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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento é referente ao Resumo não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do 

Parque Eólico da Neve, desenvolvido em fase de Estudo Prévio. 

É um documento onde se apresenta de forma resumida e em linguagem simples, a informação 

apresentada no EIA. Visa dar a conhecer ao público interessado os aspetos mais relevantes do projeto e 

as possíveis consequências para o ambiente decorrentes do projeto.  

Este documento é acessível à generalidade dos potenciais interessados, para que possam participar na 

designada “Consulta Pública” que faz parte do processo de Avaliação de Impacte Ambiental do projeto. 

No portal PARTICIPA.PT são disponibilizados os processos em consulta pública, permitindo alcançar um 

maior envolvimento dos cidadãos nos processos de participação pública e, por conseguinte, na tomada 

de decisão de Avaliação de Impacte Ambiental. 

O proponente do Parque Eólico da Neve é a sociedade PAREM – Parque Eólico do Marão, S.A. e a 

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

O presente Resumo não Técnico, com base no respetivo Estudo de Impacte Ambiental (EIA), foi 

elaborado pela GIBB Portugal - Consultores de Engenharia, Gestão e Ambiente, S.A., constituída por 

uma equipa multidisciplinar que integra as especialidades necessárias ao desenvolvimento dos diversos 

fatores ambientais. 

O Parque Eólico da Neve é constituído por 6 aerogeradores, cada um com uma potência unitária de 3,33 

MW, perfazendo um total de 20MW, localizado numa zona sensível (ZEC Marão Alvão – PTCON0003) e a 

menos de 2km de um parque eólico existente. O Parque Eólico da Neve localiza-se na freguesia de 

Ansiães e na União de Freguesias de Aboadela, Sanche e Várzea, com os seus seis aerogeradores 

instalados nos pontos mais altos, situados entre os 940m e os 981m de altitude. Associado ao Parque 

Eólico será construído um Posto de Corte que fará a ligação do Parque à linha existente da EDP LN60kV 

Seixinhos – Amarante – Pena Suar (PRE), numa extensão de 70m. 

O Parque Eólico da Neve localiza-se dentro de uma área sensível, a ZEC de Alvão/ Marão e encontra-se a 

menos de 2km de outro parques eólicos existentes, perfazendo um número total de aerogeradores 

superiores a 10, pelo que de acordo com o Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 

n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, o presente projeto enquadra-se no Anexo II, 3 – “Indústria da 

energia”, alínea i), pelo que tem enquadramento jurídico direto no RJAIA, sendo assim necessário 

http://participa.pt/
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efetuar um Estudo de Impacte Ambiental:  

 Anexo II 

3 - “Indústria da energia” 

(…) 

i) “Aproveitamento da energia eólica para produção de eletricidade”:  

Caso Geral – AIA obrigatório para Parques eólicos com ≥20 torres ou localizados a uma 

distância inferior a 2km de outros parques similares. 

Áreas sensíveis – AIA obrigatório para Parques eólicos com ≥10 torres ou localizados a 

uma distância inferior a 2km de outros parques similares. 

 

 

Figura 1 - Localização dos parques eólicos existentes num raio de 10km do Parque Eólico da Neve. 

 

O Parque Eólico da Neve foi alvo de dois processos de AIA anteriores, com a designação de Parque 

Eólico do Marão, os quais tiveram parecer desfavorável da APA, pelo que o atual projeto do Parque 

Eólico da Neve para outra cumeada de modo a minimizar os impactes do projeto sobre as diferentes 

áreas do ambiente envolvente. 
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Figura 2- Antecedentes do Parque Eólico da Neve. 

 

 

2. DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO 

O Parque Eólico da Neve localiza-se na região Norte, no concelho de Amarante, União das freguesias de 

Aboadela, Sanche e Várzea, e freguesia de Ansiães. 

 

Figura 3 - Localização do Parque Eólico da Neve. 
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O Parque Eólico da Neve destina-se ao aproveitamento de energia eólica para a produção de energia 

elétrica, estima-se uma vida útil de 25 anos, e uma produção média anual de energia elétrica de 57.635 

MWh/ano, o que evitará a emissão de 32.450 toneladas de CO2 comparativamente à produção a partir 

de gás natural. 

Os aerogeradores são compostos por diversas componentes, de entre os quais se destacam a torre, o 

rotor, o gerador e as pás. 

Prevê-se que no Parque Eólico da Neve sejam instalados 6 

aerogeradores da marca Vestas, modelo V136-3.45 MW® IEC 

IIB/IEC IIIA, de 3,3 MW de potência unitária, cada um sobre uma 

torre de 116 m de altura e o diâmetro do rotor de 136m.  

A turbina eólica começa a ter rotação com velocidade de vento 

de 3m/s e está desenhada para operar em velocidades de vento 

máximas de 22m/s, a partir da qual o aerogerador entrará em 

“stand by”. 

A rede de cabos subterrânea é constituída por cabos que interligam os vários aerogeradores do Parque 

Eólico e que ligam, por intermédio de linhas subterrâneas, à subestação do parque eólico em média 

tensão, 30kV. Prevê-se que as valas de cabos sejam instaladas paralelas aos acessos existentes a 

melhorar/ construir, as quais terão uma extensão de 4.403m. 

Associado ao Parque Eólico será construído um Posto de Corte que irá ligar à linha existente da EDP 

LN60kV Seixinhos – Amarante – Pena Suar (PRE), numa extensão de 70m. A área de implantação total 

do posto de corte é de cerca de 1.000 m2. 

