - Mamoa de Chã de Carvalhal 2

04 - Igreja Paroquial de São João Batista
(Igreja Românica)
06 - Capela de Nossa Senhora do

01 - Mamoa de Chã do Loureiro

Loureiro (Capela).

Todos monumentos com tumulus

ZA03
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Área em

Património Arqueológico

estudo
ZA02

Património Arquitetónico

04 – Marco das Regadinhas (Marco) com perímetro
especial de proteção

-

Além do disposto quanto à categoria inerente a estes espaços, o regulamento refere no seu artigo
24.º:
“1 — Em caso de ocorrência de vestígios arqueológicos, no subsolo ou à superfície, durante a realização
de qualquer operação urbanística, é dado cumprimento ao estabelecido na lei, designadamente:
a) É obrigatória a comunicação no prazo de 48 horas à Câmara Municipal, à entidade de tutela
do património cultural competente ou à autoridade policial;
b) Os trabalhos em curso são imediatamente suspensos;
c) Os trabalhos só podem ser retomados após parecer da Câmara Municipal e da entidade de
tutela competente.
2 — Na eventualidade da execução de trabalhos arqueológicos é suspensa, nos termos legais, a
contagem dos prazos para efeitos de validade da licença da operação urbanística em causa.
3 — A suspensão dos trabalhos a que se refere a alínea b) do n.º 1 do presente artigo tem como
consequência a prorrogação automática da licença de obra, por tempo equivalente ao da suspensão.
4 — As intervenções arqueológicas necessárias são integralmente financiadas pelo respetivo promotor
da obra de urbanização”.

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 abaixo constitui património classificado ou em vias de classificação.

Quadro 4-60 - Património arqueológico e arquitetónico inventariado no PDM de Marco de Canaveses.

Área em estudo

Parque Eólico –
Acesso a Norte
Corredor A

Zona de Potencial
Área de Proteção
Arqueológico
Arqueológica
SOA 8 – Povoado da Lavra
SOA 1 – Mamoa 1 da Lavra
SOA 2 – Mamoa 2 de Lavra
SOA 5 - Mamoa 2 de Chão do Carvalhal – Cruz de Ferro
-

SOA 47
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Zona de Potencial
Arqueológico

Área em estudo

Área de Proteção
Arqueológica

-

PVI11

-

-

-

-

FRE4 - Torre
-

Corredor A1
Corredor A2

AVE1 – Penedo de Cramol
ou Cramor
ROS6 – Sepultura da Quinta da Igreja
AVE5 – Lagar do Penedo de Mouros
AVE6 – Cruciforme de Quintares
MAU1 – Castro/Atalaia do Alto do Facho

Património Arquitetónico
SOA45- Casa de Além
SOA92 – Moinho das Mós
PVI11 – Capela de S. João do
Couto
FRE12 – Moinho 1 de Covas de
Cima
FRE13 – Moinho 2 de Covas de
Cima
AVE1
-

Como referido no regulamento do município em questão, art.º 23.º, quando for verificado a ocorrência
de vestígios arqueológicos, “as entidades públicas e privadas envolvidas adotam os procedimentos
estabelecidos na legislação aplicável, devendo ainda o município:
i) Estabelecer uma área de proteção preventiva constituída por uma linha poligonal traçada a
uma distância nunca inferior a 50 metros dos limites exteriores da mancha de dispersão de materiais
arqueológicos de superfície ou das estruturas arqueológicas detetadas;
ii) Dar conhecimento do facto aos organismos da tutela;
iii) Providenciar a realização de trabalhos arqueológicos de emergência, sob a forma de
sondagens arqueológicas, com vista a determinar a sua importância científico patrimonial e, em face
da informação obtida, verificar a implementação de medidas de minimização, de salvaguarda ou
valorização;
b) Quando o valor científico patrimonial dos elementos arqueológicos detetados o justificar, estes
passam a integrar o património arqueológico inventariado”.
As Zonas de Valor Arqueológico Inventariadas “integram os sítios ou áreas de valor arqueológico
confirmado, sendo a área condicionada definida por um perímetro correspondendo aos limites
exteriores da mancha de dispersão de materiais arqueológicos de superfície ou das estruturas
arqueológicas detetadas e respetiva zona de proteção” além do mais “todas as intervenções que
envolvam trabalhos de revolvimento ou remoção de terras, incluindo as de prospeção, pesquisa de
exploração de recursos geológicos, abate e plantação de espécies arbóreas e execução de
infraestruturas, ficam condicionadas à realização de trabalhos arqueológicos de enquadramento, que
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deverão ser:
i) Sondagens arqueológicas prévias nas áreas delimitadas pelos limites exteriores da mancha
de dispersão de materiais de superfície ou de estruturas arqueológicas detetadas, identificadas na
cartografia como Área de Proteção Arqueológica;
ii) Acompanhamento arqueológico nas zonas de proteção traçadas a partir do limite exterior
das descritas na alínea anterior, identificadas na cartografia como Zona de Potencial Arqueológico;
Não obstante os trabalhos descritos anteriormente, “fica sujeito à aprovação prévia pelo organismo
da tutela do correspondente Pedido de Autorização de Trabalhos Arqueológicos apresentado por um
arqueólogo”.
No caso do Património Arquitetónico inventariado (imóveis, conjuntos e sítios identificados e
delimitados na Planta de Ordenamento - Salvaguarda Patrimonial e descritos nas fichas da Carta
Patrimonial), o art.º 24.º do regulamento prevê a necessidade de parecer por parte dos serviços
municipais competentes da câmara municipal para qualquer intervenção no património.

No que concerne o património do concelho de Penafiel, o levantamento efetuado teve por base a
Planta de Ordenamento (Património), sumarizado no quadro seguinte.

Quadro 4-61 - Património arqueológico e arquitetónico no PDM de Penafiel.

Classificado ou em Vias de
Classificação

Área em Estudo

Inventariado

Corredor A1

21.5 – Igreja de Abragão, incluindo
os túmulos (Património Edificado
Classificado)

14.2 – Castro do Monte Aspero (Património
Arqueológico)
21.3 – Casa da Aldeia (Património Edificado)
21.4 – Castro e Necrópole da Penha Grande
(Património Arqueológico)
21.8 – Quinta do Paço e Necrópole Medieval
(Património Arqueológico e Edificado)

Corredor A2

-

14.1 – Chocal ou Água de Frades – Mamoas e
Castelo Medieval (Património Arqueológico)

A Igreja de Abração, incluindo os túmulos, foi classificada como Monumento Nacional no decreto n.º
129/77 de 29/09/1977, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 226, de 29 de setembro.
Posteriormente, através da Portaria n.º 644/2014 de 04/08/2014 foi fixado a zona especial de proteção
(ZEP) da Igreja de Abragão, incluindo os túmulos, com vista a salvaguardar “o memorial, valorizando a
sua envolvente urbano-rural, hoje parcialmente degradada, e garantindo as perspetivas de
contemplação e os pontos de vista que constituem a respetiva bacia visual”. Neste caso, o corredor A1
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intersecta apenas a ZEP (área bastante limítrofe) e não a Igreja de Abragão.
Nas áreas de património arqueológico “não são permitidas quaisquer ações que contribuam para a
degradação do património existente e desvirtualização da sua envolvente, nomeadamente
movimentos de terras ou alteração da topografia do terreno, ficando qualquer uso ou atividade que se
pretenda levar a efeito sujeitas a parecer dos serviços competentes da autarquia e da entidade de
tutela conforme preconizado no regulamento, art.º 47.º. Também no art.º 51.º é definido normas
quanto às Áreas de proteção e enquadramento ao património (referidas na análise às categorias de
espaço), nomeadamente no numero 3 “sem prejuízo do licenciamento ou autorização que por lei
compete à Câmara Municipal, a aprovação de obras de construção e de quaisquer trabalhos que
alterem a topografia, os alinhamentos e as cérceas e, em geral, a distribuição de volumes e coberturas
ou o revestimento exterior dos edifícios fica sujeita ao parecer prévio da comissão municipal do
património cultural e paisagístico, criada por despacho da Câmara Municipal, sem prejuízo do parecer
prévio do organismo de tutela do património, no caso dos imóveis classificados e em vias de
classificação”.
Não obstante a consulta dos planos diretores municipais para identificação do património presente na
área em estudo, deve ser consultado o descritor Património (Cap. 4.8) para análise do resultado
decorrente da prospeção efetuada.

4.12.7.3.

Infraestruturas

A constituição de servidões quanto ao abastecimento de água e drenagem de águas residuais segue
o disposto no Decreto-Lei n.º 34021, de 11 de novembro de 1944, declarando de utilidade pública, as
pesquisas, estudos e trabalhos de abastecimento de água potável ou de saneamento de aglomerados
populacionais. Este diploma é conjugado com o regime geral de constituição de servidões que resulta
do Código das Expropriações aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de setembro, na sua redação atual.
No caso das infraestruturas em causa integrarem candidaturas beneficiárias de cofinanciamento
comunitário, nomeadamente as previstas no Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de
Saneamento de Águas Residuais (PEAASAR II), ou as financiadas pelo Fundo de Coesão, as
correspondentes servidões também são consideradas de utilidade pública, seguindo o regime especial
criado pelo Decreto-Lei nº 123/2010, de 12 de novembro em conjunto com o Código de Expropriações.
Em qualquer caso, o despacho ministerial que constitui a servidão, mencionando a largura e o
comprimento da faixa de servidão e estabelece os condicionamentos (ónus ou encargos) a observar.
Além disso, a constituição da servidão depende da licença prévia de captação de águas para
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abastecimento público emitida pela ARH territorialmente competente e da aprovação prévia do
projeto pelo Presidente da ERSAR.
Dos três municípios analisados, apenas em Baião foi possível identificar, através de consulta online, a
existência de infraestruturas desta natureza, que segundo o regulamento (Art.º 25.º Sistema público
de abastecimento de água e drenagem de esgotos):
“1 — Sem prejuízo da legislação aplicável é interdita a construção ao longo de uma faixa de 5,0 m,
medida para cada lado do eixo das condutas de adução/adução -distribuição de água e dos
emissários de esgotos.
2 — É interdita a construção ao longo de uma faixa de 1,0 m, medida para cada lado do eixo das
condutas distribuidoras de água e dos coletores de águas residuais ou pluviais.
3 — É interdita a plantação de árvores ao longo de uma faixa de 10,0 m, medida para cada lado do
eixo das condutas de água e dos emissários de esgotos ou coletores de águas residuais ou pluviais no
solo rural, devendo esta distância ser definida caso a caso quando em solo urbano.”

Tendo em conta que não foi possível avaliar com rigor a localização destas infraestruturas face à
localização do projeto, recomenda-se o reforço do contacto estabelecido com as entidades
responsáveis pela sua gestão.

As servidões administrativas no que toca às infraestruturas de produção, transporte e distribuição de
energia elétrica, seguem o estabelecido no Decreto-Lei n.º 43335, de 19 de novembro de 1960
(Estabelece o regime aplicável à rede elétrica nacional), Decreto-Lei n.º 26852, de 30 de julho de 1936
(Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas, alterado pelo Decreto-Lei n.º 446/76, de 5 de
junho) e no Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de agosto (na sua redação atual, Regime Jurídico aplicável
às atividades de produção, transporte, distribuição e comercialização de eletricidade).
Além disso, é apresentado no Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro (RSLEAT Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão, as faixas de proteção para a rede de
transporte e para a rede de distribuição. Segundo o art.º 5.º do diploma, as linhas devem ser
estabelecidas “de modo a eliminar todo o perigo previsível para as pessoas e a acautelar de danos os
bens materiais, não devendo perturbar a livre e regular circulação nas vias públicas ou particulares,
nem afetar a segurança do caminho de ferro, prejudicar outras linhas de energia ou de
telecomunicação ou causar danos às canalizações de água, gás ou outras”.
De acordo com o art.º 28.º, “com vista a garantir a segurança de exploração das linhas e para efeitos
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de aplicação do número seguinte, a zona de proteção terá a largura máxima de:
a) 15 m, para linhas de 2.ª classe (1,5 kV até 40kV);
b) 25 m, para linhas de 3.ª classe de tensão nominal igual ou inferior a 60 kV;
c) 45 m, para linhas de 3.ª classe de tensão nominal superior a 60 kV”, respetivamente média,
alta e muito alta tensão.
De acordo com o art.º 108.º do Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão, “nos
cruzamentos de linhas de alta tensão com outras linhas de alta ou de baixa tensão, as linhas de tensão
mais elevada deverão passar superiormente”. Sendo a distância entre as duas linhas (art.º 109.º), nos
cruzamentos de linhas de alta tensão em condutores nus com outras linhas de alta ou de baixa tensão,
também em condutores nus, nas condições de flecha mais desfavoráveis, deverá manter-se uma
distância D, em metros, arredondada ao decímetro, não inferior à dada pela expressão apresentada
nesse artigo.
Com base na informação dos PDM, as infraestruturas de transporte de energia elétrica identificadas
dizem respeito a linhas de média, alta e muito alta tensão que podem ser observadas no Desenho n.º
025 (Volume 3).
Na área de estudo do Parque Eólico foram identificadas Linhas de Média (15 kV) no acesso sul a ZA01,
na passagem da Linha Elétrica de 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;

•

Linha Valdigem-Vermoim4/Ermesinde (LVG.VM4-ED), a 220 kV.

Ainda no que concerne o 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.
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Além da consulta dos PDM dos municípios intersetados, foi realizado o contacto com as entidades,
EDP (atual E-REDES) e REN, para levantamentos e confirmação das infraestruturas, assim como
trabalho de campo, tendo sido possível verificar a localização das linhas identificadas anteriormente.
Além disso, a informação disponibilizada pela E-REDES permitiu uma análise dos traçados aéreos e
subterrâneos de diversas Linhas de Média Tensão a 15 kV.

Figura 4-97 – Linhas elétricas identificadas na área do Parque Eólico: Linha identificada no acesso a ZA01 (esquerda) e Linha
entre ZA05 e ZA06 (direita).

AG21012
Versão 01
nov-21
304

INFINITA ENERGIA – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.
Parque Eólico de Zapa
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Volume 1 – Relatório Síntese

Figura 4-98 – Linhas elétricas identificadas no corredor de estudo A: Linhas de Muito Alta Tensão (esquerda) e cruzamento
destas com a Linha de Alta Tensão – 60 kV (direita).

Quanto à Rede Rodoviária, de acordo com o PRN2000, instituído pelo Decreto-Lei n.º 222/98, de 17
de julho, e alterado pela Declaração de Retificações nº 19-D/98 de 31 de outubro, pela Lei nº 98/99 de
26 de julho e pelo Decreto-Lei 182/2003 de 16 de agosto, é constituída pela Rede Rodoviária Nacional
e Rede Rodoviária Regional que incluem as vias pertencentes ao plano rodoviário nacional. Segundo
este plano, a rede rodoviária nacional 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
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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. As servidões rodoviárias, nos
termos do art.º 31.º deste estatuto, compreende a servidão non aedificandi, a servidão de visibilidade
e outras servidões que venham a ser constituídas por lei, contrato ou outra fonte constitutiva de
direitos. No art.º 32.º da lei mencionada, para as Zonas de servidão Non Aedificandi, são apresentados
os seguintes limites:
“a) Autoestradas e vias rápidas: 50 m para cada lado do eixo da estrada e nunca a menos de
20 m da zona da estrada;
b) IP: 50 m para cada lado do eixo da estrada ou dentro da zona de servidão de visibilidade e
nunca a menos de 20 m da zona da estrada;
c) IC: 35 m para cada lado do eixo da estrada ou dentro da zona de servidão de visibilidade e
nunca a menos de 15 m da zona da estrada;
d) EN e restantes estradas a que se aplica o presente Estatuto: 20 m para cada lado do eixo da
estrada ou dentro da zona de servidão de visibilidade e nunca a menos de 5 m da zona da estrada;
e) Nós de ligação: um círculo de 150 m de raio centrado na interseção dos eixos das vias,
qualquer que seja a classificação destas.”
O mesmo artigo refere ainda que no caso das “estradas nacionais desclassificadas ainda não entregues
aos municípios pode ser definida uma zona de servidão non aedificandi inferior à prevista na alínea d)
do n.º 8 mediante acordo entre a administração rodoviária e as autarquias, devidamente aprovado
pelo IMT, I. P.”.
No mesmo diploma, art.º 58.º, são permitidas nas zonas de servidão non aedificandi, desde que
autorizadas pela administração rodoviária, “instalações de antenas de telecomunicações e de redes de
distribuição pública de água, de saneamento e de energia e outras de utilidade pública, bem como as
edificações estritamente necessárias ao seu funcionamento”, desde que “delas não resulte o
agravamento das condições de circulação e segurança rodoviárias, nem afete a perfeita visibilidade do
trânsito”.

Quanto à Rede Rodoviária Municipal, as estradas e caminho municipais, a constituição de servidões
segue o regime previsto na Lei n.º 2110, de 19 de agosto de 1961. Que de acordo com o seu Art.º 58.º,
nas zonas de servidão non aedificandi, mais concretamente, nos terrenos marginais das estradas e
caminhos municipais não é permitido efetuar quaisquer construções dentro dos seguintes limites:
- nas faixas limitadas de cada lado da via por uma linha que dista do seu eixo 6 ou 4,5 m
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consoante se trate de estradas ou caminhos municipais, que podem ser alargadas
respetivamente até ao máximo de 8 e 6 m para cada lado do eixo, na totalidade ou apenas
nalguns troços de vias;
- nas zonas de visibilidade do interior das concordâncias das ligações ou cruzamentos com
outras comunicações rodoviárias.
São apresentadas outras restrições além das já mencionadas, como a proibição de colocação de postes
de linhas telegráficas, telefónica, de transporte ou distribuição de energia elétrica ou para quaisquer
outros fins sobre a plataforma ou valeta das vias municipais e os atravessamentos sobre as vias
municipais por conduções aéreas ou obras de qualquer natureza não podem ter altura inferior a 5 m,
a contar do nível do pavimento (art.º 54.º e 57.º).
Não obstante, na elaboração e execução do projeto nas zonas non aedificandi, deve prevalecer
também o disposto no Decreto-Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro (RSLEAT) quanto às estradas
nacionais e municipais (art.º 91.º, 92.º) e vizinhanças (Art.º 115.º).
Na área em estudo forma identificados os seguintes elementos constantes no quadro abaixo.
Quadro 4-62 – Rede rodoviária nacional, regional e municipal.

Classificação

Área de Estudo
Parque Eólico

A

Corredor de Estudo
A1

A2

Itinerários principais
(IP)

-

-

-

-

Estradas Nacionais
(EN)

-

EN211
EN210

EN210
EN312
EN320

EN210
EN312
EN320

ER108

ER108

-

-

EN321

-

-

-

EM321
EM582

EM583

EM588

EM588

CM1262

CM1257
CM1261
CM1262

-

-

Estradas Regionais
(ER)
Estradas Nacionais
Desclassificadas (EN)
Estradas Municipais
(EM)
Caminhos Municipais
(CM)

Quanto à Rede Ferroviária, o 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, bem como as regras aplicáveis às relações dos proprietários confinantes e da
população em geral com aqueles bens. De acordo com o art.º 1.º deste diploma legal, também fazem
parte do domínio público ferroviário as servidões de linha férrea, constituídas para permitir a
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implantação das infraestruturas ferroviárias necessárias à circulação dos transportes ferroviários no
solo, no subsolo e no espaço aéreo de quaisquer terrenos públicos ou privados, assim como as
servidões e restrições ao direito dos prédios confinantes com o caminho-de-ferro ou seus vizinhos. “As
servidões de linha férrea destinadas à implantação da via ou das respetivas obras de suporte têm a
natureza de direitos reais públicos sobre bens alheios” (art.º 4.º do Decreto-Lei n.º 276/2003, de 4 de
novembro).
Os prédios confinantes ou vizinhos das linhas férreas ou ramais ou de outras instalações ferroviárias
integram zonas non aedificandi (art.º 15.º do Decreto-Lei n.º 276/2003, de 4 de novembro) nas quais
é proibido:
- fazer construções, edificações, aterros, depósitos de materiais ou plantação de árvores a
distância inferior a 10 m; se a altura das construções, edificações, aterros, depósitos de materiais ou
árvores for superior, real ou potencialmente, a 10 m, a distância a salvaguardar deve ser igual à soma
da altura dos elementos com o limite dos 10 m;
- fazer escavações, qualquer que seja a profundidade, a menos de 5 m da linha férrea; quando
a linha férrea estiver assente em aterro, a escavação não pode ocorrer senão a uma distância
equivalente a uma vez e meia a altura do aterro; em qualquer caso, quando a profundidade das
escavações ultrapasse os 5 m de profundidade, a distância a salvaguardar deve ser igual à soma da
profundidade com o limite dos 5 m.
Na área de estudo foi identificado o troço Ermesinde / Pocinho, pertencente à Linha do Douro que é
atravessado pelo corredor A conforme se pode observar no Desenho n.º 025 (Volume 3), identificado
na Planta de Ordenamento e de Condicionantes de Marco de Canaveses.
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Figura 4-99 - Ligação ferroviária Ermesinde - Pocinho da Linha do Douro

Na elaboração e execução do presente projeto, as zonas non aedificandi das vias ferroviárias acima
referidas 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.

Quanto às 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.
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Na área de estudo em análise, de acordo com a informação disponibilizada pela Direção Geral do
Território (DGT), existe apenas um marco geodésicos (Castelo 2) que se encontra na área de estudo do
Parque Eólico, na proximidade de ZA01 (ver desenho n.º 025, Volume 3). Atendendo a este facto foi
consultada a entidade responsável (ver Anexo 2, Volume 2).

4.13. SOCIOECONOMIA
4.13.1. INTRODUÇÃO
A análise do impacte social de um projeto tem como principal objetivo a avaliação das consequências
sociais que têm a probabilidade de surgir a partir do momento em que se realizam determinadas ações.
Isto é, fazer uma previsão das possíveis mudanças sobre a qualidade de vida das populações e da forma
como as mesmas se adaptam a essas situações.
Assim sendo, este capítulo procura abordar os aspetos humanos suscetíveis de serem influenciados
pelo desenvolvimento do projeto em análise.
O estudo deste descritor contemplará dois níveis de análise: um primeiro nível de caráter
socioeconómico, que permitirá caracterizar o enquadramento regional e concelhio do projeto; e um
segundo nível de caráter psicossocial e nível local que envolverá a caracterização da área de estudo.
A informação de base utilizada na caracterização social e económica é proveniente de informação
disponibilizada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em particular no que respeita aos dados
compilados nos Anuários Estatísticos Regionais, nos Recenseamentos Gerais da População e da
Habitação, referentes aos últimos anos com dados disponíveis.
Para realizar este estudo foi necessário estudar diversos indicadores, apresentados de seguida:

Perfil Demográfico
Esta secção compreende a apresentação e análise de dados relativos à população residente, evolução
da população residente, taxas de natalidade e de mortalidade, saldos populacionais, e estrutura etária
da população.

Estrutura de Emprego
Nesta secção serão tidos em conta os dados e acerca da população ativa e taxa de desemprego. As
dinâmicas económicas dos concelhos estão interrelacionadas com a estrutura demográfica. Por
exemplo, a estrutura etária, pois o número de indivíduos em idade ativa está relacionado com os pólos
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de emprego.

Atividades Económicas
Esta secção consistirá na exposição e análise de dados relativos ao perfil económico e produtivo da
região, nomeadamente em termos das sociedades sediadas por setor de atividade, taxas de atividade
e de desemprego.
Toda a análise da estruturação económica e sócio produtiva assume uma grande importância, pois
permite a avaliação deste projeto, relativamente ao seu impacte no mercado de trabalho local.

Acessibilidades
Nesta secção é apresentada a forma como é realizada a acessibilidade ao Parque Eólico e à subestação.

Caracterização do setor agrícola
Nesta secção serão analisados os dados referentes a um setor que apresenta uma elevada importância
na região em estudo (explorações, utilização das terras, entre outros indicadores).

Características da área de estudo
A caracterização e análise da área de estudo será o enquadramento local, e tem como objetivo
compreender o quotidiano dos indivíduos e grupos, com base na descrição dos elementos
humanizados da paisagem, e a forma como esse quotidiano pode ser afetado pelo projeto durante as
fases de construção e de exploração.

Esta secção pretende ter em consideração a população que, pela proximidade ao projeto, poderá ser
sujeita a um contacto mais próximo com alterações na sua envolvente física e que poderão implicar
uma alteração dos seus padrões comportamentais habituais.
Ao nível local será então providenciada uma análise dos elementos humanizados presentes na área de
estudo e que serão diretamente afetados pelo projeto em consideração, salientando-se de forma
concreta os seguintes aspetos: caracterização da tipologia das zonas onde o projeto se insere;
principais equipamentos e infra-estruturas relevantes; e vias afetadas.

4.13.2. ORGANIZAÇÃO ESPACIAL
A área em estudo insere-se nos concelhos de Baião, Marco de Canaveses e Penafiel, pertencentes ao
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distrito do Porto, província do Douro Litoral.
Segundo a nomenclatura territorial para fins estatísticos do país, estes concelhos integram a NUT II
Região Norte e a NUT III Tâmega e Sousa.
A Figura abaixo apresenta a área de estudo, com identificação das freguesias e concelhos abrangidos.

•
Figura 4-100 - Área de estudo.

4.13.3. ENQUADRAMENTO REGIONAL
A Região do Norte, composta por 86 municípios é limitada a norte e a este por Espanha, a sul pelo NUT
II do Centro e a oeste pelo Oceano Atlântico.
Apresenta uma área de 21 271 km2 (24% de Portugal continental) e uma população de 3 689 609
habitantes (INE, Censos 2021), correspondendo a 37% do Continente e a 35% de Portugal.
De acordo com os últimos dados do INE, a região Norte apresentou uma taxa de desemprego de 7,8%,
assegurando no entanto perto de 39% das exportações nacionais e representando cerca de 29% do
PIB da economia nacional.
A sub-região de Tâmega e Sousa constitui a unidade territorial estatística de nível III (NUTS III), e é
limitada a norte pela sub-região do Ave, a este com o Douro, a sul com Viseu Dão-Lafões e a oeste com
a Área Metropolitana do Porto.
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É composta por 11 municípios, num total de 432 915 habitantes: Amarante, Baião, Castelo de Paiva,
Celorico de Basto, Cinfães, Felgueiras, Lousada, Marco de Canaveses, Paços de Ferreira, Penafiel e
Resende.
O concelho de Marco de Canaveses tem uma área de 201,89 km2 e 49 563 habitantes (PORDATA,
2021). O município é subdividido em 16 freguesias e é limitado a norte pelo município de Amarante, a
este por Baião, a sul por Cinfães, a sudoeste por Castelo de Paiva e a oeste por Penafiel.
Existem cinco freguesias abrangidas pelo projeto no concelho, nomeadamente Paredes de Viadores e
Munhancelos, Avessadas e Rosem, Marco, Soalhães e Vila Boa de Queires e Maureles.
Relativamente ao concelho de Penafiel, tem uma área de 212,24 km2 e 69 687 habitantes (PORDATA,
2021). O município é subdividido em 28 freguesias e é limitado a norte pelo município de Lousada, a
nordeste por Amarante, a este por Marco de Canaveses, a sul por Castelo de Paiva e a oeste Gondomar
e Paredes.
Existem três freguesias abrangidas no projeto, nomeadamente Abragão, Luzim e Vila Cova e Duas
Igrejas.
Por fim o concelho de Baião tem uma área de 174,5 km2 e 17 527 habitantes (PORDATA 2021). O
município é subdividido em 14 freguesias e é limitado a norte pelo município de Amarante e Santa
Marta de Penaguião, a leste por Mesão Frio, Peso da Régua, a sul por Resende e Cinfães e a oeste pelo
Marco de Canaveses. Existem quatro freguesias abrangidas na área de estudo, nomeadamente Gove,
Grilo, União de Freguesias de Ancede e Ribadouro e União de Freguesias de Baião (Santa Leocádia) e
Mesquinhata.
No Quadro seguinte apresenta-se o resumo do enquadramento administrativo do projeto.

Quadro 4-63 - Enquadramento administrativo do Parque Eólico de Zapa

NUTS II

NUTS III

DISTRITO

CONCELHO

FREGUESIA
Grilo
Gove

Região

Tâmega e

Norte

Sousa

Porto

União das Freguesias de Ancede e

Baião

Ribadouro
União das Freguesias de Baião (Santa
Leocádia) e Mesquinhata

Marco de
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NUTS II

NUTS III

DISTRITO

CONCELHO

FREGUESIA

Canaveses

Marco
Paredes de Viadores e Manhuncelos
Soalhães
Vila Boa de Quires e Maureles
Abragão

Penafiel

Duas Igrejas
Luzim e Vila Cova

4.13.4. PERFIL DEMOGRÁFICO
Segundo o Anuário Estatístico do Norte (2018), a região Norte apresentava uma densidade
populacional de 167,58 habitantes/km2, acima da densidade média do país, 111,4 habitantes/km2, mas
abaixo da densidade populacional da sub-região do Tâmega e Sousa, com 227,8 habitantes/km2.
No Quadro seguinte, encontram-se os dados referentes ao concelho e freguesias abrangidas pelo
projeto, bem como os dados referentes à população residente nos anos de 2001, 2011, e 2021 e
consequente taxa de variação da população residente nesse período temporal. Este é o único indicador
para o qual são utilizados dados do ano de 2021, uma vez que é o único indicador dos Censos 2021
que se encontra disponível. É ainda apresentada a densidade populacional para os anos de 2001 e
2011.

Quadro 4-64 - População residente, taxa de variação e densidade populacional nos concelhos e freguesias da área de
estudo (INE, Censos 2001 e 2011.)
ÁREA
TOTAL
(KM2)

MUNICÍPIO/
FREGUESIA

POPULAÇÃO RESIDENTE

TAXA DE VARIAÇÃO
(%)

DENSIDADE
POPULACIONAL
(HAB/KM2)

2001

2011

2021

2011-2001

20212011

2001

2011

21 278

3 687 293

3 689 682

3588701

0,1

-2,8

173,20

173,3

Baião

174,53

22355

20522

17527

-8,9

-17,1

117,6

128,25

Gove

11,17

2030

1974

1740

-2,8

-13,4

174,1

177,40

Grilo

5,94

680

590

472

-15,3

-25,0

99,3

114,39

15,54

3028

2836

2332

-6,8

-21,6

306,6

350,74

7,76

1049

855

733

-22,7

-16,6

215,9

265,64

Penafiel

212,24

71800

72265

69687

0,6

-3,7

338,31

340,5

Abragão

9,53

2527

2341

2310

-7,4

-1,3

265,08

245,6

Região Norte

União das freguesias de
Ancede e Ribadouro(*)
União das freguesias de
Baião (Santa Leocádia) e
Mesquinhata(*)
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ÁREA
TOTAL
(KM2)

MUNICÍPIO/
FREGUESIA

DENSIDADE
POPULACIONAL
(HAB/KM2)

TAXA DE VARIAÇÃO
(%)

POPULAÇÃO RESIDENTE
2001

2011

2021

2011-2001

20212011

2001

2011

11,83

1703

1636

2254

-3,9

-9,4

144

138

8,2

2495

2426

1541

-2,8

-6,4

306

298

Marco de Canaveses

201,89

52419

53450

49563

1,9

-7,8

260

265

Paredes de Viadores e
Manhuncelos (*)

13,12

1689

1775

1535

4,8

129

135

Avessadas e Rosem (*)

11,14

1450

1467

1375

1,2

-6,7

130

132

Vila Boa de Quires e
Maureles (*)

19,33

4037

3854

3462

-4,5

-11,3

209

199

Marco

17,39

9598

11014

11071

12,9

0,5

3373

3093

Soalhães

23,40

3817

3682

3320

-3,7

-10,9

153

158,62

Luzim e Vila Cova (*)
Duas Igrejas

-15,6

(*) à data dos censos analisados as freguesias eram diferentes das que agora existem. Os cálculos foram refeitos para dar um
enquadramento à luz das freguesias existentes.

Analisando o quadro, verifica-se uma tendência decrescente da população para a grande maioria das
freguesias em estudo, com exceção de Marco de Canaveses, que apresentou uma taxa de variação
positiva entre 2001 e 2011, tendo sido esta tendência largamente revertida no período entre 20112019. Ainda assim, a freguesia de Marco, neste mesmo concelho, é a única que apresenta uma taxa de
variação positiva, embora apenas de 0,5%. Já a freguesia de Grilo, no concelho de Baião, apresentou a
diminuição mais pronunciada, com uma taxa de variação de -25% entre 2011 e 2019.
Os municípios da área de estudo são caracterizados pela existência de áreas ruralizadas e ausência de
grandes aglomerados populacionais. Este facto é referido no Relatório do Ordenamento do Território
de Penafiel como um fator que poderá potenciar a procura pelos principais centros urbanos em busca
de melhores oportunidades, levando inclusive ao abandonando o município.
No Quadro seguinte encontram-se os saldos populacionais totais, naturais e migratórios.
Quadro 4-65 - Saldos populacionais totais, naturais e migratórios no ano de 2019 (INE,2019.)
SALDO TOTAL

SALDO NATURAL

SALDO MIGRATÓRIO

2019

2011

2019

2011

2019

-6361

2755

-54

-7672

-6307

10427

Tâmega e Sousa

-394

-1279

613

-585

-1007

-694

Baião

-167

-143

-68

-87

-99

-56

Marco de Canaveses

14

-165

139

-74

-125

-91

Penafiel

-103

-150

155

-21

-258

-129

NUTS II/ NUTS III/
MUNICIPIO

2011

Norte
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Verifica-se que todos os municípios apresentaram um saldo total negativo em 2019, uma vez que
ambos os saldos, natural e migratório, foram negativos. Esta é uma continuação do verificado em 2011,
embora o saldo natural tenha sofrido uma redução muito significativa nesse período. O saldo
migratório, por sua vez, aumentou ligeiramente os valores registados em 2011.
No quadro seguinte apresentam-se os indicadores de população a nível dos municípios abrangidos
pelo projeto: taxa de crescimento efetivo, taxa de crescimento natural, taxa de natalidade, taxa de
mortalidade,
Quadro 4-66 - Indicadores de População para os anos de 2011 e 2019 (INE, 2021).

NUTS II/
NUTS III/
MUNICÍPIO

Taxa de
Crescimento
Natural (%)
por Local de
Residência
2011

Norte

Taxa Bruta de
Natalidade
(‰) por Local
de Residência

2019

2011

2019

Taxa de
Mortalidade
(‰) por Local
de Residência
2011

2019

0 -0,21

8,5

7,6

8,6

9,8

Tâmega e
Sousa

0,14 -0,14

-0,23

7,4

8,8

8,8

Baião

-0,33 -0,46

7,6

6,7

10,9

11,3

Marco de
Canaveses

0,26 -0,14

9,2

6,7

6,6

8,1

Penafiel

0,21 -0,03

8,9

7,8

6,7

8,1

Verifica-se uma tendência semelhante nos três municípios, tendo uma taxa de crescimento natural
negativa para o ano de 2019; este resultado é derivado da taxa de mortalidade ter registado um valor
superior ao da taxa de natalidade, sendo esta discrepância superior para o município de Baião e menor
para município de Penafiel.

Estrutura Etária da População
No que concerne à distribuição da população por faixa etária, verifica-se que, em 2018, a maioria da
população residente nos municípios em análise, possuía entre 15 e 64 anos, como se pode observar
pelo quadro e figura que se apresentam abaixo.
Quadro 4-67 - Distribuição da população residente, por grandes grupos etários, nos municípios em estudo, em 2011 e 2019
(INE, 2021)
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0-14 ANOS

15-64 ANOS

> 65 ANOS

NUTS II/ NUTS III /
MUNICÍPIO

2011

2019

2011

2019

Norte

549344

451624

2510813

2374929

627067 748785

Tâmega e Sousa

72408

54042

300351

290024

60187

71923

Baião

2951

2099

13611

12592

3832

4057

Marco de Canaveses

9423

6 979

37 247

36 348

6 851

8 334

Penafiel

12436

9591

50591

48785

9200

11396

2011

2019

Estrutura etária da população em 2019 (%)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0-14 ANOS

15-64 ANOS
Marco de Canaveses

Penafiel

> 65 ANOS
Baião

Figura 4-101 - Distribuição da população residente, por grandes grupos etários, nos municípios da área de estudo, em 2019
(%) (INE, 2021).

Verifica-se uma distribuição idêntica para os três municípios em estudo, sendo que o município de
Baião se afigura o mais envelhecido, com mais de 20% da sua população com mais de 65 anos. Já o
município de Penafiel é dos três o que apresenta uma percentagem maior de população com menos
de 14 anos, cerca de 14%.

4.13.5. ESTRUTURA DE EMPREGO
Segundo os dados do INE para 2018, na região Norte a população ativa é de 1 833 700 indivíduos, dos
quais 51,1% são homens e 48,9% mulheres.
A população ativa nesta região corresponde a cerca de 35,0% do total da população ativa do país.
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A população ativa representa 76,9 % da população com 15 ou mais anos, residente na região, sendo a
proporção de população inativa para este grupo etário, de 23,1%. Na população inativa existe uma
maior representatividade do sexo feminino.
A população empregada na região Norte ascende a 1 699 900 indivíduos e é constituída
maioritariamente por homens 51,6%, representando as mulheres 48,4%.
Na Figura seguinte é feita a caracterização da população economicamente ativa, em 2001 e 2011.
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0

Baião

Marco de Canaveses

Penafiel

2001

8 525

22 952

33 744

2011

8 156

23 665

34 228

2001

2011

Figura 4-102 - População ativa, nos municípios em estudo (nº) (INE, Censos 2011)

Verifica-se um aumento na população ativa para Marco de Canaveses e para Penafiel entre os anos de
2001 e 2011. O mesmo não se verifica para o município e Baião, com um ligeiro decréscimo na sua
população ativa.
No Quadro e figura seguintes apresentam-se os dados relativos à população residente
economicamente ativa e empregada, por setor de atividade, e a taxa de atividade para o ano de 2011.
Quadro 4-68 - População residente economicamente ativa e empregada, e o setor de atividade e respetivas taxas de
atividade para o ano de 2011 (INE, Censos 2011).

ZONA GEOGRÁFICA
(REGIÃO, CONCELHO,
FREGUESIA)
Região Norte
Baião

POPULAÇÃO EMPREGADA
1ário

Total
2001
1656103
7652

2011
150188
3
6577

2001
78726
669
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2ário
2011
4302
3
291

3ário

2001

2011

758079

533848

4101

2981

2001
81929
8
2882

2011
92501
2
3305

TAXA DE
ATIVIDAD
E (%)
2011
47,6
39,7
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TAXA DE
ATIVIDAD
E (%)

POPULAÇÃO EMPREGADA

ZONA GEOGRÁFICA
(REGIÃO, CONCELHO,
FREGUESIA)

1ário

Total

2ário

3ário

2001

2011

2001

2011

2001

2011

2001

2011

2011

Gove

753

657

24

25

517

380

212

252

42,5

Grilo
União das freguesias de
Ancede e Ribadouro(*)
União das freguesias de Baião
(Santa Leocádia) e
Mesquinhata(*)
Marco de Canaveses
Paredes de Viadores e
Manhuncelos (*)
Avessadas e Rosem (*)
Vila Boa de Quires e Maureles
(*)
Marco

233

188

35

10

146

119

52

59

41,7

1107

961

46

22

598

458

463

481

320

256

34

7

172

134

114

115

21739

19806

815

378

13298

10043

7626

9385

574

581

46

19

319

301

209

261

558

521

47

20

325

230

186

271

1788

1343

118

54

1220

821

450

468

4495

4664

70

41

1992

1601

2433

3022

50,4

40,0

38,5
44,3
38,5
43,1
39,9

Soalhães

1385

1223

66

26

807

582

512

615

40,7

Penafiel

32195

29991

1130

486

18221

14702

12844

14803

47,4

Abragão

1019

803

54

16

747

521

218

266

40,8

Luzim e Vila Cova (*)

1526

623

62

17

985

393

479

213

Duas Igrejas

1103

1017

56

25

708

635

339

357

46,8
43,6

(*) à data dos censos analisados as freguesias eram diferentes das que agora existem. Os cálculos foram refeitos para dar um
enquadramento à luz das freguesias existentes.

População empregada por setor de atividade (%)
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Setor Primário
Região Norte

Setor Secundário
Baião

Marco de Canaveses

Setor Terciário
Penafiel

Figura 4-103 - Distribuição da população empregada por setor de atividade para os municípios em estudo em 2011 (INE,
Censos 2011)

Analisando o quadro verifica-se que para os três concelhos houve uma diminuição generalizada da
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população empregada nos setores primário e secundário, e um acréscimo no setor terciário, que de
acordo com a figura (e com exceção do município de Marco de Canaveses), é o setor que emprega
maior percentagem da população. Esta tendência é mais pronunciada na região Norte.
As taxas de atividade dos concelhos e freguesias em análise encontram-se todas entre os 38% e os
50%. O município de Baião é o que apresenta menor taxa de atividade, de cerca de 39%, estando os
outros dois municípios mais próximos do valor da região Norte. A freguesia de Marco é a que apresenta
a maior taxa de atividade, com cerca de 50%.
O Quadro e a Figura que se apresentam abaixo, caracterizam a população desempregada e
consequente taxa de desemprego associada à população dos municípios em estudo.
Quadro 4-69 – População desempregada e taxa de desemprego em 2011 (INE, Censos 2011)

ZONA GEOGRÁFICA (REGIÃO,
CONCELHO, FREGUESIA)
Região Norte
Baião

POPULAÇÃO
DESEMPREGADA
(Nº)

TAXA DE
DESEMPREGO (%)

254182
1579

14,5
19,4

181

21,6

Gove
Grilo
União das freguesias de Ancede e
Ribadouro(*)
União das freguesias de Baião
(Santa Leocádia) e Mesquinhata(*)
Marco de Canaveses
Paredes de Viadores e
Manhuncelos (*)
Avessadas e Rosem (*)

58

23,6

173

15,3

73

22,2

3859

16,3

103

15,1

111

17,6

Vila Boa de Quires e Maureles (*)

195

12,7

Marco
Soalhães

891
275

16,0
18,4

Penafiel

4237

12,4

Abragão

153

16,0

92
138

12,9
12,0

Luzim e Vila Cova (*)
Duas Igrejas

(*) à data dos censos analisados as freguesias eram diferentes das que agora existem. Os cálculos foram refeitos para dar um
enquadramento à luz das freguesias existentes.

O município de Baião é o que apresenta a taxa de desemprego mais elevada, nos 19,4%, e é também
onde se encontra a freguesia com maior taxa, Grilo, com mais de 23%. Por oposição o município de
Penafiel é o que apresenta a taxa de desemprego mais baixa, 12,4%, sendo inclusive inferior à da região
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Norte. É também onde se encontra a freguesia com a taxa de desemprego mais baixa de todas as
freguesias em estudo, Duas Igrejas, com 12%.
Segundo os Censos de 2011, a taxa de desemprego na região Norte, é de 14,47%, valor superior ao
verificado para o conjunto do país (13,18%). À semelhança do verificado em termos nacionais, também
na região Norte o desemprego atinge mais as mulheres 13,83%; nos homens o valor da taxa de
desemprego é de 12,58%.
A taxa de desemprego tem maior incidência na população mais jovem. Entre os 15 e os 24 anos a
mesma é de 20,1%.

4.13.6. ATIVIDADES ECONÓMICAS
No Quadro seguinte apresenta-se, de acordo com os dados dos Censos de 2011, a população residente,
empregada, por grande grupo de profissão, para os municípios onde se insere o projeto.
Quadro 4-70 - População residente empregada por profissão (grande grupo), em 2011 (INE, 2011)
REGIÃO /
CONCELHO
Norte
Baião
Marco de
Canaveses
Penafiel

TOTAL

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

4361187 32490 320887 649096 479732 394500 857975 102044 685808 265593 573062
6577

57

296

448

450

388

1062

256

2161

491

968

19806

114

1214

1477

1563

1184

2926

311

6572

1916

2529

29991

142

1702

2424

2080

1705

4346

520

9430

3097

4545
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Legenda dos Códigos das Profissões:
I – Profissões das Forças Armadas; II – Representantes do poder legislativo e de
órgãos executivos, dirigentes, diretores e gestores executivos; III – Especialistas
das atividades intelectuais e científicas; IV – Técnicos e profissões de nível
intermédio; V – Pessoal administrativo; VI – Trabalhadores dos serviços pessoais,
de proteção e segurança e vendedores; VII – Agricultores e trabalhadores
qualificados da agricultura, da pesca e da floresta; VIII – Trabalhadores
qualificados da indústria, construção e artífices; IX – Operadores de instalações e
máquinas e trabalhadores da montagem; X – Trabalhadores não qualificados
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Verifica-se após análise do quadro e das figuras acima que tanto na região do Norte, como nos
municípios e freguesias em questão, o grupo de profissões onde existem mais pessoas empregadas
consiste em Trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices (na ordem dos 30% nos
municípios em estudo). Baião, Marco de Canaveses e Penafiel apresentam uma distribuição
semelhante da população pelas várias profissões, sendo as três mais representativas os trabalhadores
da indústria referidos anteriormente, os trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança
e vendedores, e os trabalhadores não qualificados. Efetivamente, conforme verificado acima, a
percentagem de população empregada nos sectores secundário e terciário não diferem muito, nestes
três concelhos.
Segundo os dados mais recentes do INE, no ano de 2019 o município de Baião tinha um total de 1634
empresas em atividade, o município de Marco de Canaveses apresentava 4376, e o de Penafiel 6361
empresas em atividade com sede no município. Estes valores correspondem a cerca de 4%, 10,7% e
15,5% respetivamente, do total das empresas da Sub-região de Tâmega e Sousa.
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Quadro 4-71 - Empresas com sede nos municípios e na região, segundo a CAE rev. 3 2019 (INE, 2021).
REGIÃO /

TOTAL

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

L

M

N

P

Q

R

S

Portugal

1318330

130350

1020

68831

4501

1304

90430

218441

31331

118031

21004

49830

131886

188846

58407

101008

38287

64823

Norte

446149

53164

303

33728

1352

423

31342

81407

8730

33218

5254

14442

41476

53004

21181

35828

9889

21408

Baião

1634

360

0

77

2

0

187

310

37

149

10

21

89

124

60

112

27

69

Marco de Canaveses

4376

285

28

389

7

4

636

963

75

351

27

151

323

321

202

300

79

235

Penafiel

6361

407

17

476

9

7

831

1366

109

513

33

137

493

652

386

518

84

323

CONCELHO

Legenda dos Códigos das Atividades (CAE Ver. 3):
A – Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca; B – Indústrias extrativas; C – Indústrias transformadoras; D – Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio; E – Captação,
tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição; F – Construção; G – Comércio por grosso e a retalho; H – Transportes e armazenagem; I – Alojamento,
restauração e similares; J – Atividades de informação e de comunicação; K – Atividades financeiras e de seguros; L – Atividades imobiliárias; M – Atividades de consultoria, científicas,
técnicas e similares; N – Atividades administrativas e dos serviços de apoio; O – Administração Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória; P – Educação; Q – Atividades de saúde
humana e apoio social; R – Atividades artísticas, de espetáculos, desportistas e recreativas; S – Outras atividades de serviços;
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Como se pode verificar no Quadro acima, as empresas com sede no município de Baião são
maioritariamente relacionadas com e Agricultura produção animal, caça, floresta e pesca (A), seguida pelo
Comércio por Grosso e Retalho (G), representando 22% e 18,9%, respetivamente no total empresarial do
município.
Relativamente ao concelho de Marco de Canaveses, as empresas relacionadas com Comércio por grosso
e a retalho (G) são as que têm mais representatividade, seguidas das empresas de construção (F), com
22% e 14,5%, respetivamente.
Por fim, o concelho de Penafiel apresenta uma tendência semelhante ao de Marco de Canaveses, com
21,5% das empresas relacionadas com Comércio por grosso e a retalho (G) e 13,1% relacionadas com o
setor da construção (F).
O número de empresas da indústria extrativa com sede no concelho de Marco de Canaveses, e em menor
número em Penafiel, apresenta uma grande diferença do município de Baião.
De acordo com o Relatório de Fundamentação da Revisão do PDM de Marco de Canaveses, este sector
cresceu especialmente na segunda metade do século XX com a ascensão e exploração de granito para
suprir as necessidades de construção no litoral da região. A região sul de Marco de Canaveses, em
particular, cresceu com a abertura de mais pedreiras, com o sector a adquirir uma expressão económica
elevada e a permitir o aumento da capacidade de investimento noutros sectores de negócio do concelho.
Como já verificado nos quadros anteriores, o setor primário representa o menor setor de atividade em
termos de população empregada. Este fenómeno decorre da crescente mecanização da agricultura, e da
mais recente dificuldade em obter apoios para a atividade agrícola, o que é um obstáculo ao início da
atividade pela população mais jovem.
Ainda, se verifica que uma grande percentagem da agricultura praticada nos municípios da área de estudo
é agricultura de subsistência, em que os trabalhadores pertencem à família do produtor. Tomando como
exemplo o município de Penafiel, segundo dados do INE de 2021, para o ano de 2019, do total da mãode-obra agrícola, apenas 13,9% era mão-de-obra não familiar. Esta tendência é observável também no
município de Marco de Canaveses e de Baião, com apenas 14,7% e 7,3%de mão-de-obra agrícola não
familiar, respetivamente.
Na área de estudo é observável a existência de várias pequenas hortas e plantações, muitas vezes
associadas à habitação do produtor. Estas produções são na sua maioria hortícolas, árvores de fruto e
vinha.
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Figura 4-104 – Horta (esquerda) e vinha (direita) na área de estudo.

Ainda assim, o número de empresas registadas para o setor tem aumentado, devido à obrigatoriedade
de registo nas finanças de todos os agricultores com atividade comercial, constituindo, assim, um
aumento do número de empresas em nome individual.

