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1 INTRODUÇÃO 

Para efeitos de pronúncia sobre a conformidade do Projeto do Parque Eólico de Vieira do Minho 
(Híbrido da Central Hidroelétrica de Vila Nova), adiante denominado como Parque Eólico de Vieira do 
Minho (Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3510), vem a TPF – CONSULTORES DE 
ENGENHARIA E ARQUITETURA, S.A. apresentar, no presente documento, um aditamento ao referido 
estudo, tendo em consideração a apreciação técnica efetuada pela Comissão de Avaliação, que 
considera indispensável a apresentação dos elementos adicionais enumerados no ofício (n.º S039593-
202206-DAIA_DAP) que se apresentam no Anexo 1.  

Apresentam-se em seguida os elementos adicionais solicitados. 

2 ADITAMENTO AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

2.1 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

1.1 “Corrigir o índice do Relatório Síntese, que se encontra truncado a partir do ponto 8.4 - 
Impactes cumulativos, passando para ponto 10.2.1 - Fase de preparação prévia à 
execução da obra, estando em falta as referências ao ponto 9 e início do ponto 10. Se 
possível, o índice deve ter hiperligações para os diversos capítulos do Relatório.” 

O índice do Relatório Síntese do EIA foi atualizado de acordo com o solicitado. 

1.2 “Apresentar uma breve descrição do aproveitamento hidroelétrico de vila nova, 
nomeadamente as infraestruturas que o compõem, o ano de início de exploração, a sua 
produção média anual, características da linha elétrica de ligação do aproveitamento 
hidroelétrico ao Sistema Elétrico Nacional (SEN) (tensão, extensão e subestação), entre 
outros aspetos considerados relevantes.” 

A central hidroelétrica de Vila Nova/Venda Nova, de 1951, constituí, atualmente, uma das três 
centrais elétricas que integram a concessão do aproveitamento hidroelétrico de Venda Nova, no rio 
Rabagão, senda as duas outras: a central de Venda Nova II, ou de Frades, e a central de Venda Nova 
III ou de Frades II. 

A central de Vila Nova, situada na margem esquerda do rio Cávado, tem a particularidade de alojar 
os três grupos geradores, alimentados por Venda Nova, e também aloja o único grupo gerador 
alimentado pela concessão do aproveitamento hidroelétrico de Paradela, de 1956, que aproveita águas 
do rio Cávado, e muitas vezes designado de “quarto grupo” de Vila Nova. (Nota histórica: «a barragem 
de Paradela, no rio Cávado, é construída em enrocamento a granel, com 110 m de altura máxima – a 
mais alta do mundo na sua época (1956) – e 540 m de desenvolvimento no coroamento, com um longo 
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circuito hidráulico (túnel e conduta forçada com uma aproximada de 11 km) e um novo grupo gerador 
turbina Francis/alternador instalado na Central de Vila Nova»).  

Como forma de se distinguirem as centrais elétricas efetivamente dependentes das respetivas 
concessões do domínio hídrico, as centrais elétricas são designadas de: Central de Vila Nova / Venda 
Nova e de Central de Vila Nova / Paradela, conforme consta das respetivas licenças de produção. 

O aproveitamento hidroelétrico de Venda Nova, no rio Rabagão, afluente da margem esquerda do 
rio Cávado, entrou em funcionamento em 1951, é no essencial constituído por uma barragem, do tipo 
arco gravidade, dotada de um descarregador de cheias de superfície, com duas comportas do tipo 
segmento, uma descarga de fundo, e por três centrais de produção que utilizam a água desta albufeira, 
sendo: 

 uma a céu aberto, Vila Nova/Venda Nova, de 1951, que é constituída por três grupos 
geradores, cada um com um alternador de 32 MVA e uma turbina Pelton de eixo horizontal de 
30 MW, subestação anexa, localizada no topo do edifício da central, equipada com três bancos 
de transformadores de potência, cada um constituído por três transformadores monofásicos de 
10 MVA, (165/√3)/10,25 kV cada e respetivo equipamento auxiliar. Resulta deste conjunto de 
equipamentos uma potência bruta da central de 90 MW. A água, derivada da albufeira de 
Venda Nova por um circuito hidráulico composto por um túnel em carga e conduta forçada, 
com uma extensão total de 3,9 km, e após uma queda superior a 400 m e o acionamento das 
turbinas Pelton dos três grupos da Central de Vila Nova, é restituída na margem esquerda do 
rio Cávado.  

A central de Vila Nova liga à rede nacional de transporte de eletricidade ao nível de 150 kV, 
através de duas linhas aéreas, ambas saindo da central para norte, atravessando o rio Cávado, uma 
para a SE de Salamonde, a 8,0 km de distância, e outra para a SE de Frades, a 3 km de distância 
(esta SE de Frades, da REN, substituiu a ligação original para Caniçada/SE de Riba d’Ave). 

 duas centrais subterrâneas, que entraram em exploração em 2005 (Venda Nova II ou 
Frades) e em 2018 (Venda Nova III ou Frades II), cada uma composta por dois grupos 
reversíveis (capacidade de bombagem), com grupos turbina-bomba Francis de eixo vertical, 
respetivamente com 191 MW e 780 MW de potência. Os dois grupos da central de Frades II 
são de tecnologia de velocidade variável, a primeira central instalada na Europa com esta 
tecnologia, que permite disponibilizar ao sistema elétrico nacional um serviço de elevada 
qualidade para equilíbrio das redes elétricas (produção / consumo). Estas duas centrais 
subterrâneas dispõem de circuitos hidráulicos novos e distintos, totalmente subterrâneos, que 
restituem na margem esquerda do rio Rabagão, na cauda da albufeira de Salamonde, que lhes 
permite realizar a bombagem desta albufeira inferior para a albufeira superior de Venda Nova. 
A central de Frades liga à rede nacional de transporte de eletricidade ao nível de 150 kV, na 
SE de Frades da REN (com ligação à SE de Pedralva), e a central de Frades II liga ao nível de 
400 kV, no Posto de Corte de Vieira do Minho da REN (com ligação à SE de Pedralva) (Figura 
1). 
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Figura 1 – Esquema de ligação do Aproveitamento Hidroelétrico de Venda Nova à Rede Elétrica Nacional 

Feita esta descrição geral da central de Vila Nova /Venda Nova, mostra-se em seguida o esquema 
unifilar simplificado da central de Vila Nova, esquema esse que evidencia a ligação dos quatro grupos 
(G1, G2, G3, G4), sendo que o “quarto” grupo respeita à central Vila Nova / Paradela, como já acima 
mencionado, e devendo também verificar-se que a tensão de produção dos grupos, a 10,25 kV, é igual 
em todos os grupos e que alimenta um quadro geral comum aos quatro grupos para alimentação aos 
serviços auxiliares, podendo ainda este quadro geral ser alimentado a partir da rede elétrica pública ao 
nível de tensão de 15 kV (Figura 2, conforme desenho n.º 5664, dez/92): 
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Figura 2 - Esquema unifilar simplificado da central de Vila Nova 

A produção gerada em cada um dos grupos, G1 a G3 e G4, ao nível de 10,25 kV, é encaminhada para 
os transformadores de grupo, os 3 bancos de transformadores de potência, TR1 a TR3, e o 
transformador de potência, TR4, que elevam a tensão para 150 kV e daí é entregue na saída de linhas 
I ou II, donde sai para a rede pública, através das duas linhas a 150 kV, uma para a SE de Salamonde 
e outra para, atualmente, a SE de Frades (à data do desenho seguia para Riba d’Ave / Caniçada), já 
acima mencionadas (Figura 3 e Figura 4). 
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Figura 3 – Localização das linhas elétricas que fazem a ligação da Central Hidroelétrica de Vila Nova à 

Rede Publica.  

 
Figura 4 - Mapa da RNT-E - https://datahub.ren.pt/pt/redes/ 

Os bancos dos transformadores e as saídas de linhas, consubstanciam o que se designa de 
subestação da central de Vila Nova, sendo uma subestação externa que se localiza em plataforma 
sobre parte do edifício da central, como já anteriormente mencionado (Figura 5). 
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Figura 5 - Subestação da Central de Vila Nova. 

Quanto à produção anual da central de Vila Nova / Venda Nova, julgamos pertinente ilustrar com os 
dados de emissão dos anos de 2020, com 2,7 GWh, e de 2021, com 7,9 GWh. 

Foi incluído no Relatório Síntese do EIA o subcapítulo 3.4 “Enquadramento do Projeto no 
Aproveitamento Hidroelétrico de Vila Nova” (página 17) com um resumo da informação atrás descrita. 

1.3 “Esclarecer qual a necessidade de construir uma subestação de 30/60 kV do parque 
eólico, e da linha elétrica ser à tensão de 60 kV, quando se prevê a construção de outra 
subestação de 60/10 kV próxima do aproveitamento hidroelétrico. Ou seja, a linha elétrica 
interna, a 30 kV, não se poderá ligar à subestação, a construir, próxima do aproveitamento 
hidroelétrico e a subestação a construir ser de 30/10 kV?” 

Os nove aerogeradores do Parque Eólico de Vieira do Minho correspondem a uma potência total 
instalada de 34,47 MW e produzirão, em ano médio, uma energia elétrica de cerca de 83,46 GWh. Esta 
energia será produzida a uma tensão de produção de 800 V, que é posteriormente elevada, ainda 
dentro do próprio aerogerador, para a tensão de emissão de 30 kV, correspondente à tensão da rede 
interna (subterrânea e aérea) do Parque Eólico que fará a interligação dos painéis de grupo dos 
diferentes aerogeradores.  

Por outro lado, e como enunciado no projeto, o ponto de entrega da energia produzida no Parque Eólico 
situa-se na Central de Vila Nova/Venda Nova, tornando-se, assim, necessário transportar a referida 
energia produzia ao longo dos 9,5 km que separam as duas instalações.  

Ora, de forma a diminuir as perdas de potência e quedas de tensão no transporte, manter a 
racionalidade técnica levando em consideração a orografia do terreno, nomeadamente, o 
atravessamento do vale do Rabagão, respeitar as condições técnicas do Regulamento de Segurança 
de Linhas Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT) e tomando em consideração o cumprimento do atual 
Regulamento Europeu 2016/631 de 14 de abril de 2016, que estabelece o código de rede relativo a 
requisitos da ligação de geradores de eletricidade à rede, em concreto, no que respeita à necessidade 
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de cumprimento de requisitos de injeção de potência reativa no ponto de ligação, torna-se essencial 
elevar a tensão a 60 kV à saída do Parque Eólico.  

A construção da linha elétrica a 60 kV trata-se, portanto, de uma condicionante técnica do projeto que 
deve ser adotada de forma a possibilitar o transporte da referida energia produzida no Parque Eólico 
até ao respetivo ponto de entrega e fazendo assim cumprir os requisitos para hibridização que se 
encontram estabelecidos no Decreto-Lei n.º 15/2022, de 14 de janeiro. 

O transporte a 10 kV ou mesmo a 30 kV desta quantidade de energia a esta distância não é 
tecnicamente viável nem permitido pelo regulamento. 

A justificação atrás descrita foi incluída no Relatório Síntese do EIA no subcapítulo 4.8.1 ”Necessidade 
de Construção da Linha elétrica a 60 kV” (página 42). 