Os acessos previstos destinam-se à montagem dos aerogeradores e posterior acesso para exploração e 

manutenção. Serão utilizados, tanto quanto possível, caminhos já existentes, procedendo-se sempre 

que necessário à beneficiação destes para permitir a passagem do sistema de transporte dos 

componentes e os meios necessários às intervenções de operação e manutenção do parque eólico já em 

fase de produção. Prevê-se um total de 5.300m de acesso, dos quais apenas 200m correspondem a 

acessos novos e os restantes a acessos existentes a beneficiar. 

Relativamente às movimentações de terras necessárias (aterros e escavações) para a execução das 

fundações para montagem dos aerogeradores, aberturas de valas de cabos, acessos existentes a 

beneficiar e novos, implicam a escavação de um volume de terras, que será, na medida do possível, 
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reutilizado na própria obra e as terras sobrantes, serão reencaminhadas para local autorizado, caso não 

possam ser aplicadas nesta ou em outras obras.  

Importa referir que se teve em consideração a minimização do movimento de terras, sempre numa ótica 

da sua otimização, por forma a equilibrar os aterros e as escavações, mas também a minimizar a 

existência de terras para depósito. Nesta fase prevê-se que haja um excesso de terras de cerca de 

1.145m. 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE 

A caracterização do ambiente onde se pretende implementar o projeto é fundamental para perceber as 

características da área de estudo. Neste sentido, foram estudados vários fatores ambientais, 

nomeadamente, clima, qualidade do ar, alterações climáticas, geologia e geomorfologia, recursos 

hídricos superficiais e subterrâneos, tipo de solos e a sua capacidade de uso, ordenamento do território, 

ambiente sonoro, paisagem, património e socio economia.  

 
A nível do Clima, a área de estudo caracteriza-se por um clima 

temperado, com invernos suaves, com temperaturas médias do mês 

mais frio compreendidas entre −3 ºC e 18 ºC, precipitação varia ao 

longo do ano, no entanto, ocorre maioritariamente entre outubro e 

fevereiro, a humidade relativa do ar em média ronda os 77%, e a 

velocidade do vento em média é de 3,3 km/h.  

Relativamente às alterações climáticas, importa referir que o Plano 

Nacional Integrado de Energia e Clima (PNEC 2030) é o principal 

instrumento de política energética e climática para o período 2021-2030. As medidas nele incluídas têm 

um papel fundamental para assegurar a concretização dos objetivos e metas, em matéria de energia e 

clima, definidos para Portugal no horizonte 2030. 

A Estratégia Portugal 2030 está focada na transição climática e na sustentabilidade e uso eficiente de 

recursos, promovendo a economia circular e respondendo ao desafio da transição energética e à 

resiliência do território. Tendo como objetivos para 2030:  

• Reduzir as emissões globais de Gases de Efeito Estuda (GEE) em 45% a 55% e em 40% no setor 

dos transportes face a 2005; 

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

Rosa dos ventos 
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• Reduzir em 35% o consumo de energia primária; e reduzir para metade a área ardida, de modo 

a aumentar a capacidade de sequestro do carbono. 

A produção do Parque Eólico da Neves, 57.635 MWh/ano, traduz-se em poupanças em emissões de 

32.450 ton/CO2, quando comparado com a produção a gás natural. 

No que respeita à Qualidade do Ar, a área de estudo apresenta características predominantemente 

naturais, devido à ausência de instalações industriais. As vias de comunicação com maior tráfego 

associado é o IP4 e a A4; no entanto, a qualidade do ar é bastante boa no local de implantação do 

projeto. 

Importa referir que o projeto do Parque Eólico da Neve, não emite poluentes atmosféricos, sendo 

considerado um centro electroprodutor de energia limpa, pelo que o mesmo não contribui para um 

aumento das emissões atmosféricas na região. 

Relativamente à Geologia e Geomorfologia, a área de estudo 

localiza-se no Maciço Antigo, na Zona Centro Ibérica (ZCI), 

localizando-se o parque eólico sobre formações do silúrico, 

designadamente xistos e grauvaques. No que respeita aos recursos 

minerais não foi identificada a existência de concessões mineiras no 

local de implantação do parque eólico assim como na envolvente da 

área em estudo que ainda estejam em atividade, identificando-se 

algumas concessões desativadas desde 1992. Importa referir também que, segundo a DGEG, verifica-se 

que a área de estudo se sobrepõe a uma área potencial em tungsténio (W), estanho (Sn), lítio (Li) e ouro 

(Au) da Faixa Sheelítica do Douro, sendo o atual projeto compatível com a mesma. Importa ainda referir 

que na área de estudo não foram identificadas áreas de reserva e cativas, áreas com licença de pesquisa 

de massas minerais, nem áreas de recuperação ambiental (depósitos minerais). Também não foram 

identificadas na área em estudo Geossítios, nem locais de interesse geológico ou geomorfológico.  

No que diz respeito aos recursos hídricos superficiais, a área de 

estudo localiza-se na Região Hidrográfica do Douro (RH3), na sub-

bacia do rio Tâmega. A área de estudo é atravessada por algumas 

linhas de água, ribeira de Leigido, inserida na sub-bacia 

hidrográfica do Tâmega, a massa de água do Rio Ovelha 

(PT03DOU0319) está associada a uma Zona Designada para a 

Ribª do Leigido 

Xistos e gravauques 
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Proteção de Habitats (ZEC), nomeadamente a zona protegida Alvão/Marão (PTCON0003). Relativamente 

a albufeiras, a área de estudo não intersecta nenhuma. Na área de estudo foi identificada apenas uma 

captação de água superficial para rega e seis outras na envolvente da área de estudo. Importa ainda 

referir que as águas superficiais intercetadas pela área de estudo são classificadas como razoáveis.  