Relativamente às vinhas, e como referido no descritor Paisagem, 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 (na figura
seguinte) correspondem a vinhas DOP Vinho Verde. No seu total estas vinhas perfazem cerca de 728,6
hectares, e encontram-se maioritariamente na área correspondente ao corredor A1.
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Figura 4-105 - Áreas de vinha (Fonte: IVV e COS)

A produção de vinho segundo os dados do IVV para o distrito do Porto e para os concelhos da área de
estudo encontra-se discriminada no quadro seguinte.
Quadro 4-72 - Produção de vinho nos concelhos em estudo na época 2020/2021 (Fonte:IVV)
Distrito/Concelho

Vinho

Apto Vinho

Apto Vinho

com IGP

com DOP

Total

Porto

5 355,59

6 803,09

399 975,5

412 134,2

Baião

27

770

19 005

19 803

Marco de Canaveses

298

331

8 496

9 125

Penafiel

0

1 514

125 265

126 779

Verifica-se que a produção de vinho DOP é a predominante tanto no distrito do Porto como nos concelhos
da área de estudo, em concordância com o referido anteriormente acerca da área geográfica de
Denominação de Origem Protegida (DOP) Vinho Verde dos vinhos do Minho.
Verifica-se ainda que o concelho de Penafiel é o que apresenta maior produção deste tipo de vinho,
representando 30,8% da produção de vinho DOP no distrito do Porto. Já Marco de Canaveses é o concelho
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que apresenta menor produção, correspondendo apenas a 2,2% da produção deste vinho no distrito.
Abordagem turística
O Turismo em Portugal constitui, na atualidade, um dos principais setores de proveito para a economia
nacional. Em 2019, Portugal recebeu 13 prémios dos aclamados World Travel Awards, sendo considerado
pelo 3ª ano consecutivo o melhor destino turístico do mundo.
No seguimento da análise anterior relativa aos setores de atividade, o setor relativo ao Alojamento,
restauração e similares (I), representa 7% das empresas da região Norte. Este valor ascende a 8% nos
concelhos de Marco de Canaveses, e Penafiel, e a 9% no município de Baião.
Para uma análise mais profunda do setor turístico, na área em estudo, são apresentados os dados do
Anuário Estatístico da Região Norte de 2018.
O Quadro que se apresenta de seguida indica o nº de estabelecimentos e capacidade de alojamento em
Estabelecimentos de Hotelaria, em Alojamento Local e em Turismo Rural e de Habitação, para os
municípios em estudo.
Quadro 4-73 – Estabelecimentos e Capacidade de alojamento por município (INE 2018)

ZONA
GEOGRÁFICA
Norte
Tâmega
e
Sousa
Baião
Marco de
Canaveses
Penafiel

HOTELARIA

ALOJAMENTO
LOCAL
Nº
CAPACIDADE
482
13835

TURISMO RURAL E
DE HABITAÇÃO
Nº CAPACIDADE
586
8456

Nº
1438

CAPACIDADE
66501

TOTAL

Nº
400

CAPACIDADE
13835

21

566

23

566

68

1291

112

3438

2

-

3

-

13

202

18

522

0

0

4

97

8

112

12

209

5

548

0

0

9

166

14

7142

Os estabelecimentos turísticos na área de estudo, consistem fundamentalmente em unidades de turismo
rural e turismo de habitação.
Tendo por base os dados do Turismo de Portugal, dentro da área de estudo foram identificados dois
estabelecimentos turísticos, como se pode observar na figura seguinte.
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Figura 4-106- Localização de estabelecimentos turísticos na área de estudo.

•

Casa dos Picotos

Este estabelecimento é uma quinta de organização de eventos com um restaurante associado
(restaurante “O Castelinho”) e encontra-se numa zona central do corredor da linha elétrica, no município
de Marco de Canaveses.

Figura 4-107 - Localização da Casa dos Picotos no corredor da linha
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•

Quinta Serrado de Bouças

Este estabelecimento é um turismo de habitação, uma casa de férias com piscina disponível para aluguer,
com vegetação densa na envolvente e acesso por um caminho de Pedra, no município de Penafiel. Está
localizada numa das extremidades do corredor da linha elétrica, como se pode ver na figura.

Figura 4-108 - Localização da Quinta Serrado de Bouças na área de estudo

•

Lourenço e Nóbrega – Restauração e Catering, Lda

Esta empresa oferece serviços de:
−

restauração coletiva, nomeadamente cantinas, refeitórios e explorações afins.

−

Catering.

−

Exploração de restaurantes, cafetarias, bares e snack-bares.

−

Organização de festas e eventos.

−

Comércio de produtos alimentares e bebidas.

Localiza-se no município de Baião, entre os aerogeradores ZA03 e ZA04, como se pode verificar na figura
seguinte.
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ZA05

ZA06 3

3

ZA03
3
ZA04
3
ZA01
ZA02

3

3
Figura 4-109 - Localização da empresa na área de estudo.

Foi verificada no local a existência de uma propriedade murada de grande dimensão correspondente ao
sítio onde está identificada esta empresa.
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.
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Figura 4-110 - Localização do trilho pedestre pertencente à Rota do Românico na área de estudo.

Este trilho, com cerca de 8 km de dificuldade média e duração de cerca
de duas horas e meia, percorre um misto de caminhos rurais, caminhos
de terra e estradas em paralelo à volta dos limites da cidade romana
de Tongóbriga - aldeia do Freixo. Passa por vários locais dignos de
interesse, entre os quais as Poldras do Ribeiro de Covas, a Igreja de
Santa Maria do Freixo, o Museu de Tongobriga, Tongobriga - Fórum e
Figura 4-111- Sinalização do

a Capela da Sr.ª da Aparecida.

trilho

4.13.7. ACESSIBILIDADES
Os concelhos abrangidos pela área de estudo são atravessados por várias vias rodoviárias estruturantes,
algumas das quais intersetam a área de estudo.
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Figura 4-112 - Rede Rodoviária na área de estudo

A região em que se insere a área de estudo é atravessada por várias estradas nacionais e municipais e
caminhos florestais, que serão os principais acessos utilizados pelos camiões e veículos afetos à obra. São
as seguintes:
- Estradas nacionais: N 105-5, N108, N210, N312, N320, N321, N321-1;
- Estradas Municipais: M582, M583, M586;
- Caminhos Municipais: CM1247, CM1257, CM1261, CM1266, CM1280
Estas estradas serão os principais acessos utilizados pelos camiões e veículos afetos às obras.
As acessibilidades aos aerogeradores do Parque Eólico de Zapa foram estudadas pela empresa
especializada em transportes de grandes dimensões (LASO Transportes), pelo que foram considerados os
melhores acessos para a passagem dos vários componentes que fazem parte de um parque éolico, desde
a origem - o porto de Leixões, até Zapa. Foram particularizados os acessos para três grupos de
aerogeradores, como se pode observar na figura seguinte.
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Figura 4-113 - Acesso ao PE Zapa a partir do porto de Leixões.

O corredor A, definido para a passagem da linha elétrica é também atravessado por uma linha ferroviária
em exploração (figura seguinte), a Linha do Douro, e mais especificamente pelo segmento Ermesinde/
Barca d'Alva Fronteira. Este segmento faz a ligação entre as estações ferroviárias próximas da área de
estudo, nomeadamente as estações de Mosteirô, Pala, Juncal e Marco de Canaveses. A estação mais
próxima, Juncal, encontra-se a cerca de 400m da área de estudo é servida apenas por comboios regionais.
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Figura 4-114 - Rede Ferroviária e estações próximas da área de estudo

4.13.8. CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE ESTUDO
Neste ponto pretende-se efetuar uma análise mais local da área de estudo em termos de ocupação de
áreas urbanas e outras que se revelam importantes no funcionamento da vivência local.
A imagem seguinte, apresentada com maior legibilidade no Volume 2, Anexo 6, reúne os vários elementos
analisados no âmbito deste descritor.
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Figura 4-115- Elementos analisados no descritor Socioeconomia

Os recetores sensíveis, anteriormente analisados no descritor ruído, correspondem a pontos
representativos das povoações que se localizam ao longo da área de estudo e nas suas imediações, e
ainda a pontos referentes a habitações dispersas, típicos de uma meio rural pouco urbanizado.
Numa perspetiva mais local, da análise e visita efetuadas à área de estudo do parque eólico verifica-se o
predomínio da ocupação florestal, fundamentalmente de eucalipto e alguma floresta mista, e em certos
pontos, arbustiva com afloramentos rochosos.
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Figura 4-116 - Zonas Florestadas (esquerda) e Afloramentos Rochosos (direita).

As povoações mais próximas do parque eólico são constituídas por habitações unifamiliares de até dois
andares, constituindo povoamentos rurais dispersos, e sendo a envolvente é constituída por campos
agrícolas, matos e zonas florestadas.
Estas povoações encontram-se a distâncias entre os 500 e os 600m do parque eólico, e são: Mesquinhata,
a 590m do aerogerador ZA02; Pedreda, a 560m do aerogerador ZA03; Geraldo, a 500m de ZA04; Devesa,
a 600m do aerogerador ZA05; Cimo de Vila e Favais, a 540m e 500m do aerogerador ZA06,
respetivamente.
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Figura 4-117 - Localidades nas proximidades do Parque Eólico

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 agro-pecuária de
pequena escala, fundamentalmente de subsistências das famílias.

Figura 4-118 - Exemplos de habitações na área de estudo

Como se pode verificar nas figuras abaixo, existe uma diferença considerável no que diz respeito às
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classes de ocupação do solo referentes a espaços humanizados, sendo as mesmas quase inexistentes no
corredor A2 comparativamente ao corredor A1.

Figura 4-119 - Ocupação relativa a áreas urbanizadas na área de estudo.
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Figura 4-120 - Pormenor da Ocupação do Solo nos dois corredores alternativos

Analisando a imagem acima, 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.
Efetivamente, analisando as classes de Ocupação do Solo (COS 2018) referentes a espaços humanizados
e presentes na área de estudo, estas correspondem com maior representatividade a tecido edificado
descontínuo, cobrindo uma área de 167,16 ha.
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Quadro 4-74 Classes de Ocupação do Solo referentes a espaços humanizados.
ÁREA
m2
52 859,9489
167 1606,673
20 977, 982
76 134, 323
65 883, 005
28 160, 907

CLASSE DA COS
Tecido Edificado Contínuo
Tecido Edificado Descontínuo
Áreas em Construção
Indústria
Pedreiras
Instalações Desportivas

ha
5,286
167,160
2,098
7,613
6,558
2,816

As áreas de Indústria correspondem a uma área no início do acesso previsto aos aerogeradores ZA01 e
ZA02. Este acesso permite também a entrada numa zona industrial já fora da área de estudo onde se
encontra a empresa Confeções Manuela e Pereira Lda, fábrica de confeção de vestuário e mais
recentemente máscaras certificadas pela Citeve para proteção individual, devido ao aumento da procura
com a recente pandemia de Covid-19. Encontra-se ainda a Topcar Eirizcar, uma rede de oficinas, como se
pode verificar na figura seguinte.

Figura 4-121- Localização de complexo industrial na área de estudo.

As instalações desportivas por sua vez correspondem a locais de entrada e parte de campos de futebol
de terra. Uma destas áreas, localizada no acesso de ligação entre os aerogeradores ZA03 e ZA04 e ZA05 e
ZA06 engloba também a entrada de um cemitério, nomeadamente do Cemitério do Grilo, como foi
confirmado com a visita ao local e pode ser observado na figura seguinte.
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Figura 4-122 - Localização de instalação desportiva e cemitério do Grilo

Por fim, a área identificada como pertencente a Pedreiras corresponde em parte a uma exploração dentro
da área potencial para granitos ornamentais de Alpendurada, já referida nos descritores Geologia e
Geomorfologia (Capítulo 4.4) e Ordenamento e Condicionantes (Capitulo 4.12).

AM21012
Versão 01
nov-21
342

INFINITA ENERGIA – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.
Parque Eólico de Zapa
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Volume 1 – Relatório Síntese

4.14. SAÚDE HUMANA
4.14.1. METODOLOGIA
Neste capítulo pretende-se enquadrar a situação de referência relativamente à saúde humana da
população na área em estudo. Para tal, foi brevemente caracterizada a área em termos de saúde e
infraestruturas, e caracterizados os indicadores relevantes para o projeto, nomeadamente o ruído, a
qualidade do ar e os efeitos dos campos eletromagnéticos.

4.14.2. ENQUADRAMENTO
Como referido anteriormente no capítulo 4.12. Socioeconomia, a região do Tâmega e Sousa tem sofrido
ao longo dos anos de uma diminuição de população residente, acompanhando a tendência nacional de
envelhecimento da população. O município de Baião é o que apresenta um maior aumento do índice de
envelhecimento, coerente com os resultados obtidos anteriormente para a estrutura etária da população.
Esta tendência é mais acentuada nos municípios em estudo do que a nível nacional, como se pode verificar
no quadro seguinte.
Quadro 4-75 - índice de Envelhecimento por Local de Residência (NUTS) em 2019 (Fonte: INE)
ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO
2011
2019
VARIAÇÃO
127,6
163,2
+35,6
114,1
165,8
+51,7
83,1
133,1
+50
129,9
193,3
+63,4
72,7
126,4
+53,7
74
118,8
+44,8

LOCAL DE RESIDÊNCIA (NUTS)
Portugal
Região Norte
Tâmega e Sousa
Baião
Marco de Canaveses
Penafiel

A área de estudo encontra-se sob a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte), e mais
especificamente no Agrupamento de Centros de Saúde do Tâmega I – Baixo Tâmega (ACeS Baixo Tâmega)
e na Centros de Saúde do Tâmega II – Vale do Sousa Sul (ACeS do Sousa Sul). As características dos dois
agrupamentos podem ser verificadas no quadro seguinte.

Quadro 4-76 - Características dos Agrupamentos abrangidos pela área de estudo em 2017 (Fonte: INE)
AGRUPAMENTO

POPULAÇÃO
RESIDENTE (HAB)

ÍNDICE DE
ENVELHECIMENTO

ESPERANÇA
MÉDIA DE VIDA
(ANOS)

ACeS Tâmega I –
Baixo Tâmega

172 741

144,7

81,2

ACeS Tâmega II –
Vale do Sousa Sul

172 393

97

80,8
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Verifica-se uma ligeira diferença entre os dois, com um índice de envelhecimento superior para o Baixo
Tâmega, que apresenta, no entanto, também uma esperança média de vida superior.
O ACeS Baixo Tâmega abrange 96 freguesias e é constituído por:
5 Unidades de Saúde Familiares (USF);
12 Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP);
2 Centro de Utentes sem Médico de Família;
3 Serviços de Atendimento Permanente (SAP);
4 Extensões de Saúde;
1 Serviço de Urgência Básica (SUB);
1 Unidade de Saúde Pública (USP);
1 Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC);
5 Equipas de Cuidados Continuados Integrados (ECCI);
1 Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP);
1 Unidade de Apoio à Gestão (UAG);
1 Centro de Diagnóstico Pneumológico (CDP).

Já o ACeS do Sousa Sul tem à sua disposição:
13 Unidades de Saúde Familiares (USF);
4 Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP);
1 Unidade de Saúde Pública (USP);
2 Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC);
1 Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP);
1 Unidade de Apoio à Gestão (UAG);
1 Equipa Coordenadora Local da Rede Nacional dos Cuidados Continuados Integrados (ECL - RNCCI);
1 Centro de Diagnóstico Pneumológico (CDP).

O hospital de referência para estes dois ACeS é o Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, situado no concelho
de Penafiel. Abrange a população residente dos concelhos de Celorico de Basto, Felgueiras, Lousada,
Paços de Ferreira, Amarante, Baião, Resende, Cinfães, Marco de Canaveses, Castelo de Paiva, Paredes e
Penafiel, num total de 507 117 residentes, no ano de 2016.
No quadro seguinte é possível observar a autoapreciação do estado de saúde dos portugueses, para os
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anos de 2018 e 2019, comparando os valores em Portugal e o Norte.

Quadro 4-77 - Autoapreciação do estado de saúde dos portugueses, para os anos de 2018 e 2019 (%) (Fonte: INE)
2018
Portugal

2019
Norte

Portugal

Norte

Autoapreciação do estado de saúde
Muito bom ou Bom

49,3

49,4

50,1

50,6

Razoável

35,2

35,1

34,8

34,7

Mau ou Muito mau

15,5

15,5

15,1

14,8

41,5

41,7

41,2

41,0

Limitação na realização de atividades
Severamente limitado
8,6

7,1

7,9

6,5

25,0

24,1

25,1

23,6

66,5

68,8

67,0

69,9

Morbilidade crónica
Com doença crónica ou
problema de saúde
prolongado

Limitado, mas não
severamente
Nada limitado

Comparando os anos de 2018 com 2019, verifica-se uma ligeira melhoria geral, tanto no estado de
autoapreciação do estado de saúde como “Muito Bom ou Bom”, como na percentagem da população que
se considera “Nada limitado” na realização de atividades, juntamente com uma diminuição da população
com doença crónica ou problema de saúde prolongado. Os valores para a região Norte são idênticos aos
da média nacional.

No gráfico seguinte podem verificar-se o número de mortes por causa de mortalidade.
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Óbitos na Sub-Região do Tâmega e Sousa, por causa de morte no ano de
2019
Outras Causas
Acidentes
Causas Externas
Causas desconhecidas ou SSA não especificados
Afeções no período perinatal e neonatal
Doenças do Aparelho Geniturinário
Doenças do Aparelho Digestivo
Doenças do Aparelho Respiratório
Doenças do Aparelho Circulatório
Doenças de Pele e sistema Osteomuscular
Dependências
Doenças do Sistema Nervoso
Doenças Endócrinas
Doenças do sangue
Tumores Malignos
Doenças Infecciosas
0
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Figura 4-123 - Total de óbitos (nº) por causa de mortalidade, por sub-região (NUTS III) para o ano de 2019 (Fonte:INE)

erifica-se que, para o ano de 2019, as causas de morte prevalente na sub-região do Tâmega e Sousa foram
os Tumores Malignos, as doenças do aparelho circulatório e, em menor escala, as doenças do aparelho
respiratório.

4.14.3. RUÍDO
O ruído é uma fonte de incómodo que pode levar a impactes mais sérios para saúde. Os impactes
provocados pelo ruído dependem amplamente da atividade que o indivíduo está a realizar e expectativas
de silêncio durante essas atividades. Os três impactes mais frequentes relacionados com o ruído são, para
além da interferência na compreensão oral (pode ser afetada por ruído de fundo superior a 40dBA), as
perturbações de sono induzidas por ruído, com consequências para a saúde humana, e ainda perda de
audição por exposição prolongada a ruído, que pode ser permanente se os níveis de ruído foram acima
dos 70dBA.

De acordo com a caracterização acústica efetuada no descritor respetivo (Cap. 4.10), verifica-se a ausência
de fontes de ruído permanentes e sazonais, sendo o ruído de fundo captado nos vários pontos de
amostragem, oriundo da natureza e atividades agropecuárias e outras atividades quotidianas rurais, e em
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alguns destes, do tráfego rodoviário, de carácter mais temporário e esparso.
Também os recetores sensíveis identificados na área de estudo do parque eólico são fundamentalmente
casas de habitação nas povoações localizadas na área de potencial influência acústica do projeto.
Tendo em conta esta análise, verifica-se que no estado atual do ambiente acústico, não existem impactes
negativos significativos para a saúde humana.

4.14.4. QUALIDADE DO AR
A qualidade do ar tem uma influência clara e comprovada na saúde humana. De facto, existem relações
causais entre uma má qualidade do ar com doenças respiratórias e cardiorrespiratórias, e
consequentemente com hospitalizações e mortalidade. O tipo de poluente, o grau de exposição e o
estado de saúde do indivíduo influencia a sua reação à má qualidade do ar.

A área em estudo é esparsamente povoada, não se encontrando os níveis de poluição normalmente
associados a elevado tráfego rodoviário, havendo fontes pontuais relacionadas maioritariamente com a
atividade agrícola, pecuária e industrial. De acordo com o analisado no descritor Qualidade do Ar, não
existem na área de estudo ou imediações estabelecimentos no Regime de Emissão de Poluentes (PRTR).

4.14.5. CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS
Os efeitos dos campos magnéticos das linhas de alta tensão na saúde das populações a que eles estão
expostos têm sido estudados por várias entidades, e, embora não tenha sido possível ainda obter
resultados que demonstrem claramente uma correlação entre problemas de saúde específicos causados
por estes campos, impera o “princípio da precaução” e a legislação portuguesa está enquadrada nas
orientações da Organização Mundial de Saúde.

A Lei nº 30/2010, de 2 de setembro, alterada pela Lei n.º 20/2018, de 4 de maio, regula os mecanismos
de definição dos limites da exposição humana a campos magnéticos, elétricos e eletromagnéticos
derivados de linhas, instalações e equipamentos de alta e muito alta tensão. São recomendados
patamares de exposição especialmente prudentes para:
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•

Unidades de saúde e semelhantes (a não ser que a exposição advenha
de utilização dos seus próprios equipamentos);

•

Estabelecimentos de ensino de qualquer natureza;

•

Lares de terceira idade, asilos e semelhantes;

•

Edifícios residenciais;

•

Instalações e Espaços Desportivos.

Em 2015, o Comité Científico para Riscos de Saúde Novos e Emergentes, da Comissão Europeia, publicou
um relatório sobre os efeitos potenciais da exposição a campos eletromagnéticos, em toda a gama de
frequências.
Foram utilizadas pela Comissão Europeia no seu Non-binding guide to good practice for implementing
Directive 2013/35/EU - Electromagnetic Fields Volume 1: Practical Guide, situações de muito elevada
exposição a campos eletromagnéticos de várias frequências, de modo a averiguar a existência de possíveis
consequências para a saúde humana, como se pode verificar na figura seguinte. Está, no entanto,
expresso claramente no documento que a probabilidade de ocorrência de algum destes efeitos é
extremamente reduzida, uma vez que seria necessário um grau de exposição muito elevado e de longa
duração a valores que excedam os limites estabelecidos.

Quadro 4-78 - Efeitos sensoriais e de saúde utilizados para limitar a exposição da população nas várias frequências (Fonte:
Comissão Europeia, 2015)

Especificamente para planeamento, construção e exploração de linhas de alta e muito alta tensão (AT e
MAT, respetivamente), o Decreto-Lei nº 11/2018, de 15 de fevereiro estabelece critérios de minimização
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e de monitorização da exposição da população a campos magnéticos, elétricos e eletromagnéticos
associados a estas infraestruturas de transporte de energia.

Estando as orientações da International Commission on Non -Ionizing Radiation Protection, apresentadas
na Recomendação do Conselho n.º 1999/519/CE, de 12 de julho de 1999, e na Portaria 1421/2004, de 23
de novembro, ainda em vigor, conclui-se que o limite de exposição da população em permanência a
campos elétricos é de 5 kV/m, enquanto que para a densidade magnética é de 100 μT.
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5.

EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA SEM O PROJETO

No presente capítulo pretende-se prever como evoluiria a situação atual na ausência do Projeto. O
objetivo desta avaliação é então estabelecer a projeção da situação de referência atendendo à evolução
do estado do ambiente sem a execução do Projeto.
Tendo em conta a situação de referência atual, as disposições constantes em planos setoriais ou
instrumentos de ordenamento do território vigentes ou em aprovação, perspetiva-se que na ausência do
Projeto é expectável que a área de estudo continue a manter as suas características atuais. Em termos de
desenvolvimento territorial, tendo em consideração o perspetivado nos relatórios dos PDM abrangidos
pela área de estudo, na ausência do projeto é expectável que vejam a ocorrer as seguintes alterações,
sem detrimento de outras que possam vir a ocorrer:
Marco de Canaveses:
• Melhoria das ligações da sede do concelho à rede principal tirando partido da sua posição
geoestratégica, próxima da Área Metropolitana do Porto, através da melhoria das acessibilidades
aos principais eixos viários (IP4/A4 e ao previsto IC35) e da melhoria da sua conetividade interna,
criando condições para acolher pessoas e empresas em condições claramente favoráveis e mais
atrativas que as que são oferecidas nos centros urbanos envolventes.
• Consolidação dos setores agrícola e industrial. Em particular destaca-se a presença de Espaços
Afetos à exploração de recursos geológicos – Áreas de exploração consolidada e áreas potenciais
que correspondem quer às pedreiras identificadas quer a área de potencial expansão.
• Desenvolvimento de oportunidades de negócio em torno do sector do turismo e indústria diversificação da base produtiva, aparecendo o turismo como a atividade com mais potencial de
crescimento e de desenvolvimento, incentivo de atividades de valorização dos recursos naturais,
de serviços de proximidade e as atividades agrícolas complementares (agroalimentares,
artesanais), sobretudo nas freguesias rurais.

Penafiel:
• Desenvolvimento de serviços capazes de responder ao crescente número de população idosa,
sobretudo nas áreas que detêm um maior índice de envelhecimento
• Promoção de turismo nas aldeias do concelho
• Melhoria da mobilidade intraconcelhia

Não menos importante, refere-se a evolução ao nível nacional, tendo em conta os objetivos do País
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apresentados no PNEC2030 e no RNC2050. A tendência de evolução segue no sentido do aumento
considerável de apostas no setor das energias renováveis, onde a realização do presente projeto contribui
para o cumprimento dessas metas a par com outros projetos também idealizados na região.

No que respeita à ecologia e uso do solo, tendo em conta a dominância de matos, dominância de matos,
sobretudo na área de estudo do parque eólico, prevê-se que esse continue a ser o uso dominante dada a
fraca aptidão agrícola e silvícola desses locais. Também no caso das áreas de plantação florestal se prevê
a sua manutenção e tendência de substituição de florestas de pinheiro-bravo por eucalipto, dado que as
áreas onde estão instaladas apresentam fraca aptidão agrícola. No entanto, quanto às áreas agrícolas,
tendo em conta a observação de diversas áreas de vinha recém plantadas, prevê-se o crescimento deste
tipo de agricultura. No que diz respeito aos habitats naturais presentes na área prevê-se a manutenção
de galerias ripícolas de amieiro, dado que se encontram inseridas em linhas de água. Já as áreas de
carvalhal têm vindo a diminuir em toda a região, nomeadamente pela expansão de áreas de floresta de
produção, prevendo-se que tal ocorra também na área de estudo.
No que se refere à paisagem, a não implementação do Projeto em estudo faz prever a manutenção da
paisagem descrita na situação de referência, caracterizada pela forte presença de manchas florestais nas
encostas altas e cumeadas e áreas agrícolas associadas às zonas de baixa/vale e de morfologia mais suave,
prevendo-se sobretudo, à semelhança do que acontece na maioria do restante território nacional, a
crescente regressão da atividade agrícola.
Para além da transformação referida, prevê-se a expansão dos principais aglomerados populacionais,
ainda que condicionada pelos instrumentos de gestão territorial em vigor, bem como das áreas
industriais/comerciais/logísticas na envolvente dos principais centros urbanos, dos quais se destaca
Marco de Canavezes. Não se prevê uma tendência para a propagação de habitações dispersas, função das
alterações no emparcelamento rural definidas na Portaria 219/2016, que aumentou significativamente a
unidade de cultura.
No que se refere às áreas florestais, não se prevê a expansão de povoamentos monoespecíficos de
eucalipto, dadas as limitações impostas recentemente à plantação e replantação desta espécie. Prevê-se,
no âmbito das ações de florestação e recuperação da vegetação autóctone, nomeadamente das iniciativas
“Futuro - o projeto das 1000.000 Árvores na AMP” e “Regresso ao Futuro com 1000 Árvores!“, o aumento
das áreas de carvalhais e outras espécies da vegetação nativa desta paisagem.
No que se refere a áreas de exploração de inertes, prevê-se a ampliação/fusão das existentes e,
eventualmente, a criação de novas áreas de exploração, pela importância do recurso e desta atividade
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económica na região. Prevê-se que algumas das pedreiras sejam recuperadas ao abrigo dos diplomas
legais em vigor (Decreto-Lei n.º 340/2007, Resolução do Conselho de Ministros n.º 50/2019, definindo
estratégias para a Intervenção de Pedreiras em Situação Crítica).
Por fim, prevê-se que possam surgir novas linhas elétricas a ligar às subestações na envolvente
(Carrapatelo, Recarei, Urrô, Torrão e Valdigem), e que a possibilidade de mais ligações possa promover o
aparecimento de áreas vocacionadas para as energias renováveis: centrais solares e parques eólicos.
No que respeita ao Património Cultural, durante o trabalho de campo foram assinaladas 21 ocorrências
na AI do Projeto, verificando-se que a construção do mesmo comportará impactes diretos sobre a oc. 71
(via?) e impactes indiretos sobre ocorrências localizadas a menos de 50 metros das parte do projeto (oc.
1, 29, 30 a 32, 70, 73 e 74).
A não execução do projeto permitirá a manutenção do seu atual estado de conservação, sendo todavia
expectável uma evolução negativa a longo prazo, face à atual situação de abandono/não conservação, e
à ação de diversos agentes naturais ou até mesmo eventuais atos de vandalismo. Esta evolução de longo
prazo é também aplicável às restantes ocorrências localizadas na AI indireta e ZE.
Por fim, referir que as principais alterações climáticas, no médio e longo prazo, previsíveis para Portugal,
são a diminuição da precipitação anual, com inerente aumento do risco de secas, aumento da frequência
de ocorrência de vagas de calor e subida do nível do mar, sendo que a não realização do Projeto em
estudo, manterá as tendências previstas atualmente.
Relativamente ao Ruido, a evolução natural do ambiente sonoro na área de influência acústica do projeto

está relacionada com as suas características atuais e futuras de ocupação e uso do solo.
Atualmente a envolvente da área de intervenção é caraterizada por recetores sensíveis em perímetros
urbanos, com envolvente florestal, e é previsível que no futuro venha a apresentar o mesmo tipo de
ocupação.
Dado que atualmente a envolvente do projeto apresenta a ocupação relativamente consolidada e um
ambiente sonoro que pode também ele ser considerado relativamente consolidado, e não sendo
conhecidos projetos na área influencia acústica capazes de alterar significativamente o ambiente sonoro
existente, na vigência de uma política nacional e europeia direcionada para a proteção das populações ao
ruído, patente no Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei 9/2007), pode considerar-se que o ambiente
sonoro atual, deverá assumir no futuro valores semelhantes aos atuais, ou seja, o ambiente sonoro na
ausência de projeto compatíveis com os limites legais vigentes.
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6.

IDENTIFICÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS
6.1. METODOLOGIA GERAL E AVALIAÇÃO DE IMPACTES

À semelhança do que foi efetuado para a caracterização da situação de referência, procedeu-se à
identificação e avaliação dos impactes ambientais, de forma individualizada por fator ambiental.
Para todas as componentes do projeto que se considerou que pudessem vir a interagir, de alguma forma,
com o ambiente, foram determinados os impactes (positivos e negativos), tendo os mesmos sido
posteriormente classificados quanto à sua magnitude, significância, duração e distribuição espacial e
temporal.
A metodologia de classificação de impactes utilizada visou assim a identificação, previsão e valorização
dos impactes suscetíveis de serem induzidas pelo projeto em estudo, tendo em conta as características
do mesmo e a situação de referência. Consideram-se, para a caracterização e predição dos impactes, os
seguintes parâmetros:
Natureza – A natureza do impacte constitui um parâmetro de classificação, dependente do
carácter benéfico ou prejudicial da ação do projeto, classificando-se em positiva, ou negativa.
Magnitude – Este parâmetro pretende demonstrar a dimensão do impacte, classificando-a com
magnitude elevada, média ou baixa.
Significância – A todos os impactes detetados, atribuiu-se um grau de importância, subjetivo, que
varia entre pouco significativo, significativo e muito significativo. O valor assim atribuído constitui
um grau de relevância que permite comparar a importância dos diversos impactes considerados.
Incidência – A incidência poderá classificar-se como direta ou indireta, consoante seja
diretamente induzida por atividades ligadas à construção e funcionamento do projeto, ou por
processos induzidos pelos impactes diretos.
Duração do Impacte – De acordo com este parâmetro os impactes podem ser caracterizados
como temporárias ou permanentes, consoante a perturbação se faça sentir apenas durante uma
parte da vida do projeto ou se faça sentir durante todo o tempo de vida do projeto e/ou para lá
deste.
Ocorrência – Relativamente a este parâmetro os impactes classificam-se como certas, prováveis,
ou incertas, tendo em conta a probabilidade estimada de ocorrência.
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Dimensão espacial – Quanto a este parâmetro os impactes podem ser classificados como locais,
regionais e nacionais.
Reversibilidade – Relativamente à reversibilidade os impactes classificam-se de reversíveis, se o
meio afetado por uma ação de projeto tiver capacidade de reverter ou recuperar o seu estado
inicial, após a cessação da referida ação, ou de irreversíveis, caso o meio não tenha capacidade de
reverter ou recuperar o seu estado inicial.
Para os descritores em que se considere relevante, apresenta-se uma avaliação de impactes cumulativos,
entendidos como impactes do projeto aos quais se adicionam os impactes, diretos ou indiretos de outros
projetos ou ações existentes ou previstos.
Será ainda realizada em cada descritor uma comparacção de alternativas do corredor da Linha elétrica,
em que se avalia qual a Alternativa mais vantajosa: Alternativa A1 ou Alternativa A2.
Em termos genéricos considerou-se, para efeitos de avaliação de impactes, as seguintes ações/atividades
que terão lugar nas fases de construção, exploração e desativação do projeto, conforme disposto no
quadro abaixo.
As intervenções que decorrerão da implantação do presente projeto situar-se-ão, maioritariamente, no
interior da área do parque.
Quadro 6-1 - Principais ações de projeto a ocorrer nas diferentes fases

FASE

AÇÃO GERADORA DE IMPACTE

-

Preparação/limpeza dos terrenos

-

Movimentação de terras, área de empréstimo e depósito de
materiais

FASE DE CONSTRUÇÃO

-

Montagem, funcionamento e desmontagem do estaleiro

-

Desmatação

-

Circulação de maquinaria pesada e de grandes dimensões

-

Escavações para abertura de fundações e valas de cabos

-

Construção da subestação

-

Montagem da linha elétrica

-

Montagem dos aerogeradores
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FASE

FASE DE EXPLORAÇÃO

FASE DE DESATIVAÇÃO

AÇÃO GERADORA DE IMPACTE

-

Funcionamento dos aerogeradores

-

Ações de manutenção e conservação

-

Produção de eletricidade a partir de fontes renováveis

-

Desmontagem de todos os equipamentos

-

Demolição das estruturas

-

Regularização e limpeza do terreno

6.2. CLIMA
As características do projeto não são suscetíveis de provocar impactes no clima, em qualquer uma das
fases de construção, exploração ou desativação.

6.3. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
6.3.1. FASE DE CONSTRUÇÃO
Na fase de construção não se identificam impactes com significado ao nível das alterações climáticas.
6.3.2. FASE DE EXPLORAÇÃO
Durante a fase de exploração, a produção de eletricidade através dos aerogeradores permite evitar a
emissão de poluentes atmosféricos, que se encontram associados às formas convencionais de produção
de energia elétrica com emissões de poluentes atmosféricos. Assim, considera-se que o Projeto em
estudo, durante a fase de exploração irá promover a produção de energia renovável sem recurso à
emissão de gases com efeitos de estufa, contribuindo para que sejam atingidas as metas do PNAC
2020/2030 (Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030), nomeadamente: a redução das
emissões globais de Gases de Efeito Estuda (GEE) em 45% a 55% e o aumento para 47% do peso das
energias renováveis no consumo final bruto de energia.
O Parque Eólico Zapa ao produzir anualmente cerca de 70.600 MWh/ano (equivalente ao consumo anual
de aproximadamente de 24.200 casas), evitará a emissão cerca de 99.600 toneladas de CO2 por ano
comparativamente à mesma produção com recurso a carvão e evita a emissão de 41.300 toneladas de
CO2 comparativamente à produção a partir de gás natural.
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O impacte do presente Projeto nas alterações climáticas pode classificar-se como positivo, de magnitude
reduzida, pouco significativo, de âmbito nacional, certo, reversíveis e permanentes, considerando o
tempo de vida útil do Projeto.
Ainda na fase de exploração, conforme descrito na descrição do projeto (Cap. 3.2), refere-se a utilização
do gás SF6 (Hexafluoreto de Enxofre) como isolante nos disjuntores de AT. Este gás consiste num gás
fluorado com efeito de estufa com potencial de aquecimento global (PAG) elevado.
Os impactes associados à utilização deste gás são apenas relativos a uma eventual fuga para a atmosfera,
pelo que a sua libertação deve ser evitada. Nos disjuntores o SF6 pode ser sistematicamente reciclado e
reutilizado no próprio local.
A libertação deliberada para a atmosfera de SF6 deve ser naturalmente evitada. Ele só deve ser usado
onde possa ser reciclado para reutilização.
Face ao exposto, considera-se que o impacte da utilização deste gás nas alterações climáticas será
negativo, pouco significativo, de magnitude reduzida, de âmbito nacional, incerto, irreversível e
permanente.

6.3.3. FASE DE DESATIVAÇÃO
Na fase de desativação do Projeto, será reduzida a produção de energia elétrica com recurso a energias
renováveis, pelo que se considera que será gerado um impacte negativo, pouco significativo, de
magnitude reduzida, provável, permanente e de âmbito nacional.

6.3.4. IMPACTES CUMULATIVOS
Os efeitos favoráveis que o futuro funcionamento do Parque Eólico de Zapa introduz em termos de
substituição de emissões de carbono para a produção de energia elétrica, tem um significado acrescido
no contexto de um esforço nacional que está a ser feito nesta matéria para se atingirem metas nacionais
de redução de emissão de gases de efeito de estufa.
Para dar um enquadramento a uma escala regional, pode-se referir que no último ano (período de
novembro de 2019 a outubro de 2020), na região Norte, a produção de energia por fontes energéticas
renováveis foi de 17.698 GW/h, dos quais a componente eólica representou 5.322 GWh. Sendo a
produção prevista para o Parque Eólico de Zapa da ordem de 70.600 MWh/ano, verifica-se que este

AM21012
Versão 01
nov-21
356

INFINITA ENERGIA – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.
Parque Eólico de Zapa
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Volume 1 – Relatório Síntese

Parque Eólico representará um aumento da produção de energia eólica na Região Norte de cerca de 1,5
%. Assim considera-se que será gerado um impacte cumulativo positivo a este nivel.

6.4. QUALIDADE DO AR
6.4.1. FASE DE CONSTRUÇÃO
Durante a fase de construção, os impactes sobre a qualidade do ar estão associados às atividades de
construção, nomeadamente circulação de veículos ligeiros e pesados, circulação de maquinaria pesada,
ao aumento temporário de tráfego de veículos pesados e ligeiros, nas vias de comunicação de acesso ao
local de implantação do Parque Eólico.
O aumento temporário de tráfego de veículos durante a fase de construção, no local de implantação do
Projeto em estudo, é responsável pela emissão de gases como o monóxido de carbono, dióxido de
carbono, óxidos de azoto, óxidos de enxofre e partículas sólidas. A circulação de veículos durante a obra
não será uniforme, sendo mais concentrado durante as atividades de construção civil (movimentações de
terras, cofragem, betonagem e montagem), prevendo-se nesta fase um volume de tráfego maior. Durante
as movimentações de terras é provável que ocorra um aumento de poeiras ou partículas em suspensão.
O local onde será instalado o Projeto apresenta características naturais, pelo que se prevê que as emissões
de poeiras e gases durante a fase de construção não sejam muito significativas, e que a capacidade de
dispersão da atmosfera seja suficiente para que não se verifiquem concentrações elevadas de poluentes
atmosféricos nas zonas envolventes. O aumento da emissão de poeiras poderá sentir-se, eventualmente,
nas localidades mais próximas do projeto, identificadas no subcapítulo capítulo 4.13.8. Classifica-se este
impacte como negativo, pouco significativo, direto, de magnitude reduzida, local, reversível e temporário,
ocorrendo apenas em alguns períodos da fase de construção e em determinados períodos do dia. Este
impacte é minimizável pela redução da velocidade de circulação de veículos e maquinaria e pela aspersão
dos acessos de terra em tempo seco.

6.4.2. FASE DE EXPLORAÇÃO
Durante a fase de exploração do Parque Eólico de Zapa, não serão produzidos pelos aerogeradores
quaisquer poluentes atmosféricos resultantes da sua operação, pelo que não se prevê a ocorrência de
impactes ao nível da qualidade do ar.
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6.4.3. FASE DE DESATIVAÇÃO
Na fase de desativação, os impactes na qualidade do ar são semelhantes aos da fase de construção, devido
ao aumento de circulação de veículos e maquinaria afeta ao desmonte dos equipamentos do Projeto.
Assim, consideram-se impactes negativos, pouco significativos, direto, de magnitude reduzida, local,
reversível e temporário.

6.4.4. IMPACTES CUMULATIVOS
A este nivel não se perspetivam impactes cumulativos na qualidade do ar.

6.5. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA
6.5.1. 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 terras, 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
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escoamento superficial.
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 terras 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 45.665m 3. Assim, os impactes
gerados pelas movimentações de terras têm um caráter 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, conforme apresentado nas figuras seguintes, 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.

AG5
AG1

Figura 6-1 – Localização dos aerogeradores e os afloramentos rochosos.

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 caráter 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 afectação da área potencial de granitos de Alpendurada,
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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.

6.5.2. 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.

6.5.3. FASE DE DESATIVAÇÃO
Durante a fase de desativação prevê-se que os impactes associados sejam semelhantes aos da fase de
construção, uma vez que estarão associados essencialmente ao desmonte das estruturas do projeto,
implicando movimentações de terras e descompactação dos terrenos. Assim, a reposição da maior parte
das condições naturais do terreno irá traduzir-se num impacte positivo, direto, local, de magnitude
reduzida e pouco significativo.

6.5.4. 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 etétrica, mas que não são afectadas pela área de implantação do projecto, não tendo sido
identificada nas cumeadas onde se pretende instalar o Parque Eólico nenhuma pedreira.
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Importa referir a afectação no sector oeste do corredor da linha eletrica 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 recursos.
Em relação às afetações de blocos rochosos e das formas de relevo, há a referir que às alterações
introduzidas pelo projeto em estudo, na envolvente em estudo e tendo em consideração um raio de
10km, 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.

6.6. RECURSOS HÍDRICOS
6.6.1. FASE DE CONSTRUÇÃO
Durante a fase de construção os impactes gerados sobre os recursos hídricos estão associados à
desmatação e terraplanagem, compactação dos terrenos, à redução das áreas de infiltração e à eventual
contaminação devido a derrames acidentais de substâncias poluentes.
Na fase de construção as principais ações que poderão, potencialmente, causar impactes na rede de
drenagem e linhas de água, estão associadas à:
•

desmatação e movimentação de terras (decapagem e escavação);

•

circulação de veículos e maquinaria junto a linhas de água e eventuais derrames devido ao
manuseamento de substâncias poluentes ou ao seu inadequado armazenamento.

As ações associadas à desmatação e movimentação de terras podem potenciar o risco de erosão, aumento
do transporte de sedimentos e aumento da turvação nas linhas de água, devido ao aumento das cargas
elevadas de material sólido que podem provocar a obstrução das linhas de água e das passagens naturais
ou artificiais das linhas de água. Importa referir que na área de implantação do parque eólico foram
identificadas pequenas linhas de água de caráter torrencial, com escoamento efémero, associado apenas
durante ou imediatamente após os períodos de precipitação intensa. No corredor da linha elétrica foram
identificados linhas de água de caráter permanente, nomeadamente o Rio Galinhas, a Ribeira de
Manhucelos, a Ribeira do Sardoal e Ribeiro dos Pedreiros, além de um troço da Albufeira do Torrão (Rio
Tâmega). Enquanto no corredor das valas de cabo foi identificado o Rio Ovil, também de caráter
permanente. Não estando ainda definido o traçado das linhas elétricas, nem a localização dos respetivos
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apoios é importante garantir que não há interferência com as linhas de água identificadas, e suas
respetivas margens com os elementos de projeto, nomeadamente a colocação de apoios. O mesmo se
refere às zonas de inundação identificadas e à zona reservada da albufeira do Torrão, devendo manter-se
o afastamento de 100m das ações de projeto ao NPA da albufeira. Estas situações de eventual inferência
direta dos elementos de projeto com os leitos e margens de linhas de água e da albufeira configurariam
um impacte negativo, muito significativo, localizado, improvável, reversível, direto e de reduzida
magnitude. Não obstante, este impacte é perfeitamente evitável em fase de projeto de execução através
do cumprimento das medidas preconizadas.

O projeto do parque eólico prevê a execução de um sistema de drenagem adequado, através da
construção de valetas de drenagem e passagens hidráulicas nos acessos sempre que necessário, o que
permite a manutenção do normal escoamento superficial, considerando-se que esta é uma medida que
minimiza os impactes desta natureza. Caso contrário poderá gerar-se um impacte negativo, pouco
significativo, localizado, pouco provável, reversível, direto e de reduzida magnitude.
A movimentação de veículos afetos à obra, bem como o funcionamento de máquinas e equipamentos,
podem originar derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outras substâncias poluentes com
consequências ao nível da contaminação pontual dos recursos hídricos. No entanto a obra, apresenta uma
reduzida dimensão, pelo que apenas se prevê o manuseamento de óleos em locais devidamente
impermeabilizados de modo a evitar a ocorrência deste tipo de impacte. Assim considera-se um impacte
negativo, pouco significativo, localizado, temporário, reversível, pouco provável e de reduzida
magnitude.
Relativamente às movimentações de terras, nomeadamente escavações, considera-se que a dimensão
das intervenções necessárias à instalação das diferentes estruturas previstas são de pequena
profundidade, sendo as fundações as que atingem profundidades maiores na ordem dos 4m nas
fundações dos aerogeradores, aliado ao facto destas se localizarem numa cumeada, não se prevê que os
trabalhos da fase de construção interfiram com o nível freático.
A compactação dos terrenos será provocada quer pelas terraplenagens necessárias à instalação das
estruturas do projeto, quer pela movimentação de veículos e maquinaria na área de intervenção,
modificando as condições naturais de infiltração. 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 a redução da recarga do sistema aquífero, no entanto na
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área de estudo não existe nenhum sistema aquífero definido, pelo que não se prevê que o sistema possa
vir a ser afetado. Assim, considera-se que a redução da área de infiltração gera um impacte 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. Este impacte é passível de minimização através da utilização de materiais permeáveis, e pela
limitação da circulação de viaturas ao estritamente necessário.
Na área de estudo existem algumas captações de água subterrâneas, 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 não se prevê impacte a este nível.
A eventual utilização de explosivos na abertura dos caboucos para a fundação de cada aerogerador e na
abertura das valas para instalação dos cabos elétricos poderá contribuir para alterar localmente o padrão
de fracturação do maciço rochoso e, consequentemente, do padrão de circulação das águas subterrâneas.
No entanto, considera-se essa eventual afetação pouco provável e sem efeitos na utilização da água
subterrânea.

Para o projecto do Parque Eólico de Zapa realizou-se a análise de duas alternativas de traçado das linhas
elétricas, denominadas alternativa A1 e alternartiva A2 conforme apresentado na Figura seguinte
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Figura 6-2 – Alternativas da área de estudo

Após a análise da situação de referência e dos impactes gerados sob o descritor recursos hídricos, observase 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 altenartiva 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. Além disso, foram identificados um maior número de captações subterrâneas
na alternativa A1.
A alternativa A1 interseta seis cursos de água, enquanto a A2 interseta quatro conforme apresentado no
Quadro seguinte.
Quadro 6-2 – Curso de água intersetados por cada alternativa de área de estudo.
Alternativas

Nome do curso de água

Área de estudo

A.1 e A.2

Rio Ovil

Vala de Cabos (áerea)

A.1 e A.2

Rio Galinhas

Corredor Linha Elétrica

A.1 e A.2

Ribeira Manhucelas

Corredor Linha Elétrica

A.1 e A.2

Linha de água sem identificação na carta militar

Corredo Linha elétrica

A.1

Ribeira do Sardoal

Corredor Linha Elétrica

A.1

Ribeiro dos Pedreiros

Corredor Linha Elétrica
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Em relação às captações subterrâneas a A1 interseta 56 enquanto a A2 interseta 33 e 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 e desativação, 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.

6.6.2. 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. Caso os mesmos ocorram
deverão ser imediatamente contidos, de acordo com as medidas de minimização propostas e os resíduos
resultantes serem encaminhados para destino final adequado.
Relativamente às áreas impermeabilizadas estas são menores às ocupadas na fase de construção, 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. Considera-se este impacte, apesar de negativo,
pouco significativo, direto, localizado, certo, permanente, reversível e de reduzida magnitude.

6.6.3. FASE DE DESATIVAÇÃO
Durante a fase de desativação, prevê-se o desmonte das estruturas que constituem o parque eólico, pelo
que os impactes estarão associados às movimentações de terras e a eventuais derrames acidentais que
possam ocorrer derivado destas operações de desmontagem.
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Assim, as movimentações de terras, à semelhança do que acontece na fase de construção, podem
favorecer os processos de arrastamento de partículas para os meios hídricos e desorganização da
drenagem superficial, podendo originar impactes negativos, pouco significativos, diretos, temporários,
localizados, reversíveis e de reduzida magnitude.
Relativamente aos eventuais derrames acidentais que possam ocorrer, estes poderão representar um
impacte negativo, pouco significativo, direto, temporário, reversível, localizado e de reduzida
magnitude.

6.6.4. IMPACTES CUMULATIVOS
Tendo em conta as caraterísticas da área de estudo e os reduzidos impactes nos recursos hídricos que
geralmente se associam a um parque eólico e linhas elétrica aéreas de transporte de energia, e atendendo
ainda à localização e tipologia das principais intervenções existentes ou previstas no mesmo território
suscetíveis de associarem efeitos nestes recursos, não se consideram impactes cumulativos a este nível.

6.7. SOLOS E USO DOS SOLOS
6.7.1. FASE DE CONSTRUÇÃO
Durante a fase de construção, os impactes sobre o solo e capacidade de uso do solo, resultam
essencialmente das ações de desmatação e decapagem do solo, movimentação de terras para a instalação
das várias infraestruturas do Projeto, nomeadamente aerogeradores, plataformas de montagem,
subestação, valas de cabo, apoios da linha elétrica e acessos, montagem do estaleiro e circulação de
veículos e maquinaria afeta à obra.
Importa referir que serão afetados solos do tipo cambissolos com origem em rochas eruptivas em toda a
área de estudo. A nível da capacidade de uso de solo, na área do Parque eólico os solos classificam-se
como solos de uso não agrícola (florestal) e no corredor da linha elétrica maioritariamente como solos de
uso não agrícola (florestal) e solos de uso agrícola condicionado, alguns destes coincidentes com áreas
RAN, e solos se uso agrícola.

Relativamente às ações de desmatação e decapagem do solo estas representam uma área relativamente
reduzida e afetarão maioritariamente áreas não agrícolas (florestais) na área do parque eólico e
maioritariamente áreas não agrícolas (florestais), áreas agrícolas condicionadas e o corredor A1 uma
pequena área de solos agrícolas, na localização dos apoios da linha elétrica e respetivos acessos, pelo que
AM21012
Versão 01
nov-21
366

INFINITA ENERGIA – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.
Parque Eólico de Zapa
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Volume 1 – Relatório Síntese

é considerado um impacte negativo, de magnitude reduzida, pouco significativo a significativo na área de
solo agrícola, certo, direto, localizado, temporário e reversível.
As movimentações de terras associadas às ações de escavação e aterros para a construção das
infraestruturas do projeto, serão as estritamente necessárias, minimizando assim os impactes desta
natureza. Importa referir que os materiais resultantes das escavações serão utilizados nos aterros, sempre
que possível, bem como nas operações de terraplenagem necessárias. No entanto, prevê-se um excesso
de terras de cerca de 45.665m3, que deverão ser preferencialmente utilizadas na própria obra ou em
último caso, serão encaminhadas para destino final adequado, pelo que o impacte é considerado
negativo, pouco significativo, permanente, irreversível, localizado e de moderada magnitude.
Relativamente à montagem de estaleiro e à circulação de veículos e maquinaria afeta à obra, considerase o impacte negativo da compactação dos solos, pouco significativo, de reduzida dimensão, de caráter
temporário, direto, localizado e de reduzida magnitude.
Associado ao funcionamento e à circulação de veículos e maquinaria afeta à obra, são ações suscetíveis
de ocorrer derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outras substâncias poluentes que podem
originar contaminação pontuais no solo. A eventual ocorrência de situações deste tipo representa um
impacte negativo, direto, de magnitude reduzida, de caráter temporário, reversível e localizado e
significativo por se tratarem de substâncias potencialmente perigosas. No entanto, a sua ocorrência e a
gravidade dos seus efeitos poderá ser minimizada se forem consideradas as medidas de minimização
propostas.
No que respeita aos acessos ao parque eólico serão beneficiados os acessos existentes e proceder-se-á à
abertura de novos acessos, pelo que o impacte será negativo, pouco significativo, de caráter permanente,
localizado e de reduzida magnitude sobre os solos.
Relativamente aos acessos aos apoios da linha elétrica, estes serão negativos, de carácter temporário,
pouco significativos nos terrenos com aptidão florestal e agrícola condicionada e significativos nos
terrenos com aptidão agrícola condicionada e agrícola, coincidente com áreas RAN, de magnitude
reduzida, localizados.
No que respeita à instalação dos apoios da linha elétrica, devido à reduzida área para a sua instalação,
estes impactes são considerados apesar de negativos e de carácter permanente, pouco significativos nos
terrenos com aptidão florestal e agrícola condicionada e significativos nos terrenos com aptidão agrícola
condicionada e aptidão agrícola, coincidente com áreas RAN, de magnitude reduzida, localizados.
Durante a fase de construção ocorrerá também a compactação de solos decorrente da passagem e
manobra de máquinas afetas à obra, da construção das plataformas e das fundações dos aerogeradores,
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da construção da subestação, construção das valas de cabos e da beneficiação dos acessos existentes, da
abertura de novos acessos. No entanto após a fase de construção estão também previstas as operações
de descompactação do solo, pelo que o impacte será assim minimizado.
No que respeita aos corredores alternativos, considera-se que o corredor A2 é preferencial face ao
corredor A1, uma vez que o corredor A2 interceta solos com capacidade de uso maioritariamente não
agrícola (Florestal), enquanto que o corredor A1 intercepta uma área (apesar de reduzida dimensão) de
solos com capacidade de uso agrícola.