1.4 “Relativamente às características dos aerogeradores a implantar, na página 20 do 
relatório síntese, é referida a velocidade do vento de 13,5 m/s para paragem dos 
aerogeradores, mas no quadro 4 - Características gerais dos Aerogeradores, a 
“velocidade média do vento para saída de serviço” é de 25 m/s. Esclarecer se se trata de 
um lapso e se não for o caso, esclarecer qual a diferença entre as duas velocidades de 
vento.” 

Por lapso na página 20 do Relatório Síntese do EIA, é referida a velocidade do vento de 13,5 m/s para 
paragem dos aerogeradores, sendo o valor de 25 m/s indicado no Quadro 4 o que se encontra correto. 

Retificou-se na página 21 do Relatório Síntese EIA o valor da velocidade para paragem dos 
aerogeradores para o valor de 25 m/s. 

1.5 “Indicar a extensão da rede elétrica interna que é efetuada por vala de cabos.” 

A extensão da rede elétrica interna que é efetuada por vala de cabos é de cerca de 8 382 m. 

O valor referido foi acrescentado no subcapítulo 4.3.3 “Rede Elétrica Interna” do Relatório Síntese do 
EIA, na página 25. 

1.6 “Esclarecer se a vala de cabos acompanha sempre os acessos existentes, a beneficiar ou 
a construir. No caso de pontualmente não acompanhar deve ser apresentada justificação 
para tal.” 

Conforme se pode observar no Desenho 2 do Relatório Síntese do EIA a vala de cabos acompanha 
sempre acessos existentes, a beneficiar e a construir, com exceção de um pequeno troço junto do 
aerogerador AG7.  

Conforme se pode observar na Figura 6 existe um pequeno troço de vala de cabos (cerca de 75 m) do 
aerogerador AG7 que não acompanha um acesso.  
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A localização da vala de cabos nesse local não irá implicar o corte de nenhum exemplar arbóreo, já 
que se escolheu o local da travessia da vala de cabos de forma a que não fosse necessário o corte de 
árvores nesse local. 

 
Figura 6 – Localização do pequeno troço da vala de cabos do aerogerador AG7 que não acompanha um 

acesso. 

Esta opção de projeto resultou da conjugação da análise técnica e económica com a ambiental. A 
alternativa a passar os cabos na vala apresentada com os 75 m, seria fazer a saída dos cabos pelo 
mesmo percurso de cabo até ao início do troço de acesso ao Aerogerador 7 (320 m), conforme 
assinalado na Figura 6 a cor azul e daí abrir uma nova vala, com mais 320 m até ao ponto em que a 
vala apresentada toca de novo o acesso (assinalado a cor laranja na Figura 6). Esta opção implicaria 

Local onde a Vala de cabos não 
acompanha um acesso 
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um comprimento de percurso de cabos adicional de 640 m (mais 565 m), com as consequentes perdas 
de eficiência associadas a um maior comprimento do cabo. 

1.7 “Incluir no quadro 5 - Quantificação da afetação do Projeto (Fase de construção), a área 
ocupada pela subestação 60/10 kV.” 

Conforme referido no Relatório Síntese do EIA no subcapítulo 4.8.2 Subestação 60/10 kV (no Relatório 
Revisto corresponde ao subcapítulo 4.8.3) “a nova subestação tem uma área de implantação de 20 x 
9 m2, sendo o acesso à mesma feito a partir das acessibilidades que permitem aceder à subestação da 
central”. 

No Quadro 5 - Quantificação da afetação do Projeto (Fase de construção) do Relatório Síntese do EIA 
foi incluída a área ocupada pela subestação que é de 180 m2. 

1.8 “Corrigir o referido, na página 31 do relatório síntese, relativamente ao “estaleiro da linha 
de 60/10 kV”. 

No Relatório Síntese do EIA foi efetuada a correção de acordo com o solicitado. 

1.9 “Indicar como será efetuado o “trânsito de energia” da subestação de 60/10 kV ao 
aproveitamento hidroelétrico.” 

Os nove aerogeradores do parque Eólico de Vieira do Minho correspondem a uma potência total 
instalada de 34,47 MW e produzirão, em ano médio, uma energia elétrica de cerca de 83,46 GWh. 

A energia elétrica é produzida nos aerogeradores a 800 V e sofre uma elevação de tensão dentro da 
nacelle (cabina no topo da torre) para 30 kV, sendo transportada por meio de cabos isolados até uma 
subestação (que podemos ler como “subestação coletora”), na qual se elevará a tensão a 60 kV (SE 
60/30 kV do Parque Eólico), conforme referido no subcapítulo 4.3.3 “Rede Elétrica Interna” do Relatório 
Síntese do EIA.  

Uma vez que o ponto de entrega da energia produzida no Parque Eólico se situa na Central de Vila 
Nova / Venda Nova (ver resposta ao ponto 1.2), cujo ponto de entrega à rede se faz ao nível de tensão 
a 150 kV, para diminuir as perdas de energia no transporte, que se realiza por meio de uma linha aérea 
de transmissão, a tensão é elevada para 60 kV à saída do Parque Eólico. 

Da “subestação coletora” SE 60/30 kV a construir, nascerá uma ligação até à central de Vila Nova, 
através de uma linha aérea a 60 kV, como consta do projeto submetido no âmbito deste procedimento 
de AIA. 

Na Central de Vila Nova, a “receção” dessa energia produzida no Parque Eólico e que chega através 
da referida linha a 60 kV, é concretizada através da nova subestação a 60 kV, que designamos de SE 
60/10 kV, por ser responsável por baixar a tensão de 60 kV (da linha aérea) para o nível de tensão a 
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10 kV, nível esse que corresponde ao nível de tensão de produção dos grupos hidráulicos existentes 
na central de Vila Nova / Venda Nova. 

Portanto, a energia elétrica produzida no Parque Eólico acaba por ser “entregue” no barramento à 
tensão de produção dos grupos geradores hídricos, a 10 kV. 

A partir daí, a energia produzida no Parque Eólico vai passar pelos bancos de transformadores de 
grupo já existente 150/10 kV, passando a tensão de 10 kV para 150 kV e é entregue à rede elétrica 
pública de transporte, como se pretende. 

Este é, de uma forma muito sucinta, o caminho percorrido pela energia produzida no Parque 
Eólico até à Central e à rede pública a 150 kV. 

Como referido nas peças documentais submetidas a AIA, é a solução mais viável para ligar o Parque 
Eólico à rede pública, no mesmo ponto de entrega à rede atualmente afeto à Central de Vila Nova/ 
Venda Nova, e assim serem respeitados os requisitos para hibridização que se encontram 
estabelecidos no Decreto-Lei n.º 15/2022, de 14 de janeiro. 

1.10 “Caracterizar todos os parques eólicos identificados na envolvente do projeto, indicando 
a denominação de cada um, o número de aerogeradores e a distância dos mesmo ao 
projeto em avaliação.” 

No Quadro seguinte apresenta-se a caracterização de todos os parques eólicos identificados na 
envolvente do projeto, indicando a denominação de cada um, o número de aerogeradores e a distância 
dos mesmos ao projeto em avaliação. 

Refere-se que no subcapítulo 8.4 “Impactes Cumulativos” do Relatório Síntese do EIA estão indicados 
os aerogeradores localizados num raio de 10 Km em redor do Parque Eólico de Vieira do Minho. 

Quadro 1 – Caracterização dos Parques Eólicos existentes na envolvente do Parque Eólico de Viera do 
Minho 

Parque Eólico N.º aerogeradores 
Distância (km) do aerogerador existente 

ao aerogerador mais próximo do 
Sobreequipamento 

Lomba do Vale 9 1,7  

Vilar do Chão 1 1,9 

Serra da Cabreira 10 0,9 

Alto da Vaca I 2 5,2 

Alto da Vaca II 2 4,8 

Ruivães 1 5,0 

Lomba da Seixa 10 9,8 

Lomba da Seixa II 7 8,7 

Terras Altas de Fafe 58 9,0 
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1.11 “Indicar como será efetuado o transporte das componentes dos aerogeradores e 
esclarecer se será necessário efetuar alguma intervenção a infraestruturas existentes 
(como acessos, linhas elétricas e de comunicação, etc.).” 

Os aerogeradores serão transportados da forma habitual, com recurso a transportes especiais.  

Dada a dimensão das pás é bastante provável a necessidade de ser utilizado um equipamento do tipo 
“blade lifter” no troço de estrada de aproximação ao projeto. Este equipamento, dada as suas 
características técnicas, permite reduzir, em grande medida, as intervenções nos acessos internos e 
externos ao parque. A única exceção será alguma intervenção que possa ser necessária ao nível das 
linhas de baixa tensão e de comunicações, que poderá ser algo trabalhoso, mas não apresenta 
dificuldades especiais e que, no final, acaba por resultar num benefício para a qualidade de serviço dos 
aglomerados populacionais atravessados. Todas as intervenções neste tipo de infraestruturas serão 
realizadas sempre com prévio acordo com o operador ou concessionário. 

A informação referida foi incluída no Relatório Síntese do EIA no subcapítulo 4.3.1 “Aerogeradores” 
(página 22). 

2.2 CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

2.2.1 Geologia e Geomorfologia 

2.1.1 “Corrigir a legenda da figura 20 - Recursos geológicos na área de estudo, uma vez que 
as referências 2 e 3 não estão de acordo com a figura apresentada.” 

A correção da legenda da Figura 20 – Recursos Geológicos na área de estudo foi efetuada no Relatório 
Síntese do EIA (página do 88 do EIA).  

2.2.2 Sistemas Ecológicos 

2.2.1 “No que respeita à flora e vegetação, no Relatório Síntese (página 102) é referido que o 
trabalho de campo foi realizado em março e setembro de 2021, através da realização de 
inventários florísticos e identificação das estruturas da vegetação significativas. Não 
sendo os meses mais adequados para a captação dos estados florais de grande parte das 
espécies vegetais, também não é referido o esforço de amostragem realizado (referir que 
o trabalho de campo foi realizado em março e setembro pode significar em cada mês um 
intervalo entre 1 e 30 dias). Assim, deve ser especificado o esforço de amostragem de 
campo efetuado para a realização da caracterização da flora da área de estudo.” 

O trabalho de campo da flora e vegetação e habitats foi realizado entre os dias 24 e 26 de março e 23 
e 25 de setembro de 2021, durante o qual foram realizados inventários florísticos e identificadas as 
estruturas da vegetação significativas e claramente distintas.  
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A informação foi atualizada no Relatório Síntese do EIA (página 119).  

2.2.2 “No que respeita aos habitats, depreende-se, da leitura do capítulo correspondente 
(ponto 6.5.2.4, página 106 e seguintes), que apenas foi analisado o Plano Setorial da Rede 
Natura 2000, não tendo sido feito qualquer trabalho de campo dirigido a esta componente. 
Esclarecer se esta interpretação está correta, ou fornecer os dados relativos ao trabalho 
de campo eventualmente realizado a respeito dos habitats.” 

Conforme referido anteriormente, o trabalho de campo da flora e vegetação e habitats foi realizado 
entre os dias 24 e 26 de março e 23 e 25 de setembro de 2021, durante o qual foram confirmados os 
habitats naturais referidos no Plano Sectorial da Rede Natura 2000.  

