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1. INTRODUÇÃO 

1.1 IDENTIFICAÇÃO E FASE DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

O projeto objeto do presente Estudo de Impacte Ambiental é o Parque Eólico da Neve que se encontra 

em fase de Estudo Prévio. 

O Parque Eólico da Neve localiza-se no concelho de Amarante e Distrito do Porto. 

O Parque Eólico da Neve destina-se ao aproveitamento de energia eólica para a produção de energia 

elétrica e contempla a instalação de 6 aerogeradores com uma potência total instalada na ordem dos 

20MW, estimando-se uma produção média anual de energia elétrica de 57.635 MWh/ano. 

A energia produzida pelo parque eólico será evacuada mediante a ligação a uma linha de 60kV existente 

da EDP, LN Seixinhos – Amarante/Pena Suar, que liga à subtesção Telheira. 

No Desenho 001 - Enquadramento do projeto, é possível ver as respetivas localizações. 

1.2 IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

O proponente do Parque Eólico da Neve é a sociedade PAREM – Parque Eólico do Marão, Lda., sediada 

no ECOPARQUE, Rua de Pardilhó, 7, 3860-529 Estarreja. 

1.3 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE LICENCIADORA  

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

1.4 EQUIPA TÉCNICA  

O presente Estudo de Impacte Ambiental é da responsabilidade da GIBB Portugal - Consultores de 

Engenharia, Gestão e Ambiente, S.A., tendo sido elaborado no período compreendido entre janeiro e 

abril de 2022. 

A equipa técnica responsável é a indicada no quadro seguinte, e corresponde a uma equipa 

multidisciplinar que integra as especialidades necessárias ao desenvolvimento dos diversos fatores 

ambientais. 
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Quadro 1-1 – Equipa técnica de elaboração do estudo  

TÉCNICO FORMAÇÃO ACADÉMICA / PROFISSIONAL FUNÇÃO 

Sónia Roxo 

Licenciatura em Geologia Aplicada e do 
Ambiente 

Mestrado Engenharia Geológica 

Coordenação Geral do Estudo 

Geologia, Solos e Capacidade do Uso 

Teresa Brissos 
Mestrado Integrado em Engenharia do 

Ambiente, ramo Engenharia de Sistemas 
Ambientais 

Apoio à Coordenação 

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

Humana 

Jéssica Silva 
Licenciatura em Engenharia do Ambiente 

Mestrado em Engenharia do Ambiente 

Ordenamento do Território e 
Condicionantes 

André 
Licenciatura em Engenharia Sanitária do 

Ambiente e o Mestrado em Engenharia do 
Ambiente 

Recursos Hídricos 

Bárbara Monteiro 
Licenciatura em Biologia e Mestrado em 

Ecologia, Biodiversidade e Gestão de 
Ecossistemas 

Ecologia e Uso do Solo Catarina Ferreira Licenciatura em Biologia 

Emanuel Ribeiro 
Licenciatura em Biologia e Mestrado em 

Ecologia, Biodiversidade e Gestão de 
Ecossistemas 

João Albergaria Licenciatura em Arqueologia 
Património Arqueológico, Arquitetónico e 

Cultural 

Susana Dias Licenciatura em Arquitetura Paisagística Paisagem 

Vítor Rosão 
Licenciatura em Engenharia Física e 

Doutorado em Acústica 
Ambiente Sonoro 

Rui Leonardo Mestrado em Engenharia do Ambiente 

Gilberto Nunes Operador de CAD e de SIG 
Cartografia e Sistemas de Informação 

Geográfica 

 

A GIBB Portugal integra a lista de entidades com comunicação prévia para o exercício de atividades de 

produção de cartografia temática, constante do site da Direção Geral do Território.  

1.5 ENQUADRAMENTO DO PROJETO NO REGIME JURÍDICO DE AIA 

O projeto em estudo, conforme referido anteriormente, é referente a um Parque Eólico constituído por 

6 aerogeradores, cada um com uma potência unitária de 3,3 MW, perfazendo um total de 20 MW, 



PAREM – PARQUE EÓLICO DO MARÃO, LDA. 
Parque Eólico da Neve 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  
Volume 1 – Relatório Síntese 

 

3 

AM22005 
Versão Original  
jul-22 
      3 

 

localizado em zona sensível e