Relativamente aos recursos hídricos subterrâneos, a área de estudo localiza-se na unidade 

hidrogeológica do Maciço Antigo, não existindo nenhum sistema aquífero definido, considerando-se que 

em termos gerais, têm escassa aptidão hidrogeológica, ou seja, são pobres em recursos hídricos 

subterrâneos. À semelhança das águas superficiais, também as águas subterrâneas são classificadas, 

mas neste caso, como sendo de boa qualidade. Na área de estudo não foram identificadas captações 

subterrâneas. 

Relativamente ao tipo de solos, na área de estudo dominam os cambissolos húmicos, ou seja, solos 

recentes, pouco desenvolvidos, ricos em matéria orgânica e com origem nas rochas graníticas. Este tipo 

de solos é o mais comum em Portugal. No que respeita à Capacidade de Uso do Solo, na área do parque 

eólico dominam os solos com aptidão florestal (não agrícola), não sendo intersectadas áreas de RAN. 

Ao nível da ecologia, a área de estudo é dominada 

por matos e plantações florestais. Sobrepõe-se com 

uma das áreas integradas no Sistema Nacional de 

Áreas Classificadas (SNAC), estruturado pelo Decreto-

Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de 

outubro, a Zona Especial de Conservação (ZEC) 

Alvão/Marão (PTCON0003). Refere-se ainda a 

sobreposição à Área Importante para as Aves (IBA) 

Serras do Alvão e Marão (PT049) e ao biótopo 

CORINE Serra do Marão.  

As áreas de maior interesse e sensibilidade ao nível ecológico são as manchas de habitats naturais, 

nomeadamente charnecas secas europeias (habitat 4030), comunidades rupícolas vasculares (habitat 

8220), azinhais (habitat 9340) e bidoais ripícolas (habitat 91E0*). Os referidos habitats são considerados 

habitats de interesse comunitário e locais que podem albergar espécies de flora e fauna de maior 

interesse para a conservação (espécies RELAPE e ameaçadas). 

Áreas sensíveis 
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O elenco florístico da área de estudo engloba 235 espécies 

das quais 31 são espécies RELAPE, sendo que a presença de 

seis destas espécies foi confirmada aquando do trabalho de 

campo: tojo arnal (Ulex europaeus subsp. latebracteatus), 

gilbardeira, azinheira, azevinho, giesta-branca (Cytisus 

multiflorus) e Sedum arenarium. 

No que diz respeito à fauna, o elenco congrega 162 

espécies, destacando-se a comunidade de aves como a 

mais numerosa, englobando 111 espécies e, a comunidade 

de mamíferos como a de maior relevância ecológica, devido 

à presença de espécies de morcegos (seis espécies 

ameaçadas).  

Na área de estudo foram identificadas áreas muito críticas 

para aves de rapina, de águia-real, falcão-peregrino e 

tartaranhão-caçador; e um abrigo de gralha-de-bico-

vermelho. 

Importa ainda referir que na área de estudo não existe 

nenhum abrigo de morcegos, no entanto a mesma 

sobrepõe-se a buffers de proteção relativos a abrigos de 

importância nacional (buffer 5km) e regional/local (buffer 

500 m), com registos relevantes de ocupação, que albergam 

várias espécies de morcegos com estatuto de conservação 

desfavorável, nomeadamente abrigo de Campanhó, Minas 

de Maria Isabel, Maio/ Ernelo, Fraga do Cabeço, Ponte da 

Lomba, Mina de água Viveiros Fridão e Vieiros - 5,9 km. 

A área do Parque Eólico localiza-se na envolvente de três 

alcateias confirmadas:  

Alcateia da Aboboreira a 4,6 km a SW 

Alcateia de Vaqueiro a 3 km a NE  

Alcateia de Alvão a 12,8 km a NE 

Áreas sensíveis de Avifauna 

Abrigos de Importância nacional de morcegos 

Abrigos de Importância nacional de morcegos 
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Relativamente ao Património Cultural, a 

pesquisa bibliográfica permitiu identificar 

condicionantes de interesse cultural na 

Área de Incidência (AI) do Parque Eólico. No 

total, o fator património cultural é com 

base na pesquisa documental, constituído 

por 7 ocorrências patrimoniais, localizando-

se 5 na Zona de Enquadramento (ZE) e 2 na 

AI do Projeto. Na AI não estão 

referenciados imóveis classificados ou em vias de classificação, contudo na ZE destaca-se a Via do 

Marão: troço Sanche – Aboadela – Ansiães (n.º 2), por estar classificada como Património Arqueológico 

Inventariado, no Plano Diretor Municipal de Amarante (PDM de Amarante, art. 88º e 89º e Anexo III, n.º 

A1.41.02).  

No que diz respeito à Paisagem, o Parque Eólico 

da Neve prevê-se implementar num contraforte 

setentrional do maciço montanhoso do Marão, a 

nascente de Amarante, concretamente na 

cumeada demarcada pelos vértices geodésicos 

de Neve e Senhora de Moreira. 