Conforme referido no subcapítulo 6.5.2.4 Caraterização dos Habitats Naturais do Relatório Síntese do 
EIA “as manchas de habitats foram delimitadas espacialmente, estando o resultado dessa análise 
exposto no Desenho 22, correspondendo aos habitats naturais, segundo o Decreto-Lei n.º 156-A/2013, 
de 8 de novembro”. 

A informação foi atualizada no ponto 6.5.2.4 do Relatório Síntese do EIA.  

2.2.3 “Relativamente à fauna, no Relatório Síntese (página 112) é referido que a amostragem 
no campo foi efetuada em março, abril e setembro no primeiro parágrafo, e apenas em 
março e setembro no segundo parágrafo. Devem ser apresentados dados mais concretos 
sobre o esforço de amostragem desenvolvido nos períodos referidos.” 

As campanhas de campo da fauna foram realizadas nos mesmos dias das campanhas da flora e 
vegetação e habitats, ou seja, entre os dias 24 e 26 de março e 23 e 25 de setembro, de 2021. 

A informação foi atualizada no ponto 6.5.3.2 do Relatório Síntese do EIA (página 130).  

2.2.4 “Para a fauna, é referido que a recolha bibliográfica incidiu, em matéria de invertebrados 
e de ictiofauna, em informação fornecida pelo ICNF através da referência bibliográfica 
“ICNF, 2021” (página 112). Consultada a lista de referências bibliográficas, pode constatar-
se, na página 379, que a referência em causa corresponde à “Base de dados de 
observações de morcegos em Portugal Continental e do Atlas dos Morcegos de Portugal 
Continental”, informação recebida em 19 de outubro de 2021. A referência alusiva aos 
morcegos não pode constituir a base da informação relativa aos invertebrados e à 
ictiofauna. Esta referência é citada também para a origem dos dados da Toupeira-de-água 
(página 112). Deve ser esclarecida esta aparente incongruência e a proveniência, de facto, 
dos dados bibliográficos relativos aos grupos faunísticos referidos.” 

Por lapso no Relatório Síntese do EIA a referência bibliográfica para os invertebrados e ictiofauna 
estava a mesma do que para os morcegos, nomeadamente ICNF, 2021. A distinção entre as duas 
referências foi efetuada por o acréscimo de uma letra a seguir ao ano.   
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A Bibliografia do Relatório Síntese do EIA foi atualizada, de acordo com o referido: 

 “ICNF (2021a). Informação vetorial de monitorização de espécies de Fauna e Flora: Lobo, Anfíbios, 
Avifauna, Ictiofauna e Toupeira-de-água. Informação remetida pelo Sr. Chefe da Divisão de Áreas 
Classificadas do Norte/ICNF, recebida a 16 de novembro de 2021. 

ICNF (2021b). Base de dados de observações de morcegos em Portugal Continental e do Atlas dos 
Morcegos de Portugal Continental. Informação recebida a 19 de outubro de 2021.” 

A informação foi atualizada no subcapítulo 6.5.3.2” Metodologia” do Relatório Síntese do EIA. 

2.2.5 “O Quadro 7 (página 40) apresenta a programação temporal da fase de construção. 
Neste quadro é possível constatar a interrupção dos trabalhos de construção do parque 
eólico entre os meses de abril e agosto, período de reprodução do Lobo-ibérico, tal como 
é mencionado na página 285. De acordo com o EIA, no planeamento da obra serão 
respeitados os períodos de maior sensibilidade do Lobo-ibérico, correspondentes às 
épocas de reprodução e dependência das crias, não sendo realizadas quaisquer obras de 
construção dentro da área de 2 km em redor do local de reprodução, no período que 
decorre entre os meses de abril e agosto, inclusive. Todavia, o cronograma do Quadro 7 
não apresenta qualquer restrição temporal em relação à construção da linha elétrica de 60 
kV, a qual se encontra também, parcialmente, no interior da área de 2 km em redor do local 
de reprodução da alcateia da Cabreira. Apresentar um esclarecimento sobre esta 
discrepância.” 

A programação temporal da fase de construção foi atualizada no ponto 4.7.1 do Relatório Síntese do 
EIA de forma a tornar percetível que os trabalhos que decorrem na linha elétrica de 60 kV, no período 
que medeia entre abril e agosto, são realizados exclusivamente a mais de 2 km do local de reprodução 
da alcateia da Cabreira. 

Apresenta-se de seguida a referida programação temporal. 
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Quadro 2 – Programação temporal da fase de construção.  

 

2.2.6 “Corrigir a referência no capítulo 8.4 - Impactes Cumulativos (página 350), que remete 
para o Desenho 24 a ilustração dos impactes cumulativos de outras infraestruturas com 
o presente projeto. No entanto, o Desenho 24 representa os condicionamentos à 
implementação da linha elétrica de 60 kV, e não os impactes cumulativos que se 
encontram representados no Desenho 25.” 

A correção solicitada foi efetuada no ponto 8.4 do Relatório Síntese do EIA.  

2.2.7 “Esclarecer a referência a apenas dois aerogeradores mencionados nos efeitos 
cumulativos, no terceiro parágrafo da página 352, onde é referido que, "relativamente à 
fauna, o incremento de dois aerogeradores na mesma área geográfica irá potencialmente 
aumentar o impacte negativo previsto sobre os vertebrados voadores".” 

Por lapso foi referido o incremento de dois aerogeradores em vez de 9 aerogeradores. 

Foi corrigido o valor no ponto 8.4 do Relatório Síntese do EIA (página 379). 

SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16

Montagem de estaleiro
Acesso e plataformas
Valas de Cabos
Fundações de aerogeradores
Edifício de comando e subestação
Arranjos exteriores e acabamentos

Rede interna de MT e PTs

Subestação e edifício de comando
Montagem
Verificações prévias

Abertura de caboucos
Fornecimento e execução de maciços de fundação
Transporte, assemblagem e montagem dos postes
Transporte e montagem dos condutores

Receção provisória

Abertura de caboucos
Fornecimento e execução de maciços de fundação
Transporte, assemblagem e montagem dos postes
Transporte e montagem dos condutores

Receção provisória

(*)             os trabalhos que decorrem na linha elétrica de 60 kV, no período que medeia entre abril e agosto, são realizados exclusivamente a mais de 2 km do local de reprodução da alcateia da Cabreira 

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16
10 20 30 30 30 30 30 20 25 30 10 10 40 40 30 20

5 10 10 15 15 15 10 15 15 15 10 10 10 10 5

Ensaios

Actividades

Adjudicação

Obras de Construção Civil

 Instalações Eléctricas

Ensaios e Período Experimental

Recuperação Paisagística
Receção Provisória

Ligação à rede

20242023

LINHA ELÉCTRICA DE 60 kV (*)
Adjudicação

Parque Eólico/Subestação: n.º de pessoas em obra

Ensaios

PARQUE EÓLICO VIEIRA DO MINHO

LINHA ELÉCTRICA DE 30 kV
Adjudicação

Aerogeradores

Linhas de 60 kV e 30 kV: n.º de pessoas em obra

Ensaios

SUBESTAÇÃO 60/10 kV - CENTRAL HIDROELÉTRICA DE VILA NOVA
Adjudicação

Obras construção civil
Instalações elétricas

Receção provisória

Montagem de estaleiro

Arranjos exteriores e acabamentos
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2.2.8 “No capítulo 13 - Conclusões é referido no segundo parágrafo da página 374 que “a área 
de implantação do projeto sobrepõe-se parcialmente com a alcateia da Cabreira”. 
Considera-se esta é uma afirmação pouco clara, na medida em que as sobreposições de 
que se está a tratar são referentes a áreas. Se se pode admitir que a linha elétrica se 
prolonga para fora da área de atividade da alcateia da Cabreira, todo o parque eólico, ou 
seja, a grande maioria das infraestruturas que o compõem localiza-se no raio de 2 km em 
torno do local de reprodução da referida alcateia. Assim, deve ser melhor explicitada a 
incidência do projeto face à alcateia da Cabreira.” 

O ponto 13 do Relatório Síntese do EIA foi alterado de forma a tornar clara a sobreposição do projeto 
com a área de atividade da alcateia da Cabreira, de acordo com a seguinte redação: 

“No que diz respeito especificamente ao Lobo-ibérico (Canis lupus signatus), a área de implantação do 
projeto sobrepõe-se parcialmente com a área de atividade da alcateia da Cabreira, com uma área de 
sobreposição de cerca de 12 ha dentro do buffer de 5 km em torno do centro de atividade mais próximo 
(0,2% da área desse buffer). As infraestruturas do projeto serão construídas em zonas onde há 
ocorrência confirmada de lobo (através do registo de ataques ou presença de dejetos). Algumas destas 
ocorrências registaram-se em áreas onde já se encontram aerogeradores. Esta alcateia tem 
reprodução confirmada em 2020 e provável em 2021 no local Talefe Sul/Rio Ave, que se situa 
sensivelmente no fundo do vale abaixo das cumeadas onde se pretende implantar o Parque Eólico. Na 
conceção do projeto manteve-se uma área de 1 km em redor do local de reprodução do lobo, sem 
aerogeradores, evitou-se a ocupação de solo tipo floresta e privilegiou-se a utilização da extensa rede 
de acessos já existentes, usando preferencialmente traçados sem vistas diretas sobre o vale onde o 
lobo criou. Também foi restringido o período da obra de construção não sendo permitida a realização 
de quaisquer obras de construção no período que decorre entre os meses de abril e agosto, inclusive 
e nos restantes meses no período compreendido entre 1 hora antes do pôr do sol e 1 hora após o 
nascer do sol, de forma a evitar o período circadiano de maior atividade do lobo-ibérico. Pelo que um 
eventual impacte sobre a alcateia na fase de construção é minimizável face a aplicação das medidas 
de minimização referidas, nomeadamente com a delimitação temporal dos trabalhos, evitando-se os 
períodos críticos para o sucesso reprodutor da alcateia.” 

2.2.3 Paisagem 

2.3.1 “Equacionar a possibilidade de reduzir a extensão da linha elétrica, a 60 kV, 
nomeadamente a possibilidade da mesma se ligar a uma linha elétrica existente, tendo 
como objetivo a minimização de impactes, uma vez que se prevê que a proposta atual 
implicará impactes significativos a muito significativos sobre a Paisagem.” 

A ligação a uma linha elétrica existente não se enquadra nos requisitos para hibridização que se 
encontram estabelecidos no Decreto-Lei n.º 15/2022, de 14 de janeiro, nomeadamente, no artigo 3º, 
alínea n):  
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“Hibridização» a adição a centro electroprodutor ou UPAC já existente de novas unidades de produção 
que utilizem diversa fonte primária de energia renovável, sem alterar a capacidade de injeção do centro 
electroprodutor ou UPAC preexistente.” 

Neste contexto, tratando-se o Parque Eólico de Vieira do Minho de um híbrido da Central Hidroelétrica 
de Vila Nova, a linha elétrica de 60 kV constitui uma linha aérea interna do projeto e não uma ligação 
à Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) e terá obrigatoriamente de ligar na referida central 
hidroelétrica. A energia a transportar a partir do parque eólico tem que passar pela Central Hidroelétrica 
de Vila Nova e, só então, ser lançada na RESP, através da ligação à rede que a esta se encontra 
atribuída. 

Por enquadramento legal e por definição o Parque Eólico de Vieira do Minho, por ser híbrido da Central 
Híbrida de Vieira do Minho, vai injetar na Central existente e não noutro ponto. As duas fontes em 
conjunto, por serem intermitentes e em larga medida complementares, vão permitir a otimização da 
utilização no ponto de ligação, sem, no entanto, aumentarem a capacidade de injeção pré-existente. 

