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ANEXO 01 - FIGURAS DO RNT 

Figura 1 – Planta de Localização. Enquadramento Administrativo. 

Figura 2 (Folhas 1 e 2) – Condicionamentos (Área de Estudo do parque Eólico). 

Figura 3 (Folhas 1 a 4) – Condicionamentos (Área de Estudo da Linha 60 kV). 



PARQUE EÓLICO DE VIEIRA DO MINHO  
(HÍBRIDO DA CENTRAL HIDROELÉTRICA DE VILA NOVA) 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 2 
RESUMO NÃO TÉCNICO 

 

21023 - EDP GESTÃO DA PRODUÇÃO DE ENERGIA, S.A. -  PARQUE EÓLICO DE VIEIRA DO MINHO (HÍBRIDO DA CENTRAL 
HIDROELÉTRICA DE VILA NOVA)  

1 

1 INTRODUÇÃO 

Este documento é o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 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, que tem por objetivo fornecer ao público, de forma sintética e 

acessível tecnicamente, a informação relevante sobre o projeto e os seus previsíveis efeitos sobre o 

ambiente. 

O Parque Eólico de Vieira do Minho é um projeto da empresa EDP Gestão da Produção de Energia, 

S.A. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, o Projeto do Parque Eólico de Vieira 

do Minho encontra-se sujeito a uma Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), por se localizar a uma 

distância inferior a 2 km de outros parques similares, conforme estabelecido no Anexo II, ponto 3 e na 

alínea i): 

̶ “aproveitamento da energia eólica para produção de eletricidade, AIA obrigatória para Parque 

Eólicos ≥ 20 torres ou localizados a uma distância inferior a 2 km de outros parques similares 

(caso geral)”. 

Assim, o Estudo de Impacte Ambiental do Parque Eólico de Vieira do Minho foi elaborado pela TPF - 

CONSULTORES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, S.A., entre março de 2021 e fevereiro de 2022. 

A EDP Gestão da Produção de Energia, S.A., na qualidade de promotor e em parceria com a EDP 

Renováveis, no âmbito do Decreto-Lei n.º 15/2022, 14 janeiro, no que diz respeito à produção de 

eletricidade através da hibridização da central preexistente, que consiste na «adição a centro 

electroprodutor ou UPAC já existente de novas unidades de produção que utilizem diversa fonte 

primária, sem alterar a capacidade de injeção do centro electroprodutor ou UPAC preexistente», como 

decorre da definição constante da alínea n) do artigo 3º do referido Decreto-Lei, pretende utilizar o 

ponto de ligação à RESP, a 150 kV, afeto à Central Hidroelétrica de Vila Nova/Venda Nova, que se lhe 

encontra concessionada, para hibridizar a produção hídrica desta central com a produção proveniente 

de um Parque Eólico, denominado Parque Eólico de Vieira do Minho (Híbrido da Central Hidroelétrica 

de Vila Nova), conseguindo desse modo incrementar a energia escoada pela mesma linha da Rede 

Nacional de Transporte, sem ultrapassar a potência de injeção atribuída na licença de produção inicial 

da Central Hidroelétrica de Vila Nova / Venda Nova, seguindo o procedimento de controlo prévio 

estabelecido no artigo 74º e seguintes do supracitado Decreto-Lei n.º 15/2022. 

O novo Parque Eólico de Vieira do Minho será ligado à RNT, ao nível de 150 kV, na subestação da 

central de Vila Nova/Venda Nova, localizada no concelho de Montalegre (freguesia de Ferral) e no 

Distrito de Vila Real. Para o efeito o Parque Eólico estará interligado com a central de Vila Nova/Venda 

Nova por meio de uma linha de transmissão aérea de alta tensão, a 60 kV, e de uma subestação 

abaixadora 60/10 kV, que permitirá a injeção da energia produzida no referido Parque Eólico no 

barramento à tensão de produção dos grupos da central de Vila Nova/Venda Nova. 



PARQUE EÓLICO DE VIEIRA DO MINHO  
(HÍBRIDO DA CENTRAL HIDROELÉTRICA DE VILA NOVA) 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 2 
RESUMO NÃO TÉCNICO 

 

21023 - EDP GESTÃO DA PRODUÇÃO DE ENERGIA, S.A. -  PARQUE EÓLICO DE VIEIRA DO MINHO (HÍBRIDO DA CENTRAL 
HIDROELÉTRICA DE VILA NOVA)  

2 

A nova subestação de 60/10 kV será construída nos terrenos da central, à cota (296,00), onde 

atualmente existe o “antigo edifício de 30 kV”, sem qualquer função que será demolido. 

A área de estudo do Projeto do Parque Eólico de Vieira do Minho tem cerca de 528 ha e a área do 

corredor da linha elétrica tem cerca de 384 ha. 

Os aerogeradores serão distribuídos por duas zonas separadas geograficamente e ligadas entre si por 

uma linha elétrica 30 kV, com cerca de 3,0 km (Figura 1 em anexo), que irá ligar os aerogeradores 

instalados na zona Oeste à subestação 30/60 kV localizada na zona Este da área em estudo para a 

implantação do projeto. 

A entidade responsável pelo procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental é a Agência Portuguesa 

do Ambiente. A entidade licenciadora do projeto em análise, que se encontra em fase de projeto de 

execução, é a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG). 

Refere-se, ainda que o EIA e o RNT se encontram disponíveis para consulta, durante o período em 

que decorrerá a Consulta Pública, no Portal Participa em http://participa.pt. 

2 LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

O Projeto do Parque Eólico de Vieira do Minho localiza-se no Distrito de Braga e no concelho de Vieira 

do Minho (União das freguesias de Anjos e Vilar do Chão, União das freguesias de Ruivães e campos 

e freguesia da Rossas). A linha elétrica associada ao presente projeto, no seu troço final, localiza-se já 

no concelho de Montalegre (freguesia de Ferral) e no Distrito de Vila Real (Figura 1 em anexo). 

3 OBJETIVOS DO PROJETO 

O Projeto do Parque Eólico de Vieira do Minho destina-se a aumentar a produção anual de energia 

elétrica, a partir de uma fonte renovável e não poluente – o vento – através da proposta de instalação 

de 9 aerogeradores, com uma potência nominal de 3,83 MW, contribuindo para a diversificação das 

fontes energéticas do país e para o cumprimento dos compromissos assumidos pelo Estado Português 

no que diz respeito à produção de energia a partir de fontes renováveis. Estima-se que este projeto, 

com uma potência total instalada de 34,47 MW, produza em ano médio cerca de 83,46 GWh/ano. 

4 DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO 

Com o Projeto do Parque Eólico de Vieira do Minho prevê-se a instalação de 9 aerogeradores (potência 

unitária de 3,83 MW), à qual corresponderá uma potência total instalada de 34,47 MW, com uma 

produção média anual estimada em 83,46 GWh. 

A área total afeta ao projeto é cerca de 912 ha, embora a área efetivamente a ser utilizada, 

compreendendo a zona das plataformas dos aerogeradores, caminho de acesso a construir/reabilitar, 



PARQUE EÓLICO DE VIEIRA DO MINHO  
(HÍBRIDO DA CENTRAL HIDROELÉTRICA DE VILA NOVA) 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 2 
RESUMO NÃO TÉCNICO 

 

21023 - EDP GESTÃO DA PRODUÇÃO DE ENERGIA, S.A. -  PARQUE EÓLICO DE VIEIRA DO MINHO (HÍBRIDO DA CENTRAL 
HIDROELÉTRICA DE VILA NOVA)  

3 

valas de cabos, apoios das linhas elétricas (30 kV e 60 kV) corresponda a uma percentagem muito 

reduzida da área total do projeto (cerca de 12,7 ha durante a fase de construção e 7,2 ha na fase de 

exploração). 

Em síntese, o projeto do Parque Eólico de Vieira do Minho (Híbrido da Central Hidroelétrica de Vila 

Nova) compreende as seguintes infraestruturas (Figura 1 em anexo): 

 9 aerogeradores; 

 9 plataformas de montagem dos aerogeradores; 

 rede de cabos elétricos e de comunicações subterrâneos de interligação (8,3 km); 

 acessos a reabilitar (7,8 km); 

 acesso a construir até aos aerogeradores (1,3 km);  

 linha elétrica interna a 30 kV que irá ligar o núcleo a oeste à subestação 30/60 kV do Parque 

Eólico (3 km); 

 linha elétrica de transmissão 60 kV que irá escoar a energia produzida no Parque Eólico até à 

subestação 60/10 kV (9,4 km); 

 subestação 30/60 kV do Parque Eólico (área total, incluindo a subestação, estacionamento e 

zonas envolventes, é de cerca de 1 615,00 m2); 

 demolição da subestação existente e construção no mesmo local da subestação 60/10 kV, junto 

à Central Hidroelétrica de Vila Nova. 

Está prevista a execução de uma plataforma junto a cada aerogerador, com dimensões adequadas 

para a montagem dos componentes dos aerogeradores (1874 m2, aproximadamente) com recurso a 

gruas de elevada capacidade. 

Após a montagem dos aerogeradores, as plataformas serão desmobilizadas, procedendo-se à sua 

requalificação ambiental. Assim, de forma a que, o impacte paisagístico seja reduzido, as plataformas 

serão cobertas com terra vegetal. De modo a permitir o acesso de um veículo ligeiro aos aerogeradores, 

para efeitos de manutenção dos mesmos, será mantida somente uma via com pavimento em tout-

venant até e em redor de cada um dos aerogeradores, numa faixa de 4 a 6 m de largura (Fotografia 1). 
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Fotografia 1 – Aspeto da plataforma de um aerogerador. 

Na Fotografia 2 apresenta-se um conjunto de duas fotografias onde à esquerda se pode observar uma 

plataforma de trabalho para montagem de um aerogerador, e à direita, a plataforma após ter sido feita 

a recuperação paisagística. 

  

Fotografia 2 – Plataforma de trabalho adjacente a um aerogerador, à esquerda durante a fase de 
montagem e à direita após a recuperação paisagística. 

A linha de transmissão aérea de alta tensão, a 60 kV, partirá do Parque Eólico e seguirá para a Central 

Hidroelétrica de Vila Nova, a cerca de 9 km de distância, onde será construído um novo painel de  

60 kV a instalar especificamente para o efeito. 

A subestação de 60/10 kV será construída na vizinhança da subestação existente da Central 

Hidroelétrica de Vila Nova, nos terrenos onde atualmente se encontra um edifício desocupado e sem 

qualquer função. Esta subestação será constituída por um painel de 60 kV e um transformador  

60/10 kV de 30 MVA. 
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O acesso ao local do projeto será efetuado a partir do seguinte itinerário: 

 A7 – saída 12 – Arco Baúlhe; 

 Nacional 205 – até Cabeceiras de Basto; 

 Regional 311 em direção a Salto, passando pelas povoações de Rio Douro, Teixugueiras, 

Póvoa, Bagulhão, Amial e Corva); 

 Depois da povoação de Salto através de caminhos florestais existentes até ao local de 

implantação do projeto. 