6.7.2. FASE DE EXPLORAÇÃO
Durante a fase de exploração os impactes negativos previstos e avaliados relativamente à fase de
construção considerados permanentes, nomeadamente: ações de desmatação e decapagem do solo;
infraestruturas do Projeto; acessos ao parque eólico; e instalação dos apoios da linha elétrica, irão manterse.

Durante a fase de exploração do Projeto, é previsível uma redução das áreas afetas à fase de construção,
nomeadamente as associadas à instalação do estaleiro, às plataformas de montagem dos aerogeradores
e à instalação das valas de cabos.
Ao nível dos solos importa referir que, parte das áreas afetadas na fase de construção (áreas afetas ao
estaleiro, plataformas de montagem dos aerogeradores e valas de cabos) serão recuperadas no final da
fase de construção, pelo que se prevê que a descompactação de solos e o espalhamento das terras nas
áreas recuperadas promovam a regeneração do coberto vegetal dos solos.
Durante a fase de exploração prevê-se que ocorram ações de manutenção ou reparação/substituição de
materiais e equipamentos, o que poderá provocar ocasionalmente derrames acidentais de óleos e/ou
combustíveis decorrentes dessas operações. Estes terão que ser imediatamente contidos, de acordo com
as medidas de minimização propostas e os resíduos encaminhados para destino final adequado,
minimizando assim os impactes gerados. Estas situações em caso de ocorrência representam um impacte
negativo, direto, de magnitude reduzida, pouco significativo, temporário, reversível e localizado.
Durante o período de exploração do Parque Eólico poderá haver a necessidade de reparação ou
substituição dos equipamentos e infraestruturas, podendo haver necessidade de recorrer a gruas de
grande dimensão, e consequentemente, à utilização das plataformas renaturalizadas no final da fase de
construção, constituindo-se assim um impacte negativo, pouco significativo, localizado, provável,
temporário, reversível, e de reduzida magnitude, sendo minimizável após as ações de recuperação das
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plataformas.
6.7.3. FASE DE DESATIVAÇÃO
Durante a fase de desativação, os impactes previstos nos solos, serão semelhantes aos impactes da fase
de construção, uma vez que estarão associados às ações de desmontagem e transporte das
infraestruturas do Parque Eólico, prevendo-se a reposição das condições naturais próximas da existente,
pelo que se preveem impactes negativos pouco significativos, diretos, temporários, localizados, prováveis
e de magnitude reduzida.

6.7.4. IMPACTES CUMULATIVOS
Relativamente aos solos e uso do solo, refere-se que as intervenções previstas, originam alguns impactes
associadas às ações de desmatação e decapagem do solo localizadas, às movimentações de terras e à
compactação de solos associados a solos maioritariamente florestais ou com uso agrícola condicionado
ou uso agrícola, pelo que tendo em conta o carácter de implantação do Projeto pontual e linear,
considera-se que a este nível não existem impactes cumulativos relevantes.

6.8. ECOLOGIA
6.8.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A avaliação de impactes foi efetuada de forma separada para flora, vegetação e habitats, e para a fauna,
sendo que para cada uma destas componentes foram identificados e avaliados os impactes para as três
fases: construção, exploração e desativação.
A avaliação e efeitos dos impactes considerados em seguida encontram-se, sempre que possível,
justificadas com fontes científicas adequadas e o mais atualizadas possível.

6.8.2. FASE DE CONSTRUÇÃO
6.8.2.1. Flora, vegetação e habitats
Durante a fase de construção prevê-se que os impactes sobre a flora, vegetação e habitats sejam divididos
em dois grandes grupos: destruição e degradação, tendo sido identificados os seguintes impactes:
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•

Destruição de vegetação;

•

Destruição de espécimenes de flora;

•

Degradação da vegetação na envolvente devido à emissão de poeiras, deterioração da qualidade
do solo, ar e águas; e

•

Favorecimento de espécies invasoras.

Os impactes identificados para a fase de construção são em seguida descritos, analisados e avaliados.

6.8.2.1.1.

Destruição de vegetação

As ações de desmatação, desarborização, escavações e terraplenagens previstas para as áreas de
implantação das plataformas dos aerogeradores, valas de cabos, acessos e apoios da linha elétrica, irão
conduzir à destruição da vegetação presente nessas áreas. Para a instalação dos aerogeradores prevê-se
a destruição de áreas de matos e eucaliptal. Para a abertura das valas de cabos do parque prevê-se
essencialmente a perda de áreas de matos, eucaliptal, pinhal, áreas agrícolas e vinha. Não se prevendo a
afetação de quaisquer áreas de habitats de interesse comunitário.
O impacte de destruição de vegetação caracteriza-se como sendo negativo, direto, certo e de curto prazo.
A magnitude do impacte é moderada e a sua significância baixa, pois as unidades de vegetação a ser
afetadas são maioritariamente de baixo valor ecológico.
Relativamente ao estaleiro serão afetadas apenas pequenas áreas de matos e eucaliptal, prevendo-se que
este seja um impacte negativo, certo, temporário, de reduzida magnitude e pouco significativo, afetando
áreas de baixo valor ecológico.
A instalação dos apoios da linha elétrica levará à desmatação e decapagem do solo numa área diminuta,
tal 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 possível em áreas artificializadas ou outras de baixo valor ecológico. A abertura
de acessos para a instalação dos apoios induzirá um impacte semelhante ao descrito acima, mas de
caráter temporário.
O estabelecimento da zona de proteção ao longo da linha, na qual irá ocorrer o corte e decote de árvores
necessários levará ao impacte sobre alguns exemplares arbóreos. O impacte resultante prevê-se pouco
significativo, uma vez que as árvores com valor de conservação existentes são Quercus sp.; árvores de
crescimento lento e que não atingem na região alturas que comprometam o bom funcionamento das
linhas de transporte de energia elétrica. Este é um impacte negativo, permanente, local, certo, imediato,
direto, reversível, de magnitude reduzida, pouco significativo e minimizável pela otimização do traçado
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da linha de forma a evitar, tanto quanto possível, manchas florestais.

6.8.2.1.2.

Destruição de espécimenes de flora

As ações de desmatação, desarborização, escavações e terraplenagens previstas para as áreas de
implantação do projeto, irão conduzir também à destruição de espécimenes de flora. A maioria dos
espécimenes cuja destruição está prevista correspondem a espécies de baixo valor ecológico (e.g.
eucalipto). Destaca-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 de destruição de espécimenes de flora caracteriza-se como sendo negativo, direto, certo e de
curto prazo. A magnitude do impacte é reduzida pois as áreas a afetar são de reduzida dimensão e
reduzida significância.
Também a circulação de maquinaria e veículos pesados durante a construção do parque eólico e linha
elétrica associada poderá resultar eventualmente no dano ou morte de espécies arbóreas na vegetação
circundante por descuido de manipulação de máquinas. Este impacte considera-se negativo, temporário,
local, improvável, imediato, direto, reversível, de magnitude reduzida, pouco significativo e minimizável.

6.8.2.1.3.

Degradação da vegetação na envolvente devido à emissão de poeiras,
deterioração da qualidade do solo, ar e águas

As ações de terraplanagem, escavações, movimentações de máquinas e outros veículos, irão ser
responsáveis pela suspensão de poeiras, produção de gases de combustão e de outras substâncias
poluentes. As ações acima referidas poderão ainda contribuir para a deterioração da qualidade do solo e
das águas, através do derramamento acidental de substâncias potencialmente poluentes ou tóxicas.
A suspensão de poeiras levará consequentemente à acumulação das mesmas na superfície das folhas das
plantas presentes na envolvente da obra. Esta acumulação afeta as taxas de fotossíntese, respiração e
transpiração das plantas e favorece a entrada nas células das folhas de gases fitotóxicos, que poderão
conduzir a doenças ou morte das plantas (Farmer, 1993).
O aumento da presença de gases de combustão e outros poluentes no ar, poderá provocar nas plantas
presentes na envolvente da obra necrose e alterações de coloração das folhas, diminuição das taxas de
crescimento e queda prematura da folha (Sikora, 2004).
O aumento da presença de poluentes e deterioração da qualidade do solo, poderá resultar em efeitos
indiretos nas plantas presentes na envolvente do Projeto, nomeadamente alterações no pH, alteração
e/ou diminuição da comunidade de microrganismos, maior risco de erosão, diminuição das taxas de
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crescimento e menor fertilidade (Mishra et al., 2016). Também a deterioração da qualidade das águas
poderá resultar em efeitos indiretos nas plantas presentes na envolvente do Projeto, nomeadamente
excesso de crescimento de algumas espécies (nitrófilas), alterações de pH e/ou morte de algumas
espécies (Owa, 2014).
O impacte de degradação da vegetação na envolvente devido à emissão de poeiras, deterioração da
qualidade do solo, ar e águas caracteriza-se como sendo negativo, indireto, provável, no caso da
suspensão de poeiras e deterioração da qualidade do ar, improvável, no caso deterioração da qualidade
do solo e água (uma vez que apenas poderá acontecer em caso de acidente), e de médio prazo. A
magnitude do impacte é reduzida assim como a sua significância.
Importa ainda referir que um outro fator de degradação da vegetação é o fogo e que o aumento de
maquinaria e movimentações na área do projeto poderá levar a um aumento do risco de incêndio.
Contudo considera-se que, sendo seguidas as boas práticas e medidas de segurança adequadas ao
funcionamento dos equipamentos, este é um impacte improvável.

6.8.2.1.4.

Favorecimento de espécies invasoras

O aumento do número de veículos e movimentação de terras na zona de implantação do projeto poderão
funcionar como facilitadores da dispersão de espécies que anteriormente não existiam nas áreas
contiguas ao projeto ou de espécies de caráter invasor já presentes nas imediações (ICNB, 2008). A
confirmação da presença de espécies de flora exóticas de caráter invasor na envolvente da área de estudo,
potencia a ocorrência deste impacte.
O impacte de favorecimento de espécies invasoras 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.

6.8.2.1.5.

Recuperação ambiental das áreas intervencionadas

A recuperação ambiental das áreas intervencionadas, de forma temporária, tem um impacte positivo sob
a flora e vegetação, permitindo a reposição e recuperação da vegetação nas áreas intervencionadas
apenas de forma temporária. Este é um impacte positivo, permanente, local, certo, de longo prazo, direto,
reversível, de magnitude reduzida e pouco significativo.

6.8.2.2. Fauna
Os impactes previstos sobre a fauna decorrentes da execução deste Projeto serão maioritariamente
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resultantes das atividades que promovem a perda de habitat e o aumento da perturbação.

6.8.2.2.1.

Perda de habitat

A instalação do estaleiro, assim como o depósito temporário de terras e materiais são ações que levarão
à destruição temporária de biótopos de baixa relevância ecológica (matos e eucaliptal). Este é um impacte
negativo, temporário, local, certo, imediato, direto, reversível, de magnitude reduzida considerando que
a área a afetar é diminuta e pouco significativo.
Para a instalação dos aerogeradores do parque eólico, prevê-se a perda essencialmente de áreas de matos
e floresta de produção. Com a abertura e melhoramento de acessos e valas de cabos prevê-se a perda do
mesmo tipo de biótopos. A perda destes biótopos irá conduzir à perda de habitat de espécies que,
contudo, encontrarão em áreas contíguas, habitat semelhante. Como tal considera-se que este é um
impacte negativo, permanente, local, certo, imediato, direto, reversível, de magnitude reduzida, pouco
significativo e minimizável.
A instalação dos apoios da linha elétrica levará à perda de pequenas áreas de habitat, pelo que a
magnitude do impacte deverá ser reduzida. Este impacte será negativo, permanente, local, certo,
imediato, direto, reversível, de magnitude reduzida, pouco significativo e minimizável. A abertura de
acessos para a instalação dos apoios induzirá um impacte semelhante ao descrito acima, mas de caráter
temporário.
O estabelecimento da zona de proteção ao longo da linha elétrica levará à perda de algumas áreas
florestadas que, para a fauna, constituem locais de abrigo e, especificamente no caso das aves, locais
potenciais para nidificação. O impacte resultante prevê-se negativo, permanente, local, certo, imediato,
direto, reversível, de magnitude reduzida, pouco significativo e minimizável.
Nos estudos anteriormente efetuados no âmbito do projeto, para caracterização da comunidade de
quirópteros, verificou-se a presença de abrigos com indivíduos nos corredores da linha elétrica em análise.
No entanto, é possível que nalgumas manchas florestais, em particular as que englobem árvores maduras
e de maior porte, algumas destas possam ser utilizadas como abrigo por espécies tipicamente florestais,
como as dos géneros Nyctalus e Barbastella, ou mesmo de outras menos dependentes de árvores para
abrigos, mas que também as usam com frequência, como as espécies do género Pipistrellus.
A destruição de coberto vegetal pode também originar alterações do habitat utilizado por algumas
espécies, em particular quando ocorre corte de árvores em manchas florestais e, consequentemente são
abertas novas clareiras nessas manchas. A resposta dos quirópteros a estas novas clareiras varia de
espécie para espécie, podendo algumas serem beneficiadas, nomeadamente as que usam orlas florestais
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como área de alimentação (por exemplo, as do género Pipistrellus), e outras podem ser prejudicadas com
a perda de área florestal, em particular as que usam o interior de manchas florestais para área preferencial
de caça.
Considera-se que, a eventual perturbação ou destruição de abrigos de quirópteros resultante da
destruição de coberto vegetal durante a fase de construção, terá uma natureza negativa, ocorrência
improvável, magnitude reduzida, temporário, local, minimizável e pouco significativo.

6.8.2.2.2.

Aumento da perturbação

A circulação de maquinaria e veículos pesados durante a fase de construção, assim como os trabalhos de
desmatação, conduzirão à perturbação, incluindo ruído e vibrações, resultando num efeito de exclusão
da fauna, sobretudo de aves e mamíferos, diminuindo a diversidade faunística. Este efeito não se limitará
à área intervencionada, prolongando-se pelas áreas contíguas. Este impacte considera-se negativo,
temporário, local, provável, imediato, direto, reversível, de magnitude reduzida, pouco significativo e
minimizável.
O aumento dos níveis de perturbação resultará também na degradação dos habitats presentes na
envolvente da área de intervenção do projeto. Este impacte considera-se negativo, temporário, local,
provável, imediato, indireto, reversível, de magnitude reduzida, pouco significativo e minimizável.

6.8.2.2.3.

Aumento do risco de atropelamento

A circulação de maquinaria e veículos pesados levará ainda ao aumento do risco de atropelamento,
sobretudo sobre espécies com menor mobilidade, como os anfíbios, os répteis e os micromamíferos. Este
impacte considera-se negativo, temporário, local, provável, imediato, direto, irreversível, de magnitude
reduzida, pouco significativo e minimizável pelo estabelecimento de medidas relativas aos limites de
velocidade.

6.8.2.2.4.

Recuperação ambiental

A recuperação ambiental das áreas intervencionadas temporariamente tem um impacte positivo sob a
fauna, permitindo o regresso de algumas espécies às áreas que foram intervencionadas apenas de forma
temporária, minimizando o efeito de exclusão causado. Este é um impacte positivo, permanente, local,
certo, de longo prazo, indireto, reversível, de magnitude reduzida e pouco significativo.
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6.8.3. FASE DE EXPLORAÇÃO
6.8.3.1. Flora, vegetação e habitats
Durante a fase de exploração esperam-se poucos impactes adicionais sobre a flora e vegetação.
A manutenção do corredor da linha elétrica sem árvores de grande porte na faixa de proteção tem, na
fase de exploração, um impacte semelhante ao esperado na fase de construção. Este é um impacte
negativo, permanente, local, certo, imediato, direto, reversível, de magnitude reduzida, pouco
significativo e minimizável.
As movimentações de veículos no parque eólico poderão ser responsáveis pela suspensão de uma
pequena quantidade de poeiras, produção de gases de combustão e de outras substâncias poluentes. Este
é um impacte que foi identificado também na fase de construção e, cujos efeitos esperados são
semelhantes aos descritos para essa fase. Contudo prevê-se uma magnitude ainda mais baixa, sendo este
um impacte muito pouco significativo.
Tal como identificado na fase de construção, a presença de veículos na zona de implantação do parque
eólico poderá funcionar como facilitador da dispersão de espécies de caráter invasor. Contudo, nesta fase
as movimentações de veículos serão menores e, como tal, este é um impacte muito pouco significativo.

6.8.3.2. Fauna
Durante a fase de exploração os impactes mais significativos são a mortalidade e perturbação (efeito de
exclusão) de aves e morcegos.

6.8.3.2.1.

Mortalidade de aves e morcegos

A mortalidade de aves num parque eólico é um dos principais impactes decorrentes deste tipo de projeto,
contudo nem todas as espécies de aves são afetadas de forma semelhante. Por exemplo, aves de rapina
que caçam à altura das pás, aves com pouca manobralidade (e.g. abutres) ou espécies com voos rápidos
e erráticos (e.g. andorinhas), são espécies com comportamentos e características morfológicas, que
aumentam o risco de colisão com aerogeradores. Existem ainda outros fatores que influenciam o risco de
colisão das aves com os aerogeradores, como é o caso das condições meteorológicas e a localização do
parque eólico.
Quatro das espécies de aves com maior taxa de mortalidade em Portugal, encontram-se elencadas para
a área de estudo (Mascarenhas et al., 2018), contudo nenhuma destas espécies se encontra ameaçada
(Quadro 6-3).
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Quadro 6-3 – Espécies de aves com maiores taxas de mortalidade em Portugal continental (Mascarenhas et al.,
2018).
NOME CIENTÍFICO

NOME COMUM

Delichon urbicum
Apus apus
Alauda arvensis
Lullula arborea
Sylvia undata
Alectoris rufa
Buteo buteo
Falco tinnunculus
Phylloscopus ibericus
Phylloscopus collybita

Andorinha-dos-beirais
Andorinhão-preto
Laverca
Cotovia-dos-bosques
Toutinegra-do-mato
Perdiz
Águia-de-asa-redonda
Peneireiro
Felosinha-ibérica
Felosinha

Tendo conta o referido anteriormente este impacte considera-se negativo, permanente, local, provável,
de longo prazo, direto, irreversível, de magnitude reduzida e pouco significativo.
A presença da linha elétrica de alta tensão poderá potenciar situações de morte de aves por colisão e
eletrocussão. A significância deste impacte está relacionada com três aspetos principais: a sensibilidade
do elenco de espécies a fenómenos de colisão com linhas elétricas, os biótopos atravessados pela linha
elétrica e a extensão desta. No caso presente, prevê-se que a linha elétrica tenha uma extensão
aproximada de 15km e atravesse alguns biótopos de interesse para as aves, nomeadamente áreas
florestais, de matos e pequenas linhas de água.
Refere-se que, nenhuma das espécies elencadas para a área de estudo apresenta risco de colisão e/ou
eletrocussão com linhas elétricas (Neves et al., 2005; BirdLife International, 2003). Face ao exposto este
impacte considera-se negativo, permanente, local, provável, de longo prazo, direto, irreversível, de
magnitude reduzida e pouco significativo e minimizável através da correta sinalização da linha elétrica.
A acessibilidade à área do parque eólico para efeitos de manutenção poderá potenciar situações de
mortalidade por atropelamentos (e. g. de indivíduos de espécies com mobilidade mais reduzida), contudo
não se prevê que estas situações sejam comuns. Este impacte caracteriza-se como sendo negativo,
improvável, temporário, local, imediato, irreversível, de magnitude reduzida, pouco significativo e
minimizável.
Apesar de ainda não serem conhecidos com exatidão os fatores que aumentam o risco de mortalidade
dos quirópteros nos aerogeradores, são apontadas as seguintes hipóteses:
•

a concentração de insetos junto aos aerogeradores, devido à criação de corredores lineares em
áreas florestais, à inversão térmica após tempestades, à presença de nuvens baixas e ao efeito de
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atração provocado pela cor dos próprios aerogeradores (Ahlén, 2003; Long et al., 2010b; Rydell
et al., 2010b; Rydell et al., 2016);
•

confusão entre árvores altas e aerogeradores, levando a que estes sejam utilizados como área de
descanso, como abrigo ou mesmo como área de acasalamento (Ahlén, 2003; Cryan, 2008);

•

desorientação acústica, devido à deficiente qualidade dos ecos refletidos pelas pás dos
aerogeradores, ou aos sons emitidos por estes (Ahlén, 2003; Kunz et. al., 2007; Long et al., 2009;
Long et al., 2010a; Long et al., 2010b);

•

a perturbação eletromagnética provocada pelos aerogeradores (Kunz et. al., 2007);

•

a possibilidade dos indivíduos em migração reduzirem a taxa com que emitem os ultrassons, pelo
que podem não detetar as pás ou mesmo os aerogeradores (Ahlén, 2003);

•

as altas velocidades atingidas na extremidade das pás, que dificultam ou mesmo impossibilitam a
sua deteção pelos quirópteros (Ahlén, 2003; Kunz et. al., 2007; Rydell et al., 2010a; Rydell et al.,
2017).

As espécies mais afetadas pela mortalidade são migradoras e normalmente voam e alimentam-se a
grande altura (em espaço aberto ou sobre a copa das árvores), parecendo haver uma maior taxa de
mortalidade entre meados de julho e finais de setembro (Alcade, 2002; Eurobats, 2013; Jameson & Willis,
2014; Jonhson, 2005; Johnson et al., 2000; Kunz et al., 2007; Lehnert et al., 2014; Rydell et al., 2010a;
Rydell et al., 2010b; Rydell et al., 2017). De acordo com os dados mais recentes (Eurobats, 2017), em
Portugal continental as espécies mais afetadas são as dos géneros Pipistrellus (no conjunto representam
pelo menos 51% dos cadáveres detetados) e Nyctalus (no conjunto representam pelo menos 28% dos
cadáveres detetados), com as espécies morcego-anão (Pipistrellus pipistrellus) e morcego-arborícolapequeno (Nyctalus leisleri) a serem claramente as que apresentam maior mortalidade (representam
respetivamente cerca de 28% e 25% de todos os cadáveres detetados). O período de maior mortalidade
surge nos meses de maio, agosto e setembro (ICNB, 2017).
Tendo por base o estudo da comunidade de morcegos anteriormente realizado para a área de estudo,
verificou-se que a atividade foi reduzida, tendo sido detetados pulsos em apenas dois locais, no extremo
sudeste do parque. Supõe-se que a mesma tendência seja verificada também para o risco de mortalidade
no parque eólico. Desta forma, pode considerar-se que a mortalidade terá um impacte negativo de
ocorrência provável, magnitude reduzida, irreversível, duração permanente e incidência local ou regional
(no caso de serem afetadas espécies migradoras), podendo por isso ser classificado como pouco
significativo. Este impacte pode ser minimizado.
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6.8.3.2.2.

Perturbação de aves e morcegos

A presença dos aerogeradores poderá afetar a comunidade de aves de diferentes formas, podendo
resultar em alterações nos padrões de uso da área, alterações dos comportamentos das aves, alterações
na composição da comunidade, tanto ao nível da abundância como da riqueza, e alterações nos padrões
e sucesso da nidificação (Mascarenhas et al., 2018).
No caso da área de estudo, uma vez que a área a afetar pela implementação dos aerogeradores será
diminuta face ao contexto onde se insere, existindo na envolvente habitat com características
semelhantes, prevê-se que a perturbação da comunidade de aves será um impacte negativo, provável, de
magnitude reduzida, reversível, permanente e pouco significativo.
Durante a exploração de um parque eólico, poderão ocorrer ainda alterações na atividade dos quirópteros
devido à presença dos aerogeradores ou a alterações de habitat, principalmente quando estas ocorrem
em áreas florestadas (Rodrigues et al., 2015; Rydell et al., 2012). A resposta dos quirópteros a estes fatores
de perturbação nem sempre é negativa. Na realidade existem casos em que se verificou um aumento da
atividade junto dos aerogeradores e ao longo dos corredores desflorestados (Bach 2002 in Bach & Rahmel,
2004), e outros em que houve picos de atividade junto aos aerogeradores (Amorim et al., 2012;
Brinkmann et al., 2011). Por exemplo, num estudo realizado por Bach (2002 in Bach & Rahmel, 2004), o
morcego-hortelão-escuro (Eptesicus serotinus) parece ter abandonado os locais de alimentação onde
surgiram os aerogeradores, enquanto o morcego-anão foi atraído para esses locais, verificando-se mesmo
um aumento de atividade junto dos aerogeradores, quando comparada com o mesmo habitat sem
aerogeradores. Já no que diz respeito às rotas de voo e, segundo o mesmo autor, é provável que também
possam ocorrer alterações derivadas da presença dos aerogeradores nessas rotas, situação que não
parece acontecer com o morcego-hortelão-escuro nem com o morcego-anão, uma vez que no referido
estudo não se verificaram alterações na utilização das rotas de voo.
Em relação às alterações de habitat e presença dos aerogeradores, o impacte sobre os quirópteros será
negativo, ocorrência improvável, magnitude reduzida, reversível a longo prazo e duração permanente, o
que resulta como pouco significativo em termos globais.

6.8.4. FASE DE DESATIVAÇÃO
6.8.4.1. Flora, vegetação e habitats
Durante a fase de desativação, deverá ocorrer a implementação de um plano de recuperação paisagística
de cariz ambiental, que permitirá tornar reversíveis alguns dos impactes referidos anteriormente. A
implementação do plano de recuperação paisagística irá promover a recuperação da vegetação natural,
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facto que será potenciado pelo elenco vegetal preconizado neste plano. Este é um impacte positivo,
permanente, local, certo, de longo prazo, direto, reversível, de magnitude moderada, significativo e
minimizável.

6.8.4.2. Fauna
A promoção da recuperação de biótopos após a desativação do projeto é um impacte positivo
consequência do desmantelamento de todo o equipamento e instalações e recuperação das áreas
ocupadas anteriormente pelas infraestruturas do projeto. Este é um impacte que propicia a instalação
nas áreas recuperadas de vegetação, as espécies de fauna que se encontram presentes em áreas
contíguas, embora tal seja um processo naturalmente lento e gradual.
O impacte de promoção da recuperação de biótopos caracteriza-se como sendo positivo, direto, certo, de
longo prazo, magnitude moderada e significativo.
Contudo, durante a fase de desativação, a movimentação de máquinas e equipamentos poderá provocar
alguma perturbação e aumentar o risco de mortalidade por atropelamento. Este é um impacte
temporário, provável, de reduzida magnitude e significância

6.8.5. IMPACTES CUMULATIVOS
Na avaliação de impactes cumulativos teve-se em conta a existência de projetos potencialmente
impactantes nos quirópteros, 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 (Figura 6-3).
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Figura 6-3– Localização dos parques eólicos instalados na proximidade da área de estudo.

Os principais impactes cumulativos a ter em conta são a mortalidade de aves e quirópteros em parques
eólicos. Estes serão de natureza negativa, ocorrência provável, magnitude reduzida, irreversíveis, de
duração permanente e incidência local, podendo por isso ser classificados como pouco significativos, face
ao elenco específico da área de estudo.

6.9. PATRIMÓNIO CULTURAL
6.9.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Na Situação de Referência foram inventariadas 79 ocorrências, com as referências 1 a 79, sendo que 21
foram caracterizadas em campo e estão situadas na AI direta ou indireta do PE e corredores de incidência
das Linhas Elétricas.
De um modo geral, podem gerar impactes negativos (diretos ou indiretos), sobre ocorrências de interesse
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cultural, todas as ações intrusivas no terreno, relacionadas com a execução e exploração do Projeto,
nomeadamente 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.
Os principais parâmetros de alteração de estado de uma ocorrência cultural são: destruição parcial ou
total (efeito negativo); degradação por intrusão na envolvente espacial (efeito negativo); identificação de
valores incógnitos e sua salvaguarda física ou pelo registo (efeito positivo).
A caracterização de impactes teve em conta (1) a natureza física das ocorrências de interesse cultural
(nomeadamente, estruturas destacadas acima do solo e vestígios ao nível do solo), (2) o grau de incidência
ou proximidade da ação impactante sobre a ocorrência de interesse cultural e (3) o valor cultural
intrínseco da ocorrência sujeita a impacte. Esta avaliação foi executada tendo por base o grau de
proximidade ou a sobreposição das áreas de exploração do projeto em relação às ocorrências de interesse
cultural (obtido através da leitura da distância entre a coordenada geográfica de cada ocorrência e a
componente do projeto, através da aplicação Google Earth).
Comparando a implantação cartográfica das ocorrências identificadas no decurso do trabalho de campo,
com o layout do projeto do PE à escala 1:25000 e recurso à aplicação Google Earth (para leitura de
distâncias), considera-se haver impactes diretos, negativos sobre ocorrências localizadas nas
proximidades de aerogeradores/plataformas e respetivos acessos, situados a menos de 25m de distância
daquelas que, no entanto, não inviabilizam o projeto em parte ou no seu todo.
Considera-se como lacunas de informação a não relocalização das ocorrências mencionadas no ponto
anterior (1, 29, 30, 3e a 34, 55, 56 e 61) bem como a indefinição do traçado da Linha Elétrica a 60kV,
apoios e respetivos acessos, inviabilizando a melhor caracterização dos impactes gerados sobre o
património cultural conhecido.
No quadro seguinte caracterizam-se os impactes reconhecidos sobre as ocorrências culturais identificadas
na Situação de Referência.

AM21012
Versão 01
nov-21
381

INFINITA ENERGIA – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.
Parque Eólico de Zapa
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Volume 1 – Relatório Síntese

Quadro 6-4 - Avaliação de impactes do fator Património Cultural
Caracterização de impactes
Fase: Construção (C), Exploração (E); Desativação (D);

Inserção no projeto

Incidência (In): indireto (I), direto (D);
Tipo (Ti): negativo (-); positivo (+);

AI = Área de incidência Magnitude (Ma): elevado (E), médio (M), baixo (B);

Ocorrências

(direta

+

indireta)

do Significância (Sg): muito significativo (M), significativo (S), pouco significativo (P);
Duração (Du): temporária (T); permanente (P);

Projeto;
ZE

=

Zona

de Probabilidade (Pr): pouco provável (PP), provável (P), certo (C);

Enquadramento do Projeto. Reversibilidade (Re): reversível (R); irreversível (I);
INI: incidências não identificados (N) ou indeterminados (I).
(? = incerteza na atribuição)
In
AI

ZE

Fase

C
35

AI PE

AI PE

AI PE

-

D

-

Sg

Du

Pr

I

Re

+ E M B M S P T P PP P C R I
?

?

?

M

P

C

N
N
D

-

E

P

P

C

I

E

N

D

N
D

E

C

29 e 31

AI PE

AI PE

I

-

M

-

?

M

P
?

P

P
PP

I
I
N

D

-

B

M

P

PP

E

N
N

C

I

-

E

I

-

C

73

AI PE

AI LN
30kV

I

D
B
?

M
?

P PP

I

P

I

PP

D

1

I

I

D

70 e 74

N

E

C
30, 32 e 33

D I

Ma

D
C
71

Ti

N
I

-

?

?

P PP

E

I

D

N

C

I

-

B

S

P

PP

E

N

D

N
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37, 38, 41 a 43, 48, 49, 68, 75 e 79

AI LN
60kV

1 a 28, 36 a 40, 44 a 47, 50 a 67 e 69

ZE
PE;LN

C

I

E

N

D

N

C

N

E

N

D

N

6.9.2. FASE DE CONSTRUÇÃO
Ponderando as relações de proximidade entre as várias partes do Projeto conhecidas (plataformas de
montagem e aerogeradores, estaleiros, subestação de comando, acessos e Linha Elétrica internos do PE
e a posição das ocorrências de interesse cultural identificadas na Situação de Referência, diferenciam-se
as seguintes situações, tendo como referência a componente do projeto mais próxima da ocorrência:
•
•

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 15m 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 22m. Considera-se baixo ao nível do parâmetro
magnitude, provável na afetação, mas de significância baixa;

•

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 20m 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
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aerogerador ZA05, cujo traçado está a menos de 25m 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 50m da ocorrência. Considera-se baixo ao nível do parâmetro magnitude, pouco
provável, mas de significância elevada;

•

Oc. 1 (indeterminado); impacte indireto, negativo, no perímetro de proteção da ocorrência 1,
resultante da movimentação de maquinaria pesada associada à construção ao aerogerador ZA02.
Considera-se indeterminado ao nível do parâmetro magnitude e significância.

•

Oc. 73 (cruzeiro): impacte indireto, negativo, resultante da movimentação de maquinaria
associada à construção da Linha Elétrica Interna do PE, a 30kV, cujo traçado está a cerca de 30m
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
Interligação Elétrica, a 60kV, sobre estas ocorrências culturais nesta fase, em virtude de não estar
definido o traçado da LTE, a localização de apoios e acessos aos mesmos;

•

Consideram-se indeterminados os impactes negativos das ações de escavação do solo e subsolo
sobre eventuais ocorrências arqueológicas incógnitas, ocultas no subsolo, não identificadas nesta
fase de avaliação.

Nesta fase, não se identificam impactes diretos, negativos sobre as restantes ocorrências de interesse
cultural

6.9.3. FASE DE EXPLORAÇÃO
Durante a fase de exploração prevêem-se os seguintes impactes:
•

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
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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.

6.9.4. FASE DE DESATIVAÇÃO
Não se dispõe de informação que permita caracterizar os impactes negativos que possam resultar da
desativação do projeto. Esses eventuais impactes devem ser avaliados a partir dos resultados obtidos nas
fases antecedentes, de construção e de exploração.

6.9.5. IMPACTES CUMULATIVOS
A análise ao nível dos impactes cumulativos deste projeto com outros semelhantes já instalados, num raio
até 10km (Parque Eólico da Abogalheira, a norte do projeto e Parques Eólicos de
Arada/Montemuro_Miradouro, Cinfães, Ferreiros e Tendais, a sul do projeto) permite constatar um
impacte comum sobre o Património Cultural que é a sua inserção na Paisagem. Este impacte progressivo
traduz-se na intrusão visual e transformação da paisagem, e na adulteração do estado original dos
territórios abrangidos, à medida que os novos projetos vão sendo implementados.
Em suma, a construção do projeto traduz-se numa afetação direta sobre todos os elementos de interesse
cultural identificados e irá contribuir para adulteração da paisagem envolvente a esses elementos, de
forma incremental, à medida que vão sendo somadas afetações semelhantes, a outros projetos passados,
presentes ou futuros. Esta afetação é mais significativa quanto mais importante e superior for o valor
cultural dos elementos afetados no raio de 10km envolvente ao projeto, nomeadamente no caso de
valores classificados, como é o caso da Igreja Paroquial de Abragão ou a Área Arqueológica do
Freixo/Tongóbriga, classificadas como Monumento Nacional (oc. 45 e 58, respetivamente).
No quadro seguinte sintetiza-se a qualificação dos impactes do fator Património Cultural.
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6.10. PAISAGEM
6.10.1. METODOLOGIA
De uma forma geral, a implementação de um parque eólico e linha elétrica associada no território induz
necessariamente a ocorrência de impactes negativos na paisagem decorrentes das alterações na
morfologia natural do terreno, da afetação da ocupação atual do solo e da intrusão visual que estes
elementos determinam no ambiente visual.
A significância dos impactes depende, como já foi referido, das características da paisagem afetada, isto
é, do seu valor cénico e da sua capacidade para suportar a introdução de um novo elemento (Sensibilidade
Visual), bem como da magnitude das transformações e intrusão visual que as futuras estruturas
implicarão, tendo em conta as suas características visuais mais relevantes (volumetria) e a presença de
recetores humanos sensíveis (visibilidade) às alterações decorrentes da sua presença.
Deste modo, as alterações que o projeto em estudo irá provocar na paisagem serão analisadas tendo em
consideração as características visuais da paisagem na qual este se insere, tendo por base a caracterização
da situação de referência presente no Capítulo 4.9, a tipologia de intervenções previstas no âmbito do
projeto e as características visuais das componentes introduzidas no território.
A análise das características visuais do projeto tem como objetivo identificar as intervenções
potenciadoras de uma intrusão visual mais gravosa, ou seja, as que poderão induzir um impacte visual
mais significativo, que será tanto mais gravosa quanto mais visíveis e próximas forem as estruturas
previstas, recorrendo-se desta forma à análise da sua visibilidade.
A análise das visibilidades é elaborada através do software ArcMap, recorrendo à morfologia do terreno,
através do seu modelo digital, tendo em conta a altura dos elementos introduzidos, a altura média de um
observador e um raio de influência visual variável consoante a componente de projeto em análise.
Salienta-se que esta cartografia é gerada para o cenário mais desfavorável, ou seja, sem ter em
consideração a influência que a ocupação do solo exerce na amplitude visual.
Para este estudo, em termos de alcance visual, foram considerados, pela dimensão dos aerogeradores,
focos de potenciais observadores distanciados até 5 000 m, considerando-se que:
•

Até aos 1 000 m de distância os aerogeradores assumem-se como elementos dominantes na
paisagem, promovendo uma intrusão visual elevada;

•

Entre os 1 000 e os 2 500 m de distância os aerogeradores assumem elevada relevância no
ambiente visual, promovendo uma intrusão visual tendencialmente moderada a elevada;
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•

Entre os 2 500 e os 3 500 m de distância é possível visualizar os aerogeradores com nitidez,
embora não se destacando tão fortemente na paisagem, promovendo uma intrusão visual
moderada a reduzida;

•

Entre os 3 500 e os 5 000 m de distância é possível visualizar os aerogeradores, embora não se
destacando tão fortemente na paisagem, promovendo uma intrusão visual reduzida;

No que se refere às linhas elétricas e subestação, foram considerados focos de potenciais observadores
distanciados até 3 000 m, tendo em conta que:
•

Até aos 500 m de distância estas estruturas assumem-se como elementos dominantes na
paisagem, promovendo uma intrusão visual elevada;

•

Entre os 500 e os 1 000 m de distância estas estruturas assumem alguma relevância no ambiente
visual, promovendo uma intrusão visual moderada;

•

Entre os 1 000 e os 2 000 m de distância é possível visualizar estas estruturas, mas estas
encontram-se praticamente diluídas na envolvente, promovendo uma intrusão visual reduzida;

•

As distâncias superiores a 2 000 m considera-se que estas estruturas são dificilmente percetíveis,
assumindo-se como uma intrusão visual muito reduzida.

A análise das bacias visuais geradas para cada componente de projeto, permite aferir quais os focos de
observadores potencialmente afetados pela sua presença, analisando, em função da distância a que se
encontram, a magnitude da intrusão visual a que estão sujeitos.
Por sua vez, a significância do impacte visual gerado pelo projeto é avaliada tendo em consideração as
características da paisagem afetada, partindo-se do princípio de que apenas as intervenções e intrusões
visuais de magnitude moderada, elevada e muito elevada potenciam impactes significativos.
De uma forma geral, a introdução dos novos elementos no território irá necessariamente implicar
alterações no ambiente visual da paisagem em virtude, quer das ações previstas durante a construção e
desativação, quer da sua presença durante a exploração, sendo que os impactes se farão sentir de forma
distinta nas diferentes fases do projeto.

6.10.2. FASE DE CONSTRUÇÃO
Na fase de construção preveem-se alterações no ambiente visual decorrentes da implementação das
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infraestruturas previstas no projeto, assim como das necessárias à execução da obra, das quais se
destacam:
•

A construção dos acessos;

•

A implantação do estaleiro;

•

A execução das fundações dos seis aerogeradores e das plataformas necessárias à sua montagem;

•

A execução da plataforma necessária à instalação da subestação do Parque;

•

A abertura das valas para enterramento dos cabos da linha elétrica enterrada;

•

A implementação da linha elétrica aérea e abertura da faixa de proteção respetiva.

A área de intervenção apresentará, na sua generalidade, durante o período de construção, uma
desorganização espacial e funcional, conferindo à paisagem uma imagem degradada e desequilibrada, em
função da:
•

Presença de elementos estranhos ao ambiente visual, como maquinaria pesada, estaleiros,
materiais de construção e depósitos de terras, provocando, para além do distúrbio visual, um
aumento da poluição do ar pela suspensão de poeiras e fumos. Da análise da visibilidade da área
de intervenção, verificou-se que esta se apresenta, pela sua proeminência no território, muito
exposta aos observadores na envolvente, afigurando-se que as ações necessárias implicarão
distúrbios visuais com significância para 28 de 109 aglomerados populacionais na envolvente das
várias componentes de projeto, mas assumindo-se gravosos sobretudo para as povoações de
Eiriz, Sequeiros e Boavista, na envolvente do Parque Eólico e para as povoações de Aldeia, Tapada,
Ventozela, Fonte da Pereira e Vila Cova, na envolvente das diferentes alternativas da Linha
Elétrica;

•

Desmatação e desflorestação da área de intervenção para implementação das seguintes
componentes de projeto:
o

As plataformas da subestação e do estaleiro, coincidem com uma área de matos baixos,
sem relevância cénica ou ecológica, cuja desmatação implicará um distúrbio de
magnitude reduzida;

o

As plataformas e fundações dos aerogeradores coincidem sobretudo com áreas de matos
baixos, sem relevância cénica ou ecológica, cuja desmatação implicará um distúrbio de
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magnitude reduzida. Verifica-se apenas a interferência parcial das plataformas dos
aerogeradores ZA01, ZA02 e ZA06 com povoamentos monoespecíficos de eucalipto, cuja
desflorestação implica ações de maior relevância. Porém, dado o carácter pontual desta
ação, e tendo em conta que esta é frequente na zona, pela presença de florestas de
produção na envolvente, considera-se que os distúrbios assumam uma magnitude
reduzida;
o

Os acessos do Parque Eólico, aproveitam na generalidade caminhos existentes,
desenvolvendo-se sobretudo sobre matos, sem relevância cénica ou ecológica, cuja
desmatação implicará distúrbios visuais de magnitude reduzida. Apenas pequenos troços
interferem com manchas de eucaliptal, nomeadamente entre os aerogeradores ZA01 e
ZA02 e ZA05 e ZA06, determinando ações de desflorestação que, pelo seu carácter
pontual e pela frequência deste tipo de ação no ambiente visual, se preveem implicar
distúrbios de magnitude reduzida;

o

As valas para cabos desenvolvem-se na generalidade ao longo dos caminhos de acesso,
afigurando-se apenas um ligeiro acréscimo na faixa de afetação determinada por estes;

o

Os acessos às áreas de implantação dos apoios da linha elétrica, prevêem-se que sejam
poucos e de reduzida extensão, tendo em conta a forte presença de caminhos na área de
desenvolvimento da estrutura proposta;

o

Os apoios da linha elétrica, ainda a definir, preveem-se coincidir sobretudo com manchas
florestais, matos e áreas agrícolas, implicando ações de desmatação e desflorestação
pontuais, circunscrevendo-se a uma área máxima de 200 m2 por apoio, determinando
perturbações de reduzida magnitude;

o

As necessárias faixas de proteção sob as linhas elétricas integram manchas florestais
relevantes, sobretudo na Alternativa A2, que quando constituídas por espécies de altura
elevada e crescimento rápido, como os eucaliptos e pinheiros, terão de ser
desflorestadas, implicando distúrbios visuais de magnitude moderada, tendo em conta
que esta ação já e frequente na área de estudo. Estas ações assumirão maior significância
para as povoações de Ventozela, Vila Cova, Tapada e Fonte da Pereira. As manchas
florestais autóctones não terão de ser desflorestadas, uma vez que as espécies que as
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constituem são compatíveis com esta faixa de proteção, sendo necessário eventualmente
o decote e poda de indivíduos adultos com altura que comprometa a segurança das linhas
elétricas, mas uma vez que são árvores de crescimento lento, não terão de ser abatidas.
Tendo em conta que as componentes de projeto coincidem sobretudo com áreas de matos e se
encontram relativamente distantes de focos de potenciais observadores, prevê-se que as necessárias
ações de desmatação impliquem distúrbios de magnitude reduzida. Quando as componentes interferem
com manchas florestais, a ação de desflorestação assume maior relevância, mas verifica-se que na maioria
das situações a afetação é muito pontual, constatando-se que apenas a implementação da necessária
faixa de proteção à linha elétrica implicará uma desflorestação significativa, induzindo distúrbios visuais
de magnitude moderada.
Contudo, tendo em consideração que a área de estudo apresenta uma ocupação florestal relevante,
determinando que este tipo de ações seja frequente, prevê-se, tendo em conta também o caráter
temporário das ações, que o impacte visual seja negativo, direto, certo, local, reversível, de reduzida a
moderada magnitude, mas temporário e pouco significativo.
Refere-se que o impacte visual e estrutural decorrente da afetação de vegetação será avaliado, dado o
seu caráter permanente, no capítulo referente à fase de exploração.
•

Alterações na morfologia do terreno para implementação das seguintes componentes de projeto
e áreas de apoio à obra:
o

A plataforma da subestação, coincide com uma área de pendentes suaves a moderadas
(10 a 15%), implicando alterações na morfologia do terreno localizadas e que induzem
perturbações visuais de magnitude tendencialmente reduzida;

o

A plataforma do estaleiro, coincide com uma área de pendentes suaves a moderadas (2
a 15%), implicando alterações na morfologia do terreno localizadas e que induzem
perturbações visuais de magnitude tendencialmente reduzida;

o

As plataformas e fundações dos aerogeradores coincidem na generalidade com áreas de
pendentes inferiores a 15%, alcançando pontualmente na implementação de algumas
estruturas declives na ordem dos 20% (ZA01, ZA02 e ZA04), implicando alterações mais
significativas na morfologia atual. Contudo, todas as plataformas foram planeadas de
modo a implantarem-se ao longo dos caminhos de acesso, minimizando a área
intervencionada, prevendo-se na fase de exploração a sua desativação/naturalização
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parcial, exceto numa faixa de 4 a 5 m em redor da base da torre e na faixa correspondente
ao acesso, para as necessárias operações de manutenção. Prevê-se que as alterações na
morfologia do terreno induzam perturbações visuais de magnitude moderada, dada a
extensão intervencionada e as operações necessárias à execução das fundações desta
tipologia de estrutura;
o

Os acessos do Parque Eólico, como já mencionado, aproveitam na generalidade caminhos
existentes, encontrando-se previstos alguns troços novos totalizando cerca de 3640 m.
Estes coincidem com áreas de pendentes variáveis, interferindo em alguns troços com
pendentes mais gravosas, superiores a 20%, implicando na sua implementação taludes
de aterro e escavação mais significativos. Estes trechos circunscrevem-se sobretudo aos
troços entre e no acesso aos aerogeradores ZA01 e ZA02, na cumeada de Castelo, e, com
menor relevância, no troço entre os aerogeradores ZA05 e ZA06. Prevê-se que estas
alterações na morfologia do terreno induzam perturbações visuais de magnitude
reduzida e pontualmente moderada;

o

As valas para instalação de cabos elétricos preveem-se desenvolver adjacentes aos
acessos propostos e a beneficiar, circunscrevendo assim as áreas intervencionadas. As
alterações na morfologia do terreno são localizadas, temporárias, uma vez que após a
operação é reconstituída a topografia natural, prevendo-se de magnitude reduzida;

o

Os acessos às áreas de implantação dos apoios da linha elétrica, prevêem-se que sejam
poucos e de reduzida extensão, tendo em conta a forte presença de caminhos na área de
desenvolvimento da estrutura proposta, não implicando, pelas reduzidas exigências
geométricas e de perfil, alterações relevantes na morfologia natural do terreno,
implicando distúrbios visuais de magnitude reduzida;

o

Os apoios da linha elétrica exigem apenas movimentações localizadas, sendo reposta, na
medida do possível, a topografia alterada pelas ações de construção, induzindo, pelo seu
carácter pontual, perturbações de magnitude reduzida.

Tendo em conta o caráter temporário e localizado da maioria das alterações na morfologia do terreno e
que as áreas serão recuperadas no âmbito do Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI)
no término da obra, considera-se que o projeto implique impactes distúrbios visuais associados às
alterações na morfologia do terreno negativos, diretos, locais, reversíveis, de reduzida magnitude e pouco
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significativos.
Refere-se que o impacte visual e estrutural decorrente das alterações na topografia natural será avaliado,
dado o seu caráter permanente, no capítulo referente à fase de exploração.
•

Limpeza da frente de obra e recuperação paisagística. Esta ação, embora estenda o período de
distúrbios visuais na área de intervenção, tem como objetivo a minimização dos impactes gerados
e a recuperação da paisagem degradada pelo decorrer da obra, pelo que, à semelhança da análise
elaborada para presença de elementos estranhos ao ambiente visual, se considera que os
impactes decorrentes se assumirão de magnitude reduzida e pouco significativos.