A paisagem da área de estudo manifesta-se 

fortemente estruturada por quatro cumeadas 

proeminentes (Picotos, Pena Suar, Marão e Mirador) e por três linhas de água que as demarcam (rios 

Olo, Ovelha e Marão), numa amplitude altimétrica que ronda os 1.200m. 

A ocupação atual do solo manifesta-se adaptada 

às condições fisiográficas, observando-se nas 

zonas mais elevadas e vertentes acentuadas uma 

matriz partilhada por matos e florestas, 

predominantemente de produção (pinheiro-

bravo e eucalipto). Os vales e as encostas menos 

acidentadas são ocupadas por um mosaico 

agrícola, adquirindo maior expressão no sector 

Matos e afloramentos rochosos nas vertentes da Serra do Marão 

Vale do Rio Marão 

Ocorrências patrimoniais identificadas na área de estudo 
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poente, caracterizado pela morfologia mais suave.  

No que se refere ao povoamento, verifica-se uma concentração de 

povoações sobretudo na face poente, ocupando estrategicamente as 

zonas de morfologia mais suave no sopé da serra. Nos limites da serra 

identificam-se apenas 5 aglomerados populacionais, observando-se 

várias povoações ao longo dos vales dos rios Ovelha e Olo. 

A área de estudo apresenta assim duas áreas de características distintas 

que foram identificadas como unidades de paisagem na publicação 

Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em 

Portugal Continental (Cancela d’ Abreu et al., 2004): o maciço montanhoso que domina os sectores 

central e nascente inclui-se na unidade Serras do Marão e Alvão, e os vales e vertentes mais suaves a 

poente assumem-se como um prenúncio da unidade Terras de Basto.  

Importa referir na paisagem da área de estudo, a presença de 

infraestruturas/elementos dissonantes, dos quais se destacam o 

IP4 e a A24, marcadas pela presença de muros de suporte, 

viadutos e taludes artificiais ao longo dos seus traçados, e os 

parques eólicos presentes nas cumeadas, totalizando 33 

aerogeradores na área de estudo. 

Apesar da paisagem da área de estudo se manifestar bastante 

transformada, apresenta ainda características que motivaram a 

sua integração na Rede Natura 2000 com a designação de Zona Especial de Conservação (ZEC) 

PTCON0003 Alvão/Marão.  

As características da paisagem descritas traduzem-se numa sensibilidade muito variável, observando-se, 

no entanto, uma ligeira prevalência da moderada suscetibilidade visual, confirmando a presença de uma 

paisagem marcada pela elevada qualidade visual, mas com áreas expressivas de reduzida exposição, 

função da escassez de observadores ou da reduzida amplitude visual promovida pelo obstáculo ao 

alcance visual induzido pelo relevo. 

Os aerogeradores previstos no projeto coincidem essencialmente com manchas de matos com pinheiros 

dispersos ou pinhal, interferindo as estruturas AG01, AG02 e AG06 com áreas mais sensíveis associadas 

a matos de maior qualidade em zonas de maior visibilidade dos observadores na envolvente. Ressalva-

Marco geodésico da Neve 

Marco geodésico da Nª Srª da Moreira 
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se que, embora sejam comuns os afloramentos rochosos nas vertentes e cumeadas, estes não serão 

afetados por nenhuma das componentes de projeto. 

Relativamente ao Ruído, a envolvente do projeto do parque eólico apresenta ocupação típica de 

ambiente rural, com pequenos aglomerados habitacionais a mais de 500 metros de distâncias dos 

aerogeradores, rodeados por campos agrícolas, cobertos por matos e floresta. 

Os recetores sensíveis na área de influência acústica do parque eólico localizam-se no concelho de 

Amarante. De acordo com o estabelecido no Regulamento do respetivo PDM, o solo urbano está 

classificado como zona mista, e os recetores sensíveis isolados são equiparados a zona mista. Neste 

contexto, o ambiente sonoro tem a verificar os valores limite de exposição estabelecidos na aliena a), 

número 1, artigo 11º do RGR: Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A).  

De forma a avaliar o ambiente sonoro 

na área de potencial influência do 

projeto foram efetuadas medições 

experimentais em 3 recetores 

potencialmente mais afetados, nos 

três períodos de referência [período 

diurno (7h-20h), do entardecer (20h-

23h) e noturno (23h-7h)]. 

De acordo com os resultados obtidos 

os indicadores de longa duração Lden 

e Ln obtidos cumprem os valores limite de exposição aplicáveis para zona mista, conforme 

estabelecido no artigo 11º do Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei 9/2007). 

Atualmente o ambiente sonoro é pouco perturbado, típico de meio rural. As principais fontes o ruído 

são o tráfego rodoviário local (pouco expressivo), a 

atividade quotidiana rural e o ruído característico da 

natureza (fonação animal e aerodinâmica vegetal).  

Relativamente ao uso do solo na área de estudo verifica-

se uma dominância da Ocupação florestal (52%) e matos 

(40%). Estas áreas florestais dizem respeito a florestas de 

pinheiro-bravo, sendo também comuns a presença de 

florestas de outras resinosas. 

Recetores sensíveis na envolvente da área de estudo. 

Pinhal 
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Quanto ao ordenamento do território, destaca-se o atravessamento de áreas pertencentes ao Sistema 

Nacional de Áreas Classificadas (SNAC), nomeadamente a ZEC (Zona Especial de Conservação) 

Alvão/Marão (PTCON0003) e a IBA Serras do Alvão e Marão, uma vez que estas áreas apresentam 

elevada diversidade e características naturais que as tornam singulares e por albergarem efetivos de 

espécies de aves de rapina de grande interesse. Outros dos planos relevantes nesta matéria diz respeito 

ao Programa de Reordenamento e Gestão da Paisagem Serras do Marão, Alvão e Falperra (PRGP SMAF) 

que visa a prevenção de riscos e adaptação às alterações climáticas, através do ordenamento e gestão 

da paisagem e da adoção de medidas específicas de intervenção, encontrando-se neste momento ainda 

em fase de elaboração. 