5 OBRAS DE CONSTUÇÃO 

No caso concreto do Parque Eólico de Vieira do Minho as obras irão iniciar-se com a instalação de um 

estaleiro e com a reabilitação de acessos existentes e pela abertura dos novos troços de acesso até 

aos locais de implantação dos aerogeradores, a partir de acessos existentes. 

A construção do acesso inclui, para além do alargamento e da regularização/estabilização do 

pavimento da via, a execução das infraestruturas de drenagem (valetas e passagens hidráulicas - 

Fotografia 3). 

  

Fotografia 3 – Valeta e construção de uma passagem hidráulica. 

Depois da consolidação do acesso, será efetuada a abertura de uma vala para instalação dos cabos 

elétricos e de comunicações de interligação entre os aerogeradores e a subestação ou linha elétrica no 

caso dos aerogeradores localizados a oeste (Fotografia 4), com o traçado que se apresenta na Figura 

2 em anexo. De notar que o traçado da vala de cabos se localiza ao lado de acessos existentes ou 

novos, com exceção de um pequeno troço de vala de cabos (cerca de 75 m) do aerogerador AG7 que 

não acompanha um acesso. 
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Fotografia 4 – Abertura de vala para instalação de cabos elétricos. 

Após a execução dos acessos, a fase seguinte consiste na execução dos maciços das fundações das 

torres dos aerogeradores. Esta fase, que pressupõe a execução de escavações e betonagens, é feita 

por etapas conforme se ilustra no conjunto de fotografias apresentadas em seguida. 

  

  
Fotografia 5 – Execução da fundação da torre de um aerogerador. 



PARQUE EÓLICO DE VIEIRA DO MINHO  
(HÍBRIDO DA CENTRAL HIDROELÉTRICA DE VILA NOVA) 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 2 
RESUMO NÃO TÉCNICO 

 

21023 - EDP GESTÃO DA PRODUÇÃO DE ENERGIA, S.A. -  PARQUE EÓLICO DE VIEIRA DO MINHO (HÍBRIDO DA CENTRAL 
HIDROELÉTRICA DE VILA NOVA)  

7 

Após a execução dos maciços das fundações das torres dos aerogeradores, procede-se então à 

preparação das plataformas de trabalho para a montagem dos aerogeradores. Para o efeito é 

necessário proceder à remoção de vegetação e da camada de solo vivo, e proceder à regularização do 

pavimento, sendo aproveitado para esse fim o material sobrante originado pela abertura do cabouco 

para execução do maciço de fundação de cada aerogerador. 

Concluída a plataforma de trabalho é possível então dar início à montagem do aerogerador. A 

montagem do aerogerador inicia-se com a montagem da torre em aço, pré-fabricada, sendo 

transportada para o local dividida em secções. A sua montagem será feita com recurso a gruas. Em 

seguida procede-se à montagem da cabine, incluindo os equipamentos no seu interior, e das pás 

(Fotografia 6). 

  

 

  

Fotografia 6 – Montagem do aerogerador. 
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6 CARACTERIZAÇÃO DA ZONA DE INSTALAÇÃO DO PROJETO 

A zona de implantação do parque Eólico de Vieira do Minho que se situa na serra da Cabreira, 

apresenta uma variação de altitude de 216 m (entre as cotas 1155 e 939). 

 

Figura 1 – Orografia da zona de implantação do Projeto do Parque Eólico de Vieira do Minho (Vista após a 
instalação dos aerogeradores). 

Na área de estudo da envolvente do Parque Eólico, a ocupação predominante são as áreas com 

vegetação esparsa e matos (Fotografia 7) 

Nas áreas florestais destaque para os povoamentos de pinheiro-bravo (Fotografia 8). 

 

Fotografia 7 – Aspeto geral de uma área em estudo para a implementação do Parque Eólico com matos e 
vegetação esparsa). 
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Fotografia 8 – Pinheiros bravos na área de estudo. 

A área do corredor da linha elétrica de transmissão a 60 kV encontra-se também ocupada 

maioritariamente por extensas áreas de matos e vegetação esparsa (cerca de 49% da área do corredor) 

(Fotografia 9). 

 

Fotografia 9 – Matos e vegetação esparsa no corredor da Linha Elétrica de 60 kV. 

Refere-se que cerca de 17% da área em estudo para a implantação da linha elétrica 60 kV que irá 

escoar a energia produzida no Parque Eólico se encontra ocupada por floresta, maioritariamente 

constituída por floresta de outras folhosas, existindo ainda zonas com carvalhos, castanheiros e 

pinheiro-bravo. 

 

Fotografia 10 – Área florestada no início do corredor da Linha Elétrica de 60 kV. 
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Por último, é de referir que cerca de 12% da área do corredor da linha, estão ocupadas por zonas 

agrícolas e pastagens (nas imediações dos lugares Campos, Lamalonga e Vila Nova), sobretudo na 

parte terminal do corredor da linha elétrica (Fotografia 11).  

  

Fotografia 11 – Áreas agrícolas no corredor da Linha Elétrica. 

A área de estudo do Parque Eólico de Vieira do Minho apresenta dois habitats naturais (4020* - 

Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix e 8220 - Vertentes rochosas 

siliciosas com vegetação casmofítica) classificados pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, 

sendo um deles prioritário (habitat 4020*). 

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 elétrica a 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. 

Em termos faunísticos a área estudada apresenta moderada riqueza específica de Anfíbios e de 

Répteis. No entanto, existem 4 espécies de Anfíbios e Répteis (Salamandra-lusitânica, Tritão-palmado, 

Cobra-lisa-europeia e Víbora-cornuda) que têm um estatuto de ameaça para o território português e 

que se considera a sua presença como “provável” devido à ocorrência dos tipos de habitats que utilizam 

na área em estudo. 

De entre a avifauna potencialmente presente, 7 espécies apresentam um estatuto de ameaça médio 

ou elevado, isto é, foram catalogadas na revisão do Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal com 

as categorias Criticamente em Perigo, Em Perigo, ou Vulnerável (CR, EN, VU), nomeadamente os 

seguintes: Cegonha-preta, Bútio-vespeiro, Tartaranhão-caçador, Açor, Ógea, Cruza-bico, 

Escrevedeira-amarela. Refere-se, no entanto, que durante o trabalho de campo desenvolvido no âmbito 
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do presente estudo nenhuma das espécies confirmadas (17 espécies de aves) apresenta um estatuto 

de ameaça à sua conservação, tanto a nível internacional como para o território continental português. 

Relativamente aos mamíferos que potencialmente ocorrem na área de estudo, 5 possuem um estatuto 

de ameaça médio ou elevado segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 

2006), nomeadamente a Toupeira-de-água, o Morcego-de-ferradura-pequeno, Morcego-de-franja do 

Sul, Lobo e Cabra-montês. Devido às boas caraterísticas dos biótopos, é previsto que existam algumas 

espécies de morcegos dentro da área em estudo, provavelmente utilizando-a como zona de 

alimentação. 

No que diz respeito especificamente ao Lobo-ibérico (Canis lupus signatus), a área de implantação do 

projeto sobrepõe-se parcialmente com a alcateia da Cabreira, com reprodução confirmada no local 

Talefe Sul/Rio Ave, que se encontra a aproximadamente 1km da área do projeto. 

É de notar que o lobo usa essencialmente as áreas florestais mais fechadas, especialmente ao longo 

de linhas de água, onde encontra abrigo. Usa o fundo do vale do Rio Ave e sai para norte ao longo das 

linhas de água que ligam ao Talefe e Serra da Serradela, locais onde se vai alimentar. As áreas de 

implantação do Parque Eólico, pela sua estrutura em termos de biótopos (são ocupadas 

maioritariamente por matos baixos e esparsos e afloramentos rochosos), serão utilizadas pelo lobo 

apenas como áreas de passagem entre as áreas de refúgio e as áreas de alimentação. 

A área de estudo do projeto, considerando uma envolvente de 5 km, abrange quatro Unidades de 

Paisagem - Serra da Peneda-Gerês, Serra da Cabreira e Montelongo, Minho Interior e Serras do 

Larouco e Barroso. Salienta-se que a maior parte do projeto (aerogeradores e estruturas associadas e 

parte da linha elétrica de transmissão de 60 kV) se inserem na Unidade de Paisagem Serra da Cabreira 

e na subunidade 10A. É uma paisagem de serra granítica, distinta das que a envolvem pelas menores 

altitudes atingidas e pelos cumes arredondados, com extensas áreas relativamente planas na zona das 

cotas mais altas. Os matos baixos e os prados naturais que se desenvolvem nestas zonas aplanadas 

são tradicionalmente pastados por gado bovino. Nos locais mais declivosos, tipicamente mais perto 

das linhas de água, os Serviços Florestais plantaram várias espécies de interesse silvícola desde a 

primeira metade do século XX: várias espécies de carvalhos e de pinheiros, criptomérias, vidoeiros, 

etc., que ainda hoje subsistem. 
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Fotografia 12 - Aspeto da unidade 10, subunidade 10A. 

A área de estudo do Parque Eólico apresenta baixa - secundariamente média - sensibilidade 

paisagística em quase toda a sua extensão, com algumas áreas de elevada sensibilidade. Isto decorre 

sobretudo da baixa presença de observadores na envolvente - existem na área apenas caminhos de 

acesso aos parques eólicos já existentes - e da ocupação atual do solo nestas áreas, com predomínio 

de baixa valorização. 

Refere-se que a 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 insere-se na área Paisagem agrícola GIAHS, numa extensão 

de cerca de 1,8 km. 

Nos concelhos de Vieira do Minho e Montalegre onde se situa o projeto em análise tem-se verificado 

uma descida generalizada do número de residentes em ambos os concelhos. A saída da população 

adulta para o estrangeiro, para as regiões do litoral, para os grandes centros urbanos, entre outros, 

bem como o aumento da esperança média de vida, associada certamente à melhoria dos cuidados 

médicos prestados, das condições sanitárias e sociais existentes, e ainda, da diminuição da taxa de 

natalidade, determina uma inversão da pirâmide etária, que se reflete no envelhecimento progressivo 

da população dos referidos concelhos. Apesar da maior parte da população residente nos referidos 

concelhos estar empregada no setor terciário, ao nível de algumas das freguesias o setor primário 

assume ainda uma grande importância. 

No que diz respeito ao património, na zona do projeto foram identificadas várias ocorrências 

patrimoniais (48 ocorrências ver Figura 2 e Figura 3 em anexo) situadas na área de incidência direta 

ou indireta do Parque Eólico e corredores de incidência das linhas elétricas a 30kV e 60kV. 

7 EFEITOS DO PROJETO 

As ações geradoras de efeitos ambientais fazem-se sentir ao longo da vida útil do Projeto, ocorrendo 

desde o seu planeamento até à sua desativação ou possível reconversão. 