Tendo em conta o exposto, considera-se que as ações na fase de construção induzirão na globalidade
impactes visuais e estruturais negativos, diretos, locais, de magnitude reduzida a moderada e
tendencialmente pouco significativos, pelo seu caráter temporário e reversível/minimizável e pela
afetação visual significativa somente de alguns observadores na envolvente.
Quadro 6-5 – Análise dos impactes estruturais promovidos por componentes de projeto
Alterações decorrentes da implantação das componentes de projeto

de projeto

Afetação de

Alteração da

Componentes
Desmatação

Desflorestação

morfologia natural do
terreno

Desmatação

ZA01

rochosos e Linhas
de água

de

Desflorestação de

Declives

sobretudo

Não se prevê a

cerca de 0,6 ha de

cerca de 0,1 ha de

inferiores

a

15%,

afetação de linhas

matos pobres -

eucaliptal

atingindo na estrema

de água. Interfere

implicando

implicando

norte da plataforma

de forma limítrofe

distúrbios visuais

distúrbios

visuais

pendentes na ordem

com afloramentos

localizados

localizados

e

dos 20%, implicando

- risco de afetação

um impacte estrutural

e

de

magnitude

estruturais

mas

magnitude

pouco

moderada

e

impactes
estruturais

-

impactes
de

estruturais

de

de

impactes
de

magnitude

magnitude

moderada,

reduzida e pouco

reduzida e pouco

localizado

significativos.

significativos

significativo

de

Desflorestação de

Declives

sobretudo

Não se prevê a

cerca de 0,2 ha de

cerca de 0,5 ha de

inferiores

a

afetação de linhas

matos pobres -

eucaliptal

atingindo nas estremas

de

implicando

implicando

pendentes na ordem

afloramentos

distúrbios visuais

distúrbios

dos 20%, implicando

rochosos

Desmatação

ZA02

afloramentos

-

visuais
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Alterações decorrentes da implantação das componentes de projeto

de projeto

Afetação de

Alteração da

Componentes
Desmatação

Desflorestação

morfologia natural do
terreno

localizados

e

impactes

localizados

e

impactes

estruturais

de

magnitude

magnitude

reduzida e pouco

moderada,

significativos.

pouco

de

de água

magnitude

moderada,
localizado

mas

rochosos e Linhas

um impacte estrutural
de

estruturais

afloramentos

mas
e

pouco

significativo

significativos pelo
reduzido valor da
ocupação afetada.
Desmatação

de

cerca de 0,7 ha de

ZA03

Sem

necessidade

de desflorestação

Declives
inferiores

sobretudo
a

12%

Não se prevê a
afetação de linhas

matos pobres -

implicando umimpacte

de

implicando

estrutural

afloramentos

distúrbios visuais

magnitude reduzida e

localizados

pouco significativo

e

de

água

e

rochosos

impactes
estruturais

de

magnitude
reduzida e pouco
significativos.
Desmatação

de

cerca de 0,7 ha de
matos

ZA04

Sem

necessidade

de desflorestação

pobres

Declives
inferiores

sobretudo
a

implicando

12%
um

Não se prevê a
afetação de linhas
de

água

e

implicando

impacte estrutural de

afloramentos

distúrbios visuais

magnitude reduzida e

rochosos

localizados

pouco significativo

e

impactes
estruturais

de

magnitude
reduzida e pouco
significativos.
Desmatação
ZA05

de

cerca de 0,7 ha de

Sem

necessidade

de desflorestação

matos pobres -

Declives
inferiores
implicando
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Alterações decorrentes da implantação das componentes de projeto

de projeto

Afetação de

Alteração da

Componentes
Desmatação

Desflorestação

morfologia natural do
terreno

rochosos e Linhas
de água

implicando

impacte estrutural de

Interferência com

distúrbios visuais

magnitude reduzida e

zona

localizados

pouco significativo

aflorante

e

impactes
estruturais

de

rocha

implicando
de

um

impacte estrutural

magnitude

de

reduzida e pouco

moderada

significativos.

significativo

Desmatação

ZA06

afloramentos

magnitude
e

de

Desflorestação de

Declives

sobretudo

Não se prevê a

cerca de 0,6 ha de

cerca de 0,5 ha de

inferiores

a

afetação de linhas

matos pobres -

eucaliptal

atingindo na estrema

de

implicando

implicando

norte da plataforma

afloramentos

distúrbios visuais

distúrbios

visuais

pendentes na ordem

rochosos

localizados

localizados

e

dos 15% implicando

e

impactes
estruturais

-

impactes
de

magnitude

reduzida e pouco

moderada,

significativos.

pouco

água

e

um impacte estrutural

estruturais

magnitude

12%,

de

de magnitude reduzida
a

mas

moderada,

localizado

e

mas
pouco

significativo

significativos pelo
reduzido valor da
ocupação afetada

SUBESTAÇÃO

Coincide com uma área de matos baixos,

Declives

sobretudo

Não se prevê a

sem relevância cénica ou ecológica, cuja

entre os 10 a 15%

afetação de linhas

desmatação implicará distúrbios visuais

implicando

de

localizados e impactes estruturais de

impacte estrutural de

afloramentos

magnitude

magnitude moderada,

rochosos

reduzida

e

pouco

significativos.

mas

um

água

e

localizado,

minimizável e pouco
significativo

ESTALEIRO

Coincide com uma área de matos baixos,

Declives

sobretudo

Não se prevê a

sem relevância cénica ou ecológica, cuja

entre os 2 a 15%

afetação de linhas

desmatação implicará distúrbios visuais

implicando

de

localizados e impactes estruturais de

impacte estrutural de
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Alterações decorrentes da implantação das componentes de projeto

de projeto

Afetação de

Alteração da

Componentes
Desmatação

Desflorestação

morfologia natural do
terreno

magnitude

reduzida

e

pouco

significativos.

magnitude

afloramentos
rochosos e Linhas
de água

reduzida,

rochosos

minimizável e pouco
significativo

Coincidem
sobretudo

Pequenos

Interferem com áreas

Não se prevê na
generalidade

com

de eucaliptal entre

de

matos baixos, sem

os aerogeradores

variáveis, verificando-

afetação de linhas

relevância cénica

ZA01 e ZA02 e

se alguns troços mais

de

ou ecológica, cuja

ZA05

gravosos

eafloramentos

desmatação

determinando

implicará

ações

distúrbios visuais

desflorestação

localizados

que,

e

impactes
ACESSOS

troços

estruturais

de

e

ZA06,

ao

coincidirem
de

pelo

pendentes

seu

água

com

rochosos, apenas

pendentes superiores

um pequeno troço

a 20%, nomeadamente

entre

entre

aerogeradores

os

os

carácter pontual e

aerogeradores ZA01 e

ZA05

pela

ZA02 e ZA05 e ZA06

interfere
afloramentos

frequência

a

e

ZA06
com

magnitude

deste tipo de ação

implicando

impactes

reduzida e pouco

no

ambiente

estruturais

de

significativos.

visual

implicam

magnitude reduzida a

implicando

distúrbios visuais

moderada,

impacte estrutural

localizados

significativos,

de

assumindo

moderada

e

impactes
estruturais

de

pontualmente

pouco

um

magnitude

carácter significativo,

reduzida e pouco

mas

significativos

minimizar

passível

rochosos
um

magnitude
e

significativo

de

Desenvolvem-se na generalidade ao longo dos caminhos de acesso, afigurando-se
VALAS

apenas um ligeiro acréscimo na faixa de afetação determinada por estes - impacte
estrutural de magnitude reduzida, temporário e pouco significativo

6.10.3. FASE DE EXPLORAÇÃO
Na fase de exploração prevê-se que as medidas de minimização já tenham sido implementadas e que a
paisagem degradada pelo decorrer da obra se encontre recuperada ou em recuperação.
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Deste modo, os impactes nesta fase resultam das alterações permanentes no ambiente visual,
decorrentes da destruição do coberto vegetal, da alteração da morfologia natural do terreno e,
sobretudo, da presença dos elementos exógenos na paisagem: aerogeradores, subestação, linha elétrica
e respetiva faixa de servidão.
Como já foi mencionado, os impactes são avaliados relacionando os dados obtidos na caracterização da
situação de referência, e que permitiram avaliar a paisagem quanto à sua sensibilidade à introdução de
novos elementos, com os resultados auferidos na análise das transformações e intrusão visual induzidas
pelo projeto, dependentes das suas características visuais mais relevantes e da acessibilidade visual para
a área de intervenção.
Dadas as diferentes características visuais das principais componentes do projeto – Parque Eólico e Linha
Elétrica e Subestação –, desenvolve-se nos subcapítulos seguintes a avaliação de impactes de cada um
destes elementos do projeto separadamente.

6.10.3.1.

Parque Eólico

Relativamente às características da paisagem, a área de implantação do Parque Eólico integra três
cumeadas a sul de Baião, correspondentes aos contrafortes ocidentais da serra do Marão.
Os aerogeradores ZA01 e ZA02 encontram-se previstos para a cumeada do Castelo, imediatamente a
norte do Douro, em altitudes a variar entre os 508 e os 535 m, cuja ocupação varia essencialmente entre
florestas de eucalipto e matos intercalados por afloramentos rochosos. Nenhuma das componentes de
projeto interfere com afloramentos notáveis, embora o aerogerador ZA01 se encontre muito próximo.
Os aerogeradores ZA03 e ZA04 encontram-se previstos para a cumeada a norte (Grilo), em altitudes a
variar entre os 564 e os 613 m, na qual o revestimento se circunscreve sobretudo a matos baixos
intercalados por áreas de rocha aflorante e afloramentos rochosos. Nenhuma das componentes de
projeto interfere com afloramentos notáveis.
Os aerogeradores ZA05 e ZA06 encontram-se previstos para a cumeada de Salgueiro, em altitudes a
rondar os 550 m, na qual a ocupação é dominada por matos baixos e pastagens, pontuados por algumas
áreas de rocha aflorante e, pontualmente, afloramentos rochosos. Um troço do acesso proposto e o
aerogerador ZA05 interferem com afloramentos rochosos com alguma notabilidade, sendo que no caso
da plataforma do aerogerador os afloramentos parecem ser constituídos por blocos isolados, sendo
passíveis de ser deslocados.
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Figura 6-4– Cumeadas de Grilo e Castelo vistas da estrada municipal 642

Figura 6-5– Cumeada de Castelo vista da estrada nacional 222 (sul do Douro)

Figura 6-6 – Cumeada de Castelo vista da estrada municipal 642

A qualidade das diferentes áreas de intervenção manifesta-se variável, variando entre as classes reduzida
e elevada na primeira área, moderada a elevada na segunda e elevada a muito elevada na cumeada de
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Salgueiro, esta última integrada na área de proteção da área de Paisagem Protegida Regional da Serra da
Aboboreira.
A capacidade de absorção é também diversificada, manifestando-se tendencialmente reduzida a
moderada, o que se traduz numa sensibilidade tendencialmente elevada das cumeadas onde se
encontram previstos os aerogeradores ZA03 e ZA04 e ZA05 e ZA06 e moderada a elevada da cumeada
onde se preconiza a implantação dos aerogeradores ZA01 e ZA02.
Nos quadros seguintes são quantificadas as áreas de cada classe dos parâmetros de análise afetadas por
cada componente de projeto.
Quadro 6-6 - Quantificação de cada classe de qualidade afetada diretamente pelas componentes de projeto
Qualidade visual – Áreas (m2/m)
Componentes de
projeto

Muito reduzida

Reduzida

Moderada

Elevada

Muito
elevada

0

6 322 m2

2 108 m2

32 545 m2

1 059 m2

881 m2

0

6116 m2

0

5441 m2

0

1567 m2

0

0

714 m2

6293 m2

0

0

0

7007 m2

0

0

0

5948 m2

1059 m2

0

1394 m2

5614 m2

0

Aerogeradores plataformas

0

Aerogerador 1

0

Aerogerador 2

0

Aerogerador 3
Aerogerador 4

0

Aerogerador 5

0

Aerogerador 6

0

Acessos

58 m

500 m

1 016 m

1 824 m

243 m

Subestação

0

0

0

996 m2

0

Total
42034 m2
7007 m2
7007 m2
7007 m2
7007 m2
7007 m2
7007 m2
3 583 m2
996 m2

Quadro 6-7 - Quantificação de cada classe de absorção afetada diretamente pelas componentes de projeto
Absorção visual – Áreas (ha)
Componentes de
projeto

Muito reduzida

Reduzida

Moderada

Elevada

Aerogeradores plataformas

8 943 m2

15 544 m2

17 244 m2

0,87 m2

Acessos

220 m

1 281 m

2 202 m

36 m

Subestação

0

0

996 m2

0

Quadro 6-8 - Quantificação de cada classe de sensibilidade afetada diretamente pelas componentes de projeto
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Componentes de
projeto

Sensibilidade visual – Áreas (ha)
Reduzida

Moderada

Elevada

Aerogeradores plataformas

1 006 m2

9 485 m2

31 240 m2

Acessos

473 m

1 275 m

1 892 m

Subestação

0

205 m2

791 m2

Da análise dos quadros apresentados anteriormente verifica-se que as componentes de projeto
interferem sobretudo com áreas de elevada qualidade visual, função do valor cénico das cumeadas alvo
da intervenção, observando-se uma interferência pontual com áreas de muito elevada qualidade visual,
denunciando a sobreposição a afloramentos rochosos de maior notabilidade.
Verifica-se também que as diferentes componentes do Parque Eólico coincidem essencialmente com
áreas de reduzida e moderada absorção visual, dada a sua proeminência no território e a forte presença
de focos de observadores na envolvente, situação que se traduz na maior interferência das componentes
de projeto com a classe de elevada sensibilidade visual.
Importa referir que as cumeadas mais sensíveis, Salgueiro e Grilo, já se encontram degradadas
visualmente pela presença de linhas elétricas de alta tensão, situação que diminui o seu valor cénico e,
consequentemente, a sua suscetibilidade à introdução de elementos exógenos.

Figura 6-7 – Troço do acesso novo e plataforma (ZA05) que interferem com afloramentos rochosos (assinalados a vermelhos)
Fonte: Google Earth Pro
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No que se refere às alterações promovidas pela implementação do projeto, verifica-se, no que se refere
às alterações na morfologia do terreno, que as áreas de intervenção manifestam um declive suave a
moderado, com pendentes a variar essencialmente entre os 6 e os 15%. A implementação das plataformas
necessárias nas zonas de pendentes mais elevadas, implicará taludes de aterro e escavação de maior
relevância, mas tendo em conta o carácter localizado, considera-se que as alterações na topografia
natural não se assumirão, regra geral, significativas no ambiente visual.
As componentes que poderão gerar alterações mais significativas, ainda que pontuais, são os acessos
entre os aerogeradores ZA01 e ZA02 e ZA05 e ZA06, as plataformas dos aerogeradores ZA01 e ZA03 e a
Subestação. Contudo, os impactes visuais e estruturais gerados poderão ser minimizados se na
implantação das componentes se assegurar um equilíbrio entre os aterros e escavações e se, no âmbito
do Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas, for proposto o revestimento com vegetação dos
taludes gerados de maior inclinação, de modo a protegê-los dos agentes de meteorização.
No que se refere à afetação da ocupação atual do solo, verifica-se que as áreas de intervenção coincidem
sobretudo com matos, considerados de elevada qualidade visual, dada a situação fisiográfica em que se
encontram e por se manifestarem intercalados por afloramentos rochosos, uma vez que este
revestimento apresenta neste local, regra geral, um baixo valor ecológico e cénico. São também afetadas
pontualmente áreas de eucaliptal, de reconhecido reduzido valor, não se afigurando desta forma
impactes visuais e estruturais negativos significativos associados à afetação de vegetação.
Apenas em três situações se preveem impactes mais gravosos, pela afetação de afloramentos rochosos,
nomeadamente pelo troço do acesso proposto entre os aerogeradores ZA05 e ZA06 e pelas plataformas
dos aerogeradores ZA01 e ZA05. Porém, os afloramentos com mais notabilidade parecem ser constituídos
por blocos isolados, sendo passíveis de ser deslocados.
.
Tendo em conta a análise sistematizada, prevê-se que as alterações na morfologia natural do terreno e
na ocupação atual do solo de forma permanente impliquem impactes estruturais e visuais negativos de
magnitude reduzida a moderada, mas pelo caráter localizado e minimizável pouco significativos, sendo a
afetação de afloramentos rochosos a ação com impacte visual e estrutural de maior magnitude,
assumindo-se o impacte significativo, ainda que localizados. Propõe-se a aplicação de medidas de
minimização como o revestimento com vegetação dos taludes mais gravosos e a deslocação dos blocos
de granito, com volume para serem movimentados, para áreas não intervencionadas, mantendo-se deste
modo a integridade visual da paisagem.
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Focando agora a avaliação da intrusão visual gerada pelos futuros aerogeradores, foram geradas as bacias
visuais destas estruturas, tendo em conta a sua altura total (198 m – soma da altura da torre mais o
comprimento da pá) (Volume 3, Desenho n.º 015 ao 020 – Bacia Visual dos Aerogeradores), identificandose, deste modo, quais os focos de observadores na envolvente potencialmente afetados e, de acordo com
a distância a que se encontram, a magnitude da intrusão visual a que estão sujeitos, bem como as
estruturas que induzirão uma maior intrusão visual. A análise mencionada encontra-se sistematizada no
quadro seguinte.

Quadro 6-9- Análise das visibilidades e magnitude da intrusão visual gerada pelos aerogeradores
Focos de
observadores

Visibilidades e distância (m)
< 1000

1000 - 2500

2500 – 3500

3500 - 5000

Não visível

Focos de observadores permanentes – aglomerados populacionais
Adaúpe

ZA01

ZA05 e ZA06

Amarelhe

ZA01 a ZA06

Ambrões
Ancede

ZA02

ZA01

ZA06

ZA01 a ZA05

ZA03 e ZA04

ZA05 e ZA06

Anreade Norte

ZA01 a ZA06

Anreade Sul

ZA01 a ZA06

Aregos

ZA01

Baião

ZA02 a ZA06
ZA01 a ZA06

Bairro

ZA01 e ZA02

ZA03

Boassas

ZA04 A ZA06
ZA01 a ZA06

Caldas

ZA01

ZA05 e ZA06

Caldas de Aregos

ZA01

ZA05 e ZA06

Carrapatelo

ZA01 e ZA02

ZA03 e ZA04

Cidadelhe
Cimo da Vila

ZA02, ZA03 e
ZA04
ZA02, ZA03 E
ZA04
ZA05 e ZA06

ZA01 a ZA06
ZA01

ZA05 a ZA06

Cinfães

ZA02, ZA03 E
ZA04

ZA01 a ZA06

Corujeira

ZA01 a ZA06

Covelas

ZA01, ZA04 a
ZA06

Desamparados

ZA01 a ZA06

Eiriz

ZA02, ZA03 E
ZA04

ZA03 e ZA04

ZA01 e ZA02

ZA05 e ZA06
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Focos de
observadores

Visibilidades e distância (m)
< 1000

1000 - 2500

2500 – 3500

3500 - 5000

Não visível

Focos de observadores permanentes – aglomerados populacionais
Entre-Vinhas

ZA01

ZA02 a ZA06

Enxames

ZA01

ZA04 a ZA06

ZA01, ZA02, ZA03
E ZA04

Esmoriz

ZA05 e ZA06

Fandinhães

ZA01 a ZA06

Freixieiro

ZA03 e ZA04

Fundoais
Geraldo

ZA03 E ZA04

Gosende-Vila
Moura
Gove

ZA01, ZA02

ZA05 e ZA06

ZA03 E ZA04

Z05 e ZA06

ZA01, ZA02, ZA05
e ZA06
ZA01 a ZA04 e
ZA06

ZA01 e ZA02

ZA01 a ZA06
ZA05, ZA06, ZA03
E ZA04

Grilo
Ingilde

ZA02
ZA03 a ZA06

Juncal

ZA05 e ZA06

Laje

ZA03 E ZA04

ZA01
ZA01 a ZA02
ZA01 a ZA04

ZA01, ZA02, ZA05
e ZA06

Lameirão

ZA03, Z05 e ZA06

ZA01, ZA02 e
ZA04

Lardosa

ZA01 e ZA06

ZA01 a ZA04

Lordelo

ZA01

ZA05 e ZA06
ZA01, ZA05 e
ZA06

Louredo de Baixo
Manhuncelos

ZA02, ZA03 e
ZA04
ZA02, ZA03 E
ZA04
ZA01 a ZA06

ZA06

ZA05

ZA03 e ZA04

ZA01 e ZA02

ZA05, ZA06, ZA03
E ZA04

Minhães
Minhoso

ZA05

ZA01, ZA02, ZA05
e ZA06

ZA03 E ZA04

Granja

Mesquinhata

ZA02 e ZA03

ZA04

ZA01 a ZA03

ZA05 e ZA06

Miomães

ZA01 a ZA06

Montão
Murtal

ZA01 e ZA02

Nogueira

ZA05 e ZA06

ZA04

ZA01, ZA05 e
ZA06
ZA03, ZA05 e
ZA06
ZA01 a ZA04

Oliveira do Douro

ZA01 e ZA02
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Focos de
observadores

Visibilidades e distância (m)
< 1000

1000 - 2500

2500 – 3500

3500 - 5000

Não visível

Focos de observadores permanentes – aglomerados populacionais
Outeiro

ZA05 e ZA06

ZA01 a ZA04

Paco

ZA01 e ZA02

Paços de Gaiolo

ZA03 a ZA06
ZA01 a ZA06

Paredes

ZA01 e ZA02

ZA03 a ZA06

Paredes de
Viadores

ZA05 e ZA06

ZA01 a ZA04

Passinhos

ZA05 e ZA06

ZA01 a ZA04

ZA03

ZA01, ZA02 e
ZA04

Pedregal
Penalva

ZA05 e ZA06
ZA02

ZA01, ZA03 e
ZA04

ZA05 e ZA06

Pias

ZA01 a ZA06

Portela-Pala
Portela do Cove

ZA02
ZA01

ZA02 E ZA04

ZA01, ZA03 a
ZA06
ZA05 e ZA06

Porto Antigo

ZA02

ZA01, ZA03 a
ZA06

Pousada

ZA01 e ZA02

ZA03 a ZA06
ZA01, ZA05 e
ZA06

Queixomil
Quintã

ZA05 e ZA06

Ribadouro
SequeirosBoavista

ZA05 e ZA06

Santa Leocádia

ZA03 a ZA06

ZA01 a ZA04
ZA01 e ZA02

Senradelas

ZA05
ZA03 a ZA06

Sertainha

Soalhães

ZA05 e ZA06

ZA03 e ZA04

ZA01 a ZA04 e
ZA06
ZA02

ZA01

ZA01 a ZA05

ZA06

ZA01 e ZA02
ZA01 A ZA04

ZA05, ZA06

St Cruz do Douro
Tirso

ZA01 a ZA04
ZA02 a ZA06

ZA01

S. Salvador

Silvares

ZA01 a ZA04
ZA05 e ZA06

Sernande

ZA02, ZA03 E
ZA04

ZA01
ZA01 e ZA02

ZA02 A ZA06
ZA05 e ZA06

ZA03 e ZA04

Tuberais

ZA01 a ZA06

Valongo

ZA01
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Focos de
observadores

Visibilidades e distância (m)
< 1000

1000 - 2500

2500 – 3500

3500 - 5000

Não visível

Focos de observadores permanentes – aglomerados populacionais
Várzea

ZA02 a ZA06

Veludo

ZA01 a ZA06

Viadores
Vila Cova-Covelo

ZA05

ZA06 e ZA03

ZA06

ZA01 a ZA05

ZA04

ZA01 e ZA02

Vilheiros

ZA01

ZA01 a ZA06

Vila Nova

ZA01 e ZA02

ZA03 a ZA06

Focos de observadores temporários – Pontos de interesse
Afloramentos e
Moinho da Lapa
Baloiço de
Bestança
Capela da N. S.
Ladário
Capela da S. da
Livração
Capela de S. João
(Nogueiro)

ZA05 e ZA06

ZA01 a ZA04
ZA01 a ZA06

ZA03

ZA04 a ZA06

ZA01 e ZA02
ZA01 a ZA06
ZA01 a ZA06

Capela de S. João

ZA06

Capela de S.
Clemente
Igreja de S.
Martinho

ZA05

ZA05

ZA06

ZA01 a ZA04

ZA05 e ZA06

ZA01 a ZA04

Igreja de S. Tiago

ZA05 a ZA06

Miradouro de
Souto do Rio
Miradouro de
Teixoro
Mosteiro de S.
André de Ancede
Parque de
Merendas das
Gouvinhas

ZA01 a ZA04

ZA01 a ZA04

ZA01 a ZA06
ZA01 a ZA06
ZA02

ZA03 e ZA04

ZA05 e ZA06
ZA01 a ZA06

Sr.ª do Socorro

ZA05 e ZA06

ZA01 a ZA04

Focos de Observadores temporários - vias rodo e ferroviárias (extensão em m)
Linha Férrea

0

3 274

6 975

9 503

EN108

2 734

7 998

13 473

16 909

EN108-2

0

1 211

2 183

3 668

EN222

0

831

9 705

12 781

EN321-1

144

9 549

14 074

19 254
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Focos de
observadores

Visibilidades e distância (m)
< 1000

1000 - 2500

2500 – 3500

3500 - 5000

Não visível

Focos de observadores permanentes – aglomerados populacionais
EM584

0

0

0

2 446

Da análise anterior constata-se que:
•

No que se refere aos 81 aglomerados populacionais presentes na área de influência visual do
Parque Eólico:

•

2 não apresentam visibilidade para nenhum dos aerogeradores propostos, função do obstáculo
ao alcance visual determinado pela morfologia do terreno, nomeadamente Corujeira e
Manhuncelos;

•

25 encontram-se a mais de 3 500 m dos aerogeradores, distância a que estas estruturas já não se
destacam de forma significativa no ambiente visual, induzindo uma intrusão visual reduzida;

•

24 encontram-se a entre os 2 500 e os 3 500 m dos aerogeradores propostos, distância a que
estas estruturas, embora visíveis, já não se destacam tão fortemente na paisagem, induzindo uma
intrusão visual moderada a reduzida;

•

18 encontram-se a uma distância entre os 1 000 e os 2 500 m de pelo menos um dos
aerogeradores propostos, distância a que estas estruturas assumem elevada relevância no
ambiente visual, determinando uma intrusão visual moderada a elevada, nomeadamente
Adaúpe, Bairro, Esmoriz, Gosende-Vila Moura, Grilo, Juncal, Laje, Lordelo, Minhães, Murtal,
Nogueira, Outeiro, Pedregal, S. Salvador, Santa Leocádia, Sernande, Soalhães e Tirso;

•

12 aglomerados localizam-se a menos de 1 000 m de pelo menos um dos aerogeradores
propostos, distância a que estas estruturas dominam o ambiente visual, determinando uma
intrusão visual elevada, nomeadamente Ancede, Cimo da Vila, Eiriz, Geraldo, Gove, Mesquinhata,
Minhoso, Penalva, Portela do Cove, Sequeiro-Boavista, Silvares e Vila Cova-Covelo;

•

No que se refere aos 14 pontos de interesse:

•

não apresenta visibilidade para nenhum dos aerogeradores propostos – Baloiço da Bestança;

•

7 encontram-se a uma distância superior a 3 500 m dos aerogeradores proposto, distância a que
estas estruturas implicam uma intrusão visual reduzida;

•

encontram-se a uma distância entre os 2 500 e os 3 500 m dos aerogeradores propostos, distância
a que estas estruturas implicam uma intrusão visual moderada a reduzida, nomeadamente a
Capela de S. João e a Sr.ª do Socorro;
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•

pontos de interesse localizam-se entre os 1 000 e os 2 500 m de pelo menos um dos aerogeradores
propostos, distância a que estas estruturas determinam uma intrusão visual moderada a elevada,
nomeadamente as capelas/igrejas de S. Clemente e S. Martinho e o Mosteiro de Santo André de
Ancede (Monumento de Interesse Público);

•

Apenas a Capela da Nossa Senhora do Ladário se localiza a menos de 1 000 m de pelo menos um
dos aerogeradores propostos, distância a que estas estruturas determinam uma intrusão visual
elevada;

•

No que se refere às 6 vias na área de influência visual:

•

6 apresentam troços a uma distância inferior a 5 000 m, distância a partir da qual a intrusão visual
é reduzida;

•

apresentam troços a uma distância inferior a 3500 m, distância a partir da qual a intrusão visual é
reduzida a moderada;

•

apresentam troços a uma distância inferior a 2 500 m, distância a partir da qual a intrusão visual
é moderada a elevada;

•

2 apresentam troços a uma distância inferior a 1 000 m, distância a partir da qual a intrusão visual
é elevada.
Quadro 6-10- Síntese da intrusão visual gerada pelo Parque
Intrusão visual – nº de Povoações + Pontos de Interesse

Nula (não
expostas)

Reduzida

Reduzida a
Moderada

Moderada a
Elevada

Elevada

Total

2+1

25+7
64561 m de vias

24+2
46410 m de vias

18+3
22863 m de vias

12+1
2878 m de vias

81+14
136712 m de vias

*0+0= Povoações + Pontos de interesse
Da análise anterior conclui-se que mais de metade dos focos de observadores (64%) não se manifesta
afetado visualmente ou se encontra a uma distância a que os aerogeradores propostos implicarão uma
intrusão visual tendencialmente reduzida.
Acresce que a cartografia de análise que permitiu identificar os pontos de observação afetados é gerada
para a situação mais desfavorável, não distinguindo os focos que visualizam a estrutura na totalidade dos
que a visualizam apenas parcialmente, não tendo em conta as características da envolvente de cada um
dos pontos de observação, isto é, a presença de obstáculos visuais e a presença de outros planos com
volumetria no eixo visual entre o observador e os aerogeradores propostos, atenuando o destaque destes
na paisagem.
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Figura 6-8 – Imagens ilustrativas da visibilidade parcial dos aerogeradores e da menor evidência dos aerogeradores numa
paisagem com vários planos topográficos.

Deste modo, foram analisadas as bacias visuais dos pontos de observação (Volume 3, Desenhos n.º 014)
identificados como sujeitos a uma intrusão visual elevada e moderada a elevada (distância inferior a 2 500
m), considerados, de acordo com a metodologia, como os focos potencialmente expostos a impactes
visuais negativos mais significativos.
Refere-se que nesta análise não se consideraram outros fatores determinantes na acuidade visual, como
a exposição das encostas e a variação das condições climatéricas (luminosidade, céu encoberto e
nevoeiro), sendo a análise seguinte ainda conservadora. Da análise elaborada, constatou-se que:
Soalhães e as igrejas de S. Clemente e S. Martinho, focos de observadores a cerca de 1 300 m dos
aerogeradores ZA05 e ZA06, e com visibilidade apenas para estas duas estruturas, encontram-se
atualmente já afetados visualmente pela presença de uma linha elétrica de alta tensão com
desenvolvimento na cumeada onde serão implementadas as novas estruturas, prevendo-se deste modo
que estes focos se encontrem sujeitos apenas a um acréscimo da intrusão visual negativa existente;
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Figura 6-9 – Cumeada de Salgueiro com Linha Elétrica de Alta Tensão vista de Soalhães.

Mesquinhata e Outeiro, povoações a menos de 1 000 m dos aerogeradores ZA05 e ZA06, apresentam, de
acordo os perfis do terreno, visibilidade parcial para os dois aerogeradores mais próximos (potenciadores
de intrusões visuais relevantes), prevendo-se que, se visíveis, sejam vistas sobretudo as pás destas
estruturas. Tendo em conta o observado, considera-se que estes focos se encontrem potencialmente
sujeitos a uma intrusão visual negativa, mas moderada;

Figura 6-10 – Perfil do terreno entre a povoação de Mesquinhata e o aerogerador mais próximo e visibilidade desta
povoação para a cumeada de Salgueiro

Figura 6-11 – Perfil do terreno entre a povoação de Outeiro e o aerogerador mais próximo e simulação da visibilidade
desta povoação para a cumeada do PE (fonte: Google Earth)
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Da análise das bacias visuais verificou-se também que existem aglomerados populacionais com reduzida
amplitude visual, manifestando visibilidade somente para uma estrutura e a uma distância superior a 1
000 m, considerando-se que estas se encontram sujeitas a uma intrusão visual negativa moderada a
reduzida, são exemplo Adaúpe, Juncal, Lordelo, Sernande e Santa Leocádia.
Tendo em conta a análise, prevê-se assim que dos 95 focos de observadores presentes na área de
influência visual do Parque apenas 24 se encontram potencialmente sujeitos a uma intrusão visual
moderada a elevada e, consequentemente, a um impacte visual significativo, nomeadamente as
povoações de Ancede, Bairro, Cimo da Vila, Eiriz, Esmoriz, Geraldo, Gosende, Gove, Grilo, Laje, Minhães,
Minhoso, Murtal, Nogueira, Pedregal, Penalva, Portela do Gove, Boavista, S. Salvador, Silvares, Tirso e Vila
Cova, e os pontos de interesse Capela da Nossa Senhora do Ladário e Mosteiro de Santo André de Ancede.
Importa referir que o Mosteiro de Santo André de Ancede, Monumento de Interesse Público presente a
cerca de 1 000 m do aerogerador ZA02, apresenta, de acordo com o perfil do terreno, visibilidade parcial
para esta estrutura, não manifestando visibilidade para o aerogerador ligeiramente a norte (ZA01), e
encontrando-se a mais de 2 500 m de distância das restantes estruturas visíveis.

Figura 6-12–Perfil do terreno entre o Mosteiro e o aerogerador mais próximo e simulação da visibilidade deste ponto de
interesse para a cumeada do PE (fonte: Google Earth)

Por fim, de modo a avaliar a afetação do valor cénico da paisagem foram quantificadas as classes de
qualidade visual (presentes na totalidade da área de estudo e, especificamente, no interior das áreas
classificadas) afetadas indiretamente por implantação do projeto, ou seja, as áreas de elevado valor
cénico que poderão sofrer um decréscimo da sua qualidade ao manifestarem-se expostas à nova intrusão
visual introduzida no território. Essa análise encontra-se sintetizada no quadro seguinte.
Quadro 6-11- Quantificação da Qualidade Visual na área de estudo e abrangida pela bacia visual do Parque Eólico
Qualidade visual
Componentes de projeto

Área (ha) de influência visual dos
aerogeradores (buffer de 5 km)

Muito reduzida

Reduzida

Moderada

Elevada

Muito
elevada

Total

69

1128

4578

4666

2987

13428
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Qualidade visual
Componentes de projeto
Área (ha)
Totalidade dos
Aerogeradores

Aerogerador 1

Aerogerador 2

Aerogerador 3

Aerogerador 4

Aerogerador 5

Aerogerador 6

Acessos

Subestação

Percentagem
absoluta
Percentagem
relativa
Área (ha)
Percentagem
absoluta
Percentagem
relativa
Área (ha)
Percentagem
absoluta
Percentagem
relativa
Área (ha)
Percentagem
absoluta
Percentagem
relativa
Área (ha)
Percentagem
absoluta
Percentagem
relativa
Área (ha)
Percentagem
absoluta
Percentagem
relativa
Área (ha)
Percentagem
absoluta
Percentagem
relativa
extensão (m)
Percentagem
absoluta
Percentagem
relativa
Área (m2)
Percentagem
absoluta

Muito reduzida

Reduzida

Moderada

Elevada

Muito
elevada

Total

55

926

3367

3687

2113

10148

0,5%

9,1%

33,2%

36,3%

20,8%

100%

80%

82%

74%

79%

71%

76%

17

479

1922

1029

5059 m2

0,3%

9,5%

31,9%

38,0%

20,3%

100%

25%

43%

35%

41%

34%

38%

26

472

1693

1866

983

5040

0,5%

9,4%

33,6%

37,0%

19,5%

100%

38%

42%

37%

40%

33%

38%

32 m2

420

1495

1704

681

4332

0,7%

9,7%

34,5%

39,3%

15,7%

100%

46%

37%

33%

37%

23%

32%

32

368

1422

1587

625

4034

0,8%

9,1%

35,3%

39,3%

15,5%

100%

46%

33%

31%

34%

21%

30%

41

463

1594

1884

743

4725

0,9%

9,8%

33,7%

39,9%

15,7%

100%

59%

41%

35%

40%

25%

35%

46

417

1725

1846

872

4906

0,9%

8,5%

35,2%

37,6%

17,8%

100%

67%

37%

38%

40%

29%

37%

58

500

1 016

1 824

243

3641

2%

14%

28%

50%

7%

100%

0

0

0

0

996 m2

0

0

0
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Qualidade visual
Componentes de projeto

Muito reduzida

Reduzida

Moderada

Elevada

Muito
elevada

Total

Percentagem
relativa
Nota: Percentagem absoluta: proporção relativa à área da bacia visual; Percentagem relativa: proporção relativa à área da
classe de qualidade visual
Quadro 6-12- Quantificação das áreas classificadas abrangidas pelo projeto
Paisagem Protegida Regional
Serra da Aboboreira
Componentes de projeto

Área total da Área classificada (ha)
Área (ha)
Totalidade dos
Aerogeradores

Aerogerador 1

Aerogerador 2

Aerogerador 3

Aerogerador 4

Aerogerador 5

Percentagem
relativa
Área (ha)
Percentagem
relativa
Área (ha)
Percentagem
relativa
Área (ha)
Percentagem
relativa
Área (ha)
Percentagem
relativa
Área (ha)
Percentagem
relativa
Área (ha)

ZEC Serra de
Montemuro

Total

Área Nuclear

Área
Envolvente

8029

12336

38783

59148

934

3173

561

676

11,6%

25,7%

0,4%

3,1%

0

355

321

748

0

2,9%

0,2%

4,1%

0

478

270

784

0

3,9%

0,2%

6,8%

115

658

11

848

1,4%

5,3%

0,01%

7,6%

159

689

0

1980

2,0%

5,6%

0

17,7%

371

1609

0

2358

4,6%

13,0%

0

21,7%

595

1763

0

4668

Aerogerador 6

Percentagem
7,4%
14,3%
0
relativa
Nota: Percentagem relativa: proporção relativa à área total da área classificada

37,8%

Da análise do quandro anterior, verifica-se que a bacia visual dos aerogeradores é bastante abrangente,
integrando cerca de 81% da área de influência visual do Parque, função da volumetria das estruturas
propostas, da sua dispersão na área de estudo e da sua localização proeminente no território.
Verifica-se que a maioria das áreas potencialmente afetadas visualmente se integra nas classes moderada
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(34%) e elevada (35%), confirmando que estamos na presença de uma paisagem muito transformada pelo
Homem, mas ainda com áreas significativas de elevado valor cénico, associadas a zonas fisiográficas
singulares, como as cumeadas revestidas por matos com afloramentos rochosos e os mosaicos culturais
compartimentados por áreas de vegetação natural.
A classe muito elevada, incluindo as áreas de características notáveis no território, é afetada de forma
menos significativa (21%), mas prevê-se a degradação visual de uma parte significativa destas áreas de
muito elevado valor cénico presentes na área de influência visual do Parque (78%), função da presença
de florestas autóctones nas vertentes das cumeadas alvo de intervenção e da proximidade ao rio Douro.
Porém, importa referir que as duas cumeadas de maior valor cénico já apresentam intrusões visuais
negativas significativas – linhas elétricas de alta tensão, e a cumeada próxima do Douro encontra a sua
matriz de ocupação simplificada pela presença de florestas monoespecíficas de eucalipto, assistindo-se
assim atualmente já a uma degradação visual das áreas de elevada qualidade visual presentes na
envolvente.
Ressalva-se ainda que as estruturas propostas se assumem, ou não, como elementos dissonantes
consoante o observador, sendo que, regra geral, este tipo de projeto, quando suficientemente afastado
de recetores sensíveis, é bem aceite pelas populações, ao encontrar-se associado a uma energia “limpa”
e renovável e ao apresentar estruturas com uma “forma” que, apesar da volumetria, não são
esteticamente desagradáveis.
Tendo em conta o enunciado, considera-se que o Parque Eólico implicará um impacte visual e estrutural
negativo direto, certo, permanente, de magnitude reduzida a moderada e significativo, função das
alterações na morfologia do terreno relevantes muito localizadas e passíveis de minimização; da não
afetação de vegetação com valor cénico e ecológico e da reduzida intrusão visual gerada para a maioria
dos observadores, mas da interferência com áreas de elevada qualidade e sensibilidade visual numa área
da paisagem menos transformada pelo Homem, em comparação com o território a poente; da afetação
de elementos característicos da paisagem, como os blocos rochosos, ainda que apenas pontualmente e
com possibilidade de compensação; da interferência com a área de Paisagem Protegida Regional da Serra
da Aboboreira; da afetação visual de forma significativa 24 de 95 focos de observadores, e, por fim, da
afetação indireta de uma parte significativa das áreas de elevada e muito elevada qualidade visual na
envolvente, ainda que parte destas já se encontrem perturbadas visualmente por outras intrusões visuais.
No que se refere aos impactes residuais, considera-se que no presente projeto decorram essencialmente
da intrusão visual que não foi passível de evitar ou atenuar/dissimular, prevendo-se que se assumam mais
gravosos para as áreas de elevada e muito elevada qualidade visualmente afetadas e para os focos de
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observadores identificados como potencialmente sujeitos a uma intrusão visual moderada a elevada,
nomeadamente as povoações de Ancede, Bairro, Cimo da Vila, Eiriz, Esmoriz, Geraldo, Gosende, Gove,
Grilo, Laje, Minhães, Minhoso, Murtal, Nogueira, Pedregal, Penalva, Portela do Gove, Boavista, S.
Salvador, Silvares, Tirso e Vila Cova, e os pontos de interesse Capela da Nossa Senhora do Ladário e
Mosteiro de Santo André de Ancede.
Os impactes estruturais, regra geral, são localizados, pouco significativos e passíveis de minimizar,
evidenciando-se apenas como potencial impacte residual a afetação de afloramentos rochosos, caso em
projeto de execução não sejam relocalizados os aerogeradores ZA01 e ZA05 e o acesso entre os
aerogeradores ZA05 e ZA06.

6.10.3.2.

Linha Elétrica

No âmbito do presente projeto está prevista uma linha elétrica (60 kV) que ligará a subestação do Parque
à subestação de um parque eólico previsto para a cumeada de Luzim, denominado Carlinga B, cerca de
17,5 km a ocidente.
Na fase de exploração os impactes na paisagem decorrentes da implantação das linhas elétricas resultam
fundamentalmente da presença da linha, em particular dos apoios, e da necessária faixa de segurança sob
esta infraestrutura. Os impactes visuais e estruturais dependem das características da paisagem
atravessada, isto é, da sua capacidade de suportar uma transformação, e da magnitude da intrusão visual
gerada pela intervenção, dependente das características da Linha e da presença de recetores humanos
sensíveis às alterações decorrentes da sua presença.
No que se refere às características da paisagem, verifica-se que o corredor estudado para a Linha Elétrica,
partindo da Subestação do Parque localizada a sul do cume de Salgueiro, se desenvolve com uma
orientação genérica nascente-poente, com uma ligeira inflexão para noroeste, percorrendo a vertente
poente da serra da Aboboreira, atravessando a ribeira do Juncal, desenvolvendo-se ao longo da encosta
setentrional da serra de Montedeiras, para na transposição do vale do Tâmega, a sudoeste de Marco de
Canavezes, adquirir duas alternativas: o corredor A1, com desenvolvimento a sul, ao largo do aglomerado
populacional de Abragão, e o corredor A2, mais extenso, com desenvolvimento a norte, numa zona de
vertente mais alta da serra de Luzim.
O Corredor Comum, no troço inicial, integra sobretudo áreas de moderada e elevada sensibilidade visual,
traduzindo um território marcado pela presença de ocupações de moderada a elevada qualidade, numa
zona consideravelmente exposta aos observadores na envolvente. As áreas mais sensíveis indicam a
presença de matos com afloramentos rochosos, zonas expostas a muitos observadores em simultâneo e
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mosaicos agrícolas na envolvente de aglomerados populacionais.
No atravessamento da ribeira do Juncal, o Corredor interfere com áreas mais sensíveis associadas a este
elemento natural e às formações ripícolas que o marginam. Desenvolvendo-se posteriormente, na
encosta norte da serra de Montedeiras, o Corredor adota um traçado paralelo a um feixe de linhas
elétricas existente, atravessando uma área dominada pela moderada sensibilidade visual, determinada
sobretudo pela moderada a elevada frequência de visibilidades, uma vez que a ocupação em presença,
florestas de produção, não se destaca pelo valor cénico, evidenciando-se como áreas mais sensíveis os
mosaicos agrícolas que intercalam a matriz florestal.
Na aproximação ao vale do Tâmega surgem os dois corredores alternativos:
A Alternativa A1, com desenvolvimento a sul, na continuidade do Corredor comum desenvolve-se
paralelo ao feixe de linhas existente, e integra uma zona do vale e da vertente da serra de Luzim marcada
pela presença de expressivas áreas sensíveis, associadas ao rio, às florestas de folhosas que o marginam
e ao mosaico agrícola dominante, muito exposto ao contínuo de aglomerados populacionais que
acompanha a estrada nacional 320. Após o atravessamento desta via e até à subestação de ligação, esta
alternativa abrange um território menos suscetível, refletindo a menor exposição visual e, sobretudo, a
presença de uma ocupação de reduzido valor cénico – florestas monoespecíficas de eucalipto.
Por sua vez, a Alternativa A2, com desenvolvimento a norte, integra uma zona do vale do Tâmega de
menor sensibilidade visual, pela “invasão” das margens deste rio por povoamentos de eucalipto,
percorrendo posteriormente, até ao seu término, uma vertente da serra de Luzim marcada pela constante
alternância entre áreas de moderada e reduzida sensibilidade, determinadas pela variação na exposição
aos observadores na envolvente, já que a ocupação dominante é florestal e de reduzido valor cénico.
Quadro 6-13 - Quantificação da ocupação do solo no corredor da linha elétrica em estudo
Ocupação do Solo – Área (ha)
Linha
Elétrica

Agricultura

Comum

Invasoras

Florestas
autóctones

Cursos de
água

Indústria
e rede
viária

Tecido
edificado

152,78

6,69

23,13

10,74

6,0

31,01

20,79

88,64

1,15

6,46

9,8

1,69

31,82

30,81

264,24

0

5,51

5,66

2,32

10,39

Matos

Florestas
produção

84,3

98,2

A1

89,7

A2

21,56

Quadro 6-14 - Quantificação da área de cada classe de qualidade visual no corredor da linha elétrica em estudo
Qualidade visual – Área (ha)
Linha Elétrica
Comum

Muito reduzida

Reduzida

Moderada

Elevada

Muito
elevada

Total

0,017

171

58

144

40

413
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Qualidade visual – Área (ha)
Linha Elétrica

Muito reduzida

Reduzida

Moderada

Elevada

Muito
elevada

Total

A1

1

96

41

91

21

250

A2

0,4

270

15

48

11

344

Quadro 6-15 - Quantificação da área de cada classe de absorção visual no corredor da linha elétrica em estudo
Absorção visual – Áreas (ha)

Linha Elétrica

Total

Muito reduzida

Reduzida

Moderada

Elevada

23

240

148

2

413

A1

3

72

157

18

250

A2

20

87

232

5

344

Comum

Quadro 6-16- Quantificação da área de cada classe de sensibilidade visual no corredor da linha elétrica em estudo
Sensibilidade visual – Áreas (ha)

Total

Linha Elétrica

Reduzida

Moderada

Elevada

Comum

22

236

155

413

A1

68

84

98

250

A2

197

105

42

344

Da análise das características da paisagem atravessada pela Linha Elétrica, conclui-se que:
•

O Corredor Comum inclui sobretudo áreas de reduzida e elevada qualidade visual, 41 e 35%,
coincidentes essencialmente com florestas de produção de eucalipto (37%) e mosaicos agrícolas
(20%), que se traduzem, dada a prevalência da reduzida a moderada absorção das áreas
percorridas, essencialmente em áreas de moderada sensibilidade visual (57%), embora se
verifique a interferência com áreas expressivas de maior suscetibilidade (38%);

•

A Alternativa A1 inclui também sobretudo áreas de reduzida e elevada qualidade visual, 39 e 37%,
coincidentes essencialmente com florestas de produção de eucalipto (36%) e mosaicos agrícolas
(36%), que se traduzem, dada a prevalência da moderada absorção das áreas percorridas, em
áreas de moderada e elevada sensibilidade visual (34% e 39%), embora se verifique a interferência
com áreas expressivas de reduzida suscetibilidade (27%).