Destaca-se também o Plano Diretor Municipal do único concelho intersectado – Amarante. 

Relativamente a este, a principal afetação do projeto do Parque Eólico é as categorias “Espaços de Uso 

Múltiplo Agrícola e Florestal do Tipo I” e a categoria “Espaços Naturais, que de modo geral restringe a 

edificabilidade a infraestruturas desta natureza estando sujeito a parecer por parte do município e de 

modo geral às orientações da ZEC referida anteriormente para os “Espaços Naturais”. 

As servidões e restrições administrativas a 

considerar são a Reserva Ecológica Nacional, cuja 

interseção se verifica em duas tipologias, nas áreas 

de elevado risco de erosão hídrica do solo e nos 

cursos de água e respetivos leitos e margens, este 

último através da passagem hidráulica projetada 

entre o AG3 e o AG4. Salienta-se ainda a presença 

da linha elétrica de alta tensão à qual o posto de 

corte fará ligação e a presença do marco 

geodésico (Neve) na proximidade do AG3, marco 

esse que dá nome ao Parque Eólico.  

Relativamente à Socioeconomia, a população na área de estudo divide-se por duas freguesias em 

Amarante, na sub-região do Tâmega e Sousa. A taxa de variação da população nestas freguesias é 

negativa, distribuída maioritariamente na faixa etária dos 15 aos 64 anos, com um índice de 

envelhecimento a demonstrar uma tendência crescente. A população ativa distribui-se 

maioritariamente pelos setores de atividade secundário e terciário, em oposição ao setor primário, com 

uma expressão pouco significativa. A taxa de desemprego varia entre os 7% (Ansiães) e os 20% (União 

Áreas REN  
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de freguesias de Aboadela, Sanche e Várzea). Verifica-se que a profissão mais bem representada é a dos 

trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices, o que está em consonância com a 

elevada industrialização da região Norte. As empresas com sede nos municípios em questão são as 

empresas de comércio por grosso e a retalho, construção, e agricultura, produção animal, caça, floresta 

e pesca.  

A ocupação desta área é fundamentalmente florestal e agrícola, com o tecido urbano a ser pouco 

representativo, numa tipologia rural e dispersa e correspondente a tecido edificado descontínuo, 

constituído por habitações unifamiliares de até dois andares. As áreas agrícolas na zona estão 

maioritariamente associadas às habitações e representam fundamentalmente agricultura de 

subsistência. A produção vinícola na área tem como principal destaque a produção de vinho DOP 

(Denominação de Origem Protegida), “Vinho Verde de Amarante”, embora não sejam identificadas 

áreas de vinha dentro da área de estudo. Esta encontra-se ainda relativamente próxima da zona do Alto 

Douro Vinhateiro. 

Na área de estudo destacam-se 

os seguintes equipamentos: 

• Pousada de São 

Gonçalo/Pousada do Marão 

• Posto de Vigia Sr.ª da 

Moreira 

• Capela N.ª Sr.ª da Moreira 

• Parque de lazer da Lameira 

No que respeita à Saúde Humana, a população apresenta um índice de envelhecimento crescente, com 

uma esperança média de vida por volta dos 81 anos. Não existem fontes de ruído permanentes na zona, 

mas sim de carácter mais temporário e esparso, assim como se verifica para as fontes de emissões de 

poluentes atmosféricos. 
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4. ANÁLISE DE IMPACTES 

Tendo em conta a descrição do Projeto, as suas fases de construção, de exploração e de desativação, e 

tendo em conta a caracterização da situação de referência da área de estudo, foram determinados os 

impactes (positivos e negativos) do projeto, tendo os mesmos sido posteriormente classificados quanto 

à sua magnitude, significância, duração e distribuição espacial e temporal. 

As principais ações geradoras de possíveis impactes nas diferentes fases do projeto são as que se 

apresentam no quadro seguinte: 

Quadro 1 – Principais ações geradoras de possíveis impactes nas diferentes fases do projeto. 

FASE Duração Ações 

Fase de 
Construção 

12 meses 

• Preparação/limpeza dos terrenos 

• Movimentação de terras, área de empréstimo e depósito de 
materiais 

• Montagem, funcionamento e desmontagem do estaleiro 

• Desmatação 

• Circulação de maquinaria pesada e de grandes dimensões 

• Escavações para abertura de fundações e valas de cabos 

• Construção da subestação 

• Montagem dos aerogeradores 

Fase de 
Exploração 

25 anos 
• Funcionamento dos aerogeradores 

• Ações de manutenção e conservação 

• Produção de eletricidade a partir de fontes renováveis 

Fase de 
Desativação 

- 
• Desmontagem de todos os equipamentos 

• Demolição das estruturas 

• Regularização e limpeza do terreno 

 
De seguida apresentam-se os impactes previstos para cada uma das fases do projeto. 
 

4.1 FASE DE CONSTRUÇÃO 

Das várias fases do projeto, a fase de construção é aquela onde ocorrem a maioria dos impactes, que 

apesar de serem negativos, são na sua maioria classificados como pouco significativos, podendo em 

alguns casos chegar a significativos, e maioritariamente de baixa magnitude a média, com duração 

temporária e em alguns casos de carácter permanente e maioritariamente localizados. 