Na fase de projeto ou planeamento prevê-se uma perturbação muito reduzida, ou sem significado, na 

área, pela ação dos técnicos implicados na planificação da obra e na elaboração do respetivo Estudo 
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de Impacte Ambiental. Para as restantes fases (construção, exploração e desativação), distinguem-se 

as seguintes ações: 

Construção do Parque Eólico 

 arrendamento dos terrenos destinados ao Parque Eólico; 

 operações de desmatação incluindo o corte de árvores e decapagem da terra vegetal; 

 instalação e utilização do estaleiro e zona de armazenamento temporário de materiais diversos; 

 movimentação de pessoas, máquinas e veículos afetos às obras, incluindo circulação de pesados; 

 criação de postos de trabalho; 

 reabilitação de acessos existentes; 

 abertura de caminhos de acesso aos novos aerogeradores; 

 abertura e fecho de valas para instalação dos cabos elétricos e de comunicação; 

 transporte de materiais diversos para construção das fundações e outros trabalhos de construção 

civil (betão, saibro, tout-venant, entre outros); 

 abertura de caboucos para as fundações das torres dos aerogeradores; 

 betonagem dos maciços de fundação das torres dos aerogeradores; 

 execução das plataformas de apoio à montagem dos aerogeradores; 

 transporte dos componentes dos aerogeradores e equipamentos de instalações elétricas; 

 montagem dos aerogeradores (torre, cabine e pás) no local; 

 recuperação paisagística das zonas intervencionadas através de arranjos exteriores finais; 

Construção das Linhas Elétricas (30 kV e 60 kV) 

 instalação e utilização do estaleiro e da zona de armazenamento temporário de materiais diversos 

(apoios, cabos em bobinas, isoladores, material de ligação à terra e dispositivos de sinalização 

aérea); 

 abertura/alargamento de acessos temporários; 

 circulação de veículos e máquinas afetos à obra; 

 desmatação e decapagem da área envolvente ao local de implantação de cada apoio; 

 abate ou decote de espécies arbóreas especialmente as de crescimento rápido, suscetíveis de 

interferir com o funcionamento da linha elétrica, de acordo com as distâncias de segurança 

exigidas pelo RSLEAT; 

 abertura de caboucos para as fundações dos apoios, envolvendo escavação; 

 betonagem dos maciços de fundação dos apoios; 

 transporte e montagem das estruturas dos apoios e dos condutores; 

 elevação dos apoios e fixação dos condutores; 

Construção das Subestações 30/60 kV e 60/10 kV 

 instalação e utilização do estaleiro e da zona de armazenamento temporário; 

 circulação de veículos e máquinas afetos à obra; 
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 demolição do “Antigo edifício de 30 kV” existente na vizinhança da subestação existente na Central 

Hidroelétrica de Vila Nova; 

 operações de desmatação incluindo o corte de árvores e decapagem da área envolvente ao local 

da construção da subestação de 30/60 kV localizada no Parque Eólico; 

 trabalhos de construção das subestações; 

Exploração do Parque Eólico  

 presença dos novos caminhos de acesso; 

 presença e funcionamento dos aerogeradores; 

 manutenção dos aerogeradores; 

 produção de energia renovável; 

 arrendamento dos terrenos do Parque Eólico; 

 trabalhos de manutenção do acesso e sistemas de drenagem; 

 circulação de pessoas e veículos; 

 substituição de componentes dos aerogeradores com recurso a grua. 

Exploração das Linhas Elétricas (30 kV e 60 kV) 

 presença dos apoios; 

 presença dos condutores; 

 execução do plano de manutenção da faixa de proteção, com consequente corte ou decote de 

vegetação arbórea de crescimento rápido; 

 manutenção da Linha Elétrica. 

Exploração das Subestações 30/60 kV e 60/10 kV 

 presença das subestações; 

 manutenção das subestações; 

Desativação do Parque Eólico 

 montagem de estaleiro e zona de armazenamento temporário; 

 desmontagem dos aerogeradores e destruição parcial das fundações; 

 transporte dos equipamentos e materiais; 

 remoção dos cabos subterrâneos; 

 recuperação paisagística. 

Desativação das Linhas Elétricas 

 montagem de estaleiro e zona de armazenamento temporário; 

 circulação de veículos e máquinas e pessoal afeto à desmontagem; 

 transporte dos equipamentos e materiais; 

 desmontagem dos cabos de guarda e dos condutores, cadeias de isoladores e acessórios, apoios 

e respetivas fundações; 

 recuperação paisagística. 
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Desativação das Subestações 30/60 kV e 60/10 kV 

 montagem de estaleiro e zona de armazenamento temporário; 

 circulação de veículos e máquinas e pessoal afeto à desmontagem; 

 transporte dos equipamentos e materiais; 

 desmontagem das subestações; 

 recuperação paisagística. 

A fase em que se farão sentir os impactes negativos com maior intensidade é a de construção, devido 

à necessidade de movimentação de terras para execução das diversas obras, com alguma relevância 

ao nível das fundações das torres dos aerogeradores e respetivas plataformas, bem como a execução 

de betonagens e de movimento de máquinas e veículos pesados afetos a esses mesmos trabalhos. 

Na fase de construção, atendendo às especificidades do Projeto, as atividades com maior potencial 

impactante sobre a geologia e geomorfologia relacionam-se, no essencial, com as movimentações de 

terras associadas à construção dos diferentes elementos de projeto. Refere-se que o projeto se 

privilegiou a utilização da extensa rede de acessos já existentes, a utilização de áreas mais planas para 

a abertura das plataformas dos aerogeradores, minorando ao máximo a necessidade de movimentação 

de terras (escavações e aterros) e da afetação dos afloramentos rochosos existentes na área de 

implantação do projeto.  

O impacte causado sobre a flora e vegetação é reduzido, uma vez que as zonas a intervencionar estão 

ocupadas maioritariamente por matos, prevendo-se, no entanto, a afetação pontual de afloramentos 

rochosos, de pinheiro-bravo e outras folhosas resultante da construção/beneficiação de acessos, 

instalação da subestação 30/60 kV e de áreas de apoio à instalação dos aerogeradores. Refere-se que 

o local da instalação da subestação 60/10 kV já se encontra artificializado, pelo que o impacte sobre a 

flora e vegetação é nulo. 

Relativamente à fauna, na fase de construção, para além da perturbação resultante da circulação de 

veículos e máquinas indispensáveis para a realização da obra, e da inevitável perturbação humana, 

também responsáveis pelo aumento de ruído, a movimentação de veículos e máquinas poderá causar 

esmagamento ou concussão de pequenos animais (répteis, anfíbios, pequenos mamíferos e 

invertebrados), especialmente durante a movimentação geral de terras, gerando-se um impacte 

negativo e restrito ao período de duração das obras de construção. 

No que diz respeito especificamente ao Lobo-ibérico, a área de implantação do projeto sobrepõe-se 

parcialmente com a alcateia da Cabreira, com 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 
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hora após o nascer do sol e 1 hora antes do pôr 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 à aplicação das medidas de minimização referidas, nomeadamente com a delimitação 

temporal dos trabalhos, evitando-se os períodos críticos para o sucesso reprodutor da alcateia. 

Está previsto, ainda, o desenvolvimento e implementação de um Plano de monitorização dirigido ao 

lobo ibérico segundo a metodologia aprovada pelo ICNF e em utilização na ACHLI e a integração do 

Projeto do Parque Eólico de Vieira do Minho no Fundo do Lobo, da ACHLI, nos moldes habitualmente 

estabelecidos, para desenvolvimento de medidas compensatórias focando, em particular, a melhoria 

do habitat do lobo e a redução do conflito com a atividade pecuária. 

Face à distância do local de implantação do Parque Eólico aos recetores sensíveis (mais de 2000 m), 

não é expectável que o respetivo ambiente sonoro, em termos médios, venha a variar significativamente 

durante a fase de construção. 

No que diz respeito à preservação dos valores patrimoniais, previamente à execução das obras será 

efetuada a sinalização prévia dos elementos identificados e situados a menos de 50 m da frente de 

obra, o que conjuntamente com o acompanhamento arqueológico da obra, irá contribuir 

significativamente para a preservação dos valores patrimoniais identificados, e que consequentemente 

sejam minimizados os efeitos negativos do projeto sobre os valores patrimoniais. Refere-se que 

nenhum dos aerogeradores se irá localizar dentro do limite da Área de Sensibilidade Arqueológica 

definida na Planta de Ordenamento (Salvaguardas e Execução do Plano) do PDM de Vieira do Minho. 

Ao nível do ordenamento do território verifica-se que o PDM de Vieira do Minho já contempla a 

viabilização da instalação de infraestruturas de produção, transporte e transformação de energia em 

qualquer área ou local do território municipal. Refere-se que todas as infraestruturas do projeto, com 

exceção de 3 apoios da linha elétrica 60 kV que irá escoar a energia produzida no Parque Eólico se 

encontram fora de áreas classificadas como RAN. Dada a extensa área de solos classificados como 

REN (Cabeceiras das linhas de água e Áreas com risco de erosão) no local de implementação do 

projeto, não foi possível evitar a afetação de áreas classificadas como REN, sendo que, conforme 

referido, o projeto é compatível com estas classes conforme estabelecido no Regime Jurídico da 

Reserva Ecológica Nacional. 

Durante a fase de exploração, o principal impacte na paisagem decorrerá da presença e operação do 

Parque Eólico, incluindo infraestruturas que constituirão intrusões na paisagem, nomeadamente os 

aerogeradores, gerando impacte cénico numa área de sensibilidade paisagística variável. O Parque 

Eólico será visível, ainda que nem sempre a totalidade dos aerogeradores, na grande maioria das 

povoações existentes na sua envolvente. Globalmente, a artificialização do território e a intrusão 

associada à introdução dos novos elementos, cumulativamente com os restantes parques eólicos 

existentes, terá um impacte negativo moderadamente significativo e de magnitude média. 

A definição dos apoios da linha elétrica já teve em consideração a existência da área classificada como 

Paisagem agrícola GIAHS - Globally Important Agricultural Heritage Systems - do Barroso, tendo sido 

privilegiada a colocação dos apoios nas extremas das parcelas agrícolas, na proximidade de acessos 
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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. 

Em termos da avifauna e da comunidade de quirópteros é esperada também a ocorrência de impactes 

negativos na fase de exploração, pouco significativos, quer por aumento da perturbação causada, quer 

por morte por colisão com os aerogeradores. Estes aspetos serão alvo de um programa de 

monitorização que permita avaliar melhor a influência do projeto nestas comunidades, ajustando, 

sempre que necessário, as medidas de minimização aos resultados obtidos. 

Por fim, na fase de desativação do Projeto, os impactes resultantes deverão ser idênticos aos 

considerados para a fase de construção, contudo menos significativos e sendo expectável que 

decorram num período de tempo inferior. 

Em resultado da análise ambiental efetuada, e do conhecimento que já se tem de projetos de natureza 

idêntica, considera-se a ausência de efeitos negativos muito significativos sobre o ambiente, uma vez 

que a execução do Projeto do Parque Eólico de Vieira do Minho não compromete o equilíbrio ecológico 

da área de estudo, nem provoca a destruição de caraterísticas ímpares do ambiente natural. 