•

A Alternativa A2 inclui, na sua maioria, áreas de reduzida qualidade visual (78%), coincidentes
com florestas de produção de eucalipto, que se traduzem, dada a prevalência da moderada
absorção das áreas percorridas, em áreas de reduzida sensibilidade visual (57%), embora se
verifique a interferência em cerca de 12% do corredor com áreas de elevada suscetibilidade.
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No que se refere às alterações promovidas pela implementação da Linha, verifica-se que as alterações na
morfologia do terreno são pontuais e localizadas, associadas à implantação dos apoios, circunscrevendose o impacte essencialmente à fase de construção.
No que se refere à afetação da atual ocupação do solo, refere-se que a vegetação com maior valor cénico
e ecológico poderá ser evitada na implantação dos apoios, sendo que as florestas autóctones (carvalhais
e outras folhosas), que eventualmente coincidam com a faixa de proteção sob esta estrutura, poderão ser
salvaguardadas. Deste modo, prevê-se apenas a desmatação/desflorestação de uma faixa de proteção e
de gestão de combustível nos troços em que a Linha atravessa manchas de eucaliptal e de pinheiro, uma
vez que, regra geral, os carvalhos não interferem com os cabos elétricos, dado o menor porte e o
crescimento lento que apresentam, sendo inclusivamente indicados como umas das espécies a utilizar na
reconversão das faixas de servidão.
Tendo em conta o enunciado, verifica-se que a faixa de proteção assumirá relevância em cerca de 36% do
Corredor Comum, 34% da Alternativa A1 e 77% da Alternativa A2. No entanto, o impacte estrutural e
visual negativo decorrente da implementação da faixa de proteção poderá ser transformado num impacte
positivo, se houver reconversão desta faixa com espécies que permitam cumprir as distâncias mínimas de
segurança aos cabos condutores, geralmente espécies autóctones de baixo porte e crescimento lento
como os carvalhos típicos desta região – Quercus robur e Quercus pyrenaica.
Importa referir que no atravessamento de linhas de água, não se prevê a afetação de formações ripícolas,
pela sua ausência ou porque o vão e altura da Linha permite a sua salvaguarda.
Perante o explicitado, prevê-se assim que os impactes estruturais e visuais associados à alteração da
morfologia natural do terreno e afetação da vegetação existente pela implementação da Linha Elétrica
implicarão um impacte negativo, certo, direto, local, permanente, reversível (no caso de desativação), de
magnitude reduzida e pouco significativo.
Para a avaliação da intrusão visual promovida pela Linha Elétrica foi gerada a bacia visual da totalidade
das áreas abrangidas pelos corredores (Volume 3, Desenho 021 e 022 – bacia visual da linha elétrica), de
forma a avaliar os focos de observação que serão afetados visualmente pela presença da futura
infraestrutura, analisando, de acordo com a distância a que se encontram, a magnitude da intrusão visual
a que estão sujeitos. A análise mencionada foi sistematizada no quadro seguinte.
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Quadro 6-17- Análise da intrusão visual da Linha Elétrica

Focos de
observadores

Visibilidades e distância (m)
< 500

500 - 1000

1000 – 2000

> 2000

Não visível

Focos de observadores permanentes – aglomerados populacionais
Abragão

Alt1

Alt2

Comum

-

Alt1

Comum+Alt2

Comum

-

Agrela
Aldeia-Tapada

Alt1+Alt2

Alminhas

Alt2

Comum+Alt1

Alto

Alt2

Comum+ Alt1
Comum+Alt1+
Alt2
Comum+Alt1+
Alt2

Alvarinhos
Amarelhe
Arvio

Alt2

Comum+Alt1
Comum+Alt1+
Alt2

Avessões
Ausenda

Comum+Alt1+ Alt2

-

Aveleira

Alt2

Comum+Alt1

Aveleiras
Avessadas

Comum

Comum+Alt1+
Alt2

-

Alt1+Alt2

-

Alt2

Comum+Alt1

Avessões
Boelhe
Boi Morto

Alt1+Alt2
Comum

Alt1+Alt2

Bouças. Domingos
Casal

Comum

Alt1
Comum

Comum+Alt2
Alt1+Alt2

Castilho

Comum

Alt1+Alt2

Cimo da Vila

Alt2

Comum+Alt1
Comum+Alt1+
Alt2

Cristovão
Duas Igrejas

Alt2

Comum+Alt1
Comum+Alt1+
Alt2

Eiriz
Esmoriz

Comum

Alt1+Alt2

Estrada
Fafiães

Comum+Alt2
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Focos de
observadores

Visibilidades e distância (m)
< 500

500 - 1000

1000 – 2000

> 2000

Não visível

Focos de observadores permanentes – aglomerados populacionais
Fonte da Pereira

Comum+Alt1
+ Alt2

-

Formiga
Freixo

Comum

Gosende – Vila
Moura

Alt1

Comum+Alt2

Alt1+Alt2

-

Comum

Gove

Alt1+Alt2
Comum

Comum+Alt1+
Alt2

Granja
Grilo

Comum

Ingilde
Juncal

Alt1+Alt2

Comum

Alt1+Alt2

Comum

Alt1+Alt2

Laje

Alt2

Lameirão

Comum

Alt1+Alt2
Comum+Alt1+
Alt2
Comum+Alt1+
Alt2

Lardosa
Linhares
Alt1

Luzim
Manhuncelos

Comum+Alt1
Comum+Alt1+
Alt2

Laje-Torre

Louredo

Alt1+Alt2

Alt1

Alt2

Comum

Alt2

Comum

Comum

Alt1+Alt2

Marco de
Canavezes

Comum

Maureles

Alt2

Mesquinhata

Comum

Alt2

Alt1

Comum+Alt1

Alt1+Alt2
Comum+Alt1+
Alt2

Mexide-Outerinho
Milharados

Alt2

Comum+Alt1

Minhães

Comum

Alt1+Alt2

Miravale

Alt1

Comum+Alt2

Moutadas

Alt2

Comum+Alt1

Nogueira

Comum

Alt1+Alt2

-

Oldrões

Alt2
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Focos de
observadores

Visibilidades e distância (m)
< 500

500 - 1000

1000 – 2000

> 2000

Não visível

Focos de observadores permanentes – aglomerados populacionais
Outeiral

Alt1+Alt2

Comum
Comum+Alt1+
Alt2

Outeiro
Paços

Alt1

-

Alt2

Comum

Paredes - Outeiro

Alt1

Paredes de
Viadores

Comum

Alt1+Alt2

Passinhos

Comum

Alt1+Alt2
Comum+Alt1+
Alt2

Pedregal
Perafita

Comum+Alt2

Alt2

Comum+Alt1

Pereirinha

Alt2

Comum+Alt1

Pereiro

Comum

Alt1+Alt2

Perozelo

Alt1+Alt2

Portela (Rans)

Alt2

Portela do Monte
Quintã

Alt2

Alt1+Alt2
Comum

Rande

Comum+Alt1

Alt2

Comum

Alt2

Comum

Alt1+Alt2

Comum

Alt1+Alt2

-

Alt1

Ribeira de Cima
Rosem de Cima

Comum

Rosem de Baixo

Comum+Alt1
+Alt2

Alt1+Alt2

Alt2
Alt1

Ribeira

Comum+Alt1
Comum+Alt1

Comum

Ramalhais

Ribaçais

Comum

-

S. Domingos

Alt2

Comum+Alt1

Salgão-Alto do
Castelo

Alt2

Comum+Alt1

Samil

Alt1+Alt2

Sardoal

Alt1

Searinha

Comum

Comum
Alt2

Comum

Alt1+Alt2

Serandelas

Comum
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Focos de
observadores

Visibilidades e distância (m)
< 500

500 - 1000

1000 – 2000

> 2000

Não visível

Focos de observadores permanentes – aglomerados populacionais
Sernande

Comum

Alt1+Alt2

Sertaínha

Comum

Alt1+Alt2

Silvares
Soalhães

Alt1+Alt2
Comum

Alt1+Alt2

St. ª Leocádia

Comum

Alt1+Alt2
Comum+Alt1+
Alt2
Comum+Alt1+
Alt2

Suval
Tabuado
Tapados

Alt2

Tuas

Comum+Alt1

Alt2

-

Valqueira

Alt2

Alt1

Comum

Ventozela

Alt2

Viadores

Comum+Alt1

Alt1

Comum

Comum

Alt1+Alt2

Vila Boa de Quires

Alt2

Vila Cova

Comum+Alt
2

Vilar

Alt1

Alt1

Comum+Alt1
-

Comum+Alt2

-

Focos de observadores temporários – pontos de interesse
Alto do Conforto

Comum

Anta de Santa
Marta
Capela de N.S. do
Ladário
Capela de S.
Clemente

Comum

Capela de S. João

Comum

Centro de
interpretação da
Escultura
Românica
Estação
Arqueológica de
Tongóbriga
Gravuras
Rupestres de
Lomar

Alt1+Alt2
Comum+Alt1+
Alt2
Alt1+Alt2
Comum+Alt1+
Alt2
Alt1+Alt2

Alt1

Alt2

Comum

Comum

Alt1+Alt2

Alt1

Comum+Alt2
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Visibilidades e distância (m)

Focos de
observadores

< 500

500 - 1000

1000 – 2000

> 2000

Não visível

Focos de observadores permanentes – aglomerados populacionais

Alt2

Comum+Alt1+
Alt2
Comum+Alt1+
Alt2
Comum

Alt1

Comum+Alt2

Igreja de S. Gens
Igreja de S.
Martinho
Igreja de S. Pedro

Alt1

Menir de Luzim
Parque de
Merendas
Praia Fluvial de
Luzim
Santuário da N. S.
do Castelinho
Santuário do
Menino Jesus de
Praga
Sr.ª do Socorro

Alt1
Comum

Comum+Alt1+
Alt2
Comum+Alt2
-

Alt1+Alt2

Alt1+Alt2
Comum
Alt1+Alt2

Comum

Da análise anterior constata-se que:
•

No que se refere aos 95 aglomerados populacionais presentes na área de influência visual da
Linha elétrica:
o

13 não apresentam visibilidade para nenhum dos corredores previstos para a Linha,
função do obstáculo ao alcance visual determinado pela morfologia do terreno;

o

34 não apresentam visibilidade para a conjugação Corredor Comum + Alternativa Aa1;

o

19 não apresentam visibilidade para a conjugação Corredor Comum + Alternativa A2;

o

25 aglomerados, independentemente da alternativa selecionada, encontram-se a mais
de 1 000 m da Linha, distância a que é possível visualizar estas estruturas, mas estas
encontram-se praticamente diluídas na envolvente, promovendo uma intrusão visual
reduzida, nomeadamente Ausenda, Aveleiras, Boelhe, Castilho, Fafiães, Gosende, Gove,
Grilo, Lameirão, Marco de Canavezes, Minhães, Outeiro, Passinhos, Pereiro, Perozelo,
Ramalhais, Ribeira de Cima, Serandelas, Sernande, Sertaínha, Silvares, Santa Leocádia,
Tuas, Valaqueira e Viadores;
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o

33 aglomerados, se selecionada a Alternativa A1, encontram-se a mais de 1 000 m da
Linha, distância a que é possível visualizar estas estruturas, mas estas encontram-se
praticamente diluídas na envolvente, promovendo uma intrusão visual reduzida;

o

48 aglomerados, se selecionada a Alternativa A2, encontram-se a mais de 1000 m da
Linha, distância a que é possível visualizar estas estruturas, mas estas encontram-se
praticamente diluídas na envolvente, promovendo uma intrusão visual reduzida;

o

7 aglomerados, independentemente da alternativa selecionada, encontram-se a uma
distância entre os 500 e os 1000 m da Linha, distância a que estas estruturas assumem
alguma relevância no ambiente visual, promovendo uma intrusão visual moderada,
nomeadamente Casal, Esmoriz, Freixo, Ingilde, Mesquinhata, Paredes de Viadores e Vila
Cova;

o

10 aglomerados, se selecionada a Alternativa A1, localizam-se entre os 500 e os 1000 m
da Linha, distância a que estas estruturas assumem alguma relevância no ambiente visual,
promovendo uma intrusão visual moderada, acrescendo aos referidos as povoações de
Luzim, Ribeira e Vilar;

o

11 aglomerados, se selecionada a Alternativa A2, localizam-se entre os 500 e os 1000 m
da Linha, distância a que estas estruturas assumem alguma relevância no ambiente visual,
promovendo uma intrusão visual moderada, acrescendo aos referidos as povoações de
Abragão, Arvio, Maureles e Paços;

o

14 aglomerados, independentemente da alternativa selecionada, localizam-se a menos
de 500 m da Linha, distância a que esta estrutura domina o ambiente visual,
determinando uma intrusão visual elevada, nomeadamente Aldeia-Tapada, Avessadas,
Boi Morto, Fonte da Pereira, Juncal, Manhuncelos, Nogueira, Outeiral, Quintã, Rosem de
Cima, Rosem de Baixo, Samil, Searinha e Soalhães;

o

19 aglomerados, se selecionada a Alternativa A1, localizam-se a menos de 500 m da
Linha, distância a que esta estrutura domina o ambiente visual, determinando uma
intrusão visual elevada, acrescendo aos referidos as povoações de Abragão, Louredo,
Paços, Ribaçais e Sardoal;
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o

17 aglomerados, se selecionada a Alternativa A2, localizam-se a menos de 500 m da
Linha, distância a que esta estrutura domina o ambiente visual, determinando uma
intrusão visual elevada, acrescendo aos referidos as povoações de Alminhas, Perafita e
Ventozela;

•

No que se refere aos 17 pontos de interesse:
o

5 não apresentam visibilidade para nenhum dos corredores previstos para a Linha, função
do obstáculo ao alcance visual determinado pela morfologia do terreno;

o

8 não apresentam visibilidade para a conjugação Corredor Comum + Alternativa A2;

o

2 pontos de interesse, se selecionada a Alternativa A1, encontram-se a mais de 1 000 m
da Linha, distância a que é possível visualizar estas estruturas, mas estas promovem
apenas uma intrusão visual reduzida;

o

2 pontos de interesse, se selecionada a Alternativa A2, encontram-se a mais de 1000 m
da Linha, distância a que é possível visualizar estas estruturas, mas estas promovem
apenas uma intrusão visual reduzida;

o

As Gravuras Rupestres de Lomar, se selecionada a Alternativa A1, localizam-se entre os
500 e os 1000 m da Linha, distância a que este ponto de interesse se prevê sujeito a uma
intrusão visual moderada;

o

7 pontos de interesse, independentemente da alternativa selecionada, localizam-se a
menos de 500 m da Linha, distância a que esta determina uma intrusão visual elevada,
nomeadamente Alto do Conforto, as capelas de N.S. do Ladário e de S. João, a Estação
Arqueológica de Tongóbriga, os santuários da N. S. do Castelinho e do Menino Jesus de
Praga e a Senhora do Socorro;

o

19 aglomerados, se selecionada a Alternativa A1, localizam-se a menos de 500 m da
Linha, distância a que esta estrutura domina o ambiente visual, determinando uma
intrusão visual elevada, acrescendo aos referidos os pontos de interesse Centro de
Interpretação da Escultura Românica e a Igreja de S. Pedro.

Quadro 6-18- Síntese da intrusão visual gerada pelo Parque
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Intrusão visual – nº de Povoações + Pontos de Interesse

Comum+Alt1

Nula (não
expostas)
34+5

Muito reduzida a
reduzida
33+2

Comum+Alt2

19+8

48+2

Linha

Moderada

Elevada

Total

9+1

19+9

95+17

11+0

17+7

95+17

Da análise anterior conclui-se que, independentemente da alternativa selecionada, mais de metade dos
focos de observadores não se manifesta afetado visualmente ou se encontra a uma distância a que a Linha
proposta implicará apenas uma intrusão visual reduzida.
Acresce que a cartografia de análise que permitiu identificar os pontos de observação afetados é gerada
para a situação mais desfavorável, não distinguindo os focos que visualizam a estrutura na totalidade dos
que a visualizam apenas parcialmente e não tendo em conta as características da envolvente de cada um
dos pontos de observação, isto é, a presença de obstáculos visuais que impedirão ou atenuarão a presença
do futuro elemento exógeno, prevendo-se que a visibilidade real seja muito inferior à prevista na
cartografia.
Analisando a envolvente aos corredores da Linha Elétrica proposta e aos focos de observadores
potencialmente afetados na proximidade (buffer de 1 000 m), verifica-se que a Linha se assumirá como
uma intrusão visual relevante sobretudo para as povoações de Avessadas, Boi Morto, Fonte Pereira,
Juncal, Searinha e Soalhães, a que acrescem os aglomerados de Abragão, Aldeia, Louredo, Paços, Ribaçais
e Sardoal, se selecionada a Alternativa A1, e Outeiral e Ventozelas, se selecionada a Alternativa A2, uma
vez que as restantes apresentam no seu eixo visual para o corredor manchas florestais ou outras manchas
edificadas, com capacidade para dissimular a futura estrutura.
Por fim, de modo a avaliar a afetação do valor cénico da paisagem foram quantificadas as classes de
qualidade visual afetadas indiretamente por implantação do projeto, ou seja, as áreas de elevado valor
cénico que poderão sofrer um decréscimo da sua qualidade ao manifestarem-se expostas à nova intrusão
visual introduzida no território. Essa análise encontra-se sintetizada no quadro seguinte.

Quadro 6-19- Quantificação da Qualidade Visual na área de estudo e abrangida pela bacia visual da Linha Elétrica
Qualidade visual – Áreas (ha)
Área de Estudo
Área de influência
visual da Linha
Corredor
Comum+Alternativa
A1

Muito reduzida

Reduzida

Moderada

Elevada

Muito
elevada

Total

323

4128

3643

4764

1459

14317

189

2296

2286

2730

930

8431
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Qualidade visual – Áreas (ha)
Área de Estudo
Corredor
Comum+Alternativa
A2

Muito reduzida

Reduzida

Moderada

Elevada

Muito
elevada

Total

220

2851

2529

3065

826

9491

Da análise do quadro anterior, verifica-se que ambas as bacias visuais dos corredores abrangem mais de
metade da área de influência visual da futura Linha Elétrica (buffer de 3km), verificando-se que a
conjugação com a Alternativa A2 se manifesta ligeiramente mais abrangente (mais 8%), confirmando o
desenvolvimento desta solução numa área mais elevada e, consequentemente, de maior amplitude
visual.
Independentemente da alternativa selecionada, verifica-se que as bacias visuais abrangem áreas muito
variáveis no que se refere à qualidade visual, observando-se uma representatividade semelhante das
classes reduzida, moderada e elevada, confirmando a paisagem fortemente humanizada e de expressivos
contrastes entre áreas artificializadas, ocupações humanas de elevado valor cénico e áreas com
características ainda naturais.
Embora se verifique uma ligeira prevalência de áreas de elevada qualidade visual afetadas indiretamente
pelo projeto, estas coincidem na generalidade com os mosaicos agrícolas na envolvente de aglomerados
populacionais, consideradas de elevado valor cénico, não só pelas suas características visuais, mas pelo
contraste que conferem à matriz florestal de produção e pelo seu papel no enquadramento das áreas
edificadas.
Observa-se que as áreas de características naturais, representadas pela classe muito elevada, são
interferidas de forma menos significativa, função da sua escassa presença na envolvente, uma vez que se
prevê uma afetação de cerca de 60% destas áreas na área em análise.
Importa ainda referir que a área de influência visual da Linha apresenta já intrusões visuais negativas
significativas, das quais se destacam os elementos dissonantes da mesma tipologia dos propostos – a
Linha Elétrica de Alta Tensão que se desenvolve na proximidade do vale da ribeira do Juncal, e, com maior
relevância, o feixe de linhas de alta tensão que percorre a área de estudo no sentido nascente-poente,
assistindo-se atualmente já a uma degradação visual das áreas de elevada qualidade visual presentes na
envolvente.
Tendo em conta o enunciado, considera-se que a Linha Elétrica implicará, independentemente da
alternativa selecionada, um impacte visual e estrutural negativo direto, certo, permanente, de
magnitude reduzida e pouco significativo, função das alterações na morfologia do terreno muito
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localizadas; da possível salvaguarda da vegetação com elevado valor cénico e ecológico; da reduzida
visibilidade, prevendo-se a afetação visual de forma significativa de apenas 12 de 95 focos de
observadores na envolvente, e por fim, do desenvolvimento da Linha em parte paralelo a uma intrusão
visual negativa significativa da mesma tipologia – o feixe de linhas de alta tensão que atravessa a área de
estudo no sentido nascente-poente –, cumprindo o objetivo de concentrar ao máximo os elementos
dissonantes no território, de modo a salvaguardar a integridade visual das paisagens menos
artificializadas.
No que se refere aos impactes residuais, considera-se que decorram essencialmente da intrusão visual
que não foi passível de evitar ou atenuar/dissimular, prevendo-se que se assumam mais gravosos para as
áreas de elevada e muito elevada qualidade visualmente afetadas e para os focos de observadores
identificados como potencialmente sujeitos a uma intrusão visual moderada a elevada, nomeadamente
as povoações Aldeia-Tapada, Avessadas, Boi Morto, Fonte da Pereira, Juncal, Manhuncelos, Nogueira,
Outeiral, Quintã, Rosem de Cima, Rosem de Baixo, Samil, Searinha, Soalhães, Casal, Esmoriz, Freixo,
Ingilde, Mesquinhata, Paredes de Viadores e Vila Cova, para qualquer uma das alternativas selecionadas,
Luzim, Louredo, Ribaçais, Sardoal, Ribeira e Vilar, caso se opte pela Alternativa 1, e Abragão, Arvio,
Maureles, Alminhas, Perafita, Ventozela e Paços, se selecionada a Alternativa 2.
A implementação da Linha implica alterações na morfologia do terreno muito localizadas, cujos impactes
estruturais são facilmente passíveis de minimizar, e no que se refere à afetação da atual ocupação do
solo, considera-se que a necessária abertura de faixas de proteção à infraestrutura seja minimizável pelo
Plano de reconversão da faixa de proteção das Linhas Elétricas, substituindo as espécies florestais
existentes a eliminar por espécies da flora local de porte reduzido e/ou crescimento lento. Esta medida
permite, simultaneamente, valorizar a paisagem e evitar a proliferação de espécies de crescimento
rápido, que afetam a exploração das infraestruturas.

6.10.4. FASE DE DESATIVAÇÃO
Na fase de desativação prevê-se que o desmantelamento apresente impactes semelhantes aos esperados
para a fase de construção. Esta fase sucederá o fim de vida útil do Parque, considerando-se que terão de
existir planos de ação para a desmontagem e transporte de todos os elementos constituintes e posterior
recuperação ambiental e paisagística de toda a área intervencionada.
Abordando de forma sintética cada componente prevê-se que:
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•
•
•
•

os aerogeradores e os apoios da linha elétrica sejam desmontados e alvo de reutilização e
reciclagem de acordo com as melhores práticas estabelecidas no estado da arte aquando do final
de vida do projeto;
as plataformas de montagem sejam demolidas, procedendo-se à remoção de todos os resíduos,
à escarificação, descompactação do solo e renaturalização da área intervencionada;
as fundações possam, ou não, ser removidas, estando esta ação dependente das exigências
ambientais aquando do final de vida do projeto;
os acessos possam ser desativados, caso não sejam necessários na rede de acessibilidades
aquando do final de vida do projeto.

Espera-se que a duração e as ações a realizar sejam idênticas ao que se prevê para a fase de construção,
podendo estas serem bastantes reduzidas, caso se considere que as fundações possam permanecer no
solo. Após a eliminação e desativação das componentes de projeto será realizada a recuperação
paisagística do local.

A desativação do Parque Eólico e respetiva Linha Elétrica, com remoção da totalidade das estruturas e
materiais associados e adequada recuperação paisagística, implicará, pela eliminação deste elemento
exógeno do território, um impacte positivo significativo.

6.10.5. IMPACTES CUMULATIVOS
Os impactes cumulativos a nível da paisagem estão relacionados com a crescente artificialização do
território, com a afetação de áreas de valor cénico relevante e com a sobreposição das bacias visuais dos
elementos dissonantes, existentes e previstos, uma vez que nestas áreas se afigura um aumento da
intrusão visual pela presença de vários elementos exógenos.
Identificam-se como projetos suscetíveis de produzir impactes cumulativos no descritor Paisagem os
seguintes:
•

Parques Eólicos existentes: Abogalheira (2 aerogeradores), Tendais (6 aerogeradores + 6 em
licenciamento), Cinfães (4 aerogeradores), assim como as linhas elétricas a estes associados;

•

Linhas Elétricas: Feixe Armamar-Recarei, Valdigem-Vermoim, Valdigem-Urro e Valdigem-Recarei
e Linha Carrapatelo-Valpaços;

•

Subestação de Carrapatelo.

Nesta paisagem, sobretudo a poente, assiste-se atualmente a uma relevante artificialização, promovida,
não só pelas infraestruturas referidas, mas também pelas manchas edificadas e, nas zonas menos
povoadas, pelas florestas de produção de eucalipto. Ainda assim identificam-se áreas naturais e/ou de
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relevante valor ecológico e cénico, com maior expressão a nascente, que inclusivamente são confirmadas
pela classificação de duas áreas da paisagem em estudo como Paisagem Protegida Regional (Serra da
Aboboreira) e como Sítio de Importância Comunitária (Serra de Montemuro) ambas localizadas na
estrema oriental.
Da análise elaborada e da prospeção de campo, verificou-se que a generalidade das baciais visuais dos
observadores e as áreas de elevada qualidade visual já se encontram atualmente comprometidas
visualmente por outros elementos exógenos, prevendo-se sujeitas sobretudo a um acréscimo da intrusão
visual existente.
Deste modo, embora do ponto de vista da paisagem, a localização ideal para introduzir os necessários
elementos exógenos no território é em áreas atualmente artificializadas e na proximidade de estruturas
semelhantes/intrusões visuais negativas existentes, minimizando e circunscrevendo ao máximo os
elementos e áreas de caráter dissonante e artificial na paisagem, no presente caso, dada a forte presença
de elementos dissonantes, considera-se que o impacte cumulativo é significativo, não ampliando de
forma relevante às áreas artificializadas, uma vez que as cumeadas alvo de intervenção já apresentam
intrusões visuais (linhas de alta tensão) ou ocupações alóctones (povoamentos de eucalipto), mas
intensificando o impacte visual negativo existente.

6.11. RUÍDO
6.11.1. METODOLOGIA
Tendo em consideração as características do projeto, é possível efetuar uma estimativa fundamentada,
ainda que entretecida de algumas incertezas incontornáveis, relativamente ao ambiente sonoro gerado
exclusivamente pelo projeto, mediante recurso a métodos previsionais adequados, tendo por base dados
de emissão e modelos de propagação sonora normalizados.
A avaliação dos impactes será efetuada de um modo qualitativo e, sempre que possível proceder-se-á à
sua quantificação tendo por base a prospetiva dos níveis sonoros de ruído ambiente associados à
execução ou não do projeto. Seguidamente apresenta-se a descrição dos critérios de avaliação
considerados no descritor ruído.
Quadro 6-20 - Critérios de avaliação do impacte no descritor ruido
Termos de Impacte
Natureza
Duração

Positivo
Negativo
Temporária
Permanente

Critérios
Redução dos níveis sonoros existentes.
Aumento dos níveis sonoros existentes.
Fase de Construção
Fase de Exploração
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Termos de Impacte
Incidência
Probabilidade de
Ocorrência

Reversibilidade

Extensão espacial

Magnitude

Direto
Indireto
Certa
Provável
Improvável
Irreversível
Parcialmente
Reversível
Reversível
Isolado, Restrito,
Abrangente
Reduzida
Moderada
Elevada
Pouco Significativo

Significância

Significativos
Muito Significativo

Critérios
Origem no projeto (construção e exploração)
Modificação de tráfego em vias existentes
Consideram-se os impactes Prováveis

Considera-se os efeitos nos recetores reversíveis

Considera-se os efeitos locais
Níveis sonoros previstos iguais ou superiores à situação de
referência em não mais de 5 dB(A).
Níveis sonoros previstos superiores à sit. de referência em
mais de 5 dB(A) mas em não mais de 10 dB(A).
Níveis sonoros previstos superiores à situação de
referência em mais de 10 dB(A).
Cumpre limites legais RGR ou o incumprimento não se fica
a dever ao projeto.
Ultrapassagem dos limites legais aplicáveis no RGR.
Ultrapassagem, em mais de 10 dB(A), dos limites legais
aplicáveis no RGR.

6.11.2. FASE DE CONSTRUÇÃO
Na fase de construção do parque eólico e das linhas elétricas associadas decorrerão um conjunto de
atividades ruidosas temporárias, cuja emissão de níveis sonoros pode induzir alterações no ambiente
sonoro de referência.
Assim, durante esta fase, é expectável a ocorrência de um aumento temporário dos níveis de ruído
ambiente na envolvente dos locais de obra. As múltiplas operações e atividades diferenciadas que
integram as obras na fase de construção, geram níveis de ruído, normalmente, temporários e
descontínuos no espaço e no tempo, pelo que a quantificação dos níveis de ruído nesta fase é difícil de
determinar com rigor.
Durante esta fase serão levadas a cabo um conjunto de ações passíveis de gerarem níveis sonoros com
algum significado, nomeadamente:
•

instalação e utilização do estaleiro;

•

circulação de viaturas, maquinaria e veículos pesados afetos à obra;

•

trabalhos de desmatação e decapagem;

•

construção do acesso, da plataforma e fundação do aerogerador, abertura/fecho da vala de
cabos;
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•

montagem dos aerogeradores;

•

abertura e fecho de valas para interligação dos cabos elétricos e de comunicação;

•

execução das fundações dos apoios (abertura de caboucos para as fundações e betonagem dos
maciços de fundação);

•

montagem dos apoios e da linha elétrica;

•

recuperação paisagística das áreas intervencionadas;

•

movimentação de viaturas e máquinas para a execução das várias intervenções, incluindo o
transporte de materiais e de trabalhadores.

Assim, durante esta fase, é expectável a ocorrência de um aumento temporário dos níveis de ruído
ambiente na envolvente dos locais de obra. As múltiplas operações e atividades diferenciadas que
integram as obras na fase de construção, geram níveis de ruído, normalmente, temporários e
descontínuos em função de diversos fatores o que dificulta a previsão, em termos quantitativos, dos níveis
sonoros resultantes. De referir, ainda, que o carácter transitório destas atividades induz nas populações
uma maior tolerância, relativamente a outras fontes de carácter permanente.
A quantificação dos níveis sonoros do ruído na fase de construção, requer conhecimento preciso do
planeamento da obra, equipamentos envolvidos e suas características em termos de potência sonora.
Neste contexto, no quadro seguinte apresentam-se as distâncias correspondentes aos níveis sonoros
contínuos equivalentes, ponderados A, de 65 dB(A), 55 dB(A) e 45 dB(A), considerando fontes pontuais e
um meio de propagação homogéneo, determinados a partir dos valores limite dos níveis de potência
sonora, indicados no Anexo V, do Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de novembro, relativamente às emissões
sonoras dos equipamentos para utilização no exterior.
Quadro 6-21 - Distâncias correspondentes a diferentes níveis de LAeq associados a equipamentos típicos de construção

Tipo de Equipamento

Compactadores (cilindros vibrantes, placas
vibradoras e apiloadores vibrantes)
Dozers, carregadoras e escavadorascarregadoras, com rasto contínuo
Dozers, carregadoras e escavadorascarregadoras, com rodas; dumpers,

P: potência instalada efetiva
(kW);
Pel: potência elétrica (kW);
m: massa do aparelho (kg);
L: espessura transversal de corte
(cm)
P8
8<P70
P>70
P55
P>55
P55
P>55
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Distância à fonte [m]
LAeq
=65

LAeq
=55

LAeq
=45

40
45
>46
32
>32
25
>26

126
141
>146
100
>102
79
>81

398
447
>462
316
>322
251
>255
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Tipo de Equipamento

P: potência instalada efetiva
(kW);
Pel: potência elétrica (kW);
m: massa do aparelho (kg);
L: espessura transversal de corte
(cm)

niveladoras, compactadores tipo carregadora,
empilhadores em consola c/ motor de
combustão, gruas móveis, compactadores
(cilindros não vibrantes), espalhadorasacabadoras, fontes de pressão hidráulica
Escavadoras, monta-cargas, guinchos de
construção, motoenxadas

P15
P>15
m15
15<m30
m>30
Pel2
2<Pel10
Pel>10
P15
P>15

Martelos manuais, demolidores e perfuradores

Grupos eletrogéneos de soldadura e potência
Compressores

Distância à fonte [m]
LAeq
=65

LAeq
=55

LAeq
=45

10
>10
35
52
>65
12
13
>13
14
>15

32
>31
112
163
>205
37
41
>40
45
>47

100
>99
355
516
>649
116
130
>126
141
>147

Dependendo do número de equipamentos a utilizar (no total e de cada tipo) e dos obstáculos à
propagação sonora, os valores apresentados no quadro anterior podem aumentar ou diminuir
significativamente. Tipicamente as atividades de preparação de terreno, escavação e pavimentação são
as mais ruidosas, dando lugar a níveis sonoros contínuos equivalentes na ordem dos 85 dB(A), pelo que é
expectável que a menos de 10 metros da obra o nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, do ruído
particular, seja superior a 65 dB(A).
No caso em apreço, os recetores sensíveis mais próximos dos aerogeradores (habitações unifamiliares)
localizam-se a mais de 500 metros de distância, pelo é expectável que o respetivo ambiente sonoro, em
termos médios, não venha a variar significativamente.
De referir ainda que o tráfego rodoviário para transporte de trabalhadores, equipamentos e material,
acederá às áreas de intervenção diretamente a partir de estradas nacionais e municipais, pelo que face
ao tráfego que ai circula, o acréscimo de tráfego médio global será reduzido, pelo que é previsível que
venha a existir um acréscimo pontual, mas que em termos médios seja pouco significativo.
A montagem das linhas elétricas terá como principal fonte sonora as atividades associadas à realização
das fundações para montagem dos apoios da linha elétrica. Estas operações serão muito limitadas no
espaço e no tempo, pelo que se prospetiva que o ambiente sonoro envolvente, ainda que possa ter um
incremento pontual limitado no tempo, em termos médios não venha a variar significativamente ao longo
da fase de construção.
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De acordo com o explicitado anteriormente, tendo em conta o carácter intermitente e descontínuo do
ruído gerado durante a fase de construção, e a distância a que se localizam os recetores sensíveis mais
próximos das frentes de obra mais ruidosas, prevê-se que o impacte no ambiente sonoro seja negativo,
direto e indireto, provável, temporário, restrito, de magnitude reduzida, reversível, parcialmente
mitigável e pouco significativo.

6.11.3. FASE DE EXPLORAÇÃO
Durante a fase de exploração, o ruído resulta do funcionamento dos aerogeradores e afetará de forma
mais ou menos relevante os recetores expostos em função da direção do vento, podendo determinar
situações de maior incomodidade.
A potência fornecida por um aerogerador depende da velocidade do vento, o que, igualmente, condiciona
o seu rendimento, factos que conduzem à definição das condições mais adequadas de funcionamento.
A avaliação dos níveis sonoros nos recetores sensíveis, localizados na área de potencial influência acústica
do projeto, foi efetuada mediante a construção de um modelo 3D do local, com recurso ao programa
informático CadnaA.
O CadnaA foi desenvolvido pela Datakustik para que, de forma rápida e eficaz, sejam determinados,
mediante os métodos definidos pelo utilizador, todos os “caminhos sonoros” entre as diferentes fontes e
os diferentes recetores, mesmo em zonas urbanas complexas, integrando, assim, os parâmetros com
influência, nomeadamente a topografia, os obstáculos, o tipo de solo e as condições atmosféricas
predominantes, e permitindo a análise individual dos níveis sonoros, mediante seleção de recetores
específicos, ou a análise global, mediante a produção de mapas de ruído a 2D e 3D.
No caso específico, os aerogeradores correspondem a fontes ruidosas permanentes do tipo industrial,
pelo que foi considerado o método de cálculo CNOSSOS, que é o método recomendado pelo
Decreto-Lei nº136-A/2019 (que transpõe a Diretiva (UE) 2015/996), que altera e republica o
Decreto-Lei nº 146/2006, de 31 de julho (que transpõe a Diretiva n.º 2002/49/CE).
Para simulação da propagação sonora, o software necessita que sejam introduzidos alguns dados
complementares associados ao meio de propagação, ao algoritmo de cálculo e à forma de apresentação.
De acordo com os dados específicos do presente estudo, com a experiência adquirida em outros estudos
já desenvolvidos e tendo por base as diretrizes da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), afigurou-se
adequado efetuar as configurações que se apresentam no quadro seguinte.
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Quadro 6-22 - Configurações de cálculo utilizados na modelação de simulação de ruído (fase de exploração)

Parâmetros

Geral

Configuração

Software

CadnaA – Versão 2020MR (BMP XL)

Máximo raio de busca

8000 metros

Ordem de reflexão

2

Erro máximo definido para o cálculo

0 dB

Métodos/normas de cálculo:

Aerogeradores: CNOSSOS

Absorção do solo

α = 0,3 (refletor)

Percentagem de condições favoráveis:
Meteorologia

Mapa de Ruído

Avaliação de ruído
nos recetores

diurno/entardecer/noturno

Diurno: 50%
Entardecer: 75%
Noturno: 100%

Temperatura média anual

12º C

Humidade relativa média anual

88 %

Malha de Cálculo

10X10 metros

Tipo de malha de cálculo (variável/fixa)

Fixa

Altura ao solo

4 metros

Código de cores

Diretrizes APA (2011)

Altura acima do solo

1,5 m acima do piso mais desfavorável

Distância mínima recetor-fachada

3,5 metros

Distância mínima fonte/refletor

0,1 metros

O presente projeto prevê a instalação de 6 aerogeradores da GENERAL ELECTRIC (GE) GE158 – 5,8MW de
potência, com uma altura de 121m e um diâmetro do rotor de 158m.
O parque eólico foi modelado considerando, por segurança, o pleno funcionamento de todos os 6
aerogeradores, com a potência sonora máxima especifica do aerogerador, indicada no documento a
“Technical Documentation Wind Turbine Generator Systems 4.x/5.x-158 - 50 Hz – Product Acoustic
Specifications According to IEC 61400-11 Incl. Octave and 1/3rdOctave Band Spectre”, Rev. 01 - EN - 202001-27, da GE Renewable Energy. No

Quadro 6-23

apresenta-se a potência sonora dos aerogeradores (espectro de oitavas), considerado na

modelação.

AM21012
Versão 01
nov-21
433

INFINITA ENERGIA – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.
Parque Eólico de Zapa
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Volume 1 – Relatório Síntese

Quadro 6-23 - Potência sonora dos aerogeradores

Velocidade do
vento no
aerogerador
(m/s)

16

32

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Potência
sonora
[dB(A)]

15

64.5

78.0

87.2

92.6

97.2

99.7

101.3

99.1

91.7

76.0

106.0

Potência sonora ponderada a por frequência (Hz; dB)

A emissão sonora dos aerogeradores e a propagação do ruído até junto dos recetores está diretamente
associada, entre outros fatores, às condições de vento existentes, nomeadamente à respetiva velocidade
e orientação.
Sendo a média anual das caraterísticas do vento apenas indicativa de maior ou menor probabilidade de
ocorrência de condições favoráveis à propagação sonora para junto dos recetores, na simulação
procurou-se efetuar a avaliação do cenário mais desfavorável (mais critico), ou seja, consideraram-se as
percentagens de condições favoráveis à propagação sonora recomendadas no documento Good Practice
Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise Exposure (100% em
todas as direções no período noturno).
De notar que caso fosse considerada a distribuição de ventos local, iríamos ter apenas algumas direções
com maior probabilidade de ocorrência de condições favoráveis de propagação sonora. Uma vez que as
condições favoráveis de propagação sonora não dependem só do regime do vento, mas também dos
gradientes verticais de temperatura (período do dia e nebulosidade, como especificado no Quadro A.1 da
NP ISO 1996-2: 2019), a consideração das condições favoráveis de propagação sonora apenas com base
na Rosa dos Ventos, traduzir-se-ia, sobretudo no período noturno, na subvalorização da ocorrência de
condições favoráveis.
Neste sentido, permitindo uma análise do mês mais critico, afigura-se mais adequado e seguro considerar
para todas as direções, as probabilidades indicadas para cada um dos períodos de referência (diurno 50%,
entardecer 75% e noturno 100%). Seguindo a recomendação do guia “A Good Practice Guide to the
Application of ETSU-R-97 for the Assessment and Rating of Wind Turbine Noise”, foi ainda considerada
solo refletor (absorção do solo com α = 0,3).
Com base no modelo 3D referido e nos parâmetros de base descritos foram prospetivados os níveis
sonoros contínuos equivalentes ponderados A de ruído particular, associados ao funcionamento continuo
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(24 horas) dos aerogeradores na potência máxima, para os vários recetores sensíveis (fachada e piso mais
desfavorável) potencialmente mais afetados pelo ruído do projeto, que se localizam nas peças
desenhadas em anexo (conjuntamente com os mapas de ruído).
Para que seja possível uma perspetiva mais abrangente do Ruído Particular da fase de exploração do
projeto em apreço, foram também calculados os Mapas de Ruído Particular, a 4 metros acima do solo
para os indicadores Lden e Ln, cujos resultados se ilustram nas peças desenhadas em anexo (Volume 3,
Desenho 031 e 032).
No quadro seguinte apresentam-se os níveis sonoros de ruído residual (referência), os resultados
previsionais associados ao ruído particular dos aerogeradores, os níveis de ruído ambiente decorrente
(soma energética do ruído de referência com o ruído particular) e o valor de emergência sonora (diferença
entre ruído ambiente e ruído de referência). Apesar do software apresentar resultados com uma casa
decimal, os valores foram arredondados à unidade com vista à avaliação da conformidade com os limites
legais do RGR.
Quadro 6-24 - Níveis de ruído junto dos recetores na fase de exploração

Recetor/
Ponto
Medição
R01 / Pto 1
R02 / Pto 1
R03 / Pto 1
R04 / Pto 1
R05 / Pto 1
R06 / Pto 1
R07 / Pto 1
R08 / Pto 1
R09 / Pto 1
R10 / Pto 1
R11 / Pto 1
R12 / Pto 1
R13 / Pto 1
R14 / Pto 1
R15 / Pto 1
R16 / Pto 1
R17 / Pto 1
R18 / Pto 1
R19 / Pto 2
R20 / Pto 2
R21 / Pto 2
R22 / Pto 2
R23 / Pto 3
R24 / Pto 3

Ruído de Referência
[dB(A)]
Ld

Le

Ln

Lden

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
43
43
43
43
47
47

51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
41
41
41
41
43
43

47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
40
40
40
40
39
39

56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
47
47
47
47
48
48

Ld
42
42
44
43
44
44
44
45
45
46
42
41
41
40
41
42
41
42
45
45
46
47
45
43

Ruído Particular

Ruído Ambiente

[dB(A)]

[dB(A)]

Emergência
Sonora
[dB(A)]

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

36
36
38
36
38
38
38
39
38
39
36
35
35
34
35
35
35
36
39
39
39
41
39
37

36
36
37
36
38
38
36
37
38
39
36
34
35
34
35
35
33
34
39
39
39
41
37
37

44
44
45
44
46
46
45
46
46
47
44
42
43
42
43
43
42
43
47
47
47
49
46
45

55
55
55
55
55
55
55
55
55
56
55
55
55
55
55
55
55
55
47
47
48
48
49
48

51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
43
43
43
44
44
44

47
47
47
47
48
48
47
47
48
48
47
47
47
47
47
47
47
47
43
43
43
44
41
41

56
56
56
56
56
56
56
56
56
57
56
56
56
56
56
56
56
56
50
50
50
51
50
49

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
5
5
2
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
3
1
1

0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
4
2
2
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Recetor/
Ponto
Medição
R25 / Pto 3
R26 / Pto 3
R27 / Pto 3
R28 / Pto 3
R29 / Pto 3
R30 / Pto 3
R31 / Pto 3
R32 / Pto 3
R33 / Pto 4
R34 / Pto 4
R35 / Pto 4
R36 / Pto 4
R37 / Pto 4
R38 / Pto 4
R39 / Pto 4
R40 / Pto 4
R41 / Pto 4
R42 / Pto 4
R43 / Pto 4
R44 / Pto 4
R45 / Pto 5
R46 / Pto 5
R47 / Pto 5
R48 / Pto 5
R49 / Pto 5
R50 / Pto 5
R51 / Pto 5
R52 / Pto 6
R53 / Pto 6
R54 / Pto 6
R55 / Pto 6
R56 / Pto 6
R57 / Pto 6

Ruído de Referência
[dB(A)]
Ld

Le

Ln

Lden

47
47
47
47
47
47
47
47
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
44
44
44
44
44
44
44
54
54
54
54
54
54

43
43
43
43
43
43
43
43
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
41
41
41
41
41
41
41
45
45
45
45
45
45

39
39
39
39
39
39
39
39
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
39
39
39
39
39
39
39
40
40
40
40
40
40

48
48
48
48
48
48
48
48
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
47
47
47
47
47
47
47
52
53
53
53
53
53

Ld
44
43
45
45
45
44
43
41
43
45
46
46
44
45
43
45
45
42
42
42
46
47
46
46
47
42
41
43
46
44
43
44
44

Ruído Particular

Ruído Ambiente

[dB(A)]

[dB(A)]

Emergência
Sonora
[dB(A)]

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

38
37
38
39
39
37
36
35
37
39
40
40
38
38
37
39
38
36
36
35
40
41
40
40
40
36
35
37
39
37
37
38
37

38
37
38
38
39
37
36
32
37
39
40
39
38
38
36
38
38
35
36
35
40
41
40
40
40
36
35
37
39
37
37
37
37

46
45
46
46
47
45
44
41
45
47
48
47
46
46
44
46
46
43
44
43
48
49
48
48
48
44
43
45
47
45
45
45
45

49
48
49
49
49
49
48
48
53
54
54
54
54
54
53
54
54
53
53
53
48
49
48
48
49
46
46
54
55
54
54
54
54

44
44
44
44
44
44
44
44
49
49
50
50
49
49
49
49
49
49
49
49
44
44
44
44
44
42
42
46
46
46
46
46
46

42
41
42
42
42
41
41
40
42
43
44
43
43
43
42
43
43
42
42
42
43
43
43
43
43
41
40
42
43
42
42
42
42

50
49
50
50
50
50
49
49
53
54
54
54
54
54
53
54
54
53
53
53
50
51
50
50
51
48
48
53
54
53
53
53
53

2
1
2
2
2
2
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
4
5
4
4
5
2
2
0
1
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1

3
2
3
3
3
2
2
1
1
2
3
2
2
2
1
2
2
1
1
1
4
4
4
4
4
2
1
2
3
2
2
2
2

De acordo com os resultados apresentados no quadro anterior, considerando a emissão sonoro máxima
contínua (24h/dia) dos 6 aerogeradores propostos, em condições de emissão e propagação sonora
favoráveis (equivalente ao mês mais critico), o que corresponde a uma posição de segurança, prospetivase, para a situação futura, o cumprimento dos valores limite de exposição aplicáveis em todos os
recetores, conforme disposto no artigo 11º do RGR.
Relativamente ao Critério de Incomodidade prospetiva-se o cumprimento dos limites do Critério de
Incomodidade [artigo 13º do RGR: diferencial entre o ruído de referencia e o ruído ambiente ≤ 5 dB(A)
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para Ld, ≤ 4 dB(A) para Le, e ≤ 3 dB(A) para Ln], ou nos casos onde a diferença é superior, o ruído ambiente
é inferior a 45 dB(A), pelo que nos termos do disposto no número 5, artigo 13.º do RGR, os respetivos
limites não são aplicáveis.
A Linha de ligação à Rede Elétrica Nacional será efetuada através de uma Linha a 60 kV. De acordo com o
Guia Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental de Infra-Estruturas da Rede Nacional de
Transporte de Electricidade – Linhas Aéreas, elaborado pela REN e pela Agência Portuguesa do Ambiente
(APA), prevê-se que o ruído particular derivado do efeito coroa, das Linhas Elétricas de Ligação a 60 kV
seja desprezável, pelo que deverá cumprir os limites legais estabelecidos no RGR.
De acordo com o explicitado anteriormente, na fase de exploração prevê-se que o impacte no ambiente
sonoro seja negativo, direto, provável, permanente, restrito, de magnitude reduzida, reversível,
parcialmente mitigável e pouco significativo.

6.11.4. FASE DE DESATIVAÇÃO
A fase de desativação será caracterizada pela desativação e reabilitação das infraestruturas em
exploração. De forma análoga à fase de construção, as operações associadas à desativação têm associada
a emissão de níveis sonoros devido às atividades ruidosas temporárias, limitadas no espaço e no tempo,
onde se destaca a emissão sonora de maquinaria pesada e circulação de veículos pesados.
De acordo com o explicitado anteriormente, tendo em conta o carácter intermitente e descontínuo do
ruído gerado durante a fase de construção, e a distância a que se localizam os recetores sensíveis mais
próximos do parque (a mais de 500 metros das frentes de obra mais ruidosas), na fase de desativação
prevê-se que o impacte no ambiente sonoro seja negativo, direto e indireto, provável, temporário,
restrito, de magnitude reduzida, reversível, parcialmente mitigável e pouco significativo.

6.11.5. IMPACTES CUMULATIVOS
Na envolvente próxima do projeto do Parque Eólico em avaliação, para além das fontes existentes
consideradas no ruído de referência, não são conhecidos projetos ou atividades ruidosas que possam vir
a influenciar o ambiente sonoro decorrente, pelo que não se preveem impactes cumulativos.
De referir a existência de alguns parques eólicos na envolvente distante, no entanto, estão para além da
área de influência acústica do Parque Eólico de Zapa, pelo que não se preveem impactes cumulativos
entre estes.
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6.12. USO DO SOLO
Os impactes na ocupação do solo advêm da alteração do uso, em resultado das atividades humanas, que
se traduzem sempre numa transformação da ocupação do território.
Para a avaliação dos impactes neste descritor, considera-se como critério essencial a área afetada, assim
como a afetação de usos do solo considerados mais sensíveis pela sua importância socioeconómica, como
são as zonas com ocupação urbana e áreas mais relevantes em termos agrícolas, nomeadamente as áreas
de vinha.
A avaliação dos impactes em termos de usos do solo afetados tem uma natureza qualitativa, embora se
tenha efetuado uma quantificação das áreas dos diferentes usos do solo afetados.

6.12.1. FASE DE CONSTRUÇÃO
As ações de desmatação, desarborização, escavações e terraplenagens previstas para as áreas de
implantação das plataformas dos aerogeradores, valas de cabos, acessos e apoios da linha elétrica, irão
conduzir à destruição da vegetação presente nessas áreas. 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. No Desenho XX é apresentada a cartografia com todas as infraestruturas do projeto
e a cartografia do uso do solo ilustrando o acima referido.
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,
tal 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 acima, mas de caráter temporário.
O estabelecimento da zona de proteção ao longo da linha elétrica prevê a necessidade de corte e decote
de árvores ao longo da mesma. 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,
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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.

6.12.2. FASE DE EXPLORAÇÃO
Na fase de exploração, a presença dos aerogeradores, linha elétrica e faixa de servidão associada,
nomeadamente pela necessidade de manutenção das faixas de servidão associada da 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.

6.12.3. FASE DE DESATIVAÇÃO
Na fase de desativação, a recuperação paisagística leva à regeneração de áreas de floresta e matos e à
possibilidade de reposição de áreas agrícolas. Este impacte classifica-se como positivo, indireto, certo,
permanente, restrito, de magnitude moderada, reversível, mitigável, assumindo-se como significativo.

6.12.4. IMPACTES CUMULATIVOS
Os impactes cumulativos incluem a existência de outros parques eólicos e linhas elétricas existentes ou
previstos num raio de 10km, tal como acima referido (Figura 6-3).
Os impactes cumulativos classificam-se como negativos, prováveis a certos, permanentes, restritos, de
magnitude moderada, reversível, assumindo-se como significativos.

6.13. ORDENAMENTO E CONDICIONANTES
6.13.1. METODOLOGIA
Os impactes no ordenamento do território estão associados à alteração do uso, em resultado das
atividades humanas, que se traduzem sempre numa transformação da ocupação do território.
Para a avaliação dos impactes neste descritor, 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.
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Visto a avaliação da compatibilização do projeto com os instrumentos de ordenamento ter sido efetuada
na situação de referência, a metodologia adotada para esta 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, onde a abordagem será feita através da verificação das
interferências com incidência na área de intervenção do projeto.
No sentido de dar seguimento à análise desenvolvida no capítulo da caracterização da situação de
referência, neste capítulo a análise para além de qualitativa, será feita sempre que necessário e aplicável,
de forma quantitativa através da quantificação das áreas intervencionadas (aerogeradores, subestação,
estaleiro e acessos a criar). Esta quantificação permitirá determinar a magnitude dos impactes que será
determinada como Baixa, Média ou Elevada, consoante a área afetada e a sua representatividade
relativamente à área de estudo.
Em particular, considera-se que qualquer uso do solo divergente daquele previsto nos instrumentos de
ordenamento e gestão municipal deverá ser classificado como um impacte negativo. Contudo, dada a
natureza de cada um destes espaços, o significado do impacte poderá ser mais, ou menos, significativo.
Neste sentido atribuiu-se a seguinte escala de significância:
•

Impacte pouco significativo – quando o impacte gerado por determinada ação se faz sentir sobre
categorias de espaços e/ou recursos, que não possuam importância estratégica para o concelho onde
se inserem; quando a interferência com servidões e restrições de utilidade pública abrangidas pelo
projeto tem caráter temporário;

•

Impacte significativo – quando o impacte gerado por determinada ação se faz sentir sobre categorias
de espaços e/ou recursos que apresentem uma importância estratégica para o concelho onde se
inserem, nomeadamente, em termos das suas utilizações económicas, sociais, culturais e também
naturais; quando a interferência com servidões e restrições de utilidade pública tem caráter
permanente;

•

Impacte muito significativo – quando não se verificar a compatibilidade do projeto com o impacte
gerado.

6.13.2. FASE DE CONSTRUÇÃO
Ordenamento
Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Rio Douro (RH3)
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No que diz respeito ao Plano de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) do Douro, verifica-se que o projeto
não interfere com os objetivos e diretrizes indicados no referido plano, dada a tipologia de projeto e as
respetivas atividades nas diferentes fases.

Planos de Gestão dos Riscos de Inundação (PGRI)
Apesar de estar a decorrer o 1º ciclo de planeamento, as informações constantes no 2º ciclo são tidas em
conta na elaboração do projeto, pois foi identificada a Área de Risco Potencial Significativo de Inundação
de Amarante (ARPSI Amarante - PTRH3Tamega01). Acresce o facto desta ARPSI ser coincidente com a
Albufeira do Torrão sujeita a Plano de Ordenamento de Águas Públicas, que lhe confere estatuto e
proteção legal nestas zonas conforme análise nos Programas Especiais, pelo que a análise ao nível dos
impactes será feita mais adiante.