Nesta fase, a maioria dos impactes estão associados à circulação de veículos, movimentações de terras e 

montagem das infraestruturas do parque eólico, destacando-se: 

• Circulação de veículos e maquinaria afeta à obra, que pode provocar a compactação de solo, 

emissão de gases como o monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de azoto, óxidos de 
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enxofre e partículas sólidas, originar o favorecimento de espécies invasoras bem como o 

aumento de poeiras ou partículas em suspensão, que poderá sentir-se, eventualmente, nas 

localidades mais próximas do projeto.  

• Movimentações de terras, associadas à construção das fundações dos aerogeradores, à criação 

e beneficiação dos acessos, à abertura das valas de cabo, instalação do estaleiro, que provocam 

para além da destruição da vegetação e espécies de flora, a compactação de solos, alterações na 

morfologia natural do terreno, emissão de poeiras, pode eventualmente provocar a 

deterioração da qualidade do solo, ar e águas a nível local; Importa referir que se teve em 

consideração a minimização do movimento de terras, sempre numa ótica da sua otimização, por 

forma a equilibrar os aterros e as escavações, mas também minimizar a existência de terras para 

depósito. 

• Operações de desmatação e de compactação do solo, que podem provocar a destruição da 

vegetação e espécies de flora, perda de habitat, risco de atropelamento de espécies de fauna, 

afetação na ocupação do solo, diminuição de capacidade de infiltração, devido às alterações 

naturais do terreno, podendo potenciar fenómenos de erosão devido ao aumento do 

escoamento superficial; 

• Podem ocorrer derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outras substâncias poluentes que 

podem originar contaminação pontual das linhas de água e das águas subterrâneas, bem como 

a contaminação de solos; 

• A eventual utilização de explosivos na abertura dos caboucos para a fundação de cada 

aerogerador e na abertura das valas para instalação dos cabos elétricos, poderá contribuir para 

alterar localmente o padrão de fracturação do maciço rochoso e, consequentemente, alterar o 

padrão de circulação das águas subterrâneas; 

• As ações na fase de construção induzirão na globalidade impactes visuais e estruturais 

negativos, nomeadamente pela afetação visual significativa somente de alguns observadores na 

envolvente.  

• Decorrerão um conjunto de atividades ruidosas temporárias, cuja emissão de níveis sonoros 

pode induzir alterações no ambiente sonoro de referência. É expectável a ocorrência de um 

aumento temporário dos níveis de ruído ambiente na envolvente dos locais de obra. No 

entanto, os recetores sensíveis mais próximos dos locais de implantação dos aerogeradores 

(habitações unifamiliares) localizam-se a mais de 500 metros de distância, pelo é expectável que 

o respetivo ambiente sonoro, em termos médios, não venha a variar significativamente. 
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• As ações de construção do Parque poderão contribuir para a dinamização da economia local, 

com a contratação de mão-de-obra local, dinamização do comércio e alojamento nas povoações 

circundantes à área de estudo, um impacte positivo. 

4.2 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Durante a Fase de Exploração para além de existirem alguns impactes negativos, sendo que alguns deles 

se estendem da fase de construção para a fase de exploração, existem também impactes positivos 

associados à exploração do projeto. 

Assim, importa destacar que a produção de energia através de uma fonte renovável, permite a redução 

de emissões de CO2, e contribui para a redução da emissão de gases de estufa minimizando o 

aquecimento global e Produção de energia sem recurso à emissão de gases com efeitos de estufa, 

contribuindo para que sejam atingidas as metas do Plano Nacional de Alterações Climáticas (PNAC) 

2020/2030. O Parque Eólico da Neve ao produzir anualmente cerca de cerca de 57.635 MWh/ano, 

evitará a emissão de 32.450 toneladas de CO2 comparativamente à produção a partir de gás natural, 

traduzindo-se num impacte positivo. Refere-se ainda o aumento de emprego e de alguma atividade 

económica direta ou indiretamente relacionada com a atividade de exploração do parque eólico. 

Relativamente aos impactes negativos, destacamos os seguintes: 

• Afetação da fauna, e em particular da avifauna, morcegos e lobos, devido ao potencial aumento 

da mortalidade por risco de colisão com os aerogeradores e perturbação (por efeito de 

exclusão); 

• Aumento dos níveis de ruído provocado pelos aerogeradores, ainda que esse aumento não 

exceda os limites legais e não seja suscetível de causar incómodo na população. Dado que não 

se prospetiva a ultrapassagem dos limites legais aplicáveis no âmbito do Regime Geral de Ruído 

(RGR), nem a ocorrência de impactes significativos, junto dos recetores sensíveis existentes na 

área de potencial influência acústica do projeto, não se preconiza a necessidade de medidas de 

minimização específicas; 

• Potencial contaminação do solo e águas, por derrame de substâncias poluentes aquando das 

ações de manutenção dos aerogeradores; 

• Alterações permanentes na morfologia do terreno e a afetação dos usos atuais de pouca 

relevância, com uma intrusão visual determinada por estas estruturas de elevada dimensão 

essencialmente reduzida, constatando-se que dos 45 focos de observadores presentes num 

raio, apenas 7 se assumem sujeitos a uma intrusão visual gravosa. Acresce que para a maioria 
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dos observadores verifica-se apenas um acréscimo de uma intrusão visual existente, uma vez 

que já apresentam visibilidade para estruturas da mesma tipologia na proximidade. 