8 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Durante a fase de projeto foi assumido um conjunto de medidas de minimização com vista à 

compatibilização do projeto com a sua envolvente. Desde logo, partiu-se da elaboração e uma Planta 

de Condicionamentos que orientou o desenvolvimento do projeto. Neste caso tiveram especial relevo 

as medidas de projeto com vista a compatibilizar o projeto com a área de atuação do lobo.  

Para a compatibilização da construção e exploração do Parque Eólico de Vieira do Minho com o 

ambiente, é necessário um acompanhamento ambiental rigoroso, de forma a garantir a implementação 

de medidas de minimização dos impactes ambientais, visando reduzir a sua magnitude e intensidade, 

consoante o seu tipo, benéficos ou prejudiciais. 

Nesse âmbito, foi definido um conjunto de medidas de proteção ambiental a integrar nos cadernos de 

encargos das obras a executar, que inclui ainda uma planta de condicionamentos. As medidas de 

minimização foram definidas em função das diversas fases de desenvolvimento do projeto, 

nomeadamente, medidas a considerar durante a fase de construção, que dizem respeito basicamente 

a cuidados a ter durante a execução de operações de desmatação e betonagem, gestão de resíduos, 

armazenamento e manuseamento de combustíveis e outras substâncias poluentes, e por fim limpeza 

e recuperação das áreas intervencionadas. São ainda definidas medidas para aplicar durante a fase 

de exploração e eventual desativação. 
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São de destacar as seguintes medidas incluídas no Relatório Síntese do EIA: 

MEDIDAS CONSIDERADAS EM FASE DE PROJETO (LOBO) 

 retirar as estruturas do Parque Eólico situadas nas encostas sobranceiras ao vale, deslocando todos 

os aerogeradores e, tanto quanto possível, a linha aérea interna para lá da linha de cumeada, de 

forma a garantir não haver vistas diretas entre as acessibilidades ao Parque Eólico e o vale onde se 

localiza o local de reprodução da alcateia da Cabreira; 

 considerar uma área orientadora com raio de 1 km em redor do local de reprodução, para apoiar a 

definição do layout do Parque Eólico; 

 neste contexto, foram relocalizados os aerogeradores e a subestação de forma a ter em 

consideração a área orientadora referida; 

 evitar a ocupação de solo do tipo floresta (procuraram-se localizações eminentemente onde a 

ocupação do solo é do tipo mato ou fora de manchas de floresta); 

 no projeto dos acessos, privilegiar a utilização da extensa rede de acessos já existentes, usando 

preferencialmente traçados sem vistas diretas sobre o vale; 

 alterar o traçado da linha elétrica interna, afastando-a do local de reprodução e dos locais mais 

usados pela alcateia da Cabreira, nomeadamente, evitando afetar as linhas de água que saem do 

vale “Rio Ave” em direção a Norte - privilegiou-se um traçado por Sul que, apesar de mais longo, 

não interfere com as movimentações para Norte da alcateia. 

MEDIDAS A CONSIDERAR NA FASE DE CONSTRUÇÃO 

 Divulgar o programa de execução das obras à população interessada, designadamente à população 

residente na área envolvente. A informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a 

localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais afetações 

à população, designadamente a afetação das acessibilidades; 

 Implementar um mecanismo expedito para receção de eventuais reclamações ou pedidos de 

esclarecimento, através, por exemplo, da disponibilização de um livro de registo nas juntas de 

freguesia da área de influência do projeto; 

 Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados 

envolvidos na execução das obras, relativamente às ações suscetíveis de causar impactes 

ambientais e às medidas de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter 

no decurso dos trabalhos; 

 Atualizar de acordo com a DIA e implementar o Plano de Gestão Ambiental da Obra de Construção 

(PGAO), constituído pelo planeamento da execução de todos os elementos das obras e identificação 

e pormenorização das medidas de minimização a implementar na fase da execução das obras; 

 Assegurar por parte do Dono da obra a constituição de uma Equipa de Gestão Ambiental da obra e 

outra de Acompanhamento Arqueológico da obra; 
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 Comunicar com a Equipa de Higiene e Segurança da Obra de forma a garantir a integração das 

situações de risco ambiental no Plano de Emergência; 

 Atualizar de acordo com a DIA e implementar o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 

Construção e demolição (PPGRCD), considerando todos os resíduos suscetíveis de serem 

produzidos na obra, com a sua identificação e classificação, em conformidade com a Lista Europeia 

de Resíduos (LER), a definição de responsabilidades de gestão e a identificação dos destinos finais 

mais adequados para os diferentes fluxos de resíduos. O PPGRCD a implementar deve estar 

disponível no local da obra, para efeitos de fiscalização pelas entidades competentes, e ser do 

conhecimento de todos os intervenientes na execução da obra; 

 Atualizar de acordo com a DIA e implementar o Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas 

(PRAI), intervindo-se nas zonas afetadas pelas obras de forma a possibilitar a melhor integração 

paisagística. 

 No planeamento da obra serão respeitados os períodos de maior sensibilidade do lobo ibérico, 

correspondentes às épocas de reprodução e dependência das crias. Nesse sentido, dentro da área 

de 2 km em redor do local de reprodução, não serão realizadas quaisquer obras de construção no 

período que decorre entre os meses de abril e agosto, inclusive; 

 A fase de obra deve ser planeada de forma a garantir que os trabalhos são interrompidos no período 

compreendido entre 1 hora antes do pôr-do-sol e 1 hora após o nascer do sol, inclusive, de forma a 

evitar o período circadiano de maior atividade do lobo-ibérico, com exceção dos trabalhos de 

betonagem para execução das fundações dos aerogeradores; 

 Assegurar que o local dos apoios finais da linha elétrica a 60 kV, que irá escoar a energia produzida 

no Projeto do Parque Eólico de Vieira do Minho, não colida com os locais onde se encontra a 

decorrer a recuperação das minas da Borralha; 

 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. 

 Prever um sistema de drenagem que assegure a manutenção do escoamento natural (passagens 

hidráulicas e valetas). 

 Deve ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos. Sempre que se venham a identificar 

elementos que justifiquem a sua salvaguarda, a planta de condicionamentos deve ser atualizada. 

Esta deve ser distribuída a todos os intervenientes da obra. 

 Oc. 6 (HICA – Hidroelétrica do Cávado/Vila Nova-Venda Nova); execução do registo documental do 

antigo edifício da Subestação a 30kV, a demolir, antes ou no início da fase de construção 
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(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); 

 Oc. 67 e 70 (pia e estrutura): no caso de impossibilidade de conservação das ocorrências, proceder 

à 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);  

 Oc. 7, 58, 60, 69, 83, 84, 93 (via, bebedouro, cista?, fonte/bebedouro, abrigo, mariola e represa): 

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); 

 O Projeto de Execução da Interligação Elétrica do Parque Eólico, a 60kV, à subestação de Vila Nova 

atualmente em fase Projeto Base, deverá conter a indicação dos acessos dedicados e deve ser 

objeto de prospeção arqueológica sistemática, devendo ser considerado para o efeito um corredor 

com 100 m de largura, de forma a mitigar eventuais lacunas de conhecimento; 

 Os estaleiros e áreas de armazenamento de materiais afetos à construção do Parque Eólico de 

Vieira do Minho estão previsto localizarem-se na área indicada na Planta de Condicionamentos. Na 

localização do estaleiro da Linha Elétrica deverá ser dada preferência a áreas já 

artificializadas/infraestruturadas (p.e. campos de futebol abandonados, armazéns e seus 

logradouros, etc.). Na impossibilidade de selecionar áreas já de alguma forma intervencionadas, os 

estaleiros e áreas a intervencionar não deverão ser implantados em: 

̶ Áreas do domínio público hídrico; 

̶ Áreas inundáveis; 

̶ Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração); 

̶ Perímetros de proteção de captações de água; 

̶ Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou de classes mais sensíveis da 

Reserva Ecológica Nacional (REN); 

̶ Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação da 

natureza; 

̶ Não afetar espécies de flora e fauna protegidas por lei, nomeadamente sobreiros e/ou 

azinheiras; 

̶ Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico; 



PARQUE EÓLICO DE VIEIRA DO MINHO  
(HÍBRIDO DA CENTRAL HIDROELÉTRICA DE VILA NOVA) 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 2 
RESUMO NÃO TÉCNICO 

 

21023 - EDP GESTÃO DA PRODUÇÃO DE ENERGIA, S.A. -  PARQUE EÓLICO DE VIEIRA DO MINHO (HÍBRIDO DA CENTRAL 
HIDROELÉTRICA DE VILA NOVA)  

21 

̶ Áreas de ocupação agrícola; 

̶ Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; 

̶ Zonas de proteção do património. 

 Os estaleiros deverão ser organizados nas seguintes áreas: 

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

̶ Deposição de resíduos: deverão ser colocadas duas tipologias de contentores, nomeadamente 

contentores destinados a Resíduos Sólidos Urbanos e equiparados e contentores destinados 

a resíduos de obra; 

̶ Armazenamento de materiais poluentes (óleos, lubrificantes, combustíveis): esta zona deverá 

ser devidamente dimensionada, impermeabilizada e coberta de forma a evitar 

transbordamentos e que, em caso de derrame acidental, não ocorra contaminação das áreas 

adjacentes (as bacias de retenção a utilizar deverão ter capacidade suficiente para conter 

eventuais derrames); 

̶ Parqueamento de viaturas e equipamentos; 

̶ Deposição de materiais de construção. 

 As áreas dos estaleiros não deverão ser impermeabilizadas, com exceção dos locais de 

manuseamento e armazenamento de substâncias poluentes; 

 Deverá proceder-se à vedação das áreas de estaleiro, ou na sua impossibilidade, delimitação da 

área afeta ao mesmo com sinalização visível. Na vedação deverão ser colocadas placas avisadoras 

que incluam as regras de segurança a observar, assim como a calendarização das obras; 

 Os estaleiros deverão possuir instalações sanitárias amovíveis; 

 Os estaleiros deverão possuir equipamentos necessários para dar resposta adequada a situações 

de emergência ambiental em obra (kit’s para atuação em situações de derrame de substâncias 

perigosas, sistemas de retenção, contenção de fugas/derrames, sacos para acondicionamento do 

material/solo contaminado, sistemas de combate a incêndio – extintores); 

 Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra, estes devem estar devidamente 

acondicionados de forma a evitar contaminações do solo; 

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

estritamente necessárias à execução dos trabalhos, devendo proceder-se à balizagem prévia das 

áreas a intervencionar. Para o efeito, deverão ser delimitadas ou sinalizadas as seguintes áreas-

limite: 

̶ Estaleiros: os estaleiros deverão ser vedados em toda a sua extensão; 

̶ Acessos: deverá ser delimitada uma faixa de no máximo 2 m para cada lado do limite dos 

acessos a construir. Nas situações em que a vala de cabos acompanha o traçado dos acessos, 

a faixa a balizar será de 2 m, contados a partir do limite exterior da área a intervencionar pela 

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

pelas plataformas; 

̶ Locais de depósitos de terras; 

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

podem ser armazenados no estaleiro; 

̶ Áreas a intervencionar para a instalação dos apoios das linhas elétricas e respetivos acessos. 