Esta informação encontra-se vertida no ponto 1.1 do Relatório Síntese do EIA.  

2.3.2 “Apresentar a sobreposição gráfica apenas dos contornos lineares da área de trabalho, 
cerca de 400 m2, associada à base de implantação de cada apoio das duas linhas elétricas 
aéreas, a 30 kV e a 60 kV, assim como a da área da base do apoio, na forma de um excerto 
por cada apoio, se possível à escala 1:1 000, ou o mais próximo possível. Deve também 
constar a representação gráfica do traçado de todos os acessos que estejam previstos 
realizar, sobretudo, os a construir.” 

No Anexo 2 foram incluídos Desenhos com a sobreposição gráfica dos contornos lineares da área de 
trabalho, cerca de 400 m2, associada à base de implantação de cada apoio das duas linhas elétricas 
aéreas, a 30 kV e a 60 kV, assim como a da área da base do apoio, na forma de um excerto por cada 
apoio, à escala 1: 1000. Nos referidos Desenhos consta também a representação gráfica do traçado 
de todos os acessos que estão previstos reabilitar e construir, incluindo-se também os acessos 
existentes a utilizar. 

A referida informação foi incluída no Anexo 9 do EIA e mencionada nos subcapítulos 4.3.3.1 “Linha 
Elétrica a 30 kV (página 26) e 4.8.2 ”Linha Elétrica a 60 kV” (página 43) do Relatório Síntese do EIA. 

2.3.3 “Apresentar em cartografia (ortofotomapa) com a representação gráfica dos 
afloramentos rochosos e superfície de rocha contínua existentes nas diferentes áreas de 
implantação direta das diversas componentes do parque eólico e na envolvente mais 
imediata. Complementarmente, o mesmo deve ser acompanhado de um registo 
fotográfico representativo e ilustrativo das referidas existências.” 

Conforme referido no subcapítulo 6.2.2 “Enquadramento Geomorfológico e Geológico” do Relatório 
Síntese do EIA “a área em estudo é também pontuada por afloramentos rochosos de dimensão variável, 
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localizados principalmente na zona sudoeste da área em estudo para a implantação do Projeto do 
Parque Eólico de Vieira do Minho. Os principais afloramentos rochosos existentes na área de 
implantação do Projeto estão assinalados na Planta de Condicionamentos (PGC) (Desenho 23 do 
EIA)”. 

Em complemento ao referido no EIA, representam-se agora as áreas de matos e vegetação esparsa 
com rocha superficial e rocha nua nas diferentes áreas de implantação direta das diversas 
componentes do Parque Eólico e na envolvente mais imediata, sobre o ortofotomapa. Deste exercício, 
não resultou a necessidade de se atualizar a PGC, visto que todos os afloramentos mais 
representativos já se encontravam identificados nessa planta.  

Em complemento apresenta-se o registo fotográfico representativo e ilustrativo das referidas 
existências. Tratando-se de uma questão já abordada no subcapítulo 6.2.2 “Enquadramento 
Geomorfológico e Geológico” do Relatório Síntese do EIA, foi transposto o registo fotográfico que agora 
se apresenta para o referido subcapítulo (página 73). 

Aerogerador AG01 
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Registo fotográfico: 

  

                  

    

AG01_1 AG01_2 

AG01_3 AG01_4 

AG01_5 AG01_6 AG01_7 
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Aerogerador AG02 

 

Registo fotográfico: 

 

AG02_1 AG02_2 
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Aerogerador AG03 

 

AG02_3 AG02_4 

AG02_5 AG02_6 
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Registo fotográfico:  

  

   

 

AG03_1 AG03_2 

AG03_3 AG03_4 AG03_5 

AG03_6 
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Aerogerador AG04 

 

Registo fotográfico:  

   

AG04_1 AG04_2 AG04_3 
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AG04_4 AG04_5 

AG04_6 
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Aerogerador AG05 

 

Registo fotográfico: 

  

 

AG05_1 AG05_2 

AG05_3 
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Aerogerador AG06 

 

Registo fotográfico:  

  

AG06_1 AG06_2 
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Aerogerador AG07 

 

AG06_3 AG06_4 

AG06_5 AG06_6 AG06_7 
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Registo fotográfico: 

  

  

 

 

AG07_1 AG07_2 

AG07_3 AG07_4 

AG07_5 
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Aerogerador AG08 

 

Registo fotográfico: 

  

  

AG08_1 AG08_2 

AG08_3 AG08_4 
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Aerogerador AG09 

 

AG08_5 AG08_6 

AG08_7 
AG08_8 
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Registo fotográfico: 

  

  

 

 

AG09_1 AG09_2 

AG09_3 AG09_4 

AG09_5 

AG09_6 
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Subestação 

 

AG09_7 

AG09_8 
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Registo fotográfico: 

  

  

  

SE_1 

SE_2 

SE_3 

SE_4 

SE_5 

SE_6 
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2.3.4 “Verificar a presença de espécies vegetais exóticas invasoras nas áreas de implantação 
direta e envolvente das diversas componentes do parque eólico, assim como na faixa de 
proteção legal da linha a 30 kV e no corredor da linha a 60 kV. A verificar-se a sua 
ocorrência deve ser realizada cartografia onde conste a localização gráfica e 
georreferenciada das áreas, núcleos ou indivíduos.” 

No decurso dos trabalhos de campo, não foram identificadas espécies exóticas invasoras na área de 
implantação direta das diferentes infraestruturas do Parque Eólico nem na sua envolvente próxima. No 
traçado da linha 30 kV e respetiva faixa de proteção também não foram identificadas espécies exóticas 
invasoras. 

Já ao longo do traçado da linha 60 kV e respetiva faixa de proteção, foram identificadas algumas 
manchas de Acacia sp., na faixa de proteção da Linha 60 kV, sobretudo ao longo das margens do rio 
Cávado (troço terminal já na Central de Vila Nova) e na área do Parque Natural da Peneda-Gerês, 
embora neste último caso já fora da área de implantação do projeto. 

 

SE_7 
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Figura 7 - Delimitação preliminar de manchas com exemplares de Acácia sp.  

  
Fotografia 1 - Áreas com acácias nas vertentes ao longo do rio Cávado (margem direita). 
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A referida informação foi incluído no subcapítulo 6.5.2.5 “Caraterização da Vegetação” do Relatório 
Síntese do EIA (página 128). 

2.3.5 “Apresentar cartografia da sobreposição gráfica do projeto de execução de cada uma 
das plataformas dos aerogeradores, assim como da subestação, ao levantamento 
topográfico realizado no âmbito do projeto do parque eólico. As cotas altimétricas do 
terreno natural devem ter representação assim como as cotas finais de projeto. De igual 
modo os taludes devem ter representação gráfica real. Complementarmente, devem ser 
apresentados, para cada plataforma e subestação, os perfis transversais e longitudinais 
da implantação das respetivas plataformas e taludes associados. As distâncias em planta 
e em altura devem ser reais e devem ser referidas as diversas dimensões associadas.” 

As plataformas dos aerogeradores, assim como os respetivos acessos, encontram-se representados 
em planta sobre base topográfica, à escala 1:2000, nos desenhos 5800-0010-21, 5800-0011-21, 5800-
0012-21 e 5800-0013-21 do projeto de execução da Parque Eólico de Vieira do Minho (Anexo 4).  

A plataforma da subestação encontra-se representada em planta sobre base topográfica, à escala 
1:200, no desenho 5800-0060-22. Os perfis transversais e longitudinais da plataforma, incluindo 
alçados e cortes do edifício de comando, encontram-se representados no desenho 5800-0062-22 
(Anexo 4). 

Em todos os referidos desenhos, estão representadas as cotas altimétricas do terreno natural e as 
cotas finais de projeto sendo que os taludes associados e respetivas inclinações estão reproduzidos à 
escala.  

Os referidos desenhos passarão agora a integrar os Desenhos de Projeto incluídos no Anexo 9 do 
Relatório Síntese do EIA, tendo sido incluído nos subcapítulos 4.3.2 “Plataformas para Montagem dos 
Aerogeradores” e 4.3.4 “Subestação 30/60 kV” do Relatório a referência ao referido Anexo 9. 

2.3.6 “Apresentar as shapefiles (kmz) das componentes do projeto e dos limites da área de 
estudo da paisagem.” 

A informação em formato kmz das componentes do projeto e dos limites da área de estudo da 
paisagem, foi submetida conjuntamente com o presente documento na plataforma SILIAMB. A referida 
informação encontra-se no Sistema de Coordenadas ETRS89/PT-TM06. 

Carta de Absorção Visual 

2.3.7 “Apresentar, em quadro, a ponderação considerada e diferenciada para Observadores 
Permanentes e Temporários, assim como a métrica de espaçamento considerado para as 
vias rodoviárias em função da sua hierarquia e frequência potencial, e no caso das 
povoações, qual o critério de representatividade da população potencial residente. 
Complementarmente, apresentar informação quanto à altura do observador considerada 
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e o raio utilizado, entre outros critérios, que possam ser expressos e utilizados na 
metodologia.” 

De seguida apresenta-se a ponderação considerada e diferenciada para Observadores Permanentes 
e Temporários: 

Tipo de observador Ponderação 

Permanente 4 

Temporário 1 

O espaçamento considerado para as vias rodoviárias foi feito em função da sua hierarquia e frequência 
potencial, considerando-se um espaçamento ponderado qualitativamente em função dos dois 
parâmetros: tanto menor quanto a menor a velocidade de circulação; e tanto maior quanto menor a 
frequência potencial. No caso das povoações, o critério foi semelhante, com uma maior densidade de 
pontos em áreas populacionais de maior dimensão. 

De seguida apresenta-se os parâmetros utilizados na modelação da visualização. 

Quadro 3 - Parâmetros utilizados na modelação da visualização 

Parâmetro Valor 

Raio de observação 3000 m 

Altura do observador 1,5 m 

Ângulo horizontal  360 º 

Ângulo vertical 180 º 

A informação foi incluída no subcapítulo 6.7.5 “Sensibilidade da Paisagem” do Relatório Síntese do EIA 
(página 174). 

Impactes estruturais/funcionais 

2.3.8 “Apresentar a avaliação dos impactes estruturais - desmatação, desflorestação e 
alteração do relevo - para cada um dos aerogeradores (plataforma e fundação), podendo 
ser apresentado em quadro. Os impactes devem ser avaliados e classificados de acordo 
com todos os parâmetros previstos na legislação, sobretudo, a "Magnitude" e 
"Significância". 

Refere-se que, apesar das áreas a afetar diretamente pela implantação dos aerogeradores 6 a 9 serem 
ligeiramente superiores às áreas afetadas em torno dos aerogeradores 1 a 5, as diferenças não são 
suficientes para resultar em diferenças de magnitude ou significância dos impactes. O aerogerador 6 e 
7 localizam-se em áreas com alguns pinheiros, os restantes em áreas de matos esparsos e vegetação 
herbácea; nenhuma destas tipologias é particularmente sensível no que respeita a impactes estruturais 
na paisagem, sobretudo em extensões tão pequenas, pelo que também estas diferenças não são 
suficientes para resultar em diferenças de magnitude ou significância dos impactes. Nos Quadros 
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seguintes sintetizam-se os impactes resultantes da desmatação, da desflorestação e do movimento de 
terras. 