Programa Regional De Ordenamento Florestal De Entre O Minho (PROF EDM)
O referido programa por se tratar de um plano direcionado para a defesa, valorização e gestão sustentável
dos espaços e recursos florestais, não constitui impedimento específico a esta tipologia de projetos.
Contudo, pelo seu enquadramento, verifica-se que os três corredores de estudo (A, A1 e A2) da linha
elétrica se sobrepõem a Áreas Florestais Sensíveis e ao Corredor Ecológico associado ao Rio Tâmega.
Quanto ao Parque Eólico, apenas ZA01 interseta Áreas Florestais Sensíveis assim como a ligação entre
este e ZA02.
Conforme referido, o corredor ecológico, coincidente com a Albufeira do Torrão, é intersetado pelos três
corredores em estudo da linha, pelo que será inevitável a passagem da linha e respetivos apoios. A
interseção deste tipo de projetos que levam à ocorrência de ações para implementação da linha e
respetivos apoios gera impactes negativos, diretos, certos, permanentes, isolados, de baixa magnitude,
reversível, mitigável, assumindo-se pouco significativo.
No que concerne a ZIF de Montedeiras identificada na área de estudo, está é intersetada pelo corredor A
da linha elétrica, pelo que a sua afetação pode ser reduzida em função da localização do traçado. Embora
as ZIF sejam um meio de concretização das orientações e dos objetivos específicos dos PROF, a ZIF em
questão não detém ainda um plano de gestão florestal aprovado, que determina “no espaço e no tempo,
as intervenções de natureza cultural e de exploração dos recursos, visando a produção sustentada dos
bens e serviços por eles proporcionados e tendo em conta as atividades e os usos dos espaços envolventes”.
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Considera-se que as ações enunciadas no caso da implementação de apoios têm impactes negativos,
diretos, certos, permanentes, isolados, de baixa magnitude, mitigável, assumindo-se como significativo.
No entanto, uma vez obtido o parecer favorável da entidade gestora este impacte torna-se pouco
significativo.
Importa salientar que a criação da zona de manutenção da linha elétrica será um aspeto relevante na
medida em que reforça a defesa da floresta contra incêndios, isto é, passará a integrar a rede secundária
das faixas de gestão de combustível da região onde se insere. Neste aspeto, existe a compatibilização das
medidas de defesa com a inserção da linha para a criação de outras faixas de gestão de combustível. Além
do mais, os acessos a criar e a beneficiação dos existentes poderão integrar a rede viária florestal de apoio.
A compatibilização do projeto com as medidas do PROF, no que respeita à contribuição para a defesa das
florestas contra incêndios, 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
No âmbito dos instrumentos de cariz especial, salienta-se o Plano de Ordenamento de Albufeira de Águas
Públicas para a Albufeira do Torrão, cujo objetivo principal passa pela salvaguarda e proteção dos recursos
hídricos, correspondente à zona terrestre de proteção de 500 m e dispõe de uma faixa denominada zona
reservada da albufeira com largura de 100 m.
Dada a localização da subestação a criar de Carlinga e também a localização do corredor de estudo A, será
inevitável o atravessamento da Albufeira do Torrão por qualquer um dos dois corredores, A1 e A2.
Quanto às ações de implantação de apoios na zona de proteção da albufeira, uma vez que nesta zona é
interdita “ a prática de atividades passíveis de conduzir ao aumento da erosão, ao transporte de material sólido
para o meio hídrico ou que induzam alterações ao relevo existente, nomeadamente as mobilizações de solo não
realizadas segundo as curvas de nível, a constituição de depósitos de terras soltas em áreas declivosas e sem
dispositivos que evitem o seu arraste”, será suscetível de gerar impactes negativos, diretos, certos,

permanentes, de baixa magnitude e pouco significativos, dadas as ações de projeto em questão.
O plano em causa interdita também na zona reservada da albufeira 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
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as margens e ainda a realização de aterros ou escavações. Assim, todas 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. Contudo atendendo às medidas de mitigação e às 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.

Plano Regional de Ordenamento do Território para a Região do Norte (PROT-Norte) e Plano Regional de
Ordenamento do Território Zona Envolvente do Douro (PROZED)
Não se preveem impactes do projeto nestes planos uma vez que o primeiro ainda não se encontra em
vigor e o segundo, apesar de constar na base de dados do SNIT data de 91, pelo que poderá estar
desatualizado face às novas adaptações em termos de ordenamento do território e em parte transposto
para os restantes planos.

Planos Diretores Municipais
Dos espaços de ordenamento analisados na situação de referência ao nível da área em estudo,
identificam-se aqueles em que poderá haver afetação direta ou indireta pelas ações de projeto. Para
efeitos de quantificação de impactes procede-se à quantificação das categorias de espaço abrangidas pela
área de ocupação do projeto.
Assim sendo, na fase de construção, as ações inerentes à criação 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:
- Atividades de 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.
- As atividades inerentes à colocação da linha/apoios levam à afetação das classes em termos da sua
ocupação, embora se preveja que cada apoio ocupa uma área pouco extensa e a linha, sendo aérea,
também não causa interferência na maioria das classes de espaço.
- Quanto às ações que culminam na implantação dos aerogeradores e da subestação, dada a sua
dimensão, verifica-se afetação direta das classes de espaço em que se inserem. Este impacte classifica-se
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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.
Conforme mencionado na situação de referência, a área de estudo do corredor do Parque Eólico totalizava
334,42 ha, sendo apenas intersectado pelas infraestruturas do Parque 25,63 ha. No quadro seguinte
apresenta-se as ocupações diretas das infraestruturas do Parque (aerogeradores, subestação, estaleiro e
acessos e valas de cabos) nas diferentes classes de espaço, bem como a área (ha) afetada por cada uma
delas, à exceção da linha elétrica aérea de média tensão pois não se encontra ainda projetado o seu
traçado.

Quadro 6-25 - Interceção das diferentes infraestruturas do Projeto do Parque Eólico com as classes de ordenamento e

Solo Urbano

Solo Rural

Classe de
Espaço

respetivas áreas afetadas (ha).

Área afetada (ha)
Categoria/subcategoria de
espaço

Parque
Eólico

Espaços Agrícolas

ZA03
Todos os
AG
Subestação
Estaleiro

Produção
Espaços
Florestais

Solo
Urbanizado
Solo
Urbanizável

Aerogeradores
e plataformas

Subestação

Estaleiro

Baião
0,01
4,17

De uso
Múltiplo
agrícola e
florestal
Espaços
Residenciais
Espaços
Residenciais
Espaços de
Atividades
económicas

0,10

0,63

Acessos
e Valas
de
Cabos

Área
total
(ha)

1,71

1,72

15,87

20,77

1,83

1,83

0,46

0,46

0,11

0,11

0,001

0,001

0,74

0,74

Solo
Rural

Marco de Canaveses
Espaços
Agrícolas
ou
Florestais

Espaços
Florestais de
Produção

Acesso
norte

Através da análise do quadro anterior é percetível que as infraestruturas do Parque Eólico intersetam
maioritariamente o concelho de Baião e apenas o acesso norte em Marco de Canaveses, sendo que a
categoria “espaços florestais de produção” de Baião é a categoria de espaço abrangida na totalidade pelas
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infraestruturas. Segundo o regulamento, as “obras de construção ou ampliação de instalações de apoio
direto e exclusivo da atividade florestal e agropecuária, de instalações industriais e comerciais de produtos
consequentes ou complementares da atividade florestal e de outras infraestruturas, não podendo a área
total afeta a edifícios ser superior a 500 m², salvo casos excecionais de interesse técnico-económico
reconhecido pela Câmara Municipal e desde que demonstrada a correta integração paisagística”.
Quanto às ações inerentes à implementação dos aerogeradores, subestação e estaleiro, o impacte
classifica-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.
Considera-se que no caso das ações ao nível da implementação dos apoios e linha elétrica de média
tensão, 30 kV, a afetação desta categoria será inevitável uma vez que é passagem obrigatória para a
ligação entre os grupos de aerogeradores até à Subestação do Parque. É de prever que o impacte seja
negativo, direto, certo, permanente, isolado, de magnitude média, assumindo-se como significativo,
pelas razões descritas anteriormente. 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, neste
caso a zona de proteção para esta classe de linha tem largura máxima de 15 m, pelo que o impacte quanto
à magnitude é baixo.
Outra das categorias passível de ser intersetada pela LMT são os “espaços florestais de uso múltiplo
agrícola e florestal”, pelo que a implementação de apoios e constituição da linha e respetiva faixa de
servidão nesta categoria se prevê a sua afetação, pelo que o impacte classifica como negativo, direto,
certo, permanente, isolado, de baixa magnitude, assumindo-se como pouco significativo, uma vez que o
regulamento não contém normas diretamente aplicáveis para esta categoria.
Também a categoria de “espaços agrícolas” é intersectada pelo corredor de estudo da LMT de 30 kV,
sendo provável as ações de implementação de apoios afetarem a categoria em causa. Esta categoria
encontra-se sujeita ao regime jurídico da RAN. Não obstante a análise mais adiante, a ocupação desta
categoria pelos apoios da LMT gera impacte negativo, direto, certo, permanente, isolado, de baixa
magnitude, assumindo-se como significativo.
Quanto às categorias pertencentes à classe de solo urbano, tanto de solo urbanizado como solo
urbanizável, não se prevê impactes significativos sobre estes, podendo inclusivamente ser evitada a sua
afetação. Ainda assim, mesmo que a afetação ocorra, sendo uma linha de MT e dada a reduzida afetação,
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considera-se o impacte como pouco significativo.
A respeito das áreas de salvaguarda identificadas, no caso da 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 (espaços agrícolas e espaços florestais de uso múltiplo agrícola
e florestal). Na área da EEM, 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.
Quanto ao Património Cultural identificado, nos bens imóveis e áreas de proteção respetivas, não
obstante a análise efetuada ao nível do correspondente descritor, o regulamento refere a necessidade de
parecer por parte da Câmara Municipal e da entidade de tutela para obras de construção e quaisquer
trabalhos que alterem topografia ou envolvam movimentações de terra, pelo que o impacte sobre estes
se assume negativo, direto, certo, permanente, isolado, de baixa magnitude, assumindo-se como
significativo. Após obtenção do parecer favorável o nível de significância do impacte diminui.
Para o corredor A, apesar de não se dispor nesta fase do projeto do traçado da linha elétrica, é possível
verificar que os “espaços florestais de produção” serão os mais afetados pela mesma, bem como pelo
acesso norte ao Parque Eólico. O regulamento refere a compatibilização do projeto 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. Considerase por isso que 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. No entanto, uma vez obtido o parecer favorável da
respetiva câmara municipal, o mesmo assume-se como pouco significativo.
Quanto aos “Espaços Agrícolas”, representa a segunda categoria com maior expressividade no corredor
A, pelo que a sua afetação torna-se inevitável, no entanto deverá ser sempre minimizada ao estritamente
necessário. 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.
Ainda assim, estas áreas são coincidentes com áreas de RAN. Neste caso, o impacte é 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.
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As restantes categorias de espaço pertencentes à classe genericamente associada a solo rústico, “espaços
culturais”, “espaços destinados a equipamentos”, “aglomerados rurais” e “áreas de edificação dispersa”,
apesar de não terem normas diretamente aplicáveis ao presente projeto, neste caso implementação da
linha elétrica (colocação de apoios e constituição da respetiva faixa de servidão), a ocupação destes gera
impacte negativo, direto, certo, permanente, isolado, de baixa magnitude, irreversível, não mitigável,
assumindo-se pouco significativo. Contudo nesta fase do projeto em que não se encontra definido o
traçado da linha elétrica será tido em conta estas categorias e salvaguardado os espaços edificados com
funções residenciais e as demais atividades presentes.
As subcategorias espaços residenciais de expansão Nível II, espaços residenciais de Nível II, espaços de
uso especial pertencentes à classe de solo urbano representam áreas diminutas no corredor A,
destinando-se a habitações e a equipamentos ou infraestruturas estruturantes. O regulamento não refere
nenhuma norma diretamente aplicável e por isso não existe incompatibilidade com os elementos do
projeto, ainda assim, não deverá ser colocado nenhum apoio nestas zonas para salvaguardar as zonas
habitacionais.
A última das classes a ser analisada diz respeito a “Áreas Potenciais”, que podem conduzir a atividades de
exploração, prospeção e pesquisa dos Recursos Geológicos. Ainda assim, no regulamento de Marco de
Canaveses refere que até se dar início às referidas atividades será mantido o uso atual, sendo que nesta
delimitação consta espaços florestais de produção, espaços agrícolas, espaços residenciais de expansão
Nível II, espaços residenciais de Nível II, espaços culturais e espaços destinados a equipamentos, tendo a
análise sido feita anteriormente.
Foi também identificado na Planta de Ordenamento do município de Marco de Canaveses “Zonas
Inundáveis” integradas em solo rural. O regulamento refere que nas zonas inundáveis integradas em solo
rural é proibido qualquer tipo de construção, pelo que a ação de implantação de apoios nestas zonas gera
impacte negativo, direto, certo, permanente, isolado, de baixa magnitude, irreversível, não mitigável,
assumindo-se muito significativo. Todavia, atendendo ao facto do traçado da linha ainda não se encontrar
definido e de esta áreas poder ser evitada, não se perspetivam impactes.
Quanto aos corredores A1 e A2, ambos intersetam categorias de espaço no município de Marco de
Canaveses, tendo a análise sido feita anteriormente.
Quanto às categorias presentes no concelho de Penafiel são analisadas de seguida.
Na categoria de “espaços florestais de produção” (categoria onde a subestação de Carlinga B se localiza)
o regulamento não refere normas condicionantes direcionadas ao projeto, apesar de salientar que a
edificabilidade se restringe aos casos em que as obras de construção de infraestruturas e instalação de
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apoios à gestão das áreas em exploração devam ser devidamente autorizadas pelas entidades de tutela.
Considera-se por isso o impacte negativo, direto, certo, permanente, isolado, de magnitude baixa a média,
assumindo-se como significativo, no entanto, uma vez obtido o parecer favorável, o mesmo assume-se
como pouco significativo.
A outra subcategoria presente nos espaços florestais diz respeito aos “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.
Na categoria “Espaços Agrícolas”, esta subdivide-se em “Área Agrícola Protegida” e “Área Agrícola
Complementar”. A primeira subcategoria está sujeita ao regime jurídico da RAN, pelo que o impacte é
negativo, direto, certo, permanente, isolado, de baixa magnitude, irreversível, não mitigável, assumindose significativo. Já no que diz respeito à segunda subcategoria são admitidas infraestruturas, pelo que se
considera não existir impacte.
No caso da estrutura ecológica rural identificada no concelho de Penafiel, não resulta incompatibilidade
direta desde que seja respeitada a classe de espaço subjacente, neste caso os espaços florestais de
produção, não podendo comprometer os bens a salvaguardar.
Quanto à subcategoria “Áreas predominantemente habitacionais – Consolidadas ou a Consolidar (C4)” o
regulamento refere não existirem incompatibilidades diretas apesar de ser mencionado algumas
limitações na questão das perturbações das condições ambientais e urbanísticas, devendo ser evitadas.
Considera-se o impacte negativo, direto, certo, permanente, isolado, de baixa magnitude, irreversível,
não mitigável, assumindo-se pouco significativo.
Quanto às subcategorias “Áreas de equipamentos estruturantes existentes” e “Núcleos de Concentração
Industrial", 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.
No que diz respeito às “Áreas de equipamentos estruturantes propostos” deverá ser garantido o
enquadramento paisagístico e urbano, pelo que segue a mesma análise que para as áreas de
equipamentos existentes.
No caso da subcategoria “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, mas refere que deve ser privilegiado a salvaguarda e proteção das
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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, assumindose 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, assumindose muito significativo. Assim afigura-se a necessidade de evitar 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
Conforme mencionado na situação de referência a Paisagem Protegida em causa encontra-se somente
aprovada pela entidade responsável, a Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios do Baixo
Tâmega (AMTB), seguindo-se os trâmites legais. Esta entidade delimitou duas áreas distintas de proteção,
sendo que o projeto apenas abrange uma delas, a área envolvente. 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.
Quanto às categorias de espaço identificadas na área em estudo no município de Baião e coincidentes
com o limite da área envolvente da PPRSA, são intersectados os Espaços Florestais de Produção e os
Espaços Agrícolas. Quanto a 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 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. 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
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infraestruturas do Parque Eólico intersectam a classe de perigosidade muito alta. Segundo o regulamento,
“a construção de edificações para habitação, comércio, serviços e indústria, fora das áreas edificadas
consolidadas, é proibida nos terrenos classificados nos PMDFCI com risco (componente de perigosidade)
de incêndio das classes alta ou muito alta, sem prejuízo das infraestruturas definidas na Rede de Defesa
da Floresta Contra Incêndios”, 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.
Não obstante, o DL n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua 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 verificada 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.

Para as classes média, baixa ou muito baixa de perigosidade, o regulamento refere o afastamento de 50
m da estrema da propriedade e no caso das novas edificações a implementar fora das áreas edificadas
consolidadas é necessário implementar distâncias de seguranças que variam entre os 10 e os 25 m
dependendo das classes de perigosidade. Na área em estudo que intersecta as referidas classes de
perigosidade está previsto a implementação dos apoios da linha elétrica aérea de média tensão, contudo
o traçado não se encontra ainda definido, pelo que não se afigura impactes desde que seja tido em conta
as medidas de minimização apresentadas.
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
Quanto ao Domínio Público Hídrico, como referido no ordenamento, a área de estudo intersecta 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
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dos leitos e cursos de água identificados encontram-se ao abrigo do regime jurídico da reserva ecológica
nacional.
Os cursos de água que não se encontram ao abrigo deste regime são analisados no descritor Recursos
Hídricos. De salientar o facto de não existir ainda o traçado da linha elétrica aérea de média tensão do
Parque Eólico, nem a linha aérea de evacuação de 60 kV, apenas os corredores de estudo, pelo que deverá
ser respeitado uma margem de 10 m do curso de água na colocação dos apoios.
Na zona dos aerogeradores do Parque Eólico, foi identificado nas cartas militares um curso de água na
plataforma do ZA01 que não é coincidente com o levantamento realizado com recurso às Plantas de
Ordenamento nem de Condicionantes, pelo que é recomendado o levantamento topográfico em fase de
projeto de execução a fim de aferir a localização dos cursos de água e a aplicação de medidas de
minimização adequadas.
Quanto às zonas inundáveis presentes no corredor da linha elétrica (a meio do corredor A e na zona que
coincide com a faixa de 100 m da zona reservada da Albufeira do Torrão) não se perspetiva a implantação
de apoios dado as características destas áreas. A ação inerente à implantação dos apoios levaria a
impactes de baixa magnitude, mas muito significativos na zona reservada e significativo nas restantes
áreas por carecer de parecer vinculativo por parte da ARH territorialmente competente.

No que diz respeito às captações de água, como tinha sido analisado na situação de referência, não
existem captações subterrâneas para abastecimento público identificadas na área de estudo apenas na
sua envolvente. Existe sim um grande número de captações subterrâneas para consumo privado,
conforme a informação disponibilizada pela APA.
As captações devem ser preservadas nas condições de funcionamento atuais, bem como a sua
integridade, não se prevendo a afetação direta ou indireta de nenhuma delas. A definição do traçado da
linha elétrica deverá ter em conta a localização das captações e seguir as medidas de minimização
propostas.

No caso dos 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. Não
obstante, os espaços identificados nos PDM como Espaço para Indústria Extrativa – Área de Exploração
Consolidada /Complementar (Granito), no município de Penafiel (corredor A2) e Área Potencial de
Recursos Geológicos no município de Marco de Canaveses (corredor A) foram analisados na secção dos
Planos Diretores Municipais.
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Ao nível da 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 intersecta uma área muito limítrofe de RAN (0,005 ha), ainda assim as ações
inerentes à montagem do aerogerador afetam esta área pelo que o impacte se afigura negativo, direto,
certo, temporário, isolado, de baixa magnitude, parcialmente reversível, parcialmente mitigável e
significativo. No caso das valas de cabos e dos acessos a afetação corresponde a 1,37 ha. Quanto às áreas
de RAN abrangidas pelo corredor da linha aérea de média tensão que fará a ligação entre os grupos de
aerogeradores, na eventualidade de ser projetado a colocação de apoios nestas, o impacte classifica-se
de igual modo.
Quanto à colocação dos apoios da linha elétrica de alta tensão, esta será inevitável dada a sua
expressividade ao longo dos corredores (nomeadamente no corredor A). Contudo, a maior parte destas
áreas são coincidentes com os espaços agrícolas identificados nas plantas de ordenamento dos
municípios, apresentando zonas cultivadas, zonas não cultivadas atualmente e outras com alguma
expressão florestal. O facto destas áreas se encontrarem não cultivadas faz com que o impacte seja
diminuído. Ainda assim, as ações da fase de construção pressupõem 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. Afigura-se
assim a necessidade de reduzir afetações e a obtenção de parecer favorável das entidades, que reduzirá
a classificação do impacte para pouco significativo, assim como a sua magnitude. Deverá também 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. Do mesmo modo, será
sempre recomendado que os apoios se coloquem tanto quanto possível, fora destas áreas.
O restauro do solo ao seu estado inicial efetuado no fim da fase de construção, ao contrário de todas as
outras ações desta fase, permite o retorno das áreas afetadas pela construção e montagem de
infraestruturas ao uso previsto das áreas de RAN.
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Quanto a sobreiros e a azinheiras conforme mencionado no capítulo respetivo, não foram identificadas
nos PDM dos concelhos abrangidos, porém, através de visita de campo é confirmado a sua presença.
Deverá ser realizado um levantamento de todas estas espécies a fim de evitar a sua afetação, tanto ao
nível de colocação de apoios como de abertura da faixa, pois o impacte classifica-se como negativo, direto,
certo, temporário, isolado, de baixa magnitude, parcialmente reversível, parcialmente mitigável e
significativo. Afigura-se assim a necessidade de reduzir afetações e a obtenção de parecer favorável, que
reduzirá a classificação do impacte para pouco significativo. Além do mais, ao nível das faixas de gestão
de combustíveis atendendo que a abertura da faixa de servidão da linha contribui para a gestão, e no caso
de ocorrem em áreas ocupadas por estas espécies, a entidade competente poderá autorizar o desbaste,
pelo que o impacte se assume pouco significativo após a obtenção do parecer favorável.

Para os povoamentos florestais percorridos por incêndios identificados 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.
Tal como referido na situação de referência, as proibições 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. Desta forma o nível de significância
do impacte é reduzido. 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.
Ao nível dos corredores da linha elétrica, 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.
Não obstante, 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.

Como analisado anteriormente na situação de referência a área em estudo interseta diferentes tipologias
de áreas de REN. No quadro que se segue é apresentado, para as diferentes tipologias, a sua afetação por
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parte das infraestruturas do Parque Eólico bem como a área ocupada por estas, à exceção da linha elétrica
aérea de média tensão pois não se encontra ainda projetado o seu traçado.

Quadro 6-26 - Afetação de áreas de REN, por tipologia, pelas diferentes infraestruturas do projeto.

Tipologias de REN

Aerogeradores
e plataformas
(ha)

Subestação
(ha)

Estaleiro
(ha)

Acessos e
Valas de
cabos (ha)

Área total
(ha)

Áreas de elevado risco de
erosão hídrica do solo

0,03
(ZA02)

-

-

1,82

1,85

-

0,74
(Acesso
norte)

0,74

Áreas estratégicas de infiltração
e de proteção e recarga de
aquíferos

-

-

Comparativamente ao analisado na situação de referência quanto à área de estudo do Parque Eólico, este
abrangia um total de 73,5 ha REN, sendo que 65,54 ha correspondiam a Áreas de elevado risco de erosão
hídrica do solo e 7,96 ha de Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos. Através
do quadro anterior constata-se que a afetação dos elementos do projeto é muito reduzida.
De salientar que em relação à tipologia Cursos de água e respetivos leitos e margens, a afetação por parte
da LMT, não foi contabilizada em termos de área, todavia, a sua análise é feita.

Quanto ao corredor da linha elétrica de alta tensão, além das tipologias identificadas na área do Parque,
esta abrange também Albufeiras que contribuam 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.
Tal como o que ocorre com as áreas de RAN, 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.
Em suma, verifica-se através do quadro anterior que as áreas mais afetadas correspondem às “Áreas de
elevado risco de erosão hídrica do solo”, seguidas das “Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e
recarga de aquíferos” e refere-se também a eventual interseção dos elementos de projeto com “Cursos
de água e respetivos leitos e margens”. Quanto ao corredor da linha elétrica, admite-se que a tipologia
que possa ser mais afetada seja as “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
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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 regulamento prevê como uso compatível (Anexo II do Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de
agosto), embora sujeitas a comunicação prévia, 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 regulamento prevê a
compatibilidade, embora sujeito a comunicação prévia para a tipologia Áreas de elevado risco de erosão
hídrica do solo. Pelo que as ações destinadas à implantação da rede subterrânea como as movimentações
de terra geram impactes negativos, diretos, 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 pode 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. Contudo, na área do Parque
Eólico, além da beneficiação e alargamento dos acessos existentes perspetiva-se a abertura de novos
acessos como é apresentado na figura seguinte.
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Figura 6-13 - Acesso norte ao Parque Eólico de Zapa e interseção das tipologias de REN pelos acessos.

O acesso à subestação, estaleiro, ZA05 e ZA06 é o único que intersecta na totalidade as Áreas estratégicas
de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos (total de 0,74 ha conforme é referido no

Quadro 6-26), sendo o acesso composto por acesso existente/beneficiar e por acesso novo, pelo que parte
da ocupação da área de REN já existe atualmente. Como é possível verificar, o acesso novo (a cor rosa na
figura) 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, de
28 de agosto, atendendo que a zona de implantação do parque é na sua totalidade pertencente ao setor
florestal (como analisado no Ordenamento), considerou-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.
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Da análise efetuada anteriormente e pela consulta feita à Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro,
quanto às condições e requisitos para a admissão dos usos e ações descritos, não existem requisitos
específicos, exceto para “Redes subterrâneas elétricas” onde a pretensão é “admitida se for garantida a
reposição das camadas de solo removidas e assegurado o adequado tratamento paisagístico” e para a
abertura de caminhos de apoio ao setor florestal.
Ainda que o projeto interfira de forma muito reduzida com áreas de REN, foram definidas medidas de
minimização com vista a garantir a manutenção das funções associadas às tipologias de REN intecetadas,
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.

Quanto aos bens imóveis classificados a análise dos impactes é feita no âmbito do descritor
correspondente – Património.

No que concerne as infraestruturas de abastecimento de água e drenagem de águas residuais foram
identificadas apenas na área de estudo do Parque Eólico. Ainda assim, tendo em conta que não foi possível
avaliar com rigor a localização destas infraestruturas face à localização do projeto, recomenda-se em fase
de projeto de execução o reforço do contacto estabelecido com as entidades responsáveis pela sua gestão
e as normas aplicáveis do regulamento de Baião.

Quanto à Rede Elétrica identificada na área de estudo, embora não se detenha ainda o traçado das linhas,
prevê-se o cumprimento de todas as distâncias recomendas no RSLEAT, pelo que não são suscetíveis
impactes, com especial enfoque para a zona de proteção que deverá ter de largura máxima 25 m para a
linha de evacuação de alta tensão e 15 m para a linha de média tensão do Parque Eólico. Além do mais,
das linhas identificadas na zona do Parque Eólico, na proximidade do estaleiro, a linha encontra-se a cerca
de 15 m pelo que não será suscetível impacte. Deverá também ser respeitado a faixa de servidão das
linhas elétricas identificadas de muito alta tensão, neste caso têm a largura máxima de 45 m. Deve
também respeitar o eventual cruzamento de linhas alta tensão com outras de alta e de baixa tensão,
devendo as de tensão mais elevada passar superiormente. O RSLEAT não define quanto às linhas de média
tensão.

Para as infraestruturas da Rede Rodoviária, embora não se disponha de traçado da linha elétrica de alta
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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:
•

IP: 50 m para cada lado do eixo da estrada ou dentro da zona de servidão de visibilidade e nunca a
menos de 20 m da zona da estrada;

•

IC: 35 m para cada lado do eixo da estrada ou dentro da zona de servidão de visibilidade e nunca a
menos de 15 m da zona da estrada;

•

EN e restantes estradas a que se aplica o presente Estatuto: 20 m para cada lado do eixo da estrada
ou dentro da zona de servidão de visibilidade e nunca a menos de 5 m da zona da estrada

•

Estradas ou Caminhos municipais: faixas limitadas de cada lado da via por uma linha que dista do seu
eixo 6 ou 4,5, respetivamente, que podem ser alargadas respetivamente até ao máximo de 8 e 6 m
para cada lado do eixo, na totalidade ou apenas nalguns troços de vias”.

Quanto à Rede Ferroviária identificada no corredor A, troço Ermesinde/Pocinho, o traçado da linha
elétrica de alta tensão, deverá respeitar a servidão delimitada a uma faixa de 10 m ou 10 m mais a altura
dos elementos a construir. Esta afetação, a acontecer, implica um impacte negativo, direto, certo,
permanente, isolado, irreversível, não mitigável, de baixa magnitude, assumindo-se como muito
significativo.

Por último, no caso do Vértice Geodésico identificado (Castelo 2) na proximidade de ZA01, foi contactada
a entidade responsável que remeteu parecer favorável a este respeito 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. Não é suscetível de ocorrerem impactes.

6.13.3. FASE DE EXPLORAÇÃO
Ordenamento
Na fase de exploração subsistirão os impactes permanentes já identificados na fase de construção. 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, salvo se os instrumentos de ordenamento
conseguirem, em tempo útil, contemplar as modificações no ordenamento do território resultantes do
projeto.
Consideram-se, assim, que os impactes previstos continuarão a ser negativos, de reduzida magnitude, de
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um modo geral pouco significativos, diretos, permanentes, certos, com influência local e irreversíveis,
caso sejam aplicadas as medidas de minimização preconizadas no estudo.
Não obstante, é na fase de exploração que 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, nomeadamente ao nível da produção de
energia renovável. Perante este facto, 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.
Destaca-se ainda a contribuição do projeto para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS),
nomeadamente o Objetivo 13, relativo à ação climática, o Plano Nacional Energia e Clima 2021-2030
(PNEC 2030) e o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC 2050) que visam a descarbonização da
economia e a transição energética como meio para a obtenção da neutralidade carbónica em 2050.
Na fase de exploração, a presença de caminhos de acesso e a presença das linhas elétricas e faixas de
servidão associadas levam à ocorrência de impactes sobre a gestão da floresta contra incêndios, tendo
em conta que beneficiam a gestão de combustíveis e o aumento da rede viária florestal para um mais
rápido acesso. O impacte classifica-se como positivo, direto, certo, permanente, isolado, de magnitude
média, assumindo-se como significativo.

Condicionantes: Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública
Como referido no ordenamento, 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.
Assim, as áreas ocupadas pelas infraestruturas em zonas classificadas como RAN traduzem-se num
impacte negativo, direto, certo, isolado, de baixa magnitude, parcialmente reversível e significativo. Uma
vez instruído e aceite o processo de ocupação de áreas de RAN pelas infraestruturas, considera-se que o
impacte deixa de existir.
O mesmo se aplica à ocupação de zonas classificadas como REN, impacte negativo, direto, permanente,
certo, isolado, de magnitude média, parcialmente reversível, parcialmente mitigável e significativo.
Relativamente à implantação da linha elétrica na tipologia de leitos e margens de cursos de água, o
impacte poderá ser muito significativo, no entanto, é expectável que o mesmo nem sequer exista, uma
vez que será evitada a colocação de apoios de linha elétrica nestas áreas. Uma vez instruído e aceite o
processo de utilização de áreas de REN pelas infraestruturas, considera-se que o impacte deixa de existir.
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6.13.4. FASE DE DESATIVAÇÃO
Ao nível do ordenamento, na fase de desativação não se antevê impactes acrescidos uma vez que não se
encontra previsto a afetação de áreas adicionais na execução desta fase. Prevê-se que após o tempo de
exploração do parque eólico que detém um horizonte de projeto de 25, que se proceda à recuperação
paisagística das áreas desativadas, proporcionando a regeneração das classes de espaço interligadas com
as áreas agrícolas e florestais.
Na fase de desativação os impactes previstos em termos de condicionantes estão alinhados com os
analisados na fase de construção, uma vez que provêm de ações semelhantes. O restauro paisagístico ao
estado anterior ao projeto vai permitir a reabilitação de áreas de RAN e de REN.
Como se pode verificar, teremos a regeneração das áreas afetadas, pelo que se pode considerar o impacte
como positivo, indireto, certo, permanente, restrito, de magnitude média, assumindo-se como
significativo.

6.13.5. IMPACTES CUMULATIVOS
Os impactes cumulativos incluem a existência de outros parques eólicos e linhas elétricas associadas,
sendo que para a sua avaliação foi considerado um raio de 10 km ao redor do Parque Eólico de Zapa, onde
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.

Ordenamento
A presença de outros parques eólicos na região, quer já existentes quer em fase de projeto, 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.
Por outro lado, considera-se também que 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

AM21012
Versão 01
nov-21
460

INFINITA ENERGIA – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.
Parque Eólico de Zapa
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Volume 1 – Relatório Síntese

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
Relativamente aos impactes cumulativos, é suscetível que os parques em questão intersetem áreas de
REN e que consoante a sua tipologia sejam causadores de diferentes níveis de significância. O mesmo
acontece com a RAN.

6.14. SOCIOECONOMIA
6.14.1. METODOLOGIA
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 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.
Para a análise de impactes neste descritor são selecionadas as ações suscetíveis de causar impactes sobre
a população e respetiva avaliação dos mesmos. No caso específico da linha elétrica de ligação a Carlinga
B, os impactes foram avaliados tendo em conta que se desconhece nesta fase o traçado da mesma,
existindo apenas corredores selecionados. No que diz respeito à socioeconomia, e tendo em conta a
metodologia geral definida, foi considerada a seguinte escala de significância e magnitude de impactes:
•

Pouco significativo – Quando não esteja em causa a afetação de imóveis ou bens materiais, nem
perda económica para o proprietário, mas apenas implicações pontuais nos acessos ou outras
pequenas alterações nas rotinas diárias suscetíveis de causar incómodo pontual; quando não se
verifique alterações nas condições de empregabilidade ou de dinamização da população.

•

Significativo – Quando se verifique uma grande proximidade a habitações, atividades económicas
ou equipamentos, suscetível de causar incómodo ou de diminuir o valor económico ou
sentimental; alterações nos percursos habituais ou alterações significativas nas rotinas diárias;
quando as alterações nas condições de empregabilidade ou de dinamização da população são
suscetíveis de existir.
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•

Muito Significativo – Quando esteja em causa a afetação direta de habitações, de atividades
económicas, pondo em causa a sua continuidade da forma como atualmente existem; quando se
verifique alterações nas condições de empregabilidade ou de dinamização da população.

•

Magnitude Reduzida – Quanto a quantidade de pessoas afetada é muito reduzida, como por
exemplo 1 família ou menos de 10 pessoas.

•

Magnitude Moderada - Quanto a quantidade de pessoas afetada é moderada, como por exemplo
mais de 1 família ou mais de 10 pessoas.

•

Magnitude Elevada - Quanto a quantidade de pessoas afetada é elevada, como por exemplo 1 ou
mais povoações.

6.14.2. FASE DE CONSTRUÇÃO
Todas as ações relacionadas com a fase de construção vão requerer a contratação de mão-de-obra para
o efeito. Segundo dados da Direção Geral da Energia e Geologia, a energia eólica é um recurso nacional,
fiável e que gera cinco vezes mais emprego por Euro investido do que as tecnologias associadas ao carvão
ou ao nuclear.
Assim, um dos impactes nesta fase poderá ser o aumento da procura a nível local, contribuindo para a
redução (temporária) do desemprego nos municípios abrangidos. Este impacte é classificado como
positivo, direto, provável (uma vez que o empreiteiro poderá ir buscar mão-de-obra onde lhe aprouver, e
não necessariamente às localidades na proximidade do projeto), temporário (com a duração da fase de
construção), reversível e local; este impacte é ainda de magnitude moderada, e, caso sejam aplicadas as
medidas de potenciação, significativo.
Durante a fase de construção poderá verificar-se um 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.
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.
A maior afluência de transportes de grandes dimensões ao local dará origem a um aumento de ruído e
partículas, o que será uma fonte de incómodo para a população local. Este impacte é considerado um
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impacte negativo, indireto, certo, temporário, local, reversível com o fim da fase de construção, de
magnitude moderada, não minimizável e pouco significativo.
Associado ainda à afluência de transportes de grandes dimensões e à circulação de maquinaria pesada
está ainda o possível congestionamento em vias rodoviárias de menor largura ou com uma curvatura
maior, 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.
A passagem destes veículos pode dar origem também à degradação das estradas e acessos utilizados, um
impacte negativo, indireto, provável, temporário, local e magnitude moderada; é ainda irreversível, mas
minimizável, e por isso pouco significativo.
Associado a estas ações da fase de construção está também a 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.
Relativamente aos trabalhos e infraestruturas previstos nesta fase para a instalação dos aerogeradores
ZA03 e ZA04, é de salientar, como referido na situação de referência, a utilização de um acesso que passa
em frente ao cemitério do Grilo, um local de silêncio onde os residentes vão prestar homenagem aos seus
familiares, e onde o incómodo provocado por todos estes trabalhos será mais sentido.
Pelos pontos acima descritos, 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. Como caracterizado anteriormente na 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
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corredor, as povoações de Searinhas, e Covas. Nesta zona também se encontram várias parcelas de vinhas
e a o trilho PR4 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 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 ser considerado negativo, indireto, certo,
temporário, local, reversível, minimizável, de magnitude elevada e significativo.
No que diz respeito aos dois corredores alternativos a avaliar nesta fase, e tendo em conta a análise do
parágrafo anterior, verifica-se que os impactes referidos nesta fase do projeto e que dizem respeito aos
trabalhos e infraestruturas das linhas elétricas terão uma magnitude inferior no corredor A2 do que no
corredor A1. Isto deve-se ao facto deste último atravessar um número muito superior de povoações e
habitações, bem como de áreas agrícolas. Assim, a população afetada será também superior, em
comparação com o corredor A2.

6.14.3. FASE DE EXPLORAÇÃO
Nesta fase é fundamental ter em consideração o contributo que o funcionamento de um
empreendimento com estas características terá para o desenvolvimento da região abrangida.
O contributo potencial do parque eólico nos concelhos abrangidos, está ligado às características do
projeto e da sua relação com as dinâmicas regionais de investimento.
Quanto à sua tipologia e relação com dinâmicas em curso no território, o projeto enquadra-se numa
política nacional de incremento de produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis, no âmbito
da qual o desenvolvimento da energia eólica é particularmente relevante. O desenvolvimento de um novo
projeto de parque eólico contribui, assim, para o alcance de objetivos nacionais, traduzindo-se num
retorno positivo em termos ambientais, económicos a médio prazo, de autonomia energética e de uma
imagem positiva em termos de consciencialização ambiental.
No âmbito dos efeitos do projeto na área de influência direta e envolvente próxima podem-se identificar
efeitos positivos e negativos.
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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 ventoEste é um impacte 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 (referidas anteriormente no ponto 6.14.2), este impacte
será negativo, indireto, certo, permanente, local, de magnitude elevada, reversível, não minimizável, e
pouco significativo.
A necessidade de estabelecimento de contrato com uma empresa de manutenção do parque constitui
impacte positivo, permanente durante a fase de exploração do projeto, direto, local, provável ainda que
de baixa magnitude (é desconhecido o número de trabalhadores que serão contratados, mas será
certamente um número reduzido), reversível 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.
O parque eólico poderá ter ainda um efeito positivo a nível pedagógico, uma vez que poderá vir a ser
visitado por estudantes através de visitas de estudo organizadas por escolas e universidades, com o
acompanhamento devido de alguém responsável pelo parque, e tal permitirá um retorno social do
projeto. Este impacte é positivo, indireto, incerto, local, permanente no horizonte do projeto, reversível,
de magnitude baixa e pouco significativo.
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Por fim, 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,
portanto, um impacte positivo, direto, certo, permanente, local, magnitude moderada, e pouco
significativo.
Como para a fase anterior, e tal como analisado neste capítulo, os impactes relativos ao funcionamento
das linhas elétricas serão mais sentidos caso o corredor escolhido seja o corredor A1, uma vez que a área
de estudo intersecta mais território edificado em comparação com o corredor A2.

6.14.4. FASE DE DESATIVAÇÃO
Na fase de desativação, caso não se construa um novo parque eólico ou outra forma de produção
sustentável de energia, os impactes positivos específicos gerados durante a sua exploração irão cessar.
O efeito de aumento de emprego e de alguma atividade económica direta ou indiretamente relacionada
com a atividade de exploração do parque eólico irá também cessar, resultando num impacte negativo,
ainda que pouco significativo.
As atividades inerentes à desativação do projeto, consistirão em atividades idênticas às da fase de
construção, assumindo-se os mesmos impactes dessa fase.
6.14.5. IMPACTES CUMULATIVOS
Desconhece-se a existência de outros projetos que possam originar impactes cumulativos em conjunto
com os verificados com a implementação do Parque Eólico de Zapa. Em específico, e tal como referido
nos descritores Ordenamento e Paisagem existem outros Parques Eólicos em funcionamento na região,
pelo que os impactes referentes à fase de exploração analisados no ponto anterior serão cumulativos com
os impactes semelhantes existentes nos outros parques, não deixando, no entanto, de ser de reduzida
significância. O mesmo acontece com a linha elétrica e outras linhas já existentes na área.

6.15. SAÚDE HUMANA
Os impactes na saúde humana estão intimamente ligados a outros descritores já analisados, como o ruído,
a qualidade do ar e a socioeconomia, uma vez que têm como objeto de análise (direta ou indiretamente),
a população humana. Os efeitos sobre a saúde foram avaliados ao nível da população, através da
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consideração da exposição aos impactos ambientais e socioeconómicos do projeto e da avaliação do
potencial para que esses impactes afetem a saúde.
Assim, a identificação dos impactes foi efetuada com base numa análise dos elementos do projeto e das
ações ou atividades relacionadas suscetíveis de influenciar determinantes da saúde. Isto passa pela
identificação de impactes, em outros descritores que são também determinantes da saúde.

6.15.1. FASE DE CONSTRUÇÃO
Os impactes na saúde humana na fase de construção estão relacionados com a construção das várias
infraestruturas associadas à obra, das fundações, montagem de aerogeradores, criação e beneficiação
dos acessos existentes, desarborização, desmatação e decapagem dos solos, e transporte de matériasprimas. Como analisado anteriormente no descritor Socioeconomia, estas ações provocam a emissão de
poeiras, que podem afetar a qualidade do ar, e a produção de ruído, passível de provocar incómodo e, se
for prolongado e de frequência elevada, pode provocar danos na saúde.
No entanto, no que diz respeito à saúde humana, tendo em conta o carácter temporário das ações e o
facto da maioria das ações potenciadoras de impacte se realizarem longe de recetores sensíveis e
aglomerados populacionais, é considerado um impacte negativo, indireto, improvável, temporário, local,
reversível, não minimizável, de magnitude reduzida e pouco significativo. Este impacte será mais
significativo no corredor A1 do que no corredor A2, devido à maior densidade de povoações e áreas
urbanizadas presentes na área, como observado na situação de referência.

6.15.2. FASE DE EXPLORAÇÃO
No que diz respeito à fase de exploração, os impactes estão relacionados com o funcionamento dos
aerogeradores e linha elétrica, e traduzem-se no ruído provocado pelos mesmos e o possível efeito dos
campos eletromagnéticos. Em termos de ruído, o impacte é avaliado no descritor respetivo e para o
parque eólico foi considerado como pouco significativo, uma vez que o mesmo não é suscetível de causar
incómodo nos recetores.
Relativamente à linha elétrica e aos campos eletromagnéticos, embora não haja ainda consenso sobre os
impactes na saúde humana, aplica-se o princípio da precaução.
A Portaria nº 1421/2004, de 23 de Novembro, define as restrições básicas e fixa os níveis de referência
relativos à exposição da população a campos electromagnéticos (0 a 300GHz). Esta Portaria adota a
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recomendação do Conselho da União Europeia, sobre os limites de exposição do público em geral aos
campos electromagnéticos.
A Lei n.º 64/2017 de 7 de agosto, estabelece as prescrições mínimas em matéria de proteção dos
trabalhadores contra os riscos para a segurança e a saúde a que estão ou possam vir a estar sujeitos
devido à exposição a campos electromagnéticos durante o trabalho e transpõe para a ordem jurídica
interna a Diretiva 2013/35/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativa às
prescrições mínimas de segurança e saúde em matéria de exposição dos trabalhadores aos riscos devidos
aos agentes físicos (campos eletromagnéticos).
Apresentam-se no quadro seguinte os valores limites de exposição do público, para os campos eléctrico
e magnético à frequência de 50Hz.

Quadro 6-27- Limites de Exposição a Campos Elétricos e Magnéticos a 50 Hz

Limites de Exposição a Campos Elétricos e Magnéticos a 50 Hz
Características da Exposição

Campo Elétrico [kV/m] (RMS)

Densidade de Fluxo Magnético
[µT] (RMS)

Público permanente

5

100

De acordo com o quadro apresentado acima, nas linhas de 60 kV não ocorrem valores superiores aos
valores referidos anteriormente. Assim, não se preveem impactes diretos na saúde humana pela
exposição a estas linhas.
No entanto, é razoável considerar que a noção de exposição a radiações eletromagnéticas possa provocar
o aumento de stress ou ansiedade. Este será um impacte negativo, indireto, local, incerto, permanente,
parcialmente reversível, de magnitude baixa e pouco significativo.
Existe, tal como para a fase de construção, uma diferença entre a alternativa A1 e a alternativa A2. Ainda
que os impactes tenham baixa magnitude e sejam pouco significativos, os mesmos serão sempre mais
sentidos na alternativa A

1, que concentra uma maior densidade de população.

6.15.3. FASE DE DESATIVAÇÃO
As ações da fase de desativação são da mesma natureza das ações da fase de construção; deste modo,
prevêem-se na saúde humana impactes semelhantes aos mencionados no ponto 7.15.1.

AM21012
Versão 01
nov-21
468

INFINITA ENERGIA – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.
Parque Eólico de Zapa
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Volume 1 – Relatório Síntese

Após a cessação de exploração do Parque Eólico, deixará de existir o ruído associado ao funcionamento
dos aerogeradores e à linha elétrica. Assim sendo, este afigura-se um impacte positivo, indireto, provável,
permanente, local, reversível de magnitude baixa, e pouco significativo.

6.15.4. IMPACTES CUMULATIVOS
Os projetos capazes de causar impactes cumulativos neste caso são os parques eólicos que se encontram
nas proximidades de Zapa. O impacte proveniente seria relacionado com o ruído de funcionamento dos
aerogeradores e o incómodo causado à população, mas como já concluído anteriormente no descritor
ruido, este impacte é muito pouco significativo, uma vez que os outros parques se encontram fora da área
de influência acústica do Parque Eólico de Zapa.

6.16. 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
desconhecidos. Esta tipologia de projeto é também reconhecida pelas reduzidas emissões para o
ambiente, não se prevendo emissão ou utilização de substâncias particularmente perigosas para o ser
humano e para o ambiente, em quantidades relevantes (excetuando a natural utilização de combustíveis
para veículos e maquinaria).
Os principais riscos de acidente inerentes à presente tipologia de projeto decorrem das diferentes
tarefas/operações dominantes em cada uma das diferentes fases do projeto. Focando-se nas fases de
construção e exploração. No quadro seguinte sintetizam-se os principais riscos de acidentes expectáveis
durante a fase de construção e exploração.
Quadro 6-28 – Principais acidentes expectáveis no âmbito da implementação do Projeto

Fase

Actividade ou Tarefa
Fundação/ Escavação

Construção
Montagem dos
aerogeradores
Exploração

Reparação/ Substituição de
peças

Tipo de Acidente
Esmagamento
Soterramento
Quedas em altura
Cortes
Quedas em altura
Projeção/ queda de objetos
Entalamento
Cortes

AM21012
Versão 01
nov-21
469

INFINITA ENERGIA – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.
Parque Eólico de Zapa
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Volume 1 – Relatório Síntese

Fase

Actividade ou Tarefa
Limpeza e lubrificação

Presença e funcionamento
da Linha elétrica

Tipo de Acidente
Quedas em altura
Projeção/ queda de objetos
Incêndios
Queda dos apoios ou dos cabos condutores ou de guarda
Contatos acidentais com elementos em tensão
Tensões induzidas
Obstáculos a ligarem à terra e dimensionamento do circuito
terra associado
Efeito dos campos eletromagnéticos

Importa referir que a maioria dos acidentes identificados anteriormente são minimizáveis, quer em
quantidade, quer em gravidade, desde que sejam aplicadas as normas legais de Higiene e Segurança no
Trabalho, que não faz parte do presente estudo, no entanto é obrigatório a elaboração de um Plano de
Segurança e Saúde (PSS) para a fase de construção e exploração do projeto.
Salienta-se ainda que a presença e funcionamento dos aerogeradores não acarreta riscos de acidente
expectáveis ao longo da Fase de Exploração do Projeto.
Além dos riscos associados a acidentes procedeu-se a uma avaliação dos riscos ambientais de e para o
projeto do Parque Eólico de Zapa e respetiva linha elétrica que fará a ligação entre o Parque e a futura
Subestação de Carlinga B. De ressalvar que, conforme mencionado anteriormente, o presente projeto
assenta em tecnologias pouco suscetíveis de produzir efeitos muito graves em caso de acidente, sendo
que se encontram em constante processo evolutivo de aperfeiçoamento, garantindo assim, segurança
nas fases de construção e exploração, além de contribuir para o efeito as diversas normas setoriais de
segurança.

6.16.1. RISCO CLIMÁTICO
No que diz respeito ao risco climático, a região onde o Parque se insere não tem diferenças consideráveis
comparativamente ao resto das regiões do País. Ainda assim, a possível intensificação de eventos
extremos, designadamente secas, incêndios rurais, cheias, deslizamentos de terra, episódios de ventos
extremos, entre outros, reveste-se de especial importância, atendendo aos seus impactos severos nos
diversos setores de atividade, nas infraestruturas e no ambiente em geral.
A constituição do Parque, nomeadamente ao nível dos aerogeradores apresenta características capazes
de resistir a tempestades, porém poderá existir a eventual afetação em caso de serem atingidos por
relâmpagos. As situações apontadas ao nível do risco correspondem à eventual ocorrência de ventos
fortes que provocam o bloqueio das pás de forma preventiva.
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Quanto à linha elétrica, poderá existir maior suscetibilidade de afetação por parte de fortes tempestades,
levando à possibilidade de os apoios e a linha serem derrubados, interrompendo o normal processo de
evacuação de energia até ao regresso do seu normal funcionamento.
Dos restantes parâmetros meteorológicos não é suscetível a afetação do Parque nem da Linha Elétrica.
Quanto ao risco do projeto para o meio ambiente, não se perspetiva consequências a este nível, exceto
da presença de para-raios nas torres que contribui positivamente na proteção do território na envolvência
dos aerogeradores.

6.16.2. 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 implementação e funcionamento também não se prevê que sejam
comprometidas pela forma como são construídas.
Em sentido inverso, também não é suscetível do projeto provocar ou aumentar o risco sísmico na região.

6.16.3. RISCO DE EROSÃO E DE INSTABILIDADE GEOMORFOLÓGICA
Estes tipos 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
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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.