 Deverão ser salvaguardadas todas as espécies arbustivas que não condicionem a execução da 

obra; 

 Proceder à manutenção e vigilância dos balizamentos/sinalizações, até ao final das obras, incluindo 

a conclusão dos arranjos paisagísticos; 

 As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não deverão ultrapassar 

os 2 metros de altura e deverão localizar-se na vizinhança dos locais de onde foi removida a terra 

vegetal, em zonas planas e bem drenadas, para posterior utilização nas ações de recuperação; 

 A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas atividades devem ser removidos e 

devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-se a sua reutilização; 

 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; 

 No corredor da Linha Elétrica deverão ser mantidas, sempre que possível, as unidades de 

vegetação natural e seminatural. Caso os exemplares arbóreos ponham em causa a segurança da 

Linha, estes deverão ser sujeitos a técnicas de poda, em detrimento do seu corte. Esta medida 

aplica-se sobretudo aos carvalhos e castanheiros; 
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 Durante as ações de escavação, quando aplicável, a camada superficial de solo (terra vegetal) 

deverá ser cuidadosamente removida e depositada em pargas que não deverão ultrapassar os  

2 metros de altura, para posterior reutilização em áreas afetadas pela obra; 

 Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, 

evitando repetição de ações sobre as mesmas áreas; 

 A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada pluviosidade e 

devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o 

respetivo deslizamento; 

 Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como material de aterro, 

de modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar para fora da área de intervenção); 

 Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, devem ser 

armazenados em locais com características adequadas para depósito e posteriormente 

encaminhados para destino adequado; 

 Garantir o escoamento das linhas de água superficiais em todas as fases de obra; 

 Apesar de não estar previsto, caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, este 

deverá ser efetuado em locais legalmente autorizados. A seleção dessas zonas de depósito deve 

excluir as seguintes áreas: Áreas do domínio público hídrico; Áreas inundáveis; Zonas de proteção 

de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração); Perímetros de proteção de captações; Áreas 

classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica Nacional (REN); Outras 

áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação da natureza; Outras 

áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei; Locais sensíveis 

do ponto de vista geotécnico; Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; Áreas de ocupação 

agrícola; Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; Zonas de proteção do património; 

 Apesar de não estar previsto, caso se venha a revelar necessário recorrer a terras de empréstimo 

para a execução das obras, as terras deverão ser provenientes de locais legalmente autorizados. 

Deverão ser respeitados os seguintes aspetos para a seleção dos locais de empréstimo: as terras 

de empréstimo devem ser provenientes de locais próximos do local de aplicação, para minimizar o 

transporte; as terras de empréstimo não devem ser provenientes de: terrenos situados em linhas de 

água, leitos e margens de massas de água; zonas ameaçadas por cheias, zonas de infiltração 

elevada, perímetros de proteção de captações de água; áreas classificadas da RAN ou da REN; 

áreas classificadas para a conservação da natureza; outras áreas onde as operações de 

movimentação das terras possam afetar espécies de flora e de fauna protegidas por lei; locais 

sensíveis do ponto de vista geotécnico; locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; áreas com 

ocupação agrícola; áreas na proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; zonas de proteção do 

património; 

 Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra; 

 Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via pública, 

tendo em consideração a segurança e a minimização das perturbações na atividade das 

populações; 
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 Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a acumulação e 

ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de 

equipamentos de obra; 

 Sempre que se preveja a necessidade de efetuar desvios de tráfego, submeter previamente os 

respetivos planos de alteração à entidade competente, para autorização; 

 Na abertura de novos acessos, para a construção da linha elétrica deverá: 

̶ Reduzir-se ao mínimo a largura da via, a dimensão dos taludes, o corte de vegetação e as 

movimentações de terras; 

̶ Reduzir-se a afetação de áreas de RAN e REN; 

̶ Evitar-se a destruição de vegetação arbórea com interesse botânico e paisagístico. 

 Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de 

equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das terras de empréstimo e/ou materiais 

excedentários a levar para destino adequado, minimizando a passagem no interior dos aglomerados 

populacionais e junto a recetores sensíveis (como, por exemplo, instalações de prestação de 

cuidados de saúde e escolas). Devem ser tomadas precauções no que respeita à movimentação de 

máquinas em leito de cheia, afetando ao mínimo possível o leito de cheia; 

 Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adotadas velocidades 

moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras; 

 Assegurar o transporte de materiais de natureza polvorenta ou do tipo particulado em veículos 

adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras; 

 Verificar periodicamente as condições de segurança dos equipamentos a utilizar durante a execução 

dos trabalhos, com o objetivo de prevenir eventuais fugas de lubrificantes, combustíveis e emissões 

gasosas; 

 Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e ventosos, 

nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos, onde poderá ocorrer a 

produção, acumulação e ressuspensão de poeiras; 

 Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem obstruídos 

ou em más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da população local. A saída 

de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública deverá obrigatoriamente 

ser feita de forma a evitar a sua afetação por arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos 

veículos; 

 Deverá ser assegurado o bom funcionamento de todos os veículos e equipamentos bem como a 

sua manutenção e revisão periódica de modo a evitar intervenções em obra; 

 Implementar o Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os resíduos suscetíveis de serem 

produzidos na obra, com a sua identificação e classificação, em conformidade com a Lista Europeia 

de Resíduos (LER), a definição de responsabilidades de gestão e a identificação dos destinos finais 

mais adequados para os diferentes fluxos de resíduos; 
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 O Gestor de Resíduos deverá arquivar e manter atualizada toda a documentação referente às 

operações de gestão de resíduos. Deverá assegurar a entrega de cópia de toda esta documentação 

à Equipa de Gestão de Ambiental da Obra para que a mesma seja arquivada no Dossier de 

Ambiente da empreitada; 

 Os resíduos sólidos urbanos e os equiparáveis deverão ser triados de acordo com as seguintes 

categorias: vidro, papel/cartão, embalagens e resíduos orgânicos. Estes resíduos poderão ser 

encaminhados e recolhidos pelo circuito normal de recolha de resíduos sólidos urbanos do município 

ou por uma empresa designada para o efeito; 

 Deverá proceder-se, diariamente, à recolha dos resíduos segregados nas frentes de obra e ao seu 

armazenamento temporário no estaleiro, devidamente acondicionados e em locais especificamente 

preparados para o efeito; 

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

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

tenha sido previamente autorizado pela Equipa de Gestão Ambiental da Obra; 

 Armazenar temporariamente todo o tipo de resíduos resultantes das diversas obras (embalagens 

de cartão, plásticas e metálicas, armações, cofragens, entre outros) num contentor no estaleiro, 

para posterior transporte para local de depósito autorizado, nomeadamente encaminhamento para 

os operadores de gestão de resíduos indicados pela Autoridade Nacional dos Resíduos – Agência 

Portuguesa do Ambiente; 

 O armazenamento de combustíveis e/ou outras substâncias poluentes apenas é permitido em 

recipientes estanques, devidamente acondicionados e dentro da zona de estaleiro preparada para 

esse fim. Os recipientes deverão estar claramente identificados e possuir rótulos que indiquem o 

seu conteúdo; 

 Deve ser assegurada a remoção controlada de todos os despojos de ações de decapagem, 

desmatação, desarborização e desflorestação necessárias à implantação do projeto. Os resíduos 

vegetais não poderão ser enterrados ou depositados próximo de cursos de água, ou em zonas onde 

possam vir a provocar a degradação da qualidade da água. Poderão ser aproveitados na fertilização 

dos solos por compostagem; 

 Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em recipientes 

adequados e estanques, para posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a 

reciclagem; 

 Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos finais, com 

base nas Guias eletrónicas de acompanhamento de resíduos (eGAR); 

 São proibidas queimas a céu aberto; 

 As operações de manutenção ou abastecimento dos equipamentos, quando estritamente 

necessárias, devem ser efetuadas no estaleiro, em local próprio, devidamente impermeabilizado e 

contemplando um sistema de recolha de efluentes, para posterior encaminhamento para destino 

final adequado; 
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 Na eventualidade de um derrame acidental de óleos, combustíveis ou outras substâncias, deverá 

ser imediatamente removida a camada de solo afetada e o seu encaminhamento para destino final 

adequado; 

 Assegurar o destino final adequado dos resíduos de construção equiparáveis a resíduos industriais 

banais (RIB), consoante a sua natureza. As frações passíveis de serem recicladas, como é o caso 

das paletes de madeira, cofragens, elementos em ferro, entre outros, devem ser, tanto quanto 

possível, enviadas para as indústrias recicladoras licenciadas para o efeito; 

 Dotar o estaleiro de equipamentos de recolha de resíduos em número, capacidade e tipo, 

adequados aos resíduos produzidos; 

 A descarga das águas resultantes da limpeza das betoneiras deverá ser efetuada em locais 

aprovados pela equipa de acompanhamento ambiental; 

 Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a desmontagem 

dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, 

entre outros. Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a reposição das condições existentes 

antes do início dos trabalhos; 

 Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou serviços 

existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam eventualmente afetadas no decurso 

da obra; 

 Reparação do pavimento eventualmente danificado nas estradas utilizadas nos percursos de acesso 

ao Parque Eólico pela circulação de veículos pesados durante a construção; 

 Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que tenham 

sido eventualmente afetados pelas obras de construção; 

 Implementar um Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas no âmbito de execução do 

projeto. O plano incide sobre para todas as áreas temporariamente afetadas pelo projeto em estudo, 

nomeadamente para a área de estaleiro e de acessos temporários e para as áreas de movimentação 

de maquinaria, que contemple a reposição da permeabilidade do solo, procedendo-se à criação de 

condições para a regeneração natural da vegetação. 

Este plano deverá ser desenvolvido atendendo aos seguintes aspetos: 

̶ Caso se preconize a realização de sementeiras ou plantações, sob pretexto algum deverão ser 

usadas espécies alóctones para as quais tenha sido observado comportamento invasor em 

Portugal Continental, nomeadamente as constantes do Decreto-Lei n.º 92/2019, de 10 de julho; 

̶ Deverão ser recuperadas todas as áreas afetadas temporariamente pela obra, com reposição 

do relevo anteriormente existente. Esta recuperação deverá incluir operações de 

descompactação do solo e de modelação do terreno de forma a repor o relevo anteriormente 

existente; as plataformas de criadas para a montagem dos aerogeradores deverão, depois de 

desativadas, ficar com uma pendente nunca inferior a 2 %, para garantir o não empoçamento 

e uma melhor recuperação da vegetação natural; 
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 Após a instalação do projeto alterar para 3 m o perfil transversal do acesso entre os aerogeradores 

1 e 4, no troço em que é intersetada a área de 1km em redor da área de criação do lobo. Neste 

troço, do lado sobranceiro ao vale, deve ser considerada a instalação de uma cortina verde do lado 

da encosta; 

Foi ainda definida como medida compensatória, o seguinte: 

 Integração do projeto no Fundo do Lobo, da ACHLI, nos moldes habitualmente estabelecidos, para 

desenvolvimento de medidas compensatórias focando, em particular, a melhoria do habitat do lobo 

e a redução do conflito com a atividade pecuária. 