Quadro 4 - Impactes associados à desmatação e desflorestação - aerogeradores 

AG Natureza Significância Magnitude* Incidência Probabilidade 
de ocorrência 

Duração** Reversibilidade Dimensão 
espacial 

Prazo de 
ocorrência 

1 negativo baixa baixa direto certo temporário irreversível local curto 

2 negativo baixa baixa direto certo temporário irreversível local curto 

3 negativo baixa baixa direto certo temporário irreversível local curto 

4 negativo baixa baixa direto certo temporário irreversível local curto 

5 negativo baixa baixa direto certo temporário irreversível local curto 

6 negativo baixa baixa direto certo temporário irreversível local curto 

7 negativo baixa baixa direto certo temporário irreversível local curto 

8 negativo baixa baixa direto certo temporário irreversível local curto 

9 negativo baixa baixa direto certo temporário irreversível local curto 

* Nota: Considerou-se que a magnitude de cada um dos aerogeradores individualmente seria baixa, sendo que a implantação 

de todos eles terá um impacte cumulativo de magnitude média. 
** Nota: A desflorestação e a desmatação serão permanentes na área de instalação das torres e na via com pavimento em tout-

venant em redor de cada um dos aerogeradores, numa faixa de 4 a 6 m de largura e nos acessos aos aerogeradores. 

Quadro 5 - Impactes associados à movimentação de terras - aerogeradores 

AG Natureza Significância Magnitude Incidência Probabilidade 
de ocorrência 

Duração Reversibilidade Dimensão 
espacial 

Prazo de 
ocorrência 

1 negativo baixa baixa direto certo temporário irreversível local curto 

2 negativo baixa baixa direto certo temporário irreversível local curto 

3 negativo baixa baixa direto certo temporário irreversível local curto 

4 negativo baixa baixa direto certo temporário irreversível local curto 

5 negativo baixa baixa direto certo temporário irreversível local curto 

6 negativo baixa baixa direto certo temporário irreversível local curto 

7 negativo baixa baixa direto certo temporário irreversível local curto 

8 negativo baixa baixa direto certo temporário irreversível local curto 

9 negativo baixa baixa direto certo temporário irreversível local curto 

A referida informação foi transposta para o subcapítulo 8.3.7.1.1 “Parque Eólico (incluindo a subestação 
interna 30/60 kV e a linha interna de 30 kV)” do Relatório Síntese do EIA (página 324). 

2.3.9 “Apresentar cartografia onde conste uma representação gráfica, por classes de 
significância - Baixa, Média e Elevada -, através de cor, as áreas associadas aos impactes 
unicamente ao nível estrutural (desmatação, desflorestação e alteração da morfologia 
natural do terreno), para a faixa de proteção/servidão legal das duas linhas elétricas 
aéreas, a 30 kV e a 60 kV. A referida representação deve considerar as seguintes 
orientações: 
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 A cada área identificada na cartografia, por cor, deve corresponder um identificador 
(id) a constar num quadro, a incluir na zona da legenda da carta, para a qual deve ser 
identificado o tipo de impacte estrutural - desmatação, desflorestação, alteração do 
relevo natural; 

 Não pressupõe qualquer ponderação quanto às classes de Qualidade Visual, 
Capacidade de Absorção e Sensibilidade nem uma análise dos impactes visuais 
negativos projetados pelas diversas ocorrências do projeto.” 

Apresentam-se os elementos solicitados no Desenho 28.  

No Quadro seguinte apresenta-se o resumo dos impactes estruturais em ambas as linhas elétricas. 

Quadro 6 – Impactes estruturais das Linhas elétricas 

ID TIPO AREA (m2) Classe de Significância 

LINHA 30 kV 
1 Alteração do relevo 66,7 

Baixa 
134 448,4 m2 2 Desflorestação 81030,3 

3 Desmatação 53351,5 

4 Inexistente 927,7 Inexistente 
927,7 m2 

LINHA 60 kV  

1 Alteração do relevo 563,5 Baixa 
563,5 m2 

2 Desflorestação 143 800,1 Média 
41 036,3 m2 

Baixa 
102 763,8 

3 Desmatação 229 682,9 Baixa 
229 682,9 m2 

4 Inexistente 513 39,3 Inexistente 
513 39,3 m2 

Prevê-se uma área total de desmatação: 22,5 ha e uma área de desflorestação de 28,3 ha. As 
alterações de relevo correspondem a somente 630,2 m2. 

A referida informação foi transposta para os subcapítulos 8.3.7.1.1 “Parque Eólico (incluindo a 
subestação interna 30/60 kV e a linha interna de 30 kV)” e 8.3.7.1.2 ”Linha Elétrica (60 kV)” do Relatório 
Síntese do EIA (páginas 325 e 330). 

Impactes Visuais 

2.3.10 “Apresentar a desagregação da bacia visual do conjunto dos aerogeradores, devendo 
ser apresentada de forma individualizada a bacia visual de cada um dos aerogeradores 
em avaliação em cartas separadas. Complementarmente, devem constar os limites: da 
área que define o Geossítio Toco-Soutinho; os limites da Região do Barroso, constituída 
pelos concelhos de Boticas e Montalegre, enquanto Património Agrícola Mundial da FAO 
(Sistemas Importantes do Património Agrícola Mundial (Globally Important Agricultural 
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Heritage Systems - GIAHS); os limites da Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês-
Xurés e os limites do Parque Nacional da Peneda-Gerês.” 

No Desenho 29 são apresentas das bacias visuais (desagregadas dos 9 aerogeradores). De uma forma 
sintética o impacte sobre a integridade visual das áreas representadas: Geossítio Toco-Soutinho; os 
limites da Região do Barroso, Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xurês (RBTGX) – é mais 
evidente considerando o conjunto de aerogeradores 5 a 9 (localizados mais a leste). O Parque Nacional 
da Peneda Gerês não é afetado. 

A referida informação foi transposta para o subcapítulo 8.3.7.1.1 “Parque Eólico (incluindo a subestação 
interna 30/60 kV e a linha interna de 30 kV)” do Relatório Síntese do EIA (página 325). 

2.3.11 “Apresentar a desagregação da bacia visual apresentada no EIA para a subestação e 
linha elétrica a 30 kV e, consequentemente, a sua apresentação em cartas individuais. 
Complementarmente, na zona da legenda deve constar um quadro com a identificação (id) 
e cada um dos apoios e a respetiva altura prevista.” 

No Desenho 30 é apresentada a bacia de visualização da Subestação 30/60kV e no Desenho 31, a 
bacia de visualização da Linha 30 kV, de acordo com o solicitado. 

2.3.12 “Apresentar a bacia visual da linha elétrica, a 60 kV, que consta no EIA, com a 
sobreposição gráfica dos limites: da área que define o Geossítio Toco-Soutinho; os limites 
da Região do Barroso, constituída pelos concelhos de Boticas e Montalegre, enquanto 
Património Agrícola Mundial da FAO - Sistemas Importantes do Património Agrícola 
Mundial (Globally Important Agricultural Heritage Systems - GIAHS); os limites da Reserva 
da Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xurés e os limites do Parque Nacional da Peneda-
Gerês. Complementarmente, solicita-se que na zona da legenda conste um quadro/tabela 
com a identificação (id) e cada um dos apoios e a respetiva altura prevista.” 

No Desenho 32 é apresentada a bacia de visualização da linha elétrica a 60 kV conforme solicitado. 

A referida informação foi transposta para o subcapítulo 8.3.7.1.2 ”Linha Elétrica (60 kV)” do Relatório 
Síntese do EIA (página 330). 

2.3.13 “Apresentar a quantificação (em ha) das áreas das classes de Qualidade Visual mais 
elevadas afetadas na sua integridade visual por cada um dos aerogeradores, assim como 
da área afeta à Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xurés e à Região do Barroso.” 

Os valores solicitados são apresentados abaixo. Alerta-se, no entanto, para o facto de, ao fazer-se a 
avaliação da paisagem com base na qualidade visual, e não com base na sensibilidade paisagística -
parâmetro de síntese, cujos valores foram já apresentados no Relatório Síntese do EIA – está-se a 
ignorar uma parte considerável do procedimento de análise da paisagem. 
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Quadro 7 - Sobreposição da área afetada na sua integridade visual por cada aerogerador. 

Aerogerador Sobreposição da área afetada na sua integridade 
visual por cada aerogerador com: 

Área 
(ha) 

% do total da 
bacia visual 

AG01 

Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xurés 11,9 0,2 

Região do Barroso 11,9 0,2 

Qualidade visual elevada 703,4 9,0 

Qualidade visual muito elevada 480,2 6,1 

AG02 

Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xurés 40,6 0,5 

Região do Barroso 40,6 0,5 

Qualidade visual elevada 695,2 8,9 

Qualidade visual muito elevada 369,9 4,7 

AG03 

Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xurés 49,8 0,6 

Região do Barroso 49,8 0,6 

Qualidade visual elevada 703,1 9,0 

Qualidade visual muito elevada 359,0 4,6 

AG04 

Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xurés 35,5 0,5 

Região do Barroso 35,5 0,5 

Qualidade visual elevada 647,7 8,2 

Qualidade visual muito elevada 355,8 4,5 

AG05 

Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xurés 316,2 4,0 

Região do Barroso 316,2 4,0 

Qualidade visual elevada 634,9 8,1 

Qualidade visual muito elevada 226,7 2,9 

AG06 

Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xurés 871,6 11,1 

Região do Barroso 871,6 11,1 

Qualidade visual elevada 464,3 5,9 

Qualidade visual muito elevada 173,8 2,2 

AG07 

Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xurés 839,1 10,7 

Região do Barroso 839,1 10,7 

Qualidade visual elevada 455,9 5,8 

Qualidade visual muito elevada 168,7 2,1 

AG08 

Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xurés 608,0 7,7 

Região do Barroso 608,0 7,7 

Qualidade visual elevada 416,1 5,3 

Qualidade visual muito elevada 110,3 1,4 

AG09 
Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xurés 1217,4 15,5 

Região do Barroso 1217,4 15,5 
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Aerogerador Sobreposição da área afetada na sua integridade 
visual por cada aerogerador com: 

Área 
(ha) 

% do total da 
bacia visual 

Qualidade visual elevada 557,9 7,1 

Qualidade visual muito elevada 300,7 3,8 

A referida informação foi transposta para o subcapítulo 8.3.7.1.1 “Parque Eólico (incluindo a subestação 
interna 30/60 kV e a linha interna de 30 kV)” do Relatório Síntese do EIA (página 326). 

2.3.14 “Apresentar a quantificação (em ha) das áreas das classes de Qualidade Visual mais 
elevadas afetadas na sua integridade visual pela bacia visual da linha elétrica aérea, a 
60kV, assim como da área afeta à Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xurés e à 
Região do Barroso.” 

Os valores solicitados são apresentados abaixo.  

Quadro 8 - Sobreposição da área afetada na sua integridade visual pela Linha Elétrica de 60 kV. 

 Projeto Sobreposição da área afetada na sua integridade 
visual pela Linha Elétrica de 60 kV com: 

Área 
(ha) 

% do total da 
bacia visual 

LAT 60 kV 

Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xurês 1967,9 23,5 

Região do Barroso 1967,9 23,5 

Qualidade visual elevada 979,0 11,7 

Qualidade visual muito elevada 627,3 7,5 

A referida informação foi transposta para o subcapítulo 8.3.7.1.2 ”Linha Elétrica (60 kV)” do Relatório 
Síntese do EIA (página 331). 