6.16.4. RISCO DE INUNDAÇÃO
Tal como os riscos anteriores, também o risco de inundação está em parte associado a tipologias de REN,
nomeadamente a tipologia “Zonas ameaçadas pelas cheias” por serem “áreas suscetíveis de inundação
por transbordo de água do leito dos cursos de água e leito dos estuários devido à ocorrência de caudais
elevados e à ação combinada de vários fenómenos hidrodinâmicos característicos destes sistemas”.
Apesar de não se ter verificado a ocorrência deste tipo de tipologias de REN, verificou-se a existência de
zonas inundáveis tanto na Carta de Ordenamento do concelho de Marco de Canaveses (no corredor A, A1
e A2) como no 2º ciclo de planeamento dos PGRI (2022-2027) designada por ARPSI Amarante (corredor
A1 e A2), em parte coincidente com a identificada no município de Marco de Canaveses. Esta última está
associada também ao POAAP do Torrão que inclui o Rio Tâmega.
Perspetiva-se que através das medidas de minimização propostas em sede de ordenamento do território,
servidões administrativas e recursos hídricos, a implantação de apoios seja evitada nesta área, pelo que
não se prevê impactes sobre estas áreas quanto à colocação de apoios.
As infraestruturas a implementar não são obstáculo ao escoamento em caso de ocorrência de inundação.

6.16.5. RISCO DE INCÊNDIO
Ao nível do Ordenamento pode verificar-se que o projeto se desenvolve em meio rural, dominantemente
associado à classe de espaço florestal, sendo que todas as infraestruturas do Parque Eólico abrangem esta
classe e a linha elétrica associada será projetada em fase posterior também em espaços florestais já que
é uma das categorias predominantes. Pela análise ao nível do Uso do Solo verifica-se que a área de estudo
do parque eólico é dominada por matos que ocupam cerca de 65% da área; no corredor da linha elétrica
A existe uma dominância das florestas de eucalipto, que ocupam cerca de 36%; quanto às alternativas A1
e A2, a dominância é das florestas de eucalipto, que ocupam, respetivamente, cerca de 34% e 78% da
área. Neste contexto, o risco de incêndio assume-se como elevado a muito elevado, pelo que deve ser
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tido especial atenção.
Através também da análise dos PMDFCI dos concelhos envolvidos, foram enquadrados os elementos do
projeto nas cartas de perigosidade e risco de incêndios:
•

Quanto à perigosidade de incêndio: na área do Parque Eólico em Baião, a localização dos
aerogeradores, subestação, estaleiro e acessos, predomina a classe de perigosidade muito alta,
já no corredor de estudo da LMT de 30 kV que estabelece a ligação entre os aerogeradores do
Parque a classe de perigosidade é variável, oscilando entre baixa, média e alta; no corredor A
(maioritariamente no concelho de Marco de Canaveses) apresenta maior variabilidade de classes
de perigosidade predominando a classe média e a muito alta e as classes mais baixas são em parte
coincidentes com os perímetros urbanos; no corredor A1 verifica-se a predominância das classes
de perigosidade baixa, média e alta e com situações pontuais tanto de classe muito alta como de
classe muito baixa; no corredor A2 ocorre maioritariamente classe muito alta, exceto nas margens
da Albufeira do Torrão onde predomina a classe alta e média; quanto à subestação à qual a linha
aérea de 60 kV fará ligação (futura subestação de Carlinga B) também se localiza em classe de
perigosidade muito alta, localizada no concelho de Penafiel.

•

Quanto ao risco de incêndio: 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; no corredor que estabelece a ligação
entre os aerogeradores futura linha elétrica de média tensão, é possível observar uma oscilação
entre as várias classes de risco; no corredor A ocorre grande variabilidade entre as classes de risco
no primeiro terço do corredor e nos restantes dois terços predomina a classe de risco baixa com
situações pontuais de risco média, alta e muito alta; no corredor A1 identificam-se 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.

O enquadramento dos elementos do Parque nestes mapas deve ser tido em conta na construção,
elaboração e exploração do projeto, a fim de cumprir com as regras de segurança aplicáveis. Deve ser tido
em conta nas ações de desmatação e desflorestação de árvores na constituição da faixa de proteção da
linha, pois os resíduos destas ações podem ser potenciais combustíveis para a ocorrência de incêndios
florestais, embora sejam praticadas medidas para reduzir e evitar estas situações e o EIA contemplar
algumas medidas de minimização de forma a diminuir o risco deste. As primeiras devem em fase de
Projeto de Execução, vir a ser integradas no Plano de Recuperação de Áreas Intervencionadas (PRAI) e no
Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO).
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A situação inversa, revela impacte positivo na medida em que a constituição destas faixas permite a
melhor gestão de faixas de combustível privilegiando o combate aos incêndios. Também a estrutura dos
aerogeradores contém para-raios para proteção das infraestruturas, servindo também de proteção às
árvores ao redor.

7.

SÍNTESE DA COMPARAÇÃO DE ALTERNATIVAS

De seguida apresenta-se uma síntese da comparação de alternativas que teve em conta apenas os
descritores diferenciadores, nomeadamente:

Geologia e Geomorfologia
A nível deste descritor 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.

Solos e Uso dos Solos
No que respeita aos corredores alternativos, considera-se que o corredor A2 (norte) é preferencial face
ao corredor A1 (sul), uma vez que o corredor A2 (norte) interceta solos com capacidade de uso
maioritariamente não agrícola (Florestal), enquanto que o corredor A1 (sul) intercepta uma área (apesar
de reduzida dimensão) de solos com capacidade de uso agrícola.

Recursos Hídricos
Para o projecto do Parque Eólico de Zapa realizou-se a análise de duas alternativas de traçado das linhas
elétricas, denominadas alternativa 1 (A.1) e alternartiva 2 (A.2) conforme apresentado na Figura seguinte
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Figura 7-1 – Alternativas da área de estudo

Após a análise da situação de referência e dos impactes gerados sob o descritor recursos hídricos, observase 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 altenartiva A.1 interseta uma quantidade
maior de linhas de água quando comparada à A.2, nomeadamente as linhas de água da Ribeira do Sardoal
e do Ribeiro dos Pedreiros. Além disso, foram identificados um maior número de captações subterrâneas
na alternativa A.1.
A alternativa A.1 interseta seis cursos de água, enquanto a A.2 interseta quatro conforme apresentado no
Quadro seguinte.
Quadro 7-1 – Curso de água intersetados por cada alternativa de área de estudo.
Alternativas

Nome do curso de água

Área de estudo

A.1 e A.2

Rio Ovil

Vala de Cabos (áerea)

A.1 e A.2

Rio Galinhas

Corredor Linha Elétrica

A.1 e A.2

Ribeira Manhucelas

Corredor Linha Elétrica

A.1 e A.2

Linha de água sem identificação na carta militar

Corredo Linha elétrica

A.1

Ribeira do Sardoal

Corredor Linha Elétrica

A.1

Ribeiro dos Pedreiros

Corredor Linha Elétrica
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Em relação às captações subterrâneas a A.1 interseta 56 enquanto a A.2 interseta 33 e em relação às
captações superficiais ambas intersetam uma captação.
Sendo assim, a A.2 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 execução e desativação, 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 A.1, 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.

Ecologia
Comparando as duas alternativas em estudo para o corredor da linha elétrica verifica-se que nenhuma
das duas implica a afetação de habitats de interesse comunitário. Destacando-se, contudo, que no caso
da alternativa A2 existe atravessamento de uma maior área de eucaliptal e como tal prevê-se um maior
impacte resultante do estabelecimento da faixa de proteção ao longo da linha elétrica. Comparando a
extensão das duas alternativas verifica-se que a alternativa A2 é mais extensa em cerca de 2km que a
alternativa A1, fator que contribui para prever que o impacte de mortalidade de avifauna poderá ser
maior na alternativa A2 que na alternativa A1.
Em suma, verifica-se que a alternativa A1 é mais favorável no que à ecologia diz respeito.

Património Cultural
Com base na pesquisa documental e posterior trabalho de campo, a informação disponível acerca das
condicionantes culturais indica a existência de ocorrências nos dois corredores alternativos.
No caso do corredor A+A1 estão identificadas 16 ocorrências; no corredor A+A2 17 ocorrências. Em ambos
os caso não ocorrem ocorrências com proteção legal que lhes confira um grau de condicionante elevado,
no entanto 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
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Igreja Paroquial de Abragão, a sul do corredor A2.
A análise da planta de condicionantes do Fator Património Cultural (Volume 2, Anexo 4.5) permite
constatar que o numero de ocorrências localizadas na ZE é bastante inferior no corredor A1 em relação
ao A2, uma vez que este último se aproxima dos aglomerado populacionais onde, naturalmente, ocorrem
mais manifestações de interesse cultural.
Assim sendo, emboras se considere que não haja um contraste efetivo entre os corredores alternativos
A1 e A2, face aos dados disponíveis, afigura-se 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. De qualquer modo considera-se que fator património cultural não tem um papel
muito significativo na escolha alternativa entre corredores.

Paisagem
Com base na caracterização da paisagem e na análise de impactes é possível comparar as diferentes
alternativas para a Linha Elétrica, de modo a selecionar a solução que implica uma menor magnitude e
significância dos impactes visuais e estruturais na paisagem induzidos pela futura infraestrutura.
Conforme descrito, a Alternativa A1 desenvolve-se a sul, apresentando uma extensão ligeiramente
inferior, apresentando, na continuidade do Corredor Comum, um traçado paralelo a um feixe de linhas
elétricas de alta tensão, situação que à partida evidencia esta alternativa como a mais favorável, uma vez
que do ponto de vista da paisagem a solução mais favorável passa sempre por concentrar os necessários
elementos exógenos no território e na proximidade de estruturas semelhantes/intrusões visuais negativas
existentes.
Porém, considera-se importante sintetizar a informação obtida ao longo da análise da paisagem, de modo
a confirmar que efetivamente este corredor não se afigura, por outra razão, desfavorável relativamente
à Alternativa A2, com desenvolvimento a norte. Avaliando os possíveis impactes visuais e estruturais à luz
da comparação de alternativas, verificou-se que:
•

No que se refere à ocupação do solo, verifica-se que a Alternativa A2 integra uma maior área de
florestas de produção, implicando uma faixa desflorestada mais expressiva, o que a designa neste
parâmetro como a solução mais desfavorável;

•

Relativamente às áreas de elevada qualidade visual afetadas diretamente pelas duas soluções,
verifica-se que a Alternativa A2 interfere de forma menos relevante com áreas integradas nas
classes elevada e muito elevada, assumindo-se assim como a solução mais favorável, no que se
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refere a este parâmetro de análise. Contudo, é importante referir que as áreas destas classes
afetadas pela Alternativa A1 já se encontram degradadas visualmente pelo feixe de Linhas
Elétricas existente, de maior dimensão que a proposta;
•

No que diz respeito à visibilidade e intrusão visual, verifica-se que a Alternativa A2 se manifesta
mais visível, devido à sua localização numa zona mais elevada e, consequentemente, mais exposta
aos observadores, embora a Alternativa A1 se assuma como uma intrusão visual negativa elevada
para um maior número de observadores, ainda que supere a outra solução em apenas 4 focos de
observadores e estes já se encontrem sujeitos à intrusão visual promovida pela Linha existente.

Tendo em conta o exposto, embora existam parâmetros que elegem a Alternativa A2 como mais
favorável, considera-se que, no que se refere à paisagem, prevalece a solução que minimiza e circunscreve
os elementos e áreas de caráter dissonante e artificial na paisagem, ou seja, a Alternativa A1.

Ruido
A Linha de ligação à Rede Elétrica Nacional será efetuada através de uma Linha a 60 kV, de acordo com o
Guia Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental de Infra-Estruturas da Rede Nacional de
Transporte de Electricidade – Linhas Aéreas, elaborado pela REN e pela Agência Portuguesa do Ambiente
(APA), prevê-se que o ruído particular derivado do efeito coroa, das Linhas Elétricas de Ligação a 60 kV
seja desprezável, deverá cumprir os limites legais estabelecidos no RGR. Pelo que este descritor não é
diferenciador.

Uso do Solo
Comparando as duas alternativas em estudo para o corredor da linha elétrica verifica-se que a alternativa
A2 é mais extensa em cerca de 2km que a alternativa A1. Esta diferença resulta na necessidade de
afetação de maior área de florestas de eucalipto e pinheiro bravo para o estabelecimento da faixa de
proteção da linha elétrica. Acresce ainda o facto de no caso da alternativa A2 ser atravessada por uma
maior área de floresta de eucalipto e como tal prevê-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.

Ordenamento do Território e Condicionantes: Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade
Pública
Relativamente às soluções apresentadas, A + A1 e A + A2, para a constituição do traçado da linha elétrica
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de evacuação de 60 kV da Subestação de Zapa à Subestação de Carlinga B ainda a construir, a sua análise
foi realizada ao longo dos capítulos anteriores (Situação de Referência e Impactes). Não obstante,
apresenta-se de seguida os fatores diferenciadores em termos de ordenamento e condicionantes.

Ordenamento do território
Através da análise dos dois capítulos anteriores, constata-se que existem muitas semelhanças entre as
duas soluções, pois ambas as alternativas acabam por intersectar os mesmos planos, ainda que a extensão
seja variável. Ainda assim, o plano diretor municipal é 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 intersectadas
em Penafiel:
- Corredor A1: o corredor em questão apresenta 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 se considerou que o impacte seria de baixa magnitude
e pouco significativo. Também intersecta áreas referentes à Estrutura Ecológica Urbana que segundo o
regulamento do PDM prevê a admissão de obras 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 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. Assim afigura-se a necessidade de evitar 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.
- Corredor A2: apesar de também intersectar áreas pertencentes à classe de solo urbano, não é tao
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expressivo como no corredor A1, intersectando apenas “Áreas predominantemente habitacionais”. O
corredor em causa intersecta maioritariamente a categoria de espaços florestais de proteção e de
produção, que para ambas o regulamento não prevê incompatibilidade direta com o projeto, pelo que o
impacte sobre estas assume-se pouco significativo, ainda que em termos de magnitude seja considerado
baixa/média. Além dos espaços florestais, ocorre também “espaços agrícolas protegidas”, 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 é a A + A2.

Condicionantes
Através do quadro apresentado na situação de referência, é possível verificar que ambas as soluções
intersectam as mesmas condicionantes, à exceção dos bens imóveis classificados que ocorre apenas no
corredor A1 como referido no ordenamento.
Não obstante, 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 em causa intersectam áreas de RAN num total de 147,79 ha e 133,24 ha,
respetivamente, pelo que ocorre maior afetação nos corredores A+A1 do que A+A2. Ao nível dos impactes
considerou-se que a ação decorrente da implantação de apoios nestas áreas gera impacte negativo, de
baixa magnitude e significativo. Afigura-se assim a necessidade de reduzir afetações e a obtenção de
parecer favorável das entidades, que reduzirá a classificação do impacte para pouco significativo, assim
como a sua magnitude. Deverá também ser considerada a localização de apoios junto a acessos
preexistentes (respeitando a sua servidão) de forma a diminuir o impacte. Todavia, em termos de afetação
a alternativa mais viável é a solução A + A2.

Quanto à REN apresenta-se no quadro abaixo as tipologias intersectadas para as duas soluções propostas
bem como a área afetada.

Quadro 7-2 - Tipologias de REN intersectadas e respetivas áreas (ha) pelas duas alternativas consideradas.

AM21012
Versão 01
nov-21
480

INFINITA ENERGIA – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.
Parque Eólico de Zapa
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Volume 1 – Relatório Síntese

Alternativas propostas

Tipologias de REN

A + A1

A + A2

Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo

171,25

354,73

Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e
recarga de aquíferos

14,52

98,87

Albufeiras e Faixa de Proteção

15,06

11,94

Total intersectado

200,83

465,54

Além das tipologias mencionadas, ocorre também a tipologia designada como “Cursos de Água e
respetivos leitos e margens” com maior expressividade no corredor A1.
Através do quadro é possível verificar que a solução A + A2 afeta praticamente o dobro de áreas REN do
que a outra solução proposta, contudo, o corredor A2 é maior do que A1.
Ainda assim, para as duas tipologias mais afetadas, o regulamento prevê como uso compatível, embora
sujeito a comunicação prévia, redes elétricas de alta e média tensão, pelo que o impacte sobre estas áreas
afigurou-se significativo, mas diferente magnitude consoante a alternativa escolhida.
Quanto às áreas de Albufeiras e Cursos de água e respetivos leitos e margens, 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, assumindose 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.
Neste caso, relativamente à REN, apesar da solução A + A2 intersectar mais áreas, os impactes podem ser
reduzidos atendendo às medidas de mitigação.

Socioeconomia
No que diz respeito à Socioeconomia, 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 afectem um maior número de pessoas caso seja escolhida a alternativa A1.
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Saúde Humana
À semelhança do descritor Socioeconomia, a alternativa preferencial para o descritor Saúde Humana será
a que terá o potencial de afetar o menor número de residentes na área de estudo. Assim, e tendo em
conta a menor presença de áreas urbanizadas na alternativa A2, esta é a alternativa preferencial.

Assim, de acordo com o referido anteriormente apresenta-se no quadro seguinte a síntese da comparação
de alternativas.
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Quadro 7-3 – Sintese Comparação de Alternativas.
Fator Ambiental
Corredor

Alternativa A1
Alternativa A2

Geologia
e
Geomorf.

Solos e
Uso dos
Solos

Recursos
Hídricos

X

Ecologia

Património
Paisagem
Cultural

Ruido

Uso do
Solo

-

X

X
X

X

X

X

-

OT

RAN

REN

Socio
economia

Saúde
Humana

X

X

X
X

X

- não aplicável

De acordo com a análise do quadro anterior, na maior parte dos fatores ambientais a Alternativa A2 é mais favorável, relativamente à alternativa
A1, apesar a alternativa A1 ser menos extensa que a alternativa A2
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8.

SÍNTESE DE IMPACTES AMBIENTAIS

De seguida apresenta-se o quadro relativo à síntese de impactes dos vários descritores ambientais em
cada fase de projeto, de acordo com os critérios de classificação de impactes referidos no capítulo
anterior.
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Quadro 8-1 – Quadro Síntese de Impactes.

Impactes – Fase de Construção
Ação Geradora de Impacte
Qualidade Ar

Geologia

Recursos Hidricos

Movimentações
de terra elevadas
Impacte: N. S,
MM

Potenciar o risco
de erosão,
aumento do
transporte de
sedimentos nas
linhas de água e
modificação das
condições
naturais de
infiltração.
Impacte: N, PS,
MB

Preparação/limpeza dos
terrenos
Movimentação de terras, área
de empréstimo e depósito de
materiais

Desmatação

Emissão de gases
como o monóxido
de carbono,
dióxido de
carbono, óxidos
de azoto, óxidos
Circulação de maquinaria
de enxofre e
pesada e de grandes dimensões
partículas sólidas,
bem como
aumento de
poeiras ou
partículas em
suspensão.
Impacte: N, PS,
MB
Escavações para abertura de
fundações e valas de cabos

Construção da subestação

Derrames
acidentais de
óleos,
combustíveis ou
outras
substâncias
poluentes que
podem originar
contaminação
pontual dos
recursos hídricos
Impacte: N, PS,
MB
Modificações na
topografia do
terreno;
Afetação do
substrato
geológico
Impacte: N. PS,
MB

Solos e
Capacidade de
Uso
Afetação
maioritariamente
de áreas não
agrícolas
(florestais), áreas
agrícolas
condicionadas.
Impacte: N, PS,
MB

Património
Cultural

Ecologia

Impacte direto
sobre as
seguintes
ocorrências:
- Oc. 71 (via?).
Impacte: N, PS,
MM
- Oc. 30, 32, 33
(mamoas).
Prevê-se um
Impacte: N, SE,
excesso de terras
MM
Destruição da
de cerca de
Impacte
indirecto
vegetação e
45.665m3.
sobre
as
espécimenes de
Impacte: N, PS,
seguintes
flora, degradação
MM
ocorrências:
da vegetação e
Oc.
70 (abrigo).
favorecimento de
Impacte:
N, PS,
espécies
MB
invasoras.
- Oc. 74 (rocha
Impacte: N, PS,
Compactação dos
com
entalhes).
MB
solos e
Impacte:
N, PS,
contaminações
MB
Perda de habitat,
pontuais.
- Oc. 31 (mamoa).
aumento da
Impacte: N, PS,
Impacte: N, SE,
perturbação e
MB
MB
risco de
Oc.
29
(mamoa).
atropelamento.
Impacte: N, SE,
Impacte: N, PS,
MB
MB
- OC. 1
(indeterminado)
Impacte: N, S e M
ideterminado
- Oc. 73
(cruzeiro).
Impacte: N, S, MB

Paisagem

Ruido

Uso do Solo

Afetação/Ocupaç
ão de diferentes
categorias de
espaço.
Impacte: N, PS a
S, MB a MM

Perturbações no
ambiente visual
Impacte: N, PS e
MB

Destruição de
diversos usos,
nomeadamente
áreas de matos e
floresta.
Impacte: N, PS,
MB

Emissão de ruido.
Impacte: N, PS,
MB

Montagem da linha elétrica

Afetação de
terrenos com
aptidão florestal e
agrícola
condicionada e
agrícola,

Afetação da
ocupação do solo.
Impacte: N, PS,
MB
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Afetação de áreas
RAN
Impacte: N, S, MB

Afetação das
áreas de floresta
de produção no
estabelecimento
da faixa de
proteção da linha

Socio economia

Saúde Humana

Estimulação da
economia local e
contratação de
mão-de-obra.
Impactes: P, PS a
S, MM

Afetação de Áreas Aumento de ruído
de elevado risco
e partículas.
de erosão hídrica
Impacte: N, PS,
do solo e Áreas
MB
estratégicas de
infiltração e de
Congestionament
proteção e
o de trânsito e
recarga de
degradação das
aquíferos
estradas.
Impacte: N, S, MB Impactes: N, PS,
MM
Afetação/Ocupaç
ão das classes de Incómodo visual
espaço: Espaços
da alteração da
Florestais de
paisagem.
Produção.
Impacte: N, PS,
Impacte: N, S, ME
MB
Afetação de áreas
RAN pelo ZA03.
Impacte: N, S, MB

Montagem, funcionamento e
desmontagem do estaleiro
Afetação da Área
potencial de
granitos de
Alpendorada
Impacte: N. PS,
MB

OT e
Condicionantes

Perturbação das
atividades diárias
da população.
Impacte: N, PS,
Afetação de Áreas
MM
de elevado risco
de erosão hídrica
do solo
Impacte: N, S, MB

Afetação da
saúde da
população por
aumento de
poeiras e níveis
de ruído.
Impacte: N, PS,
MB
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Impactes – Fase de Construção
Ação Geradora de Impacte
Qualidade Ar

Geologia

Recursos Hidricos

Solos e
Capacidade de
Uso
coincidente com
áreas RAN
Impacte: N, PS - S,
MB

Património
Cultural

Ecologia

Paisagem

Ruido

Uso do Solo

OT e
Condicionantes

Socio economia

Saúde Humana

elétrica
Impacte: N, S, MB

Montagem dos aerogeradores

Impactes – Fase de Exploração
Ação Geradora de Impacte
Alterações climáticas

Recursos Hidricos

Solos e Capacidade
de Uso

Funcionamento dos
aerogeradores

Ações de manutenção e
conservação

Alteração na
qualidade da água
superficial e/ou
subterrânea, devido a
eventuais derrames
Uutilização do gás SF6 acidentais de óleos
(Hexafluoreto de
e/ou combustíveis
Enxofre) como
Impacte: N. PS, MB
isolante nos
disjuntores de AT
Diminuição da
Impacte: N, PS, MB
capacidade de
recarga dos níveis
aquíferos e da
capacidade de
infiltração
Impacte: N. PS, MB

Derrames acidentais
de óleos e/ou
combustíveis
Impacte: N. PS, MB

Ecologia

Paisagem

Ruido

Perturbação da fauna,
mortalidade de aves e
morcegos, no parque
eólico, e de aves na
linha elétrica.
Impacte: N, PS, MB

Intrusão visual dos
aerogeradores
negativa.
Impacte: N, S, MM

Emissão de ruido.
Impacte: N, PS, MB

Impossibilidade de
crescimento de
árvores de grande
porte da faixa do
corredor da linha,
alguma degradação
da vegetação na
envolvente e
favorecimento de
espécies exóticas.
Impacte: N, PS, MB

Uso do Solo

486

Socio economia

Saúde Humana

Incómodo causado
pelo ruído dos
aerogeradores/linhas.
Impacte: N, PS, MM

Afetação das áreas de
floresta de produção
na manutenção da
faixa de proteção da
linha elétrica
Impacte: N, S, MB
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OT e Condicionantes

Melhoria na gestão
de combustíveis,
aumento da rede
viária florestal para
um mais rápido
combate aos
incêndios.
Impacte: P, S, MM

Aumento de emprego
através do contrato
de manutenção.
Impacte: P, PS, ME
Incómodo provocado
pelas operações de
manutenção.
Impacte: N, PS, ME
Possibilidade de
utilização de acessos
novos e melhorados.
Impacte: P, PS, MM

Preocupação e
ansiedade da
população por
exposição a campos
eletromagnéticos.
Impacte: N, PS, MB
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Impactes – Fase de Exploração
Ação Geradora de Impacte
Alterações climáticas

Produção de eletricidade a
partir de fontes renováveis

Recursos Hidricos

Solos e Capacidade
de Uso

Ecologia

Paisagem

Ruido

Uso do Solo

Produção anual de
79.915 MWh/ano,
evitará a emissão
cerca de 71.300
toneladas de
CO2/ano
Impacte: P, PS, MB

OT e Condicionantes

Socio economia

Aumento da
produção de energia
renovável relevante
para os eixos
estratégicos do
PNPOT, PNEC2030 e
RNC.
Impacte: P, S, ME

Utilização para fins
pedagógicos e
retorno social.
Impacte: P, PS, MB

Saúde Humana

Impactes - Impactes Fase de Desativação
Ação Geradora de Impacte
Alterações climáticas
Desmontagem de todos os
equipamentos
Demolição das estruturas
Regularização e limpeza do
terreno

Reduzida a produção de energia
elétrica com recurso a energias
renováveis
Impacte: N, PS, MB

Geologia

Recursos Hidricos

Solos e Capacidade de Uso

Paisagem

Socio economia

Saúde Humana

Reposição da maior parte das
condições naturais do terreno.
Impacte: P, PS, MB

Favorecimento dos processos de
arrastamento de partículas para
os meios hídricos e
desorganização da drenagem
superficial.
Impacte: N, PS, MB

Afetação de terrenos com
aptidão florestal e agrícola
condicionada e agrícola,
coincidente com áreas RAN
Impacte: N. PS, MB

Perturbações no ambiente
visual.
Impacte: N, PS, MB

Cessação de aumento da
atividade económica local.
Impacte: N, PS, MB

Após desmontagem, cessação
do ruído de funcionamento das
infraestruturas.
Impacte: P, PS, MB

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTE:
Natureza: Positivo (P)/ Negativo (N)
Magnitude: Baixa (MB)/ Moderada (MM)/ Elevada (ME)
Significância: Pouco significativa (PS)/ Significativa (S)/ Muito significativa (MS)
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9.

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
9.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Após a identificação e avaliação dos impactes ambientais, são propostas medidas de minimização que
visam reduzir a sua intensidade e/ou alterar e compensar os efeitos negativos e potenciar os efeitos
positivos. De seguida são propostas medidas de minimização gerais que têm vindo a ser aplicadas, e cuja
eficácia é já conhecida, bem como medidas especificas para a área de implementação do Parque Eólico
de Zapa.
Importa referir que para além das medidas de minimização gerais, foram definidas também medidas de
minimização específicas para alguns fatores ambientais em análise, sendo que algumas das medidas
especificas são transversais a vários fatores ambientais, pelo que se optou por compilar as várias medidas,
de modo a que não haja repetição das mesmas.

9.2. MEDIDAS PARA A FASE DE PROJETO DE EXECUÇÃO
Para a fase de Projeto de Execução do Parque Eólico, propõem-se as seguintes medidas de minimização:
•

Realização de um levantamento topográfico da área do Parque Eólico;

•

Realização de um estudo geológico e geotécnico, no Parque Eólico, nomeadamente nos locais de
fundações dos aerogeradores, plataformas e Subestação;

•

Definir o sistema de drenagem que assegure a manutenção do escoamento natural – passagens
hidráulicas e/ou valetas no Parque Eólico;

•

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

•

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

•

Definir o Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO);

•

Definir o Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI);

•

O enquadramento do Parque Eólico nos mapas de perigosidade e de risco associados terá de ser
tido em conta no âmbito da execução do projeto, particularmente no estabelecimento da faixa
de proteção à linha elétrica e na execução do correspondente plano de manutenção;

•

Nas classes de perigosidade de incêndio alta e muito alta deverá ser garantida uma faixa de gestão
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de combustível de 100 metros nas construções de novos edifícios (Subestação e Estaleiro);
•

Nas classes de perigosidade de incêndio média, baixa ou muito baixa para novas edificações fora
das áreas edificadas consolidadas deverá ser garantida uma distância de 50 metros às estremas
da propriedade nos espaços florestais. Quanto aos espaços agrícolas, as distâncias variam entre
10, 15 ou 25 m dependendo da perigosidade, muito baixa a baixa, média, alta e muito alta,
respetivamente;

•

Escolha de materiais de construção resistentes a incêndio para a construção da Subestação de
Zapa por esta se encontrar na classe muito alta segundo o índice de perigosidade de incêndio;

•

Faixa de gestão de combustível de 100 metros para a construção da Subestação de Zapa de forma
a minimizar o perigo de incêndio;

•

Deve ser estabelecida uma faixa de gestão de combustível aos aerogeradores de largura 50 m a
partir da projeção máxima da hélice;

•

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, terá de
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;

•

Nos acessos a construir e nas plataformas de montagem não deverão ser utilizados materiais
impermeabilizantes;

•

Na construção dos acessos novos, que coincidam com as áreas classificadas como Áreas de
elevado risco de erosão hídrica do solo e Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga
de aquíferos, deverá ser garantida a permeabilização do acesso para que toda a água que possa
existir na parte superior seja drenada pelas linhas de água existentes no local.

•

Os solos resultantes das escavações no local serão reutilizados caso tenham capacidade para tal.
De igual forma as terras de escavação e/ou desmatações, que possam originar matéria orgânica
devem ficar posicionadas na lateral dos locais de escavação ou no estaleiro de obra para ser
reutilizadas nos acessos ou nas zonas de recuperação paisagística. As terras que sejam colocadas
no estaleiro para posterior utilização em obra devem ficar devidamente acondicionadas;

•

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;
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•

Os aerogeradores deverão apresentar um revestimento com pintura sem brilho, de modo a
diminuir o contraste e evitar os reflexos, e os edifícios de comando e outras estruturas construídas
deverão adotar, sempre que possível, uma volumetria e revestimento semelhantes à tipologia de
construções da zona. A utilização de pedra natural atenua a presença destas construções em
muitas situações;

•

Deverão ser contactadas as entidades responsáveis pelas infraestruturas de abastecimento de
água e de saneamento de águas residuais de Baião na zona do Parque Eólico;

•

Deverá ser solicitado parecer à Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMDF) dos municípios
abrangidos pelo Parque Eólico;

•

Sempre que possível, o alargamento do acesso existente deverá ser realizado para o lado
contrário à localização das Oc. 30, 32 e 33 (mamoas);

•

Manter o afastamento mínimo do ZA 01 de 15m ao vértice geodésico “Castelo 2”;

•

Deverão ser incluídas todas as ocorrências da situação de referência, em planta de condicionantes
do projeto e do caderno de encargos da empreitada, como forma de garantir a sua conservação
in situ. Esta medida deverá ser extensiva às fases seguintes.

Para a fase de Projeto de Execução da Linha Elétrica propõem-se as seguintes medidas de minimização
na definição dos locais exatos para a instalação dos apoios, e respetivos acessos:
•

Colocação dos apoios da linha elétrica, tanto quanto possível em áreas já artificializadas;

•

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;

•

A eventual colocação de apoios na área potencial de granitos de Alpendorada deverá ser a
mínima possível;

•

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

•

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

•

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;

•

Evitar zonas inundáveis (identificadas na carta do PDM de Marco de Canaveses e respetivo
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regulamento e a correspondente ao PGRI);
•

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;

•

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

•

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

•

O projeto de execução da Interligação Elétrica do PE, a 60kV, com indicação dos apoios no
solo e acessos dedicados, deve ser objeto de prospeção arqueológica sistemática, devendo
ser considerado para o efeito um corredor com 100m de largura, de forma a mitigar as
eventuais lacunas de conhecimento atuais.

•

Evitar, sempre que possível, a colocação de apoios na proximidade de linhas de água, em
manchas de folhosas, zonas de afloramentos rochosos e outras áreas de elevada e muito
elevada qualidade visual. Evitar também a colocação destas estruturas nas áreas agrícolas
de maior valor ou 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 estremas, junto a vias ou caminhos, e, em zonas florestais de
pinheiro-bravo e eucalipto, evitar as zonas de orla, comumente mais diversificadas e não
beneficiando da dissimulação visual proporcionada pela ocupação arbórea;

•

Adotar uma tipologia de linha que permita o atravessamento das linhas de água e vias de
comunicação de forma perpendicular, e se desenvolva sempre que possível paralelamente
a outras linhas elétricas, colocando os apoios nos mesmos alinhamentos dos existentes de
modo a minimizar os planos visuais com presença de intrusões visuais;

•

No caso dos apoios da LMT, após o levantamento das infraestruturas de abastecimento e
saneamento deverá ser preservado uma faixa de 5,0 m, medida para cada lado do eixo das
condutas de adução/adução -distribuição de água e dos emissários de esgotos e uma faixa
de 1,0 m, medida para cada lado do eixo das condutas distribuidoras de água e dos coletores
de águas residuais ou pluviais;

•

Elaborar um Projeto de Integração Paisagística para a subestação, de modo a minimizar os
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impactes visuais decorrentes da sua presença. Analisar a necessidade de integração de
outras componentes de projeto;
•

Elaborar o Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas. Todas as áreas degradadas
pelo decorrer da obra deverão ser recuperadas, nomeadamente as áreas envolventes aos
aerogeradores (plataforma de montagem), os taludes de aterro e escavação das
plataformas da subestação e dos acessos beneficiados ou propostos, a área de estaleiro, as
áreas de depósito de materiais diversos e inertes, os acessos temporários, a faixa associada
ao traçado das valas de cabos e a área envolvente aos apoios da linha elétrica. Preconizase, no mínimo, a limpeza, descompactação e colocação de uma camada de terra vegetal,
preferencialmente obtida por decapagem. Esta terra constitui um banco de sementes da
vegetação pré-existente, contribuindo para a regeneração natural da vegetação degradada
pelo decorrer da obra;

•

Elaborar um Plano de reconversão da faixa de proteção das Linhas Elétricas substituindo as
espécies florestais existentes a eliminar por espécies da flora local de porte reduzido e/ou
crescimento lento que permitam cumprir as distâncias mínimas de segurança entre os cabos
condutores e a vegetação. Esta medida permite, simultaneamente, valorizar a paisagem e
evitar a proliferação de espécies de crescimento rápido, que afetam a exploração das
infraestruturas. Na presente área de estudo, sugere-se a plantação de carvalho alvarinho
(Quercus robur) e, nas zonas mais baixas, sobreiro (Quercus suber), espécies compatíveis
com os pressupostos de acordo com o documento da REN - Reconversão da Faixa de
Protecção das Linhas de Transporte de Energia da RNT.

•

Evitar colocar apoios a menos de 35 m das IC, 20 m das EN e estradas desclassificadas, 8 m
das estradas municipais e 6 dos caminhos municipais;

•

Evitar colocar apoios a menos de 10 m mais a altura do apoio da linha ferroviária respeitante
ao troço de Ermesinde/Pocinho. Não deverá também ser feito escavações, qualquer que
seja a profundidade, a menos de 5 m da linha férrea; quando a linha férrea estiver assente
em aterro, a escavação não pode ocorrer senão a uma distância equivalente a uma vez e
meia a altura do aterro; em qualquer caso, quando a profundidade das escavações
ultrapasse os 5 m de profundidade, a distância a salvaguardar deve ser igual à soma da
profundidade com o limite dos 5 m;

•

Evitar colocar apoios significativamente perto de áreas urbanizáveis, urbanas e habitações,
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devendo privilegiar-se a menor afetação possível destas áreas. O mesmo na classe de espaço
Aglomerados Rurais caso exista povoações;
•

Sempre que possível utilizar os acessos existentes; nos acessos a construir e nas plataformas
de montagem não deverão ser utilizados materiais impermeabilizantes, deverão ser
utilizados inertes de origem local ou com a mesma coloração da rocha na envolvente, para
que o seu traçado não assuma demasiado contraste relativamente às zonas adjacentes;

•

Demonstrar o cumprimento do Decreto-Lei n.º 11/2018, de 15 de fevereiro das distâncias
da linhas de alta (60kV), considerando os valores dos campos elétrico e magnético
relativamente aos recetores populacionais, face à configuração final da linha em termos de
diretriz, altura e caraterísticas dos condutores;

•

Com vista a reduzir o risco de colisão com as Aves prever a sinalização dos troços de Linha
elétrica que atravessam habitats mais sensíveis para a avifauna; nomeadamente no vão de
atravessamento do rio Tâmega sinalizar o cabo guarda com dispositivos salva-pássaros
colocados de 10 em 10m;

•

Adotar uma tipologia de linha que reduza o número de planos de colisão, e.g. armações em
esteira horizontal, armações em pórtico ou Nappe-Voûte. Evitar a tipologia galhardete;

•

De forma a diminuir o risco de eletrocussão, os seccionadores deverão ser instalados na
posição vertical ou invertida, a uma distância mínima de 35cm até ao topo do poste, com os
respetivos arcos revestidos. Nos apoios de rede não deverão existir parte nuas em tensão a
uma distância das travessas ligadas à terra inferior a 0,7m. Nos apoios de derivação os
condutores da linha principal e derivada deverão igualmente ser cobertos numa extensão
de 0,7m, contados a partir dos isoladores adjacentes às pinças de armação e os respetivos
arcos deverão estar revestidos;

•

Deverão ser colocados dispositivos de anti-pouso e anti-nidificação nos apoios da linha
elétrica, de acordo com as normas da EDP Distribuição (e.g. dispositivos anti nidificação para
PT aéreo, EVD [seta simétrica], GAL [seta assimétrica] ou tipo guarda-chuva);

•

Deverão ser estabelecidas as respetivas faixas de servidão para ambas as linhas, sendo 15
m de largura total para a linha de média tensão e 25 m de largura total para a linha de alta
tensão;

•

As referidas faixas de servidão devem ser compatibilizadas com a faixa de 45 m de largura
total das linhas elétricas de muito alta tensão identificadas;

•

Deverá ser respeitado as faixas de servidão das linhas elétricas existentes e o cruzamento
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entre linhas deverá ser de acordo com o estabelecido pelo RSLEAT (linhas de maior tensão
passam superiormente).

9.3. MEDIDAS PARA A FASE DE PRÉ-CONSTRUÇÃO
De seguida apresentam-se algumas medidas para a fase que antecede a Fase de construção,
nomeadamente:
•

Caso se verifique a necessidade de abate de espécies protegidas (sobreiros, azinheiras e
azevinhos), deverá ser solicitada a devida autorização à entidade competente;

•

Definir uma rede de acessibilidades, para implementação da linha elétrica, que recorra
preferencialmente às vias e caminhos existentes

•

Deverá ser efectuada a prospeção arqueológica sistemática do corredor selecionado, de
modo a avaliar corretamente os impactes da sua construção sobre o Património Cultural e
propor as respetivas medidas mitigadoras, se for caso disso.

•

Deverá ser efectuado o registo documental antes ou durante a construção, através da
representação topográfica, gráfica, fotográfica, incluindo fotogrametria de aparelhos
construtivos, e elaboração de memória descritiva das ocorrências de interesse cultural que
possam ser destruídas em consequência da execução do projeto ou sofrer danos
decorrentes da proximidade em relação à frente de obra

•

Deverão ser efectuadas sondagens ou escavação arqueológica / fases antes da fase de
construção, de construção e de exploração. Execução de sondagens arqueológicas de
caracterização de ocorrências com risco de afetação pela obra ou que sejam postas a
descoberto no decorrer da mesma. Os resultados obtidos podem determinar a execução de
escavações em área.

•

Devem ser realizadas ações pontuais de desmatação junto das ocorrências 29 (mamoa), 30
(mamoa), 32 (mamoa), 33 (mamoa), 55 e 56 (lagar e cruciforme), de forma a permitir a
identificação destes sítios, de forma a permitir a identificação destes sítios. Neste âmbito
deverá ser efectuado o acompanhamento arqueológico durante a realização destes
trabalhos.

•

Acompanhamento arqueológico da Oc. 71 (via?): execução do seu registo documental,
antes ou no início da fase de construção da plataforma de montagem do aerogerador ZA01;
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•

Relocalização dos sítios das Oc . 30, 32 e 33 (mamoas), se estes não forem identificadas em
fase anterior;

9.4. MEDIDAS PARA A FASE DE CONSTRUÇÃO
Com o objetivo de minimizar os impactes negativos que possam ocorrer na zona de implantação do
Parque Eólico de Zapa, durante a fase de construção, apresenta-se em seguida um conjunto de medidas
de minimização que deverão ser consideradas de modo a minimizar os impactes potencialmente
significativos a muito significativos, se tornem geralmente pouco significativos a nulos.

9.4.1. MEDIDAS GERAIS
•

Comunicar o início da construção e divulgar o programa de execução das obras, junto das Câmaras
Municipais e Juntas de Freguesias abrangidas pelo projeto; a informação disponibilizada deve incluir
o objetivo, a natureza, a localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e
eventuais afetações à população, designadamente a afetação das acessibilidades;

•

Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados
envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis de causar impactes ambientais
e às medidas de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso
dos trabalhos, bem como a necessidade de restringir a área de intervenção ao mínimo indispensável,
evitando a desnecessária afetação de áreas na envolvente;

•

Efetuar um acompanhamento ambiental da fase de construção, que valide e verifique os limites da
obra bem como a implementação das medidas propostas;

•

A fase de construção deverá restringir-se às áreas estritamente necessárias, devendo proceder-se à
balizagem prévia das áreas a intervencionar;

9.4.2. IMPLANTAÇÃO DE ESTALEIRO
•

A localização de estaleiro e implantação de depósitos de terra provisório, deve ser em locais não
condicionados, de acordo com a Carta de Condicionantes à localização de estaleiro e áreas de
depósito (Desenho 033). Estes locais devem ter declive reduzido e devem ser devidamente
delimitados, de acordo com a legislação aplicável;

•

As áreas de estaleiro e outras infraestruturas necessárias à obra devem ser localizadas em zonas mais
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aplanadas possíveis, de modo a reduzir as movimentações de terras e sempre que possível aproveitar
a plataforma da futra subestação do PE de Zapa reduzindo assim a afetação de áreas.
•

Definição das áreas de intervenção temporária (e.g. estaleiros, área de depósito), tanto quanto
possível, em áreas já artificializadas ou outras de baixo valor ecológico;

•

As áreas de estaleiro e outras infraestruturas necessárias à obra devem ser afastadas dos recetores
identificados ou de outros edifícios habitacionais, ou com sensibilidade ao ruído.

•

Para instalação do estaleiro deve ser obtida a necessária licença/autorização por parte da(s)
entidade(s) com competência na matéria, devendo o processo ser acompanhado pelo respetivo
projeto de recuperação e integração paisagística;

9.4.3. DESMATAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS
•

Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra viva e ao seu
armazenamento em pargas, com um máximo de 2 metros de altura, para posterior utilização nas
ações de recuperação. As pargas de solos devem localizar-se em áreas aplanadas, mas com inclinação
suficiente para uma drenagem eficiente, e deverá evitar a proximidade a linhas de escorrência natural
de água e exemplares arbóreos;

•

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

•

Os afloramentos rochosos na proximidade das áreas intervencionadas deverão 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 que apresentam
afloramentos na proximidade.

•

Nos períodos de maior probabilidade de ocorrência de precipitação muito intensa os trabalhos de
desmatação, movimentações de terras e de exposição do solo desprovido de vegetação deverão ser
suspensos. Desta forma pretende-se minimizar a erosão de origem hídrica e as consequentes
implicações que essa erosão provoca, nomeadamente o transporte de sedimentos pelas águas
superficiais que subsequentemente atingem as linhas de água a jusante;

•

Não interromper, em caso nenhum, o fluxo de linhas de água, independentemente da sua maior ou
menor expressão no terreno;
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•

Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, evitando
repetição de ações sobre as mesmas áreas.

•

Em caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo, deverá ser dada atenção especial à sua
origem, por forma a que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras;

•

As ações de desmatação, decapagem, limpeza e movimentações de terras devem ser limitadas às
zonas estritamente indispensáveis para a execução da obra. Se viável, deverá optar-se por delimitar
ou balizar estas áreas, de modo a ser evidente a desnecessária afetação das áreas adjacentes. Deve
ser evitada a utilização de áreas não intervencionadas para áreas de apoio, mas, se tal não for possível,
estas não deverão ser desmatadas. As áreas a intervir, mas nas quais não será necessária a
movimentação de terras, deverão ser desmatadas através de corte raso (corta-matos) e rechega do
material cortado;

•

Sempre que a salvaguarda de exemplares arbóreos existentes no interior da área de intervenção se
afigurar possível, estes deverão ser devidamente identificados com cintas e resguardados por
vedações que abranjam, no mínimo, uma área coincidente com a projeção da copa. As árvores na
proximidade da área de intervenção, que possam ser acidentalmente afetadas, deverão ser, no
mínimo, identificadas com cintas de modo a não serem afetadas pelas movimentações de máquinas
e viaturas ou outras ações no decorrer da obra;

•

Caso sejam detetadas espécies alóctones invasora identificadas no Anexo II do Decreto-Lei nº92/2019
de 10 de julho de 2019 na área de intervenção, deverá proceder-se à sua erradicação através de
metodologias adequadas e por pessoal especializado neste tipo de intervenção;

•

A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes das atividades de desmatação devem ser removidos
e devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-se a sua reutilização sempre que não
forem detetadas na proximidade espécies alóctones com conhecido comportamento invasor e risco
ecológico, de forma a evitar a sua propagação;

•

Proceder à decapagem do solo antes do início das movimentações de terras. A terra proveniente das
ações de decapagem deve ser depositada em pargas, com um máximo de 2 metros de altura, para
posterior utilização nas ações de recuperação. A sua localização deverá privilegiar áreas aplanadas,
mas com inclinação suficiente para uma drenagem eficiente, e deverá evitar a proximidade a linhas
de escorrência natural de água e exemplares arbóreos. A carga e descarga da terra vegetal decapada
deverá ser efetuada de forma que os veículos afetos a essas operações não calquem as pargas;
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•

Nas áreas sujeitas a alteração da topografia natural (plataformas, acessos, etc.) as pendentes
adotadas não devem exceder a razão 1/2 (v/h) e devem estabelecer uma concordância harmoniosa
com o terreno natural na envolvente;

Construção de Acessos e Circulação de veículos
•

Definição de uma rede de caminhos de acesso à obra e de circulação, usando sempre que possível
acessos existentes;

•

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.

•

Sempre que se preveja a necessidade de efetuar desvios de tráfego, submeter previamente os
respetivos planos de alteração à entidade competente, para autorização.

•

Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de
equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das terras de empréstimo e/ou materiais
excedentários a levar para destino adequado, minimizando a passagem no interior dos
aglomerados populacionais e junto a recetores sensíveis.

•

Definir e sinalizar os acessos à obra quanto a limite de velocidade (sempre que possível de
20km/h).

•

Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adotadas velocidades
moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras.

•

Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veículos
adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras.

•

Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o
menor ruído possível.

•

Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação
acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de
conservação/manutenção.

•

Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de
forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões
gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às
normas relativas à emissão de ruído.

•

Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações se
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restringem ao período diurno e nos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor.
•

Devem ser adotadas soluções estruturais e construtivas dos órgãos e edifícios, e instalação de
sistemas de insonorização dos equipamentos e/ou edifícios que alberguem os equipamentos mais
ruidosos, de modo a garantir o cumprimento dos limites estabelecidos no Regulamento Geral do
Ruído.

•

Nos veículos pesados de acesso à obra, o ruído global de funcionamento não deve exceder em
mais de 5 dB(A) os valores fixados no livrete, de acordo com o nº 1 do artigo 22º do RGR (DecretoLei 9/2007).

•

A saída de veículos da zona de estaleiro e das frentes de obra para a via pública deverá,
obrigatoriamente, ser feita de forma a evitar a sua afetação por arrastamento de terras e lamas
pelos rodados dos veículos. Sempre que possível, deverão ser instalados dispositivos de lavagem
dos rodados e procedimentos para a utilização e manutenção desses dispositivos.

•

Garantir a aspersão regular, em períodos secos e ventosos, das zonas de trabalho e acessos, onde
ocorre a produção, acumulação e re-suspensão de poeiras;

•

Procura local de mão-de-obra, matérias-primas e outros bens ou serviços necessários a esta fase
da obra, quando viável;

•

Preferência por horários com menos tráfego rodoviário, e articulação com as entidades
competentes as ações passíveis de causar estorvo na circulação da população local.

•

Na eventualidade da utilização do acesso que passa pela entrada do cemitério do Grilo,
identificado na situação de referência, o limite de velocidade deve ser expressamente cumprido
para minimizar os níveis de ruído e incómodo.

Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos
•

Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os resíduos suscetíveis
de serem produzidos na obra, com a sua identificação e classificação, em conformidade com a Lista
Europeia de Resíduos (LER), a definição de responsabilidades de gestão e a identificação dos destinos
finais mais adequados para os diferentes fluxos de resíduos.

•

Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a sua
tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Deve ser prevista a contenção/retenção de
eventuais escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de resíduos, ainda que provisória, nas
margens, leitos de linhas de água.
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•

Assegurar o correto encaminhamento dos resíduos para operadores devidamente licenciados.

•

Dotar os estaleiros de um sistema de encaminhamento e tratamento de águas residuais, que devem
ser recolhidas pelos serviços municipalizados ou entidades licenciadas para a sua recolha.

•

Os resíduos líquidos, tais como óleos das máquinas, lubrificantes, entre outros, serão devidamente
acondicionadas dentro do estaleiro em recipientes específicos para o efeito e transportados por uma
empresa licenciada pela Agência Portuguesa do Ambiente.

•

Cumprimento rigoroso das normas de boa operação e manutenção dos diversos equipamentos
utilizados, de modo a evitar o derrame acidental de óleos ou hidrocarbonetos e a sua escorrência para
o solo e linhas de água.

•

Para um transporte adequado dos resíduos, estes devem ser bem acondicionados e tapados, de modo
a evitar derrames e a sua dispersão.

•

Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem ser depositados
em contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser promovida a separação na
origem das frações valorizáveis e posterior envio para reciclagem.

•

Os resíduos urbanos deverão ser recolhidos pelas Entidades Gestoras que servem o município.

•

Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos finais, com
base nas guias de acompanhamento de resíduos.

•

Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha do solo
contaminado e ao seu armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado.

•

Os resíduos vegetais, devem ser encaminhados para formas de valorização orgânica, energética ou
outras.

•

Os materiais sobrantes sem aplicação na obra devem ser recolhidos e encaminhados para valorização.
Fase Final da Execução das Obras

•

Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou serviços
existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afetadas no decurso da obra.

•

Assegurar a reposição das condições de circulação dos caminhos envolventes e outros acessos
utilizados durante a fase de construção.