9 PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

No EIA é proposto a implementação de planos de monitorização para as aves, os morcegos e para o 

Lobo. 

10 CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos no EIA permitem extrair as seguintes conclusões mais relevantes relativamente 

aos efeitos do Projeto na área onde se vai implementar: 

Impactes Positivos: 

 Irá contribuir de forma não negligenciável para o cumprimento dos compromissos assumidos pelo 

Estado Português no que diz respeito à produção de energia a partir de fontes renováveis, para o 

cumprimento dos objetivos da redução de emissões de gases de efeito de estufa e para a 

diminuição da dependência de importações de energia estipuladas para Portugal; 

 Irá contribuir para a dinamização da economia local e nacional, para a criação de postos de 

trabalho e ao aumento do rendimento dos proprietários dos terrenos afetos ao projeto, cujas 

receitas irão constituir um complemento ao rendimento destes proprietários na fase de exploração, 

embora nas fases prévias já ocorra o pagamento de verbas. Faz-se notar que, tratando-se de 

terrenos baldios, este rendimento beneficia transversalmente as populações.  

Impactes Negativos: 

 A fase em que se farão sentir os impactes negativos com maior intensidade, é a fase de 

construção, devido à necessidade de movimentação de terras associadas à construção dos 

diferentes elementos de projeto. Refere-se que o projeto implementou medidas de forma a 

minorar ao máximo a necessidade de movimentação de terras (escavações e aterros) e da 

afetação dos afloramentos rochosos existentes na área de implantação do projeto; 

 O impacte causado sobre a flora e vegetação é reduzido, uma vez que as zonas a 

intervencionar são ocupadas maioritariamente por matos. Ao nível da fauna, durante a 
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construção prevê-se a perturbação de indivíduos de diferentes espécies, sendo que a 

movimentação de máquinas afetas à construção poderá causar o esmagamento ou concussão 

de pequenos animais (répteis, anfíbios, pequenos mamíferos); 

 Tendo em conta que a área de estudo se insere na área da alcateia da Cabreira, admite-se 

que a perturbação causada pelas obras influencie o comportamento dos potenciais indivíduos 

presentes, nomeadamente na seleção do local de reprodução mais próximo: Talefe Sul/Rio 

Ave. Refira-se que o projeto desde a sua conceção inicial, sofreu uma alteração na sua 

configuração de forma a minimizar o impacte sobre a alcateia da Cabreira, afastando as 

infraestruturas do parque eólico das zonas mais críticas sob este ponto de vista e ainda, que 

um  eventual impacte sobre a alcateia na fase de construção é minimizável face a aplicação 

das medidas de minimização descriminadas anteriormente, nomeadamente com a delimitação 

temporal dos trabalhos, evitando-se os períodos críticos para o sucesso reprodutor da alcateia; 

 O potencial impacte sobre vertebrados voadores (quirópteros e aves), durante a fase de 

exploração do projeto, devido ao funcionamento dos aerogeradores. 

 A presença dos aerogeradores irá gerar impacte cénico numa área de sensibilidade 

paisagística variável. O Parque Eólico será visível, ainda que nem sempre a totalidade dos 

aerogeradores, na grande maioria das povoações existentes na sua envolvente. 

Como os impactes negativos resultantes da implementação do Parque Eólico de Vieira do Minho se 

fazem sentir durante a fase de construção e pontualmente, na fase de exploração, irão ser aplicadas 

medidas de minimização e medidas compensatórias, em ambas as fases, que permitirão atenuar em 

grande parte os impactes negativos. 
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0 Emissão inicial A. GilA. Gonçalves

Fevereiro 2022

A Reformulação do Projeto A. Gil FEV 2022A. Gonçalves

Estudo Prévio - Linha Elétrica
Projeto de Execução

MAI 2021

PROJETO
ÁREA DE ESTUDO DO CORREDOR
DA LINHA 60 kV

ACESSO A REABILITAR

VALA DE CABOS A CONSTRUIR

SUBESTAÇÃO 30/60 kV

ÁREA DE ESTUDO DO PARQUE EÓLICO

LINHA 30 kV

ESTALEIRO DE OBRAS

LINHA 60 kV PE Vieira do Minho-AH Vila Nova

AEROGERADOR E PLATAFORMA
PLATAFORMA AUX ILIAR PARA MON TAGEM DAS PÁS

ÁREA LIVRE PARA LAN ÇAMEN TO
E MON TAGEM DA LAN ÇA PRIN CIPAL DA GRUA

PLATAFORMA AUX ILIAR JUN TO AO
AEROGERADOR PARA APOIO DA N ACELE

ACESSO A CONSTRUIR

A REABILITAR
(COM PERFIL TRANSVERSAL FINAL DE 3 m)

PONTOS DE ÁGUA ACESSO TERRESTRE
PONTOS DE ÁGUA ACESSO MISTO

EDIFICAÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS

PONTOS DE ÁGUA

(FON TE: Pla no Municipa l d e  De fe s a  Contra  Incênd ios  Flore s ta is
d e  Vie ira  d o Minho, ICN F, 2021) 

ZONA PROTEÇÃO IMEDIATA (r< 30 m)
ZONA PROTEÇÃO ALARGADA (comprimento > 100 m)1

1(ilus tra tivo)(FON TE: De s pa cho n.º 5711/2014, d e 30 d e  a b ril) 

PONTOS DE ÁGUA
ACESSO AÉREO/ANFÍBIO

CONDICIONAMENTOS
GRUPO 1 - ÁREAS INTERDITAS PARA A IMPLANTAÇÃO
DOS AEROGERADORES E SUBESTAÇÃO

INFRA-ESTRUTURAS DE REDES
ABASTECIMENTO

LINHAS ELÉTRICAS

LINHA DA REDE NACIONAL DE TRANSPORTE
DE ELETRICIDADE (RNT) E FAIXA DE PROTEÇÃO

(Fa ixa  d e  s e rvid ão: De cre to-le i n.º 29/2006, d e  15 d e  fe ve re iro, De cre to-le i n.º 172/2006,
d e 23 d e  a g os to) (Faixa de proteção de 22.56 m)

CAPTAÇÕES DE ÁGUA
(FON TE: APA, 2020; Ge oporta l LN EG, 2021; ca rtog ra fia  m ilita r)

OCORRÊNCIAS COM VALOR PATRIMONIAL ELEVADO A MÉDIO
1

OCORRÊNCIAS PATRIMONIAIS

NASCENTE DO AVE
NASCENTE

VISADAS DOS VÉRTICES GEODÉSICOS

HABITAT 4020*
HABITAT PRIORITÁRIO

REDE GEODÉSICA NACIONAL

FAIXA DE PROTEÇÃO DA LINHA 60 kV

(FON TE: d is tância  d e  s e g ura nça  e xig id a  pe lo Re g ula m e nto d e  Se g ura nça  d e  Linha s  Elétrica s  d e  Alta  Te ns ão – RSLEAT) 

OUTRAS CONDICIONANTES

GRUPO 3 - ÁREAS SUJEITAS A APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

(FON TE: a d a pta d o d a  Ca rta  d e  REN  d o Municipio d e  Vie ira  d o Minho e Monta le g re , CCDR-N orte )

RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL

PROSPEÇÃO E PESQUISA DE DEPÓSITOS MINERAIS
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (DEPÓSITOS MINERAIS)

(FON TE: Ad a pta d o d e  s e rviço d e  inform a ção g e og ráfica d a  Dire ção Ge ra l d e  Ene rg ia  e  Ge olog ia , 2021) 

RECURSOS GEOLÓGICOS

RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL

DOMÍNIO PUBLICO HÍDRICO E LINHAS E ÁGUA PRINCIPAIS
(m a rg e m  d e  10 m  e m  curs os  d e  ág ua não na ve g áve is ne m  flutuáve is ;
suje ita  a  a a plica ção d e  le g is la ção e s pe cífica)
(FON TE: a d a pta d o d a  Ca rta  d a  Re s e rva  Ecoló g ica  d e  Vie ira  d o Minho e  Monta le g re , CCDR-N orte )

BEBEDOURO

DOMÍNIO PÚBLICO HÍDRICO

FAIXA DE PROTEÇÃO DA LINHA 30 kV

Im a g e m  d e  b a s e :
 -  Leva nta m e nto a e rofotog ra m étrico e fe tua d o e m  2021;

Coord e na d a s  d e re fe rência :
 - Sis te m a  d e  re fe rência :  PT-TM06/ETRS89 (EPSG: 3763)
 - Elips oid e  d e  re fe rência : GRS80
 - Proje ção ca rtog ráfica: Tra ns ve rs a d e  Me rca tor	

 Source: Esri, Maxar, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User
Community
Esri, HERE, Garmin, (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS user community
Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster

HABITATS NATURAIS
HABITAT 8220

PERCURSO PEDESTRE (PR2)
(FON TE: Câm a ra  Municipa l d e  Vie ira  d o Minho)

PERCURSO PEDESTRE (PR9)*
* pe rcurs o e m  d e s e nvolvim e nto

GRUPO 2 - ÁREAS SUJEITAS À APLICAÇÃO DE MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

PERCURSOS PEDESTRES

AFLORAMENTOS ROCHOSOS
FLORESTAS DE OUTROS 
CARVALHOS
ÁREAS COM PINHEIRO SILVESTRE
E OUTRAS RESINOSAS

ÁREA DE SENSIBILIDADE 
ARQUEOLÓGICA
(FON TE:  a d a pta d o d a  Ca rta  d e  Cond iciona nte s
d o PDM d e  Vie ira  d o Minho)

1
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LOCAL DE REPRODUÇÃO
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(HÍBRIDO DA CENTRAL HIDROELÉTRICA DE VILA NOVA)

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

EDP GESTÃO DA PRODUÇÃO DE ENERGIA, S.A.