De um modo geral, na fase de exploração, os impactes negativos identificados, são pouco significativos, 

de baixa magnitude e localizados. 

4.3 FASE DE DESATIVAÇÃO 

Na fase de desativação do projeto, os impactes serão semelhantes aos mencionados na fase de 

construção. Sendo de salientar que deixamos de ter como impacte positivo a produção de energia 

elétrica com recurso a energias renováveis. Os restantes impactes são negativos associados 

essencialmente à movimentação de veículos e maquinaria pesada envolvida no desmonte das 

infraestruturas do parque eólico, movimentações de terras e regularização e limpeza do terreno. 

Refere-se que nesta fase, a promoção da recuperação de biótopos após a desativação do projeto é um 

impacte positivo consequência do desmantelamento de todo o equipamento e instalações e 

recuperação das áreas ocupadas anteriormente pelas infraestruturas do projeto. Este é um impacte que 

propicia a instalação nas áreas recuperadas de vegetação, as espécies de fauna que se encontram 

presentes em áreas contíguas, embora tal seja um processo naturalmente lento e gradual. 

A desativação do Parque Eólico, com remoção da totalidade das estruturas e materiais associados e 

adequada recuperação paisagística, implicará, pela eliminação deste elemento exógeno do território, 

um impacte positivo significativo. 

A nível socioeconómico, o efeito de aumento de emprego e de alguma atividade económica direta ou 

indiretamente relacionada com a atividade de exploração do parque eólico irá também cessar, 

resultando numa incidência negativa, ainda que pouco significativa. 

Ainda, após a cessação de exploração do Parque Eólico, deixará de existir o ruído associado ao 

funcionamento dos aerogeradores, gerando-se um impacte positivo. 

5. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Fase aos impactes gerados, são apresentadas algumas medidas que pretendem minimizar ou até 

eliminar os impactes negativos e potenciar os impactes positivos decorrentes do projeto. Tendo em 

consideração que o projeto se encontra ainda em fase de estudo prévio, são apresentadas as medidas 

de minimização propostas para a fase de Projeto de Execução do Parque Eólico: 

• Realização de um levantamento topográfico da área do Parque Eólico; 
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• Realização de um estudo geológico e geotécnico, no Parque Eólico, nomeadamente nos locais 

de fundações dos aerogeradores, plataformas e posto de corte; 

• Definir o sistema de drenagem que assegure a manutenção do escoamento natural – passagens 

hidráulicas e/ou valetas no Parque Eólico; 

• As valetas de drenagem não deverão ser em betão, exceto nas zonas que tecnicamente não seja 

possível e seja devidamente justificado;  

• Definir o Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO); 

• Definir o Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI); 

• O enquadramento do Parque Eólico nos mapas de perigosidade e de risco associados terá de ser 

tido em conta no âmbito da execução do projeto; 

• Nas classes de perigosidade de incêndio alta e muito alta deverá ser garantida uma faixa de 

gestão de combustível de 100 metros nas construções de novos edifícios (Posto de corte e 

Estaleiro) de forma a minimizar o perigo de incêndio; 

• Deve ser estabelecida uma faixa de gestão de combustível aos aerogeradores de largura 50 m a 

partir da projeção máxima da hélice; 

• Sempre que um acesso (a implantar ou a beneficiar) transponha uma linha de drenagem 

superficial assinalada na carta militar 1:25.000 e/ou claramente identificada no terreno, terá de 

ser projetado o seu restabelecimento por passagem hidráulica dimensionada para caudal de 

ponta de cheia com período de retorno de 100 anos, sendo necessário solicitar título de 

utilização de recursos hídricos; 

• Nos acessos a construir e nas plataformas de montagem não deverão ser utilizados materiais 

impermeabilizantes; 

• A escolha de materiais de construção resistentes a incêndio para a construção do Posto de corte 

do Parque Eólico, por esta se encontrar na classe muito alta segundo o índice de perigosidade 

de incêndio; 

• Deverá ser solicitado parecer à Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMDF) do município 

abrangido pelo Parque Eólico; 

• Na construção dos acessos novos, que coincidam com as áreas classificadas como Áreas de 

elevado risco de erosão hídrica do solo e Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e 

recarga de aquíferos, deverá ser garantida a permeabilização do acesso para que toda a água 

que possa existir na parte superior seja drenada pelas linhas de água existentes no local; 
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• Os solos resultantes das escavações no local serão reutilizados caso tenham capacidade para tal. 

De igual forma as terras de escavação e/ou desmatações, que possam originar matéria orgânica 

devem ficar posicionadas na lateral dos locais de escavação ou no estaleiro de obra para ser 

reutilizadas nos acessos ou nas zonas de recuperação paisagística. As terras que sejam 

colocadas no estaleiro para posterior utilização em obra devem ficar devidamente 

acondicionadas; 

• Deverá ser disponibilizada informação detalhada sobre o projeto ao Serviço Municipal de 

Proteção Civil de Amarante, no sentido de proceder a uma análise mais detalhada dos riscos 

e/ou condicionantes localmente existentes, como é o caso dos pontos de água utilizados por 

aeronaves não anfíbias de combate a incêndios rurais (Murgido, Tanque das 3 Lagoas e 

Aboadela); 

• Deverá ser reforçada a consulta à Guarda Nacional Republicana a respeito da visibilidade do 

Posto de Vigia de Senhora da Moreira; 

• Os aerogeradores deverão apresentar um revestimento com pintura sem brilho, de modo a 

diminuir o contraste e evitar os reflexos, e os edifícios de comando e outras estruturas 

construídas deverão adotar, sempre que possível, uma volumetria e revestimento semelhantes 

à tipologia de construções da zona. A utilização de pedra natural ou sucedânea poderá atenuar 

a presença destas construções em muitas várias situações; 

• Deverão ser incluídas todas as ocorrências da situação de referência, em planta de 

condicionantes do projeto e do caderno de encargos da empreitada, como forma de garantir a 

sua conservação in situ. Esta medida deverá ser extensiva às fases seguintes. 