•

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;

•

Implementar o Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas;
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•

Implementar o Projeto de Integração Paisagística para a subestação;

•

Implementar o Plano de Reconversão da Faixa de Proteção das Linhas Elétricas.

9.4.4. MEDIDAS ESPECÍFICAS DA ECOLOGIA
•

Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior perturbação;

•

Adequar planeamento no sentido de reduzir ao mínimo possível a afetação de áreas fora da zona do
projeto;

•

Evitar a afetação de áreas de habitats de interesse comunitário por qualquer estrutura associada ao
projeto, e evitar também a destruição de sobreiros dispersos;

•

Colocação dos apoios da linha elétrica, tanto quanto possível em áreas já artificializadas;

•

Evitar a colocação de apoios da linha elétrica em zonas de vinha ou pomar, assim como a sua afetação
por valas de cabos ou outras estruturas;

•

Otimizar o traçado da linha elétrica de forma a evitar, tanto quanto possível, a afetação de floresta;

•

Evitar a afetação de áreas de habitats de interesse comunitário por qualquer estrutura associada ao
projeto, e evitar também a destruição de sobreiros dispersos;

•

Implementação de um plano de controlo de espécies exóticas invasoras que permita limitar a
dispersão destas espécies durante o período de obra;

•

Garantir a utilização de espécies nativas, típicas da região, na recuperação das áreas intervencionadas,
tendo por base o elenco florístico apresentado no presente estudo.

•

Tendo em conta que poderá não ser possível ter certeza se todas as árvores a cortar são utilizadas
como abrigo, ou mesmo retirar todos os quirópteros que as usem, o corte deve ser efetuado de forma
a minimizar o risco de danos físicos nos quirópteros e os troncos devem ser deixados deitados no local
durante alguns dias, para que os quirópteros que os ocupem possam sair livremente;

•

Deve ser evitada a realização de quaisquer trabalhos em período noturno;

•

Os elementos condutores associados à subestação deverão estar isolados.

9.4.5. MEDIDAS ESPECÍFICAS DA ARQUEOLOGIA
•

Acompanhamento arqueológico integral e contínuo da obra, por arqueólogo, com efeito preventivo
em relação à afetação de vestígios arqueológicos incógnitos. Consiste na observação das operações
de remoção e revolvimento de solo (desmatação e decapagens superficiais em ações de preparação
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ou regularização do terreno) e de escavação no solo e subsolo, incluindo a prospeção preventiva de
partes do projeto não avaliadas nesta fase. Inclui o balizamento de ocorrências e a observação do
eventual desmonte de estruturas. Os achados móveis colhidos no decurso da obra deverão ser
colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela do património cultura.
•

Acompanhamento arqueológico e balizamento no decurso da obra das Oc. 30, 32 e 33 (mamoas);

•

Balizamento no decurso da obra das Oc. 70 e 74 (abrigo e rocha com entalhes) e respectivo
acompanhamento arqueológico. Como medida preventiva recomenda-se a execução do seu registo
documental, antes ou no início da fase de construção;

•

Relocalização das ocorrências Oc. 29 e 31 (mamoas) se não for identificada em fase anterior; e
respectivo balizamento no decurso da obra;

•

Realização de acompanhamento arqueológico de todas as movimentações de terra e escavações que
eventualmente possam ocorrer dentro do perímetro de proteção definido da OC. 1 (indeterminado);

•

Balizamento no decurso da obra da Oc. 73 (cruzeiro) e como medida preventiva recomenda-se a
execução do seu registo documental, antes ou no início da fase de construção;

•

Aquando da definição do traçado da LTE e respetivos apoios, deverá ser garantido um afastamento
de pelo menos 50m das Oc. 37, 38, 41 a 43, 48, 49, 68, 75 e 79 (capelas, moinhos, vestígios diversos,
santuários, povoado, conjuntos rurais e cruzeiro). Se tal não for possível, recomenda-se a execução
do seu registo documental, antes ou no início da fase de construção;

•

Durante a construção das infraestruturas do Projeto a deteção de novas realidades de interesse
arqueológico deve ser comunicada à Tutela (no caso a DGPC) e avaliadas as medidas a adotar para a
sua salvaguarda;

9.5. MEDIDAS PARA A FASE DE EXPLORAÇÃO
Apresenta-se, de seguida, uma série de medidas de gestão que devem ser adotadas durante a fase de
exploração e que são fundamentais para a mitigação de efeitos negativos ou potenciação de impactes
positivos.
•

Por forma a mitigar eventuais receios da população face ao funcionamento do parque eólico e linhas
elétricas, o promotor deverá promover um Website, devidamente identificado em painéis
informativos/indicativos nas suas imediações, onde a população poderá entrar em contacto de modo
a esclarecer eventuais dúvidas sobre o seu funcionamento;
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•

As ações relativas à exploração e manutenção deverão restringir-se às áreas já ocupadas, devendo
ser compatibilizada a presença do parque com as outras atividades presentes;

•

Para minimizar o risco de mortalidade no parque eólico, recomenda-se desde logo que qualquer
iluminação existente nos aerogeradores (com exceção da obrigatória para a aeronáutica) esteja
desligada ao longo da noite, para evitar efeitos de atração de algumas espécies de quirópteros. Se por
razões de segurança for necessário que a iluminação esteja temporariamente ligada, recomenda-se
que sejam utilizadas células de deteção de movimento associadas a relógios, de modo que esteja
ligada apenas por curtos períodos de tempo (poucos minutos);

•

Implementação de um plano de reconversão de faixa de proteção da linha que vise a plantação, com
compasso adequado, de espécies de crescimento lento, tais como sobreiro e carvalhos, de forma a
minimizar o impacte do estabelecimento da faixa sobre a floresta.

•

Se na fase de exploração ocorrer mortalidade considerável de espécies sensíveis, ou muito
considerável de outras espécies, deve ser avaliada a adoção de medidas de minimização do risco de
mortalidade mais diretas, como por exemplo a utilização de dissuasores acústicos para afastar
quirópteros (Arnett et al., 2013b).

•

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

•

Deve ser efetuada a comunicação, pelo promotor, à DGPC do eventual aparecimento de vestígios
arqueológicos, devendo fazê-lo de imediato, no sentido de serem acionados os mecanismos de
avaliação do seu interesse cultural e respetiva salvaguarda.

•

As ações de reparação ou de alteração do Projeto, com impacte direto no solo/subsolo devem ter
acompanhamento arqueológico integral e contínuo da obra, por arqueólogo, com efeito preventivo
em relação à afetação de vestígios arqueológicos incógnitos e salvaguarda preventiva dos já
identificados;

•

As ações de reparação ou de alteração do Projeto, com impacte direto no solo/subsolo, devem ter
em consideração a planta de condicionantes, onde estão incluídas todas as ocorrências da situação
de referência, em planta de condicionantes do projeto e do caderno de encargos da empreitada,
como forma de garantir a sua conservação in situ;

•

Conjugar os objetivos de gestão dos PMDFCI para os espaços florestais, quanto à melhoria das faixas
de gestão de combustível e sua manutenção, designadamente: providenciar a gestão do combustível
numa faixa correspondente à projeção vertical dos cabos condutores exteriores acrescidos de uma
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faixa de largura não inferior a 10 m para cada um dos lados;
•

Deverá ser garantida a manutenção e limpeza das valas de drenagem de águas pluviais dos acessos
internos do parque eólico.

•

Para o ruido considera-se que são necessárias Medidas de Minimização de Ruído, quando se prevê a
ultrapassagem do valor limite de exposição (artigo 11.º do RGR) ou do critério de incomodidade
(artigo 13.º), que no presente caso, prospectiva-se o cumprimento dos limites legais junto de todos
os recetores sensíveis, pelo que considera-se desnecessária a definição de qualquer medida de
minimização de ruído específica para esta fase.

•

Recomenda-se a definição e implementação de um plano de manutenção preventiva que permita
revisões periódicas das condições de funcionamento dos aerogeradores e, consequentemente, evite
que os seus níveis de potência sonora de origem mecânica sejam incrementados.

9.6. MEDIDAS PARA A FASE DE DESATIVAÇÃO
De modo geral, assume-se que a desmontagem e remoção dos elementos principais do parque eólico
(aerogeradores e subestação) produzam impactes similares aos da fase de construção e, por conseguinte,
careça de medidas de mitigação similares, quando aplicáveis.

Face ao exposto, são propostas as seguintes medidas:
•

Infraestruturas e acessos afetados na Fase de Desativação deverão ser alvo de processos que
assegurem a reposição das condições adequadas das mesmas, procedendo à limpeza necessária dos
caminhos utilizados durante esta fase;

•

Deverá ser efetuada a manutenção dos acessos existentes, de modo a potenciar a utilidade destes
acessos, particularmente no que diz respeito ao combate a incêndios, além do importante papel que
representam como infraestruturas florestais;

•

No que diz respeito ao ambiente sonoro, deverão ser cumpridas as medidas definidas para a Fase de
Construção.

•

De forma similar ao indicado para a fase de construção, deve ser evitada a realização de trabalhos de
construção ou desativação em período noturno, para diminuir os fatores de perturbação sobre a
atividade dos quirópteros, e também o risco de atropelamento.

•

Na fase de desativação preconiza-se: a eliminação de todas as estruturas superficiais e limpeza de
todos os materiais e resíduos, quer na área do Parque Eólico quer noutras zonas onde se verifique a
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acumulação indevida; a modelação do terreno, eliminando todas as plataformas criadas para
implantação das estruturas, e a mobilização dos solos, promovendo a sua descompactação;
•

Acompanhamento arqueológico integral e contínuo da obra, por arqueólogo, com efeito preventivo
em relação à afetação de vestígios arqueológicos incógnitos e salvaguarda preventiva dos já
identificados.

•

Der ser efetuada a comunicação, pelo promotor, à DGPC do eventual aparecimento de vestígios
arqueológicos, devendo fazê-lo de imediato, no sentido de serem acionados os mecanismos de
avaliação do seu interesse cultural e respetiva salvaguarda.
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10. PLANOS DE MONITORIZAÇÃO
10.1. ENQUADRAMENTO
A monitorização de um projeto deve ser avaliada numa lógica de proporcionalidade entre a dimensão e
as características do projeto. Os programas de monitorização deverão cobrir, para cada fator, os principais
impactes negativos previsíveis nas fases de construção e exploração, passíveis de medidas de gestão
ambiental. Dever-se-á, ainda, prever o acompanhamento detalhado de qualquer alteração do meio que
possa ocorrer, durante o período de exploração do projeto.
Desta forma, o objetivo dos planos de monitorização é permitir uma correta avaliação da evolução dos
aspetos ambientais relativos a alguns descritores, de modo a que, na fase de construção e de exploração,
seja possível aferir as situações perspetivadas com os resultados reais.
Durante toda a fase de construção, desde a preparação dos terrenos até ao desmantelamento dos
estaleiros, propõe-se o acompanhamento ambiental da obra por parte de equipas de especialistas afetos
à gestão ambiental da obra, com o objetivo de, entre outros, assegurar a implementação dos programas
de monitorização e a avaliação dos respetivos resultados.
A definição de planos de monitorização, no presente capítulo, decorre da avaliação de impactes e da
identificação das respetivas medidas de minimização, anteriormente efetuadas, encontrando-se o projeto
em avaliação em fase de estudo prévio, são apresentadas as diretrizes a que obedecerá o plano geral de
monitorização a pormenorizar em fases posteriores.

10.2. RELATÓRIOS A APRESENTAR À AUTORIDADE DE AIA
Os relatórios de monitorização a apresentar à autoridade de AIA serão elaborados em conformidade com
o Anexo V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, e de acordo com os Guias para a atuação das
Entidades Acreditadas (Guia AIA), onde deverá constar os parâmetros medidos ou registados, os locais de
amostragem, medição ou registo, assim como a respetiva periodicidade. Deverão ser indicados os
métodos e equipamentos de recolha de dados, os métodos de tratamento dos mesmos e os critérios de
avaliação dos dados.
Desta forma, pretende-se que os relatórios de monitorização, perante os resultados obtidos, permitam
avaliar a eficácia das medidas de minimização adotadas, comparando-as com as previsões efetuadas no
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EIA.

10.3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO DOS PLANOS DE MONITORIZAÇÃO
Em resultado da avaliação de impactes ambientais associadas à implementação do projeto e a respetiva
identificação de medidas de minimização dos mesmos, foi identificada a necessidade de implementar
Programas de Monitorização, no âmbito de alguns descritores ambientais.
Propõe-se, assim, no âmbito do presente EIA, um conjunto de programas de monitorização ambiental
específicos de alguns descritores ambientais, onde são definidos os principais objetivos e ações a
implementar no âmbito do necessário acompanhamento ambiental da exploração do projeto em estudo,
sendo focada nos seguintes descritores:
•

Ecologia (Flora, habitats e vegetação; Avifauna e Quirópteros)

•

Ambiente Sonoro

O principal objetivo dos Programas de Monitorização passa, assim, por identificar e avaliar os impactes
residuais que irão emergir durante a fase de construção e de exploração do parque eólico em estudo, e
controlar os impactes já previstos, bem como atualizar a informação base, validar as prospetivas e ainda
avaliar a eficácia das medidas mitigadoras propostas.

10.4. MONITORIZAÇÃO DE FLORA, HABITATS E VEGETAÇÃO
Dada a presença de habitats de interesse comunitário no corredor da linha elétrica próximos da área de
intervenção e a presença de espécies RELAPE nas áreas de matos associadas ao parque eólico é em
seguida apresentado um plano de monitorização que visa acompanhar os impactes do projeto sobre estes
valores ecológicos.

10.4.1. PARÂMETROS E LOCAIS DE MONITORIZAÇÃO
Deverão ser alvo de monitorização os seguintes parâmetros:
•

Composição específica;

•

Grau de cobertura.
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Os locais de amostragem deverão corresponder a parcelas (num mínimo de três) para cada
habitat/espécie RELAPE onde foram instalados elementos de projeto e parcelas controlo (em número
semelhante).

Figura 10-1 - Pontos de monitorização da flora.
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10.4.2. PERIODICIDADE E FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM
A monitorização deverá compreender uma amostragem imediatamente antes do início da construção, o
final da construção e, no mínimo, durante três anos na fase de exploração.
A monitorização deverá contemplar uma campanha de amostragem a realizar na primavera.

10.4.3. TÉCNICAS E MÉTODOS DE RECOLHA DE DADOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS
As parcelas de amostragem deverão ser definidas aquando da primeira campanha de amostragem
(imediatamente antes da construção) e ter dimensão de 10x10m. Cada uma das parcelas de
monitorização deverá ser delimitada com recurso a estacas de madeira, assim como georreferenciadas
com recurso a GPS. Em cada uma das parcelas definidas deverá ser efetuado o inventário das espécies
presentes e seu grau de cobertura de acordo com a escala de Braun-Blanquet.
O equipamento necessário para a realização da monitorização é o seguinte: GPS, fita métrica, estacas de
madeira, máquina fotográfica e fichas de campo.

10.4.4. TIPOS DE MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL A ADOTAR FACE AOS RESULTADOS OBTIDOS
Com base nos resultados obtidos serão propostas ou ajustadas as medidas de gestão ambiental
necessárias.

10.4.5. ESTRUTURA E CONTEÚDO DOS RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO, RESPETIVAS ENTREGAS E CRITÉRIOS
PARA DECISÃO SOBRE A SUA REVISÃO

Propõe-se que seja elaborado um relatório técnico de monitorização, a desenvolver de acordo com a
Portaria n.º 395/2015 de 4 de novembro, no final de cada ano de monitorização (entregue 90 dias pós os
últimos resultados). Nos relatórios anuais deverá ser efetuada uma comparação dos resultados com os
anos anteriores.
Atendendo aos resultados que forem sendo obtidos durante a monitorização, periodicamente, a equipa
técnica deverá avaliar a eficácia das técnicas de amostragem, procedendo-se à sua revisão, caso considere
necessário.
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10.5. MONITORIZAÇÃO DE AVIFAUNA
10.5.1. ENQUADRAMENTO
Tendo em conta a potencial presença na área de estudo de espécies de aves ameaçadas, que apesar de
não terem sido elencadas na área de estudo, conhecem-se registos na área de parques eólicos existentes
num raio de 10km, e os potenciais impactes de mortalidade sobre este grupo, recomenda-se a
implementação de um plano de monitorização sobre a comunidade de aves de forma a permitir
compreender a verdadeira importância desses impactes.

10.5.2. PARÂMETROS E LOCAL DE MONITORIZAÇÃO
Deverão ser alvo de monitorização os seguintes parâmetros:
•

Censos da comunidade de aves, para cálculo da abundância relativa, riqueza específica,
densidade e diversidade (parque eólico e linha elétrica);

•

Censos para determinação da utilização da área por parte de aves planadoras (parque
eólico e linha elétrica);

•

Frequência de voo de aves (linha elétrica);

•

Mortalidade de aves através de campanhas de prospeção no parque eólico e na linha
elétrica;

•

Testes para o cálculo de taxas de detetabilidade e taxas de decomposição e de remoção
por parte de predadores necrófagos.

Os locais de amostragem deverão englobar a área do parque eólico e a linha elétrica, assim como
respetivas áreas controlo (em proporção semelhante), distribuindo-se da seguinte forma:
•

12 pontos de amostragem para censos de aves distribuídos pelo parque eólico e 8 a 10
pontos na linha elétrica;

•

3 pontos observação de rapinas na zona do parque eólico e 2 a 3 na linha elétrica;

•

8 pontos de frequência de voo na linha elétrica;

•

Prospeção de mortalidade em todos os aerogeradores do parque eólico e numa extensão
de pelo menos 30% da linha elétrica;

•

5 a 10 pontos para a obtenção de taxas de remoção e 5 a 10 áreas para determinação da
taxa de detetabilidade.

Apresenta-se na figura seguinte os locais de monitorização.
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Figura 10-2 - Locais de monitorização na área de estudo.
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10.5.3. PERIODICIDADE E FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM
A monitorização deverá compreender um ano de situação de referência (anterior à construção), todo o
período de construção e, no mínimo, durante três anos na fase de exploração.
Para o estabelecimento da situação de referência das comunidades de avifauna e de aves de rapina ou
planadoras, deverão ser realizadas duas campanhas de amostragem em cada uma das épocas fenológicas:
reprodução, dispersão de juvenis, migração outonal e invernada. Para cada ciclo anual a garantir na fase
de construção e exploração, deverá ser adotado o esquema de amostragem da situação de referência.
A prospeção de mortalidade deverá ter uma periodicidade semanal nos períodos de reprodução e
dispersão de juvenis e bimensal na migração outonal e invernada.

10.5.4. TÉCNICAS E MÉTODOS DE RECOLHA DE DADOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS
A caracterização da comunidade de aves em geral será efetuada com recurso a pontos de escuta, com a
duração de 5 minutos, os quais deverão estar afastados cerca de 250m uns dos outros, de forma a evitar
a pseudorreplicação. Deverão ser identificadas e quantificadas as aves ouvidas ou observadas por bandas
de distância (0-50m; 50-100m; >100m).
Durante o período de observação e escuta deverão recolher-se os seguintes dados: hora de início e fim
do censo, espécies observadas e número de indivíduos por banda de distância.
Para as aves planadoras os pontos de observação deverão cobrir a maior extensão possível e devem ter a
duração de uma hora. As localizações das espécies deverão ser anotadas sobre uma grelha de 500 × 500m
com base na carta militar, de modo a permitir a integração destes dados num projeto SIG e,
posteriormente, a sua análise espacial.
Em cada ponto de observação deverão ser registados os seguintes dados: hora de início, hora de fim,
observador, espécie, distância ao observador, direção e tipo de voo.
O equipamento necessário para a realização dos censos de aves é o seguinte: binóculos, telescópio, GPS,
mapas e ficha de campo.
Para obtenção da frequência de voo a metodologia a aplicar consiste na contagem visual a partir de um
ponto fixo, por períodos de uma hora. Em cada ponto, deverão ser registados os seguintes parâmetros:
localização geográfica, hora de início e fim, espécies observadas, número de indivíduos, indicação se em
bando ou isoladas e altura de voo. O equipamento necessário para a realização dos pontos de frequência
de voo de aves será: binóculos, GPS, mapas e fichas de campo.
A prospeção deverá ser efetuada em redor dos aerogeradores num buffer de 50m a uma velocidade
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constante, durante 20 minutos. A linha elétrica deverá ser prospetada abaixo de cada um dos planos de
colisão. Para cada cadáver deve registar-se: a espécie, o sexo/idade, o ponto GPS, distância à torre, a data
aproximada da morte (e.g. quatro categorias: 24 horas; dois–três dias; mais de uma semana; mais de um
mês), fotografias e as condições climatéricas registadas no dia da prospeção e dias anteriores. O
equipamento necessário para as campanhas de prospeção consiste em caderno de campo,
ortofotomapas, GPS, máquina fotográfica digital, luvas, máscara e sacos de plástico.
O desenho experimental dos testes de detetabilidade deverá considerar: o biótopo mais semelhante ao
do parque eólico e áreas da linha elétrica; a dimensão das aves; e a época do ano. Para evitar o sacrifício
desnecessário de animais poderão ser utilizados objetos ou modelos semelhantes a aves (e.g. pequeno,
médio e grande porte).
Os testes de decomposição/remoção de cadáveres deverão ser realizados durante as épocas de
prospeção de cadáveres. Propõe-se que após a colocação de cadáveres, para a época de primavera/verão
e para a época outono/inverno, a verificação dos mesmos seja efetuada com regularidade diária durante
10 dias e que, no final de cada época de amostragem, sejam recolhidos os exemplares não removidos.
Devem ser utilizados cadáveres frescos em número suficiente para permitir a validação estatística dos
resultados, sacrificando-se um número mínimo de animais, evitando-se assim que a área de estudo não
fique saturada de cadáveres e que estes funcionem como um atrativo artificial de predadores. Os
cadáveres devem ser verificados e fotografados diariamente.

10.5.5. TIPOS DE MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL A ADOTAR FACE AOS RESULTADOS OBTIDOS
Com base nos resultados obtidos serão propostas ou ajustadas as medidas de gestão ambiental
necessárias, para garantir a minimização da mortalidade de aves.

10.5.6. ESTRUTURA E CONTEÚDO DOS RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO, RESPETIVAS ENTREGAS E CRITÉRIOS
PARA DECISÃO SOBRE A SUA REVISÃO

Propõe-se que seja elaborado um relatório técnico de monitorização, a desenvolver de acordo com a
Portaria n.º 395/2015 de 4 de novembro, no final de cada ano de monitorização (entregue 90 dias pós os
últimos resultados). Nos relatórios anuais deverá ser efetuada uma comparação dos resultados com os
anos anteriores.
Atendendo aos resultados que forem sendo obtidos durante monitorização, periodicamente, a equipa
técnica deverá avaliar a eficácia das técnicas de amostragem, procedendo-se à sua revisão, caso considere
necessário.
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10.6. MONITORIZAÇÃO DE QUIRÓPTEROS
De seguida apresenta-se o Plano de Monitorização de Quirópteros para o Parque Eólico de Zapa. Este teve
em conta as diretrizes propostas pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) para
estudos deste tipo (ICNF, 2017), tendo estas sido adaptadas ao projeto em análise.

10.6.1. OBJETIVOS
Com o presente plano de monitorização, pretende-se conhecer de que forma os quirópteros utilizam a
área de implantação do Parque Eólico de Zapa e avaliar os eventuais impactes decorrentes da implantação
do projeto, abrangendo por isso três situações distintas:
•

elenco de espécies de quirópteros existentes e a sua situação populacional (número de
colónias/indivíduos, localização de abrigos ocupados/potenciais e avaliação de atividade na área
de estudo);

•

analisar a influência das variáveis consideradas na atividade dos quirópteros;

•

avaliar os impactes do projeto sobre os quirópteros.

O plano de monitorização encontra-se dividido em duas fases, que abrangem o período anterior à
construção do parque eólico (Fase 1) e o período inicial de exploração (Fase 2). Os objetivos de cada uma
das fases são apresentados de seguida.
Fase 1 (antes da fase de construção):
•

inventariar as espécies de quirópteros que ocorrem na área de influência do parque eólico e numa
área de controlo;

•

avaliar a atividade dos quirópteros, na área de implantação do parque eólico (ao nível do solo e
em altura) e numa área de controlo;

•

avaliar a ocupação sazonal dos abrigos de quirópteros conhecidos e inventariar novos abrigos,
num raio máximo de 10 km ao redor da área de implantação do projeto.

Fase 2 (fase de exploração, duração de 3 anos):
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•

monitorizar os parâmetros ecológicos das colónias de quirópteros detetadas;

•

avaliar a atividade dos quirópteros, na área de implantação do projeto eólico (ao nível do solo e
em altura) e numa área de controlo;

•

avaliar a mortalidade dos quirópteros devido à presença de aerogeradores.

10.6.2. PARÂMETROS A MONITORIZAR
De acordo com os objetivos do presente Plano de Monitorização, considera-se importante a
monitorização dos seguintes parâmetros:
•

diversidade específica, que corresponde à determinação das espécies ou grupos de espécies de
quirópteros que ocorrem na área do Parque Eólico de Zapa e numa área de controlo, através de
deteção acústica;

•

atividade, que corresponde à determinação do número de contatos com quirópteros por unidade
de tempo na área do parque eólico e numa área de controlo, através de deteção acústica;

•

mortalidade, que corresponde à contagem do número de cadáveres de quirópteros junto aos
aerogeradores;

•

taxa de remoção de cadáveres, que corresponde à determinação da taxa de consumo ou remoção
de cadáveres por intervalo de tempo;

•

eficiência na deteção de cadáveres, que corresponde à estimativa da proporção relativa de
cadáveres não detetados;

•

causas de morte, ou seja, determinação da provável causa de morte dos cadáveres detetados;

•

temperatura do ar, precipitação, direção e intensidade do vento, coincidentes com os períodos
de amostragem.

Para além destes, será ainda necessário obter alguns parâmetros caracterizadores das emissões sonoras
dos quirópteros, que serão descritos de forma mais detalhada mais à frente.

10.6.3. LOCAIS DE AMOSTRAGEM
Na avaliação da utilização do espaço ao nível do solo, as amostragens serão realizadas em 6 pontos de
amostragem, distribuídos pela área de implantação do Parque Eólico de Zapa e numa área de controlo de
características similares à do parque eólico (6 pontos em cada área).
Na avaliação da utilização do espaço em altura, as amostragens serão realizadas numa torre
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meteorológica do parque eólico, onde serão instalados 2 detetores de ultrassons que vão amostrar a área
de rotação das pás dos aerogeradores (localizado entre 30 e 80 m de altura) e a área próximo do solo (por
razões de segurança do equipamento, o microfone deverá ficar entre 2 a 3 m de altura ligeiramente
orientado para baixo).
No que diz respeito aos abrigos, a monitorização abrangerá um raio 10 km ao redor da linha de
implantação dos aerogeradores, mas será dada especial atenção à área mais próxima ao parque eólico
(raio de 5 km), bem como aos abrigos já identificados em fase de EIA.
A estimativa da mortalidade será realizada num raio mínimo de 50 m ao redor dos aerogeradores.
Apresenta-se de seguida os pontos de amostragem na figura abaixo.
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Figura 10-3 - Locais de amostragem na área de estudo.

10.6.4. PERÍODO E FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM
Na avaliação da utilização do espaço ao nível do solo, serão efetuadas escutas mensais com detetor de
ultrassons entre março e outubro, na fase anterior à construção do parque eólico e nos 3 primeiros anos
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de exploração. Não serão efetuadas amostragens em condições meteorológicas adversas (ocorrência de
chuva, nevoeiro e com ventos de intensidade superior a 5 m/s ao nível do solo), ou em situações de
evidente risco (por exemplo, incêndios florestais).
Na avaliação da utilização do espaço em altura, serão efetuadas escutas mensais com detetores de
ultrassons automáticos entre março e outubro, durante 7 dias por mês, na fase anterior à construção do
parque eólico e nos 3 primeiros anos de exploração. As amostragens irão decorrer de forma contínua
durante todo o período compreendido entre 1 hora antes do pôr-do-sol e 1 hora após o pôr-do-sol.
No que diz respeito aos abrigos, as amostragens serão realizadas ao longo de todo o ano, com especial
atenção aos períodos de hibernação (janeiro/fevereiro e dezembro) e de maternidade (abril, maio, junho
e julho).
A estimativa da mortalidade decorrerá durante os 3 primeiros anos de exploração do parque eólico, sendo
efetuadas amostragens semanais de março a outubro para a prospeção de cadáveres, pelo menos uma
amostragem por equipa, para determinação da eficácia de deteção de cadáveres (pelo menos 1
amostragem por equipa) e 3 amostragens para determinação da taxa de remoção de cadáveres
(primavera, verão e outono), estas últimas no primeiro ano de exploração.

10.6.5. MÉTODOS E MATERIAIS DE AMOSTRAGEM
A recolha de dados para a utilização do espaço ao nível do solo será efetuada por meio de escutas com
detetores de ultrassons (manuais ou automáticos), a realizar nos pontos de amostragem definidos na área
de implantação do parque eólico e numa área de controlo. O detetor de ultrassons poderá ser do tipo
tempo expandido ou full spectrum, e ter uma capacidade de amostrar na gama de frequências pelo menos
entre 10 e 120kHz. Será ainda utilizado um gravador áudio digital, que possibilitará registar as emissões
sonoras dos quirópteros captadas pelo detetor, caso o modelo utilizado não possua essa capacidade, e
um anemómetro de bolso, que permitirá efetuar medições da velocidade do vento e da temperatura do
ar, em cada amostragem. É ainda recomendável usar um datalloger com capacidade de recolha de dados
de temperatura do ar e humidade relativa ao longo das amostragens.
Em cada amostragem serão contabilizados os encontros com quirópteros (sequência de pulsos associados
à passagem de um morcego no espaço amostrado pelo microfone do detetor de ultrassons) e os feeding
buzzes (sequência de pulsos emitidos com uma elevada taxa de repetição, que indicam a fase final de
aproximação a um inseto). Os valores de temperatura do ar, intensidade do vento e humidade relativa ao
nível do solo, serão recolhidos no início de cada amostragem, ou se possível, ao longo de todo o período
amostrado.
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Na avaliação da utilização do espaço em altura, serão instalados 2 detetores automáticos do tipo full
spectrum, que deverão possuir capacidade de amostrar na gama de frequências entre 10 e 150 kHz
(idealmente entre 5 e 190 kHz) e ter uma taxa de amostragem otimizada para 190 kHz. É recomendável
que o detetor seja programado para que os ficheiros gravados tenham no máximo 3 segundos de duração
e que o intervalo entre duas gravações consecutivas não exceda os 5 segundos sendo, no entanto,
preferível que o possa efetuar gravações de forma permanente (sem intervalo entre duas gravações
consecutivas). Para a obtenção dos dados meteorológicos, deverão ser utilizados pelo menos os
equipamentos disponíveis na própria torre meteorológica, sendo recomendável também disponibilizar
dados dos aerogeradores.
Em cada amostragem serão contabilizados os encontros com quirópteros (sequência de pulsos associados
à passagem de um morcego no espaço amostrado pelo microfone do detetor de ultrassons) e os feeding
buzzes (sequência de pulsos emitidos com uma elevada taxa de repetição, que indicam a fase final de
aproximação a um inseto). Os valores de temperatura do ar e intensidade do vento, serão obtidos a
intervalos de 10 ou 15 minutos, consoante os equipamentos disponíveis.
No que diz respeito aos abrigos, serão monitorizados os locais que aparentemente possuam condições
para albergar quirópteros (minas, edifícios abandonados, barracões, pontes, escarpas interiores, etc.) e
que sejam identificados durante o trabalho de campo, mas também devem ser acompanhados os abrigos
já identificados em fase de EIA. Sempre que possível, serão efetuadas visitas diurnas aos locais
inventariados, registando-se as espécies e o número de indivíduos presentes. Quando tal não for possível
(por razões de segurança, por se tratar de propriedade privada, etc.), as visitas devem ser substituídas por
amostragens com detetor de ultrassons ao longo de um período de 30 a 45 minutos, com início um pouco
antes do pôr-do-sol. Nestas amostragens será contabilizado o número de indivíduos que saírem do abrigo
(por observação direta) e identificadas as espécies detetadas (através dos registos sonoros).
Em relação à estimativa da mortalidade, a prospeção de cadáveres consistirá na realização de percursos
aleatórios pela área a prospetar. Sempre que for encontrado um cadáver de quirópteros, serão obtidos
parâmetros de localização (pelo menos a coordenada com gps), anotado o seu estado de decomposição,
data e o aerogerador onde foi encontrado. O cadáver será então recolhido para posterior identificação
(recomenda-se que após a recolha, seja congelado o mais depressa possível). Para determinar a eficácia
da deteção de cadáveres por parte dos observadores, serão espalhados aleatoriamente modelos de
quirópteros num raio equivalente ao da prospeção de cadáveres, e posteriormente, cada observador
inicia a prospeção normal de cadáveres, devendo anotar o número de modelos detetados. A metodologia
para a taxa de remoção de cadáveres consistirá em espalhar aleatoriamente cadáveres de ratos na área
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de implantação do parque eólico, registando a sua localização. De seguida, serão efetuadas visitas diárias
para registo do estado de remoção de cada cadáver durante um período máximo de 10 dias. Se os
cadáveres a utilizar forem de espécies que possam ocorrer em estado selvagem na região, devem ser
marcados de maneira a permitir a sua associação ao estudo, mas de forma a não facilitar ou indicar a sua
localização a eventuais consumidores.

10.6.6. MÉTODOS DE TRATAMENTO DOS DADOS
A análise dos registos sonoros obtidos nas amostragens da utilização do espaço ao nível do solo e em
altura, será efetuada através de programas informáticos de análise de sons, que permitam a obtenção
das principais variáveis caracterizadoras das emissões sonoras dos quirópteros, como por exemplo o tipo
de frequência (constante, modulada ou quase-constante), a frequência de máxima energia (kHz), a gama
de frequências (kHz), a duração do pulso (ms), o intervalo entre pulsos (ms) e a taxa de repetição (Hz). Os
dados recolhidos devem posteriormente ser comparados com dados de referência das espécies que
ocorrem em Portugal, de forma a se conseguir determinar qual a(s) espécie(s) ou grupos de espécies que
estão presentes numa determinada gravação.
No processo de análise e identificação dos registos sonoros poderão também ser utilizados algoritmos de
identificação automática ou semiautomática, disponíveis nalguns programas informáticos. Estes
algoritmos efetuam a medição automática ou automatizada das variáveis caracterizadoras das emissões
sonoras dos quirópteros e comparam-nas com bases de dados de referência, atribuindo a cada registo
uma classificação ao nível da(s) espécie(s) ou grupos de espécies presentes. Tendo em conta o erro que
existe nestes classificadores (Brabante et al., 2018), se estes forem utilizados terá sempre que ser
efetuada uma validação de mais de 5% dos registos analisados. Esta validação terá que abranger uma
amostra significativa de todas as espécies identificadas. Por sua vez, se forem utilizados programas de
análise semiautomática, esta validação só é necessária se durante o processo não houver logo uma
validação de todas as identificações por parte de um utilizador experiente.
No caso específico da utilização do espaço em altura, para além dos registos sonoros dos quirópteros que
forem detetados pelo microfone, serão também gravados outros sons provenientes de várias fontes de
ruído, como por exemplo do próprio aerogerador, do vento da chuva, de aves, etc. Assim, previamente à
análise dos registos sonoros dos quirópteros, será necessário efetuar uma triagem de todas as gravações
efetuadas, de forma a separar as gravações com ruído das com quirópteros. Esta triagem poderá ser feita
de forma manual ou de forma automática através de algoritmos desenvolvidos para esse fim, que estão
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disponíveis nalguns programas informáticos. Se a triagem for efetuada por processos automáticos, terá
também que haver uma validação posterior de pelo menos 5% dos ficheiros classificados como ruído,
para determinar a percentagem de erro que os algoritmos retribuem na classificação das gravações.
Tendo em conta que o número de gravações com quirópteros poderá ser muito elevado, em alternativa
à análise de todas as gravações poderá ser efetuada apenas uma análise de uma amostra significativa. A
seleção das gravações a analisar deve ser feita por métodos estatísticos, recomendando-se que sejam
utilizados processos de seleção aleatória estratificada, devendo por exemplo, ser garantida a análise de
gravações de todos os dias em que existirem registos de quirópteros.
Posteriormente, para a utilização do espaço ao nível do solo e em altura serão calculados índices de
atividade (número de encontros/h) por espécie, grupos de espécies e/ou em termos globais, sendo ainda
considerada a variação entre amostragens e período do ano (mês). Os dados meteorológicos também
serão apresentados tendo em conta a variação entre amostragens e período do ano (mês). Será ainda
efetuado tratamento estatístico adequado aos dados obtidos, de modo a avaliar a influência dos
parâmetros medidos na atividade dos quirópteros e na riqueza específica.
Para a estimativa da mortalidade e tendo em conta que não serão detetados todos os quirópteros que
venham a morrer, serão utilizados estimadores específicos como os propostos por Erickson et al. (2004),
Huso (2010) e Korner-Nievergelt et al. (2011). Estes estimadores usam dados da mortalidade detetada,
da eficácia de deteção e da taxa de remoção, como base para estimar a mortalidade ocorrida num parque
eólico, estando os 2 últimos referenciados pelo ICNF (2017), como estimadores a utilizar nestes cálculos.

10.6.7. MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL A ADOTAR NA SEQUÊNCIA DOS RESULTADOS DO PROGRAMA DE
MONITORIZAÇÃO

Caso se verifique a existência de impactes significativos sobre os quirópteros, em particular no que diz
respeito à mortalidade, deve ser ponderada a adoção de medidas de minimização do risco, como por
exemplo a utilização de dissuasores acústicos para afastar os quirópteros dos aerogeradores. Estas
medidas de minimização terão de ser sempre avaliadas em conjunto com a autoridade de AIncA.

10.6.8. PERIODICIDADE DOS RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO E CRITÉRIOS PARA A DECISÃO SOBRE A REVISÃO
DO PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO

Num prazo de pelo menos 60 dias úteis após o último mês de amostragem, serão entregues relatórios
anuais, onde constarão os dados obtidos durante o período de amostragem do ano correspondente. No
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final dos quatro anos de monitorização, o último relatório incluirá também uma análise global dos dados
recolhidos ao longo de todo o estudo e respetivas conclusões.
No final de cada ano de monitorização e em função dos resultados obtidos, poderá proceder-se a uma
revisão do plano de monitorização, indicando-se os critérios que levarem às alterações entretanto
propostas.

10.7. MONITORIZAÇÃO DO RUÍDO
10.7.1. ENQUADRAMENTO
Ainda que não se prospetive a ultrapassagem dos limites legais aplicáveis no âmbito do RGR, nem a
ocorrência de impactes significativos, junto dos recetores sensíveis existentes na área de potencial
influência acústica do projeto, face aos resultados obtidos, julga-se adequado propor um Plano de
Monitorização para a fase de exploração, com o objetivo de verificar a conformidade com os limites legais
aplicáveis e a averiguar a real afetação no ambiente sonoro envolvente.
A realização da monitorização dos níveis de ruído deverá ser realizada no âmbito do Regulamento Geral
do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, e ser efetuada por Laboratório
Acreditado pelo IPAC, seguindo o descrito na Norma NP ISO 1996 – Acústica: Descrição, Medição e
Avaliação do Ruído Ambiente – Partes 1 e 2, e no Guia prático para medições de ruído ambiente, da
Agência Portuguesa do Ambiente.
Caso existam reclamações, deverá ser definido um plano de monitorização específico, e efetuadas
medições junto do recetor reclamante, nas condições de atividade do Parque identificadas como
geradoras de incomodidade.

10.7.2. IDENTIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS A MONITORIZAR
A monitorização deve privilegiar períodos de pleno funcionamento dos aerogeradores, a operar em
condições meteorológicas favoráveis à propagação sonora para junto dos conjuntos de recetores a avaliar
(nomeadamente a velocidade de direção do vento), mas garantindo que as condições de vento à
superfície não influenciem o ambiente sonoro junto dos recetores, de forma a que o eventual ruído
associado à aerodinâmica vegetal não camufle o ruído particular dos aerogeradores.
Em caso de reclamação as medições devem ser realizadas nas condições de operação dos aerogeradores
e meteorológicas que o reclamante identifique como geradoras de maior incómodo.
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Devem ser medidos os parâmetros físicos que consubstanciam os requisitos legais de boa prática
aplicáveis, LAeq e LAr, com vista a avaliar os limites legais expressos nos artigos 11º e 13º do RGR (DecretoLei 9/2007), para os vários períodos legais: diurno, entardecer e noturno.
A determinação do ruído residual não se afigura obrigatória, desde que na zona não tenham ocorrido
alterações significativas das fontes sonoras pré-existentes avaliadas para caracterização de referência
apresentados no EIA.
Caso os níveis de LAr (ruído ambiente) sejam inferiores a 45 dB(A), também se considera não ser necessário
determinar o ruído residual, pois de acordo número 5 do artigo 13º do RGR, não são aplicáveis os limites
associados ao Critério de Incomodidade.
Nos casos em que seja necessário determinar o ruído residual (aerogeradores desligados), as medições
deverão ser realizadas em condições meteorológicas semelhantes (velocidade do vento) em que for
determinado o ruído ambiente (aerogeradores em pleno funcionamento), de forma a permitir avaliar o
Critério de Incomodidade (artigo 13º do RGR) em condições ambientais semelhantes.
De forma a avaliar a representatividade do ruído residual medido em condições ambientais semelhantes
ao ruido ambiente, deve ser considerada a situação de referência determinada no presente estudo.
Deverão ainda ser determinados pelo menos os seguintes parâmetros meteorológicos e de
funcionamento do parque eólico:
▪

Aerogeradores: temperatura do ar; velocidade do vento; direção do vento; velocidade do rotor
(rpm);

▪

Junto dos recetores / ponto de medição: temperatura do ar; velocidade do vento; direção do
vento; humidade relativa do ar.

10.7.3. LOCAIS E FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM
Propõem-se a realização de medições junto dos conjuntos de recetores potencialmente mais afetados
indicados no quadro seguinte, cuja localização é apresentada em planta nos Mapas de Ruído em anexo.
Propõe-se a realização de uma campanha de monitorização anual no ano de início da fase de exploração,
em época com condições representativa do mês mais critico. Caso os resultados permitam concluir o cabal
cumprimento dos limites legais aplicáveis, considera-se não ser necessário efetuar novas campanhas de
monitorização nos anos seguintes.
Caso existam reclamações, deverá ser definido um plano de monitorização específico e efetuadas
medições experimentais junto do recetor reclamante, nas condições indicadas como geradoras de
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incomodidade.
No quadro seguinte propõe-se a localização dos recetores / pontos de monitorização a monitorizar. De
notar que deve ser avaliada a fachada e piso mais desfavorável de cada conjunto de recetores indicado,
e se necessário, em função das condições existentes nos locais, a localização proposta poderá ser
ajustada.

Quadro 10-1 - Identificação dos pontos de medição para monitorização de ruído

Ponto / Recetor

Localidade

Coordenadas do ponto
medição (PT-TM06-ETRS89)

Ponto 1 (R22)

Pedreda

M: 162222,9 ; P: 5909,6

Ponto 2 (R35)

Devesa

M: 160541,4; P: 6469,4

Ponto 3 (R46)

Cimo de Vila

M: 159773,4; P: 7204,6

Ponto 4 (R53)

Favais

M: 160798,6; P: 7807,9

Na figura seguinte apresenta-se a localização dos pontos de monitorização do Ruído.
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Figura 10-4 - Localização dos pontos de monitorização de ruído.

10.7.4. MÉTODOS DE AMOSTRAGEM E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS
As medições de LAeq e LAr devem ser efetuadas por laboratório acreditado, ao abrigo do artigo 34.º do
Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei 9/2007), e deverão ser usados equipamentos de medição
acústica de classe 1, de modelo(s) homologado(s) pelo Instituto Português de Qualidade, e com a
verificação metrológica devidamente atualizada.
Para determinação da sensibilidade dos recetores sensíveis, devem efetuar-se auscultações às pessoas
que residam ou permaneçam nos locais suscetíveis de serem afetados acusticamente pela atividade do
projeto, de modo a, se necessário, ajustar a localização dos pontos de monitorização.
Durante as medições devem ser tidas em consideração as recomendações expressas na versão mais
recente da legislação, normalização e diretrizes aplicáveis, nomeadamente:
−

Regulamento Geral do Ruído – Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro;
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−

NP ISO 1996-1:2019 – Acústica. Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente. Parte 1:
Grandezas fundamentais e métodos de avaliação.

−

NP ISO 1996-2:2019 – Acústica. Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente. Parte 2:
Determinação dos níveis de pressão sonora do ruído ambiente.

−

Agência Portuguesa do Ambiente – Guia prático para medições de ruído ambiente: no contexto
do Regulamento Geral do Ruído tendo em conta a NP ISO 1996. 2020.

10.7.5. RELATÓRIO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS
Os resultados das medições acústicas devem ser analisados por comparação com os requisitos legais
aplicáveis, nomeadamente os estabelecidos nos artigos 11º e 13º do RGR (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17
de janeiro).
Recomenda-se ainda, que na análise dos resultados obtidos seja avaliada com a devida ponderação a
relevância do ruído associado à aerodinâmica vegetal envolvente aos pontos de medição (que em
determinas condições de vento pode incrementar significativamente os níveis médios globais ou mesmo
camuflar os níveis de ruído particular do projeto alvo de avaliação).
Embora não seja expectável, caso se verifique que os resultados obtidos na monitorização não estão em
conformidade com os limites legais aplicáveis, devem ser dimensionadas medidas de minimização com
vista ao cumprimento dos respetivos limites legais.
Em função dos resultados obtidos e das dificuldades sentidas em cada campanha, deverá ser avaliada a
necessidade de se efetuarem ajustes no programa de monitorização.
Deve ser elaborado um Relatório de Monitorização por cada campanha de medição, em conformidade
com a estrutura estabelecida no Anexo V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro.
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11. LACUNAS DE INFORMAÇÃO
De acordo com a análise efetuada, considera-se que os objetivos do EIA foram atingidos, não tendo sido
registadas lacunas de conhecimento que possam interferir de forma relevante com a validade das
conclusões alcançadas.
A caracterização dos vários descritores foi efetuada através da consulta de bibliografia existente e
complementada com a realização de trabalho de campo específico uma cartografia temática, pelo que se
considera que a mesma foi adequada e permitiu uma correta caracterização da situação de referência.
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12. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
O Projeto do Parque Eólico de Zapa, é cosntituido por 6 aerogeradores, perfazendo um total de 34,8MW,
e uma linha elétrica a 60kV, localizados numa zona não sensível. De acordo com as características do
Projeto, o mesmo não atinge os limiares definidos no Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental
(RJAIA), aprovado pelo 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, pelo que o promotor submeteu numa primeira fase um
Pedido de Enquadramento no Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (PERJAIA), com o
objetivo de determinar se o mesmo era suscetível de provocar impactes significativos no ambiente, à luz
do disposto no artigo 1.º, n.º 3, alínea b), subalínea iii) do referido diploma.
Da análise efetuada a APA emitiu um parecer a 31 de Maio de 2021, onde refere:
“Projeto suscetível de provocar impactes negativos significativos no ambiente, pelo que se entende
que deve ser sujeito a procedimento de avaliação de impacte ambiental.”

A concretização deste projeto contribui para a dinamização do cluster das energias renováveis,
contribuindo para o cumprimento dos objetivos da redução de emissões de gases de efeito de estufa e a
diminuição da dependência de importações de energia estipuladas para Portugal. A instalação do Parque
Eólico de Zapa contribui com a produção anual de 70.600 MWh de energia elétrica limpa, equivalente ao
consumo anual de aproximadamente de 24.200 casas e evitando a emissão de 99.600 toneladas de CO2
por ano comparativamente à mesma produção com recurso a carvão e evita a emissão de 41.300
toneladas de CO2 comparativamente à produção a partir de gás natural.

De modo geral, verifica-se que os impactes identificados para os fatores ambientais analisados, de acordo
com as ações de projeto previstas, para as fases de construção, exploração e desativação, serão pouco
significativos e de magnitude reduzida a moderada, não se traduzindo em situações relevantes nem em
condicionantes críticas. Em contrapartida, verifica-se que o desenvolvimento de um novo projeto desta
natureza contribui para o alcance de objetivos nacionais, traduzindo-se num retorno positivo em termos
ambientais, económicos a médio prazo, de autonomia energética e de uma imagem positiva em termos
de consciencialização ambiental.
Da análise efetuada verifica-se que os impactes negativos ocorrem maioritariamente na fase de
construção, apresentando fundamentalmente um caráter temporário, pouco significativo e de magnitude
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reduzida. Para estes impactes são definidas medidas de minimização gerais a aplicar na fase de construção
e medidas especificas dedicadas ao projeto em questão, ao local em que se insere e aos impactes
identificados.
Na fase de exploração também podem ocorrer impactes negativos decorrentes da presença dos
aerogeradores e da linha elétrica a construir.
A presença dos aerogeradores introduz alterações negativas na paisagem significativas e de magnitude
moderada.
Em termos da avifauna e da comunidade de quirópteros é esperada também a ocorrência de impactes
negativos na fase de exploração, pouco significativos, quer por aumento da perturbação causada, quer
por morte por colisão e eletrocussão. Estes aspetos serão alvo de um programa de monitorização que
permita avaliar melhor a influência do projeto nestas comunidades, ajustando, sempre que necessário,
as medidas de minimização aos resultados obtidos.
Ao nível do ruído, verificou-se que o ambiente sonoro atual cumpre os valores limite de exposição
aplicáveis e que, face ao afastamento dos recetores sensíveis, é previsível o cumprimento dos valores
limite de exposição máxima por parte do ruido particular e do ruído ambiente, e o cumprimento do
Critério de Incomodidade em todo os recetores sensíveis avaliados.
No que respeita à linha elétrica de 60kV, que ligará a subestação do parque eólico à Subestação do Parque
Eólico de Carlinga B (a construir), os impactes apesar de negativos são de um modo geral pouco
significativos e de magnitude reduziada a moderada. Importa referir que se trata de uma linha elétrica,
cujo traçado ainda não se encontra definido, é expectável que em fase de projeto de execução se evite a
colocação de apoios nas áreas mais sensíveis. De igual forma, refere-se que a constituição de faixas de
segurança da linha eletrica não deverá implicar a desmatação/desflorestação de florestas autóctones pelo
facto de as espécies aí presentes não serem de crescimento rápido e não porem em causa a segurança da
linha.
De acordo com a análise de comparação de alternativas da linha elétrica, na maior parte dos fatores
ambientais (Solos e Uso dos Solos, Recursos Hídricos, Património Cultural, Paisagem, Ordenamento do
Território, RAN, Socioeconomia e Saúde Humana) a Alternativa A2 é mais favorável, relativamente à
alternativa A1, apesar a alternativa A1 ser menos extensa que a alternativa A2.
Em termos globais do projeto, com exceção dos impactes inerentes à fase de construção, que de uma
forma geral são negativos, mas temporários, cessando após a conclusão da obra e minimizáveis com a
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adoção de medidas gerais e especificas mencionadas no presente relatório, consideram-se os impactes
do projeto positivos em termos de fase de exploração, pelos benefícios decorrentes da redução de
emissão de CO2 e da concretização das políticas e desígnios nacionais e internacionais em matéria de
alterações climáticas.
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