1

2

ENQUADRAMENTO

CONDICIONAMENTOS
ÁREA DE ESTUDO DO PARQUE EÓLICO)

0 Emissão inicial A. GilA. Gonçalves

Fevereiro 2022

A Reformulação do Projeto A. Gil FEV 2022A. Gonçalves

Estudo Prévio - Linha Elétrica
Projeto de Execução

MAI 2021

PROJETO
ÁREA DE ESTUDO DO CORREDOR
DA LINHA 60 kV

ACESSO A REABILITAR

VALA DE CABOS A CONSTRUIR

SUBESTAÇÃO 30/60 kV

ÁREA DE ESTUDO DO PARQUE EÓLICO

LINHA 30 kV

ESTALEIRO DE OBRAS

LINHA 60 kV PE Vieira do Minho-AH Vila Nova

AEROGERADOR E PLATAFORMA
PLATAFORMA AUX ILIAR PARA MON TAGEM DAS PÁS

ÁREA LIVRE PARA LAN ÇAMEN TO
E MON TAGEM DA LAN ÇA PRIN CIPAL DA GRUA

PLATAFORMA AUX ILIAR JUN TO AO
AEROGERADOR PARA APOIO DA N ACELE

ACESSO A CONSTRUIR

A REABILITAR
(COM PERFIL TRANSVERSAL FINAL DE 3 m)

PONTOS DE ÁGUA ACESSO TERRESTRE
PONTOS DE ÁGUA ACESSO MISTO

EDIFICAÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS

PONTOS DE ÁGUA

(FON TE: Pla no Municipa l d e  De fe s a  Contra  Incênd ios  Flore s ta is
d e  Vie ira  d o Minho, ICN F, 2021) 

ZONA PROTEÇÃO IMEDIATA (r< 30 m)
ZONA PROTEÇÃO ALARGADA (comprimento > 100 m)1

1(ilus tra tivo)(FON TE: De s pa cho n.º 5711/2014, d e 30 d e  a b ril) 

PONTOS DE ÁGUA
ACESSO AÉREO/ANFÍBIO

CONDICIONAMENTOS
GRUPO 1 - ÁREAS INTERDITAS PARA A IMPLANTAÇÃO
DOS AEROGERADORES E SUBESTAÇÃO

INFRA-ESTRUTURAS DE REDES
ABASTECIMENTO

LINHAS ELÉTRICAS

LINHA DA REDE NACIONAL DE TRANSPORTE
DE ELETRICIDADE (RNT) E FAIXA DE PROTEÇÃO

(Fa ixa  d e  s e rvid ão: De cre to-le i n.º 29/2006, d e  15 d e  fe ve re iro, De cre to-le i n.º 172/2006,
d e 23 d e  a g os to) (Faixa de proteção de 22.56 m)

CAPTAÇÕES DE ÁGUA
(FON TE: APA, 2020; Ge oporta l LN EG, 2021; ca rtog ra fia  m ilita r)

OCORRÊNCIAS COM VALOR PATRIMONIAL ELEVADO A MÉDIO
1

OCORRÊNCIAS PATRIMONIAIS

NASCENTE DO AVE
NASCENTE

VISADAS DOS VÉRTICES GEODÉSICOS

HABITAT 4020*
HABITAT PRIORITÁRIO

REDE GEODÉSICA NACIONAL

FAIXA DE PROTEÇÃO DA LINHA 60 kV

(FON TE: d is tância  d e  s e g ura nça  e xig id a  pe lo Re g ula m e nto d e  Se g ura nça  d e  Linha s  Elétrica s  d e  Alta  Te ns ão – RSLEAT) 

OUTRAS CONDICIONANTES

GRUPO 3 - ÁREAS SUJEITAS A APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

(FON TE: a d a pta d o d a  Ca rta  d e  REN  d o Municipio d e  Vie ira  d o Minho e Monta le g re , CCDR-N orte )

RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL

PROSPEÇÃO E PESQUISA DE DEPÓSITOS MINERAIS
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (DEPÓSITOS MINERAIS)

(FON TE: Ad a pta d o d e  s e rviço d e  inform a ção g e og ráfica d a  Dire ção Ge ra l d e  Ene rg ia  e  Ge olog ia , 2021) 

RECURSOS GEOLÓGICOS

RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL

DOMÍNIO PUBLICO HÍDRICO E LINHAS E ÁGUA PRINCIPAIS
(m a rg e m  d e  10 m  e m  curs os  d e  ág ua não na ve g áve is ne m  flutuáve is ;
suje ita  a  a a plica ção d e  le g is la ção e s pe cífica)
(FON TE: a d a pta d o d a  Ca rta  d a  Re s e rva  Ecoló g ica  d e  Vie ira  d o Minho e  Monta le g re , CCDR-N orte )

BEBEDOURO

DOMÍNIO PÚBLICO HÍDRICO

FAIXA DE PROTEÇÃO DA LINHA 30 kV

Im a g e m  d e  b a s e :
 -  Leva nta m e nto a e rofotog ra m étrico e fe tua d o e m  2021;

Coord e na d a s  d e re fe rência :
 - Sis te m a  d e  re fe rência :  PT-TM06/ETRS89 (EPSG: 3763)
 - Elips oid e  d e  re fe rência : GRS80
 - Proje ção ca rtog ráfica: Tra ns ve rs a d e  Me rca tor	

 Source: Esri, Maxar, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User
Community
Esri, HERE, Garmin, (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS user community
Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster

HABITATS NATURAIS
HABITAT 8220

PERCURSO PEDESTRE (PR2)
(FON TE: Câm a ra  Municipa l d e  Vie ira  d o Minho)

PERCURSO PEDESTRE (PR9)*
* pe rcurs o e m  d e s e nvolvim e nto

GRUPO 2 - ÁREAS SUJEITAS À APLICAÇÃO DE MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

PERCURSOS PEDESTRES

AFLORAMENTOS ROCHOSOS
FLORESTAS DE OUTROS 
CARVALHOS
ÁREAS COM PINHEIRO SILVESTRE
E OUTRAS RESINOSAS

ÁREA DE SENSIBILIDADE 
ARQUEOLÓGICA
(FON TE:  a d a pta d o d a  Ca rta  d e  Cond iciona nte s
d o PDM d e  Vie ira  d o Minho)

1
OCORRÊNCIAS PATRIMONAIS

LOCAL DE REPRODUÇÃO DO LOBO IBÉRICO

LOCAL DE REPRODUÇÃO
DO LOBO 
1,0 km

LOCAL DE REPRODUÇÃO DO LOBO IBÉRICO
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2,0 km

PATRIMÓNIO
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ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

EDP GESTÃO DA PRODUÇÃO DE ENERGIA, S.A.

 Source: Esri, Maxar, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User
Community
Esri, HERE, Garmin, (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS user community
Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster

CONDICIONAMENTOS
(ÁREA DE ESTUDO DA LINHA 60 kV)

0 Emissão inicial A. GilA. Gonçalves

Fevereiro 2022

A Reformulação do Projeto A. Gil FEV 2022A. Gonçalves

Estudo Prévio - Linha Elétrica
Projeto de Execução

MAI 2021

PROJETO
ÁREA DE ESTUDO DO CORREDOR
DA LINHA 60 kV

ACESSO A REABILITAR

VALA DE CABOS A CONSTRUIR

SUBESTAÇÃO 30/60 kV

ÁREA DE ESTUDO DO PARQUE EÓLICO

LINHA 30 kV

ESTALEIRO DE OBRAS

LINHA 60 kV PE Vieira do Minho-AH Vila Nova

AEROGERADOR E PLATAFORMA
PLATAFORMA AUX ILIAR PARA MON TAGEM DAS PÁS

ÁREA LIVRE PARA LAN ÇAMEN TO
E MON TAGEM DA LAN ÇA PRIN CIPAL DA GRUA

PLATAFORMA AUX ILIAR JUN TO AO
AEROGERADOR PARA APOIO DA N ACELE

ACESSO A CONSTRUIR

A REABILITAR
(COM PERFIL TRANSVERSAL FINAL DE 3 m)

2

1

4

3

ENQUADRAMENTO

CONDICIONAMENTOS

(FON TE: a d a pta d o d a  Ca rta  d a  Re s e rva  Ecoló g ica  d e  Vie ira  d o Minho e  Monta le g re , CCDR-N orte )

OCORRÊNCIAS COM VALOR PATRIMONIAL ELEVADO A MÉDIO

GRUPO 1 - ÁREAS INTERDITAS PARA A IMPLANTAÇÃO DOS APOIOS DA LINHA ELÉTRICA

EDIFICAÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS

INFRA-ESTRUTURAS DE REDES
ABASTECIMENTO

LINHAS ELÉTRICAS

LINHA DA REDE NACIONAL DE TRANSPORTE
DE ELETRICIDADE (RNT) E FAIXA DE PROTEÇÃO

(Decre to-le i n.º 29/2006, d e 15 d e  fe ve re iro, Decre to-le i n.º 172/2006,
d e 23 d e  a g os to) (Faixa de proteção de 22.56 m)

CAPTAÇÕES DE ÁGUA
(FON TE: APA, 2020; Ge oporta l LN EG, 2021; ca rtog ra fia  m ilita r)

HABITAT PRIORITÁRIO  - HABITAT 4020*

1
OCORRÊNCIAS PATRIMONIAIS

DOMÍNIO PUBLICO HÍDRICO E LINHAS E ÁGUA PRINCIPAIS
(m a rg e m  d e  10 m  e m  curs os  d e  ág ua não na ve g áve is ne m  flutuáve is ;
suje ita  a  a a plica ção d e  le g is la ção e s pe cífica)

PONTOS DE ÁGUA ACESSO MISTO
(FON TE: Pla no Municipa l d e  De fe s a  Contra  Incênd ios  Flore s ta is
d e  Vie ira  d o Minho, ICN F, 2021) 

ZONA PROTEÇÃO IMEDIATA (r< 30 m)
ZONA PROTEÇÃO ALARGADA (comprimento > 100 m)1

1(ilus tra tivo)(FON TE: De s pa cho n.º 5711/2014, d e 30 d e  a b ril) 

VISADAS DOS VÉRTICES GEODÉSICOS

PROSPEÇÃO E PESQUISA DE DEPÓSITOS MINERAIS
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (DEPÓSITOS MINERAIS)

(FON TE: Ad a pta d o d e  s e rviço d e  inform a ção g e og ráfica d a  Dire ção Ge ra l d e  Ene rg ia  e  Ge olog ia , 2021) 

RECURSOS GEOLÓGICOS

PONTOS DE ÁGUA ACESSO TERRESTRE
PONTOS DE ÁGUA

GRUPO 3 - ÁREAS SUJEITAS A APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

PONTOS DE ÁGUA
ACESSO AÉREO/ANFÍBIO

(FON TE: a d a pta d o d a  Ca rta  d e  REN  d o Municipio d e  Vie ira  d o Minho e Monta le g re , CCDR-N orte )

RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL

RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL

FAIXA DE PROTEÇÃO DA LINHA 60 kV
(FON TE: d is tância  d e  s e g ura nça  e xig id a  pe lo Re g ula m e nto d e  Se g ura nça  d e  Linha s  Elétrica s  d e  Alta  Te ns ão – RSLEAT) 

ÁREA DE SENSIBILIDADE 
ARQUEOLÓGICA
(FON TE:  a d a pta d o d a  Ca rta  d e  Cond iciona nte s
d o PDM d e  Vie ira  d o Minho)

1
OCORRÊNCIAS PATRIMONAIS

LOCAL DE REPRODUÇÃO
DO LOBO 

1,0 km

LOCAL DE REPRODUÇÃO DO LOBO IBÉRICO

2,0 km

PATRIMÓNIO

OUTRAS CONDICIONANTES

PERCURSO PEDESTRE (PR2)
(FON TE: Câm a ra  Municipa l d e  Vie ira  d o Minho)

PERCURSO PEDESTRE (PR9)*
* pe rcurs o e m  d e s e nvolvim e nto

GRUPO 2 - ÁREAS SUJEITAS À APLICAÇÃO DE MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

HABITATS NATURAIS

HABITAT 8220 AFLORAMENTOS ROCHOSOS
FLORESTAS DE OUTROS 
CARVALHOS
ÁREAS COM PINHEIRO SILVESTRE
E OUTRAS RESINOSAS
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ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

EDP GESTÃO DA PRODUÇÃO DE ENERGIA, S.A.

CONDICIONAMENTOS
(ÁREA DE ESTUDO DA LINHA 60 kV)

0 Emissão inicial A. GilA. Gonçalves

Fevereiro 2022

A Reformulação do Projeto A. Gil FEV 2022A. Gonçalves

Estudo Prévio - Linha Elétrica
Projeto de Execução

MAI 2021

PROJETO
ÁREA DE ESTUDO DO CORREDOR
DA LINHA 60 kV

ACESSO A REABILITAR

VALA DE CABOS A CONSTRUIR

SUBESTAÇÃO 30/60 kV

ÁREA DE ESTUDO DO PARQUE EÓLICO

LINHA 30 kV

ESTALEIRO DE OBRAS

LINHA 60 kV PE Vieira do Minho-AH Vila Nova

AEROGERADOR E PLATAFORMA
PLATAFO RMA AUXILIAR PARA MO NTAGEM DAS PÁS

ÁREA LIVRE PARA LANÇAMENTO
E MO NTAGEM DA LANÇA PRINCIPAL DA GRUA

PLATAFO RMA AUXILIAR JUNTO  AO
AERO GERADO R PARA APO IO  DA NACELE

ACESSO A CONSTRUIR

A REABILITAR
(COM PERFIL TRANSVERSAL FINAL DE 3 m)

2

1

4

3

ENQUADRAMENTO

CONDICIONAMENTOS

OUTRAS CONDICIONANTES

PERCURSO PEDESTRE (PR2)
(FO NTE: Câm a ra  Mu nicipa l de  Vie ira  do Minh o)

GRUPO 2 - ÁREAS SUJEITAS À APLICAÇÃO DE MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

HABITATS NATURAIS

HABITAT 8220 AFLORAMENTOS ROCHOSOS
FLORESTAS DE OUTROS 
CARVALHOS
ÁREAS COM PINHEIRO SILVESTRE
E OUTRAS RESINOSAS

Im a g e m  de  b a se :
 -  Le va nta m e nto a e rofotog ra m étrico e fe tu a do e m  2021;

Coorde na da s de  re fe rência :
 - Siste m a  de  re fe rência :  PT-TM06/ETRS89 (EPSG: 3763)
 - Elipsoide  de  re fe rência : GRS80
 - Proje ção ca rtog ráfica: Tra nsve rsa de  Me rca tor	

 Source: Esri, Maxar, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User
Community
Esri, HERE, Garmin, (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS user community
Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster

PONTOS DE ÁGUA ACESSO MISTO
(FO NTE: Pla no Mu nicipa l de  De fe sa  Contra  Incêndios Flore sta is
de  Vie ira  do Minh o, ICNF, 2021) 

ZONA PROTEÇÃO IMEDIATA (r< 30 m)
ZONA PROTEÇÃO ALARGADA (comprimento > 100 m)1

1(ilu stra tivo)(FO NTE: De spa ch o n.º 5711/2014, de  30 de  a b ril) 

PROSPEÇÃO E PESQUISA DE DEPÓSITOS MINERAIS
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (DEPÓSITOS MINERAIS)

(FO NTE: Ada pta do de  se rviço de  inform a ção g e og ráfica da  Dire ção Ge ra l de  Ene rg ia  e  Ge olog ia , 2021) 

RECURSOS GEOLÓGICOS

PONTOS DE ÁGUA ACESSO TERRESTRE
PONTOS DE ÁGUA

GRUPO 3 - ÁREAS SUJEITAS A APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

PONTOS DE ÁGUA
ACESSO AÉREO/ANFÍBIO

(FO NTE: a da pta do da  Ca rta  de  REN do Mu nicipio de  Vie ira  do Minh o e  Monta le g re , CCDR-Norte )

RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL

RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL

FAIXA DE PROTEÇÃO DA LINHA 60 kV
(FO NTE: distância  de  se g u ra nça  e xig ida pe lo Re g u la m e nto de  Se g u ra nça  de  Linh a s Elétrica s de  Alta  Te nsão –  RSLEAT) 

VISADAS DOS VÉRTICES GEODÉSICOS

ÁREA DE SENSIBILIDADE 
ARQUEOLÓGICA
(FO NTE:  ada pta do da Ca rta  de  Condiciona nte s
do PDM de  Vie ira  do Minh o)

1
OCORRÊNCIAS PATRIMONAIS

LOCAL DE REPRODUÇÃO
DO LOBO 

1,0 km

LOCAL DE REPRODUÇÃO DO LOBO IBÉRICO

2,0 km

PATRIMÓNIO

(FO NTE: a da pta do da  Ca rta  da  Re se rva  Ecológ ica  de  Vie ira  do Minh o e  Monta le g re , CCDR-Norte )

OCORRÊNCIAS COM VALOR PATRIMONIAL ELEVADO A MÉDIO

GRUPO 1 - ÁREAS INTERDITAS PARA A IMPLANTAÇÃO DOS APOIOS DA LINHA ELÉTRICA

EDIFICAÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS

INFRA-ESTRUTURAS DE REDES
ABASTECIMENTO

LINHAS ELÉTRICAS

LINHA DA REDE NACIONAL DE TRANSPORTE
DE ELETRICIDADE (RNT) E FAIXA DE PROTEÇÃO

(Fa ixa  de  se rvidão: De cre to-le i n.º 29/2006, de  15 de  fe ve re iro, De cre to-le i n.º 172/2006,
de  23 de  a g osto) (Faixa de proteção de 22.56 m)

CAPTAÇÕES DE ÁGUA
(FO NTE: APA, 2020; Ge oporta l LNEG, 2021; ca rtog ra fia  m ilita r)

HABITAT PRIORITÁRIO  - HABITAT 4020*

1
OCORRÊNCIAS PATRIMONIAIS

DOMÍNIO PUBLICO HÍDRICO E LINHAS E ÁGUA PRINCIPAIS
(m a rg e m  de  10 m  e m  cu rsos de  ág u a  não na ve g áve is ne m  flu tu áve is;
su je ita  a  a a plica ção de  le g isla ção e spe cífica)
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Fevereiro 2022

A Reformulação do Projeto A. Gil FEV 2022A. Gonçalves

Estudo Prévio - Linha Elétrica
Projeto de Execução

MAI 2021

PROJETO
ÁREA DE ESTUDO DO CORREDOR
DA LINHA 60 kV

ACESSO A REABILITAR

VALA DE CABOS A CONSTRUIR

SUBESTAÇÃO 30/60 kV

ÁREA DE ESTUDO DO PARQUE EÓLICO

LINHA 30 kV

ESTALEIRO DE OBRAS

LINHA 60 kV PE Vieira do Minho-AH Vila Nova

AEROGERADOR E PLATAFORMA
PLATAFO RMA AUXILIAR PARA MO NTAGEM DAS PÁS
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E MO NTAGEM DA LANÇA PRINCIPAL DA GRUA

PLATAFO RMA AUXILIAR JUNTO  AO
AERO GERADO R PARA APO IO  DA NACELE

ACESSO A CONSTRUIR

A REABILITAR
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ENQUADRAMENTO

CONDICIONAMENTOS

OUTRAS CONDICIONANTES

PERCURSO PEDESTRE (PR2)
(FO NTE: Câm a ra  Mu nicipa l de  Vie ira  do Minh o)

GRUPO 2 - ÁREAS SUJEITAS À APLICAÇÃO DE MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

HABITATS NATURAIS

HABITAT 8220 AFLORAMENTOS ROCHOSOS
FLORESTAS DE OUTROS 
CARVALHOS
ÁREAS COM PINHEIRO SILVESTRE
E OUTRAS RESINOSAS

Im a g e m  de  b a se :
 -  Le va nta m e nto a e rofotog ra m étrico e fe tu a do e m  2021;

Coorde na da s de  re fe rência :
 - Siste m a  de  re fe rência :  PT-TM06/ETRS89 (EPSG: 3763)
 - Elipsoide  de  re fe rência : GRS80
 - Proje ção ca rtog ráfica: Tra nsve rsa de  Me rca tor	

 Source: Esri, Maxar, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User
Community
Esri, HERE, Garmin, (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS user community
Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster

FAIXA DE PROTEÇÃO DA LINHA 60 kV
(FO NTE: distância  de  se g u ra nça  e xig ida pe lo Re g u la m e nto de  Se g u ra nça  de  Linh a s Elétrica s de  Alta  Te nsão – RSLEAT) 

PONTOS DE ÁGUA ACESSO MISTO
(FO NTE: Pla no Mu nicipa l de  De fe sa  Contra  Incêndios Flore sta is
de  Vie ira  do Minh o, ICNF, 2021) 

ZONA PROTEÇÃO IMEDIATA (r< 30 m)
ZONA PROTEÇÃO ALARGADA (comprimento > 100 m)1

1(ilu stra tivo)(FO NTE: De spa ch o n.º 5711/2014, de  30 de  a b ril) 

VISADAS DOS VÉRTICES GEODÉSICOS

PROSPEÇÃO E PESQUISA DE DEPÓSITOS MINERAIS
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (DEPÓSITOS MINERAIS)
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GRUPO 3 - ÁREAS SUJEITAS A APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
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(FO NTE: a da pta do da  Ca rta  de  REN do Mu nicipio de  Vie ira  do Minh o e  Monta le g re , CCDR-Norte )

RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL

RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL

REDE VIÁRIA ( se rvidão non a e difica ndi)
FO NTE: ada pta do de  Le i n.º 42/2016, de  28 de  de ze m b ro

REDE VIÁRIA

(FO NTE: a da pta do da  Ca rta  da  Re se rva  Ecoló g ica  de  Vie ira  do Minh o e  Monta le g re , CCDR-Norte )
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EDIFICAÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS
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DE ELETRICIDADE (RNT) E FAIXA DE PROTEÇÃO

(Fa ixa  de  se rvidão: De cre to-le i n.º 29/2006, de  15 de  fe ve re iro, De cre to-le i n.º 172/2006,
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GRUPO 2 - ÁREAS SUJEITAS À APLICAÇÃO DE MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

HABITATS NATURAIS
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PERCURSO PEDESTRE (PR5)

Im a g e m  de  b a se :
 -  Le va nta m e nto a e rofotog ra m étrico e fe tu a do e m  2021;

Coorde na da s de  re fe rência :
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 - Elipsoide  de  re fe rência : GRS80
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Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster
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de  Vie ira  do Minh o, ICNF, 2021) 
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