Medidas de Minimização 

2.3.15 “Apresentar medidas de minimização, se aplicável, tendo em consideração os 
resultados obtidos e expressos graficamente em toda a cartografia a elaborar e a 
apresentar, e após a análise crítica, quantitativa e qualitativa, dos resultados obtidos.” 

Os elementos agora apresentados constituem uma nova forma de apresentação do estudo 
(desagregação da análise por elemento constituinte do projeto – por cada um dos aerogeradores, por 
cada uma das subestações e por cada uma das linhas elétricas a de 30 kV e a de 60 kV) anteriormente 
realizado e já apresentado no Relatório Síntese do EIA, pelo que se mantém os impactes sobre o fator 
paisagem apresentados no Relatório Síntese do EIA para as fases de construção, exploração e 
desativação, resultantes da implementação do Projeto do Parque Eólico de Vieira do Minho. 
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2.2.4 Património Cultural 

2.4.1 “Apresentar os condicionamentos da OC. 82, "Área de sensibilidade Arqueológica" 
(Serra da Cabreira), os quais deverão constar no Regulamento do PDM de Vieira do 
Minho.” 

De acordo com o Artigo 76.º do Regulamento do PDM de Vieira do Minho (Aviso n.º 6569/2015, de 12 
de junho, alterado pelo Aviso n.º 16567/2019, de 16 de outubro e pela Declaração n.º 107/2021, de 05 
de agosto) referente ao Património arqueológico identificado:  

1 -  “Os elementos do património arqueológico conhecido são enumerados no Anexo III do presente 
regulamento, que dele é parte integrante, e assinalados na planta de ordenamento, repartindo -se 
por três categorias:  

a) Sítios arqueológicos classificados ou em vias de classificação;  

b) Sítios arqueológicos inventariados,  

c) Áreas de sensibilidade arqueológica.  

2 -  Os elementos de património arqueológico e respetivas áreas de proteção ou de salvaguarda só 
podem ser objeto de obras ou intervenções no quadro e nas condições do regime legal de defesa 
e proteção do património arqueológico.  

3 -  Os sítios arqueológicos referidos na alínea a) do n.º 1 estão também identificados na planta de 
condicionantes e dispõem de áreas de proteção estabelecidas e delimitadas de acordo com as 
disposições legais relativas ao património classificado ou em vias de classificação.  

4 -  Os sítios arqueológicos referidos na alínea b) do n.º 1 dispõem de áreas de salvaguarda cuja 
delimitação consta da planta de ordenamento.  

5 -  Salvo quando as determinações legais especificamente aplicáveis a cada situação disponham 
de outro modo, o Município deve exigir que as intervenções em elementos do património 
arqueológico das categorias referidas nas alíneas b) e c) do n.º 1 ou as ações que impliquem o 
revolvimento do solo dentro das respetivas áreas de salvaguarda sejam objeto de prévia avaliação 
arqueológica, podendo porém esta ser dispensada a solicitação dos interessados, caso o 
Município expressamente considere, com base em parecer técnico subscrito por arqueólogo 
legalmente habilitado, que tal procedimento não se justifica face à natureza, extensão e 
intensidade das intervenções ou ações em causa.  

6 -  Com base nas conclusões da avaliação arqueológica referida no número anterior e 
recomendações que sobre elas tenham sido emitidas pelas entidades de tutela sobre o património 
arqueológico, o município pode impedir a intervenção pretendida, ou ainda impor 
condicionamentos à sua execução, incluindo a possibilidade, quando tal se justifique, de mandar 
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suspender o prosseguimento da mesma e proceder à implementação de medidas de minimização, 
salvaguarda ou valorização, de acordo com a natureza e a importância dos valores arqueológicos 
que tenham sido identificados.” 

De acordo com o referido na alínea 5 a “o Município deve exigir que as intervenções em elementos do 
património arqueológico das categorias referidas nas alíneas b) e c) do n.º 1 ou as ações que impliquem 
o revolvimento do solo dentro das respetivas áreas de salvaguarda sejam objeto de prévia avaliação 
arqueológica, podendo porém esta ser dispensada a solicitação dos interessados, caso o Município 
expressamente considere, com base em parecer técnico subscrito por arqueólogo legalmente 
habilitado, que tal procedimento não se justifica face à natureza, extensão e intensidade das 
intervenções ou ações em causa.” 

A referida informação foi incluída nos subcapítulos 6.13.5.1.1 “Carta de Ordenamento” do relatório 
Síntese do EIA (página 247). 

No âmbito do EIA já foi efetuada uma prospeção sistemática da área de incidência direta e indireta do 
Parque Eólico, da área de instalação da nova Subestação 60/10 kV, junto à Central Hidroelétrica de 
Vila Nova e no corredor da Interligação Elétrica entre o Parque Eólico e a Central Hidroelétrica de Vila 
Nova, sendo os resultados desta prospeção apresentados no Relatório Síntese do EIA. 

O Relatório Arqueológico resultante da prospeção sistemática foi também entregue na Direção Geral 
do Património Cultural para análise e parecer. 

Para além do mencionado, foram incluídas várias medidas de minimização no Relatório Síntese do 
EIA, para as várias fases do projeto, de forma a salvaguarda as ocorrências patrimoniais já identificas 
na “Área de sensibilidade Arqueológica”, nomeadamente as seguintes: 

FASE DE PREPARAÇÃO PRÉVIA À EXECUÇÃO DAS OBRAS 

 Inclusão das ocorrências patrimoniais em planta de condicionantes da obra e da exploração do 
Parque Eólico e obras apensas, sinalizando a obrigatoriedade da sua conservação in situ. 

 Assegurar o Acompanhamento 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 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 cultural. 

MEDIDAS PARA A FASE DE EXECUÇÃO DA OBRA 

MEDIDAS ESPECÍFICAS DO FATOR PATRIMÓNIO CULTURAL 
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 Oc. 58 (bebedouro): inclusão em planta de condicionantes e balizamento no decurso da obra; 
como medida preventiva recomenda-se a execução do seu registo documental, antes ou no início 
da fase de construção (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); 

DESARBORIZAÇÃO, DESMATAÇÃO, LIMPEZA E DECAPAGEM DOS SOLOS 

 Antes do início das obras devem ser sinalizadas e vedadas todas as ocorrências patrimoniais 
identificadas na planta de condicionamentos, ou outras que venham a ser identificadas durante 
a fase de acompanhamento, situadas a menos de 50 m da frente de obra, de modo a evitar a 
passagem acidental de maquinaria e pessoal afeto à obra sobre essas zonas, sendo 
estabelecida uma área de proteção com cerca de 10 m em torno do limite da ocorrência. A 
sinalização e vedação devem ser realizadas com estacas e fita sinalizadora que deverão ser 
regularmente repostas; 

 De modo a permitir um adequado Acompanhamento Arqueológico da Obra para salvaguardar 
eventuais vestígios arqueológicos ocultos no solo ou sob densa vegetação arbustiva, o 
empreiteiro terá que informar atempadamente o responsável pela Equipa de Acompanhamento 
Arqueológico de Obra sobre a abertura de qualquer frente de obra, relacionada com a remoção 
e revolvimento do solo (desmatação e decapagens superficiais em ações de preparação e 
regularização do terreno) e escavações no solo e subsolo (abertura do cabouco para a fundação 
dos apoios das linhas elétricas e vala para instalação dos cabos elétricos), a fim de ser 
providenciado o necessário acompanhamento arqueológico da obra; 

 Caso venham a ser encontrados vestígios arqueológicos na frente de obra, os trabalhos serão 
de imediato suspensos nessa frente de obra, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de 
imediato a situação à Direção Geral do Património Cultural, propondo as soluções que considerar 
mais convenientes com o objetivo de minimizar os impactes. 

Face ao referido não se prevê incompatibilidade do Projeto do Parque Eólico de Vieira do Minho com 
os condicionamentos da OC. 82, "Área de sensibilidade Arqueológica" (Serra da Cabreira) referidos no 
Regulamento do PDM de Vieira do Minho. 

 
2.4.2 “Apresentar cartografia com a Oc. 1, “Paisagem agrícola GIAHS - Globally Important 

Agricultural Heritage Systems - do Barroso”, devendo a mesma ser assinalada através de 
trama ou cor. Enunciar, para essa ocorrência, os respetivos condicionamentos e medidas 
específicas de minimização.” 

No Desenho 32 e na Figura seguinte apresenta-se o enquadramento do Parque Eólico de Vieira do 
Minho na Paisagem agrícola GIAHS - Globally Important Agricultural Heritage Systems - do Barroso. 
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Conforme se pode observar na Figura 8, somente se verifica a passagem da linha elétrica a 60 kV, que 
irá escoar a energia produzida no Parque Eólico de Vieira do Minho, desde o apoio 37 ao apoio 42 na 
área Paisagem agrícola GIAHS, numa extensão de cerca de 1,8 km. 

 

 
Figura 8 – Enquadramento do Projeto com a Paisagem agrícola GIAHS - Globally Important Agricultural 

Heritage Systems - do Barroso  
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Conforme referido no Relatório Síntese do EIA no subcapítulo 6.12.4” Resultados da pesquisa 
documental “a designação deste território como Sitio GIAHS traduz a intenção da FAO de promover e 
preservar o património agrícola presente nos territórios dos concelhos de Montalegre (e também 
Boticas), assim como preservar as conexões entre os diversos sistemas agrícolas tradicionais 
(historicamente relacionados com as paisagens montanhosas), baseados na criação de gado e na 
produção de cereais, e que estiveram na origem de um território de pastagens antigas, áreas de cultivo 
e de aproveitamento florestal (ADRAT, 2018).” 

De acordo com a Associação de Desenvolvimento da Região do Alto Tâmega (ADRAT) “os sítios 
GIAHS/SIPAM são sistemas agrícolas vivos, envolvendo as comunidades humanas numa relação 
intrincada com o território, com a paisagem cultural e agrícola, bem como com o ambiente biofísico e 
social”. 

Salienta-se que a Paisagem agrícola GIAHS abrange uma área de cerca de 112 741 ha, sendo que à 
data da sua classificação já englobava no seu território várias linhas elétricas, estradas, parques 
eólicos, áreas urbanas, pedreiras, barragens, albufeiras, centrais hidroelétricas e correspondentes 
linhas de ligação à rede, etc. 

A definição dos apoios da linha elétrica já teve em consideração a existência desta área classificada, 
tendo sido privilegiada a colocação dos apoios nas extremas das parcelas agrícolas, na proximidade 
de acessos existentes sempre que possível de forma a não afetar as áreas cultivadas e a minorar a 
necessidade de abertura de acessos até ao local de implantação dos apoios, conforme se pode 
observar na Figura seguinte. 

Salienta-se que face ao ponto de ligação atribuído para escoar a energia produzida no Parque Eólico 
de Vieira do Minho se localizar no interior da Paisagem agrícola GIAHS, a linha elétrica para chegar à 
central de Vila Nova/Venda Nova, terá sempre que passar pela Paisagem agrícola GIAHS. Face ao 
referido considera-se que a instalação da linha elétrica a 60 kV nesta área não coloca em causa o 
ambiente biofísico e social existente, mantendo-se a paisagem cultural e agrícola, bem como os uso 
pré-existentes. 
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Figura 9 – Localização dos apoios situados no interior da área da Paisagem agrícola GIAHS (assinalada a 

cor amarela).  