 

6. MONITORIZAÇÕES 

Face aos impactes negativos identificados, mesmo que 

pouco significativos, considerou-se a implementação 

dos seguintes planos de monitorização durante a fase 

de pré-construção, construção e exploração:  

• Plano de Monitorização de Avifauna, que tem 

como objetivo avaliar a presença de espécies 

de aves ameaçadas e aves planadoras, através 

da realização de censos, bem como a 

Pontos de Monitorização de Avifauna 
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determinação da mortalidade de aves associadas à exploração do parque eólico; esta 

monitorização será desenvolvida no Ano 0, durante a Fase de Construção e durante 3 anos da 

Fase de Exploração. 

• Plano de Monitorização de Morcegos, que 

tem como objetivo conhecer de que forma os 

morcegos utilizam a área de implantação do 

Parque Eólico da Neve e avaliar os eventuais 

impactes decorrentes da implantação do 

projeto, bem como a determinação da 

mortalidade de morcegos associada à 

exploração do parque eólico. Esta 

monitorização será desenvolvida no Ano 0, 

durante a Fase de Construção e durante 3 

anos da Fase de Exploração.  

• Plano de Monitorização de Flora e Vegetação, que tem como objetivo a monitorização de 

habitats de interesse comunitário e a presença de espécies RELAPE nas áreas de matos 

associadas ao parque eólico que visa acompanhar os impactes do projeto sobre estes valores 

ecológicos através da monitorização da composição específica e do grau de cobertura. Esta 

monitorização será desenvolvida no Ano 0, durante a Fase de Construção e durante 3 anos da 

Fase de Exploração. 

• Plano de Monitorização do Lobo, que tem como objetivo conhecer a frequência de utilização 

do lobo para a área de implantação do Parque Eólico da Neve, para que desta forma se possa 

avaliar a existência de um eventual efeito de exclusão e degradação do seu habitat. Esta 

monitorização será desenvolvida no Ano 0, durante a Fase de Construção e durante 5 anos da 

Fase de Exploração. 

 

 

 

 

 

 

 

Pontos de Monitorização de Morcegos 
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7. CONCLUSÕES 

A concretização deste projeto contribui para a dinamização do cluster das energias renováveis, 

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

diminuição da dependência de importações de energia estipuladas para Portugal.  

A instalação do Parque Eólico da Neve contribui com a produção anual de 57.635 MWh de energia 

elétrica limpa, evitando a emissão de 32.450 toneladas de CO2 comparativamente à produção a partir de 

gás natural. 

De modo geral, verifica-se que os impactes identificados para os fatores ambientais analisados, de 

acordo com as ações de projeto previstas, para as fases de construção, exploração e desativação, serão 

pouco significativos e de magnitude reduzida a moderada, não se traduzindo em situações relevantes 

nem em condicionantes críticas. Em contrapartida, verifica-se que o desenvolvimento de um novo 

projeto desta natureza contribui para o alcance de objetivos nacionais, traduzindo-se num retorno 

positivo em termos ambientais, económicos a médio prazo, de autonomia energética e de uma imagem 

positiva em termos de consciencialização ambiental. 

Da análise efetuada verifica-se que os impactes negativos ocorrem maioritariamente na fase de 

construção, apresentando fundamentalmente um caráter temporário, pouco significativo e de 

magnitude reduzida. Para estes impactes são definidas medidas de minimização gerais a aplicar na fase 

de construção e medidas especificas dedicadas ao projeto em questão, ao local em que se insere e aos 

impactes identificados.  

Na fase de exploração também podem ocorrer impactes negativos decorrentes da presença dos 

aerogeradores, especialmente as alterações negativas na paisagem significativas e de magnitude 

moderada.  

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

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

quer por morte por colisão e eletrocussão. Estes aspetos serão alvo de um programa de monitorização 

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

necessário, as medidas de minimização aos resultados obtidos.  

Ao nível do ruído, verificou-se que o ambiente sonoro atual cumpre os valores limite de exposição 

aplicáveis e que, face ao afastamento dos recetores sensíveis, é previsível o cumprimento dos valores 

limite de exposição máxima por parte do ruido particular e do ruído ambiente, e o cumprimento do 

Critério de Incomodidade em todo os recetores sensíveis avaliados. 
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Em termos globais do projeto, com exceção dos impactes inerentes à fase de construção, que de uma 

forma geral são negativos, mas temporários, cessando após a conclusão da obra e minimizáveis com a 

adoção de medidas gerais e especificas mencionadas no presente relatório, consideram-se os impactes 

do projeto positivos em termos de fase de exploração, pelos benefícios decorrentes da redução de 

emissão de CO2 e da concretização das políticas e desígnios nacionais e internacionais em matéria de 

alterações climáticas. 
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Desenho 001 – Enquadramento do projeto 

Desenho 002 – Implantação do Projeto 
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