A referida informação foi transposta para os subcapítulos 6.12.4 “Resultados da pesquisa documental” 
e 8.3.12 ”Património” do Relatório Síntese do EIA (página 222 e 353).  

2.3 REFORMULAÇÃO DO RESUMO NÃO TÉCNICO 

“O Resumo Não Técnico reformulado deve ter em consideração os elementos adicionais ao 
EIA e deve apresentar uma data atualizada.” 

Apresenta-se, em volume autónomo ao presente relatório, a reformulação do RNT de acordo com o 
solicitado. A revisão inclui ainda as alterações decorrentes do Oficio S039593-202206-DAIA_DAP. 
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S/ referência Data N/ referência Data 

  
S039593-202206-DAIA.DAP 

DAIA.DAPP.00113.2022 
20/06/2022 

Assunto: Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 3510 

(PL20220217001329) 

Parque Eólico de Vieira do Minho (Híbrido da Central Hidroelétrica de 

Vila Nova)  

Pedido de Elementos Adicionais para efeitos de Conformidade do EIA 

No âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental relativo ao projeto 

acima mencionado, informa-se que, a 26/05/2022 e após a apreciação técnica da 

documentação recebida, a autoridade de AIA considerou, com base na apreciação 

efetuada pela Comissão de Avaliação (CA), não estarem reunidas as condições para 

ser declarada a conformidade do EIA, considerando para tal indispensável a 

apresentação dos elementos adicionais mencionados em anexo.  

Face ao teor dos elementos solicitados, os mesmos devem ser apresentados 

integrando um EIA consolidado, o qual deve ser acompanhado de um documento 

autónomo que identifique de forma clara todas as alterações efetuadas à versão 

inicial do estudo. 

Estes documentos devem ser submetidos a esta Agência, através da plataforma 

SILiAmb, até 15/07/2022, encontrando-se suspensos, até à sua entrega, os prazos 

previstos no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação. 

Salienta-se ainda que a ausência de resposta a qualquer um dos elementos indicados 

em anexo poderá determinar a pronúncia pela desconformidade do EIA, o que, nos 

termos do n.º 11 do artigo 14.º do referido diploma determina o indeferimento 

liminar e a consequente extinção do procedimento. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

  

P’ O Presidente do Conselho Diretivo da APA, I.P 

 

Nuno Lacasta 

 
 

Anexos: o mencionado 

CRF 
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ANEXO 

PROCESSO DE AIA N.º 3510 (PL20220217001329) 

PARQUE EÓLICO DE VIEIRA DO MINHO (HÍBRIDO DA CENTRAL HIDROELÉTRICA DE VILA NOVA) 

 

Pedido de Elementos Adicionais para efeitos de conformidade do EIA 

1. Descrição do projeto 

1.1 Corrigir o índice do Relatório Síntese, que se encontra truncado a partir do ponto 8.4 - 
Impactes cumulativos, passando para ponto 10.2.1 - Fase de preparação prévia à execução 
da obra, estando em falta as referências ao ponto 9 e início do ponto 10. Se possível, o índice 
deve ter hiperligações para os diversos capítulos do Relatório. 

1.2 Apresentar uma breve descrição do aproveitamento hidroelétrico de vila nova, 
nomeadamente as infraestruturas que o compõem, o ano de início de exploração, a sua 
produção média anual, características da linha elétrica de ligação do aproveitamento 
hidroelétrico ao Sistema Elétrico Nacional (SEN) (tensão, extensão e subestação), entre 
outros aspetos considerados relevantes. 

1.3 Esclarecer qual a necessidade de construir uma subestação de 30/60 kV do parque eólico, e 
da linha elétrica ser à tensão de 60 kV, quando se prevê a construção de outra subestação de 
60/10 kV próxima do aproveitamento hidroelétrico. Ou seja, a linha elétrica interna, a 30 kV, 
não se poderá ligar à subestação, a construir, próxima do aproveitamento hidroelétrico e a 
subestação a construir ser de 30/10 kV? 

1.4 Relativamente às características dos aerogeradores a implantar, na página 20 do relatório 
síntese, é referida a velocidade do vento de 13,5 m/s para paragem dos aerogeradores, mas 
no quadro 4 - Características gerais dos Aerogeradores, a “velocidade média do vento para 
saída de serviço” é de 25 m/s. Esclarecer se se trata de um lapso e se não for o caso, 
esclarecer qual a diferença entre as duas velocidades de vento. 

1.5 Indicar a extensão da rede elétrica interna que é efetuada por vala de cabos. 

1.6 Esclarecer se a vala de cabos acompanha sempre os acessos existentes, a beneficiar ou a 
construir. No caso de pontualmente não acompanhar deve ser apresentada justificação para 
tal. 

1.7 Incluir no quadro 5 - Quantificação da afetação do Projeto (Fase de construção), a área 
ocupada pela subestação 60/10 kV. 

1.8 Corrigir o referido, na página 31 do relatório síntese, relativamente ao “estaleiro da linha de 
60/10 kV”.  

1.9 Indicar como será efetuado o “trânsito de energia” da subestação de 60/10 kV ao 
aproveitamento hidroelétrico.



 
 

 
 

2 

 

1.10 Caracterizar todos os parques eólicos identificados na envolvente do projeto, indicando a 
denominação de cada um, o número de aerogeradores e a distância dos mesmo ao projeto 
em avaliação. 

1.11 Indicar como será efetuado o transporte das componentes dos aerogeradores e esclarecer se 
será necessário efetuar alguma intervenção a infraestruturas existentes (como acessos, 
linhas elétricas e de comunicação, etc.). 

2. Caracterização da situação atual e avaliação de impactes 

2.1 Geologia e geomorfologia 

2.1.1 Corrigir a legenda da figura 20 - Recursos geológicos na área de estudo, uma vez que as referências 
2 e 3 não estão de acordo com a figura apresentada. 

2.2 Sistemas ecológicos 

2.2.1 No que respeita à flora e vegetação, no Relatório Síntese (página 102) é referido que o trabalho de 
campo foi realizado em março e setembro de 2021, através da realização de inventários florísticos 
e identificação das estruturas da vegetação significativas. Não sendo os meses mais adequados 
para a captação dos estados florais de grande parte das espécies vegetais, também não é referido o 
esforço de amostragem realizado (referir que o trabalho de campo foi realizado em março e 
setembro pode significar em cada mês um intervalo entre 1 e 30 dias). Assim, deve ser especificado 
o esforço de amostragem de campo efetuado para a realização da caracterização da flora da área 
de estudo. 

2.2.2 No que respeita aos habitats, depreende-se, da leitura do capítulo correspondente (ponto 6.5.2.4, 
página 106 e seguintes), que apenas foi analisado o Plano Setorial da Rede Natura 2000, não tendo 
sido feito qualquer trabalho de campo dirigido a esta componente. Esclarecer se esta interpretação 
está correta, ou fornecer os dados relativos ao trabalho de campo eventualmente realizado a 
respeito dos habitats. 

2.2.3 Relativamente à fauna, no Relatório Síntese (página 112) é referido que a amostragem no campo 
foi efetuada em março, abril e setembro no primeiro parágrafo, e apenas em março e setembro no 
segundo parágrafo. Devem ser apresentados dados mais concretos sobre o esforço de amostragem 
desenvolvido nos períodos referidos. 

2.2.4 Para a fauna, é referido que a recolha bibliográfica incidiu, em matéria de invertebrados e de 
ictiofauna, em informação fornecida pelo ICNF através da referência bibliográfica “ICNF, 2021” 
(página 112). Consultada a lista de referências bibliográficas, pode constatar-se, na página 379, que 
a referência em causa corresponde à “Base de dados de observações de morcegos em Portugal 
Continental e do Atlas dos Morcegos de Portugal Continental”, informação recebida em 19 de 
outubro de 2021. A referência alusiva aos morcegos não pode constituir a base da informação 
relativa aos invertebrados e à ictiofauna. Esta referência é citada também para a origem dos dados 
da Toupeira-de-água (página 112). Deve ser esclarecida esta aparente incongruência e a 
proveniência, de facto, dos dados bibliográficos relativos aos grupos faunísticos referidos. 
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2.2.5 O Quadro 7 (página 40) apresenta a programação temporal da fase de construção. Neste quadro é 
possível constatar a interrupção dos trabalhos de construção do parque eólico entre os meses de 
abril e agosto, período de reprodução do Lobo-ibérico, tal como é mencionado na página 285. De 
acordo com o EIA, no planeamento da obra serão respeitados os períodos de maior sensibilidade 
do Lobo-ibérico, correspondentes às épocas de reprodução e dependência das crias, não sendo 
realizadas quaisquer obras de construção dentro da área de 2 km em redor do local de reprodução, 
no período que decorre entre os meses de abril e agosto, inclusive. Todavia, o cronograma do 
Quadro 7 não apresenta qualquer restrição temporal em relação à construção da linha elétrica de 
60 kV, a qual se encontra também, parcialmente, no interior da área de 2 km em redor do local de 
reprodução da alcateia da Cabreira. Apresentar um esclarecimento sobre esta discrepância. 

2.2.6 Corrigir a referência no capítulo 8.4 - Impactes Cumulativos (página 350), que remete para o 
Desenho 24 a ilustração dos impactes cumulativos de outras infraestruturas com o presente 
projeto. No entanto, o Desenho 24 representa os condicionamentos à implementação da linha 
elétrica de 60 kV, e não os impactes cumulativos que se encontram representados no Desenho 25. 

2.2.7 Esclarecer a referência a apenas dois aerogeradores mencionados nos efeitos cumulativos, no 
terceiro parágrafo da página 352, onde é referido que, "relativamente à fauna, o incremento de 
dois aerogeradores na mesma área geográfica irá potencialmente aumentar o impacte negativo 
previsto sobre os vertebrados voadores".  

2.2.8 No capítulo 13 - Conclusões é referido no segundo parágrafo da página 374 que “a área de 
implantação do projeto sobrepõe-se parcialmente com a alcateia da Cabreira”. Considera-se esta é 
uma afirmação pouco clara, na medida em que as sobreposições de que se está a tratar são 
referentes a áreas. Se se pode admitir que a linha elétrica se prolonga para fora da área de 
atividade da alcateia da Cabreira, todo o parque eólico, ou seja, a grande maioria das 
infraestruturas que o compõem localiza-se no raio de 2 km em torno do local de reprodução da 
referida alcateia. Assim, deve ser melhor explicitada a incidência do projeto face à alcateia da 
Cabreira. 

2.3 Paisagem 

2.3.1 Equacionar a possibilidade de reduzir a extensão da linha elétrica, a 60 kV, nomeadamente a 
possibilidade da mesma se ligar a uma linha elétrica existente, tendo como objetivo a minimização 
de impactes, uma vez que se prevê que a proposta atual implicará impactes significativos a muito 
significativos sobre a Paisagem.  

2.3.2 Apresentar a sobreposição gráfica apenas dos contornos lineares da área de trabalho, cerca de 
400 m2, associada à base de implantação de cada apoio das duas linhas elétricas aéreas, a 30 kV e a 
60 kV, assim como a da área da base do apoio, na forma de um excerto por cada apoio, se possível 
à escala 1:1 000, ou o mais próximo possível. Deve também constar a representação gráfica do 
traçado de todos os acessos que estejam previstos realizar, sobretudo, os a construir.  

2.3.3 Apresentar em cartografia (ortofotomapa) com a representação gráfica dos afloramentos rochosos 
e superfície de rocha contínua existentes nas diferentes áreas de implantação direta das diversas 
componentes do parque eólico e na envolvente mais imediata. Complementarmente, o mesmo 
deve ser acompanhado de um registo fotográfico representativo e ilustrativo das referidas 
existências. 

2.3.4 Verificar a presença de espécies vegetais exóticas invasoras nas áreas de implantação direta e 
envolvente das diversas componentes do parque eólico, assim como na faixa de proteção legal da 
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linha a 30 kV e no corredor da linha a 60 kV. A verificar-se a sua ocorrência deve ser realizada 
cartografia onde conste a localização gráfica e georreferenciada das áreas, núcleos ou indivíduos.   

2.3.5 Apresentar cartografia da sobreposição gráfica do projeto de execução de cada uma das 
plataformas dos aerogeradores, assim como da subestação, ao levantamento topográfico realizado 
no âmbito do projeto do parque eólico. As cotas altimétricas do terreno natural devem ter 
representação assim como as cotas finais de projeto. De igual modo os taludes devem ter 
representação gráfica real. Complementarmente, devem ser apresentados, para cada plataforma e 
subestação, os perfis transversais e longitudinais da implantação das respetivas plataformas e 
taludes associados. As distâncias em planta e em altura devem ser reais e devem ser referidas as 
diversas dimensões associadas. 

2.3.6 Apresentar as shapefiles (kmz) das componentes do projeto e dos limites da área de estudo da 
paisagem. 

Carta de absorção visual 

2.3.7 Apresentar, em quadro, a ponderação considerada e diferenciada para Observadores Permanentes 
e Temporários, assim como a métrica de espaçamento considerado para as vias rodoviárias em 
função da sua hierarquia e frequência potencial, e no caso das povoações, qual o critério de 
representatividade da população potencial residente. Complementarmente, apresentar informação 
quanto à altura do observador considerada e o raio utilizado, entre outros critérios, que possam ser 
expressos e utilizados na metodologia. 

Impactes estruturais/funcionais 

2.3.8 Apresentar a avaliação dos impactes estruturais - desmatação, desflorestação e alteração do relevo 
- para cada um dos aerogeradores (plataforma e fundação), podendo ser apresentado em quadro. 
Os impactes devem ser avaliados e classificados de acordo com todos os parâmetros previstos na 
legislação, sobretudo, a "Magnitude" e "Significância". 

2.3.9 Apresentar cartografia onde conste uma representação gráfica, por classes de significância - Baixa, 
Média e Elevada -, através de cor, as áreas associadas aos impactes unicamente ao nível estrutural 
(desmatação, desflorestação e alteração da morfologia natural do terreno), para a faixa de 
proteção/servidão legal das duas linhas elétricas aéreas, a 30 kV e a 60 kV. A referida representação 
deve considerar as seguintes orientações: 

- A cada área identificada na cartografia, por cor, deve corresponder um identificador (id) 
a constar num quadro, a incluir na zona da legenda da carta, para a qual deve ser 
identificado o tipo de impacte estrutural - desmatação, desflorestação, alteração do 
relevo natural; 

- Não pressupõe qualquer ponderação quanto às classes de Qualidade Visual, Capacidade 
de Absorção e Sensibilidade nem uma análise dos impactes visuais negativos projetados 
pelas diversas ocorrências do projeto. 

Impactes visuais 

2.3.10 Apresentar a desagregação da bacia visual do conjunto dos aerogeradores, devendo ser 
apresentada de forma individualizada a bacia visual de cada um dos aerogeradores em avaliação 
em cartas separadas. Complementarmente, devem constar os limites: da área que define o 
Geossítio Toco-Soutinho; os limites da Região do Barroso, constituída pelos concelhos de Boticas e 



 
 

 
 

5 

Montalegre, enquanto Património Agrícola Mundial da FAO (Sistemas Importantes do Património 
Agrícola Mundial (Globally Important Agricultural Heritage Systems - GIAHS); os limites da Reserva 
da Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xurés e os limites do Parque Nacional da Peneda-Gerês. 

2.3.11 Apresentar a desagregação da bacia visual apresentada no EIA para a subestação e linha elétrica a 
30 kV e, consequentemente, a sua apresentação em cartas individuais. Complementarmente, na 
zona da legenda deve constar um quadro com a identificação (id) e cada um dos apoios e a 
respetiva altura prevista. 

2.3.12 Apresentar a bacia visual da linha elétrica, a 60 kV, que consta no EIA, com a sobreposição gráfica 
dos limites: da área que define o Geossítio Toco-Soutinho; os limites da Região do Barroso, 
constituída pelos concelhos de Boticas e Montalegre, enquanto Património Agrícola Mundial da 
FAO - Sistemas Importantes do Património Agrícola Mundial (Globally Important Agricultural 
Heritage Systems - GIAHS); os limites da Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xurés e os 
limites do Parque Nacional da Peneda-Gerês. Complementarmente, solicita-se que na zona da 
legenda conste um quadro/tabela com a identificação (id) e cada um dos apoios e a respetiva altura 
prevista. 

2.3.13 Apresentar a quantificação (em ha) das áreas das classes de Qualidade Visual mais elevadas 
afetadas na sua integridade visual por cada um dos aerogeradores, assim como da área afeta à 
Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xurés e à Região do Barroso. 

2.3.14 Apresentar a quantificação (em ha) das áreas das classes de Qualidade Visual mais elevadas 
afetadas na sua integridade visual pela bacia visual da linha elétrica aérea, a 60kV, assim como da 
área afeta à Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xurés e à Região do Barroso. 

Medidas de minimização 

2.3.15 Apresentar medidas de minimização, se aplicável, tendo em consideração os resultados obtidos e 
expressos graficamente em toda a cartografia a elaborar e a apresentar, e após a análise crítica, 
quantitativa e qualitativa, dos resultados obtidos. 

2.4 Património cultural 

2.4.1 Apresentar os condicionamentos da OC. 82, "Área de sensibilidade Arqueológica" (Serra da 
Cabreira), os quais deverão constar no Regulamento do PDM de Vieira do Minho. 

2.4.2 Apresentar cartografia com a Oc. 1, “Paisagem agrícola GIAHS - Globally Important Agricultural 
Heritage Systems - do Barroso”, devendo a mesma ser assinalada através de trama ou cor. 
Enunciar, para essa ocorrência, os respetivos condicionamentos e medidas específicas de 
minimização. 

3. Reformulação do Resumo Não Técnico 

O Resumo Não Técnico reformulado deve ter em consideração os elementos adicionais ao EIA e deve 
apresentar uma data atualizada. 
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PEÇAS DESENHADAS DA LINHA ELÉTRICA A 30 KV





Acesso a melhorarAcesso a criar

20/07/20221/15000A3Acesso existente pavimentadoAcesso existente a manter

Plano de Acessos
LN a 30 kV do Parque Eólico de Vieira do Minho



Folha 1/2
Escala 1:4000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 30 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Folha 2/2
Escala 1:4000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 30 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Apoio 1
Escala 1:1000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 30 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Apoio 2
Escala 1:1000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 30 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Apoio 3
Escala 1:1000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 30 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Apoio 4
Escala 1:1000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 30 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Apoio 5
Escala 1:1000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 30 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Apoio 6
Escala 1:1000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 30 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Apoio 7
Escala 1:1000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 30 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Apoio 8
Escala 1:1000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 30 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Apoio 9
Escala 1:1000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 30 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Apoio 10
Escala 1:1000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 30 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Apoio 11
Escala 1:1000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 30 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Apoio 12
Escala 1:1000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 30 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Apoio 13
Escala 1:1000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 30 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Apoio 14
Escala 1:1000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 30 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos
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PEÇAS DESENHADAS DA LINHA ELÉTRICA A 60 KV 

 





Acesso a melhorarAcesso a criar

20/07/20221/25000Acesso existente pavimentadoAcesso existente a manter

Plano de Acessos
LN a 60 kV do Parque Eólico de Vieira do Minho

Folha 1A3



Acesso a melhorarAcesso a criar

20/07/20221/25000Folha 2Acesso existente pavimentadoAcesso existente a manter

Plano de Acessos
LN a 60 kV do Parque Eólico de Vieira do Minho

A3



Folha 1/7
Escala 1:4000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 60 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Folha 2/7
Escala 1:4000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 60 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Folha 3/7
Escala 1:4000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 60 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Folha 4/7
Escala 1:4000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 60 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Folha 5/7
Escala 1:4000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 60 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Folha 6/7
Escala 1:4000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 60 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Folha 7/7
Escala 1:4000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 60 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Apoio 1
Escala 1:1000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 60 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Apoio 2
Escala 1:1000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 60 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Apoio 3
Escala 1:1000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 60 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Apoio 4
Escala 1:1000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 60 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Apoio 5
Escala 1:1000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 60 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Apoio 6
Escala 1:1000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 60 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Apoio 7
Escala 1:1000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 60 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Apoio 8
Escala 1:1000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 60 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Apoio 9
Escala 1:1000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 60 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Apoio 10
Escala 1:1000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 60 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Apoio 11
Escala 1:1000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 60 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Apoio 12
Escala 1:1000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 60 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Apoio 13
Escala 1:1000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 60 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Apoio 14
Escala 1:1000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 60 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Apoio 15
Escala 1:1000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 60 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Apoio 16
Escala 1:1000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 60 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Apoio 17
Escala 1:1000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 60 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Apoio 18
Escala 1:1000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 60 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Apoio 19
Escala 1:1000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 60 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Apoio 20
Escala 1:1000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 60 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Apoio 21
Escala 1:1000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 60 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Apoio 22
Escala 1:1000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 60 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Apoio 23
Escala 1:1000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 60 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Apoio 24
Escala 1:1000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 60 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Apoio 25
Escala 1:1000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 60 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Apoio 26
Escala 1:1000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 60 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Apoio 27
Escala 1:1000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 60 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Apoio 28
Escala 1:1000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 60 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Apoio 29
Escala 1:1000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 60 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Apoio 30
Escala 1:1000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 60 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Apoio 31
Escala 1:1000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 60 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Apoio 32
Escala 1:1000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 60 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Apoio 33
Escala 1:1000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 60 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Apoio 34
Escala 1:1000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 60 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Apoio 35
Escala 1:1000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 60 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Apoio 36
Escala 1:1000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 60 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Apoio 37
Escala 1:1000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 60 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Apoio 38
Escala 1:1000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 60 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Apoio 39
Escala 1:1000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 60 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Apoio 40
Escala 1:1000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 60 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Apoio 41
Escala 1:1000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 60 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos



Apoio 42
Escala 1:1000

20/07/2022
Obra: 40083

LN a 60 kV do Parque Eólico
de Vieira do Minho

Plano de Acessos
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ANEXO 3 

PEÇAS DESENHADAS DO EIA 
(em ficheiro separado)
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ANEXO 4 

PEÇAS DESENHADAS DO PROJETO DE EXECUÇÃO 
(em ficheiro separado)







  

 

 


	Página em branco
	Página em branco
	Página em branco
	Página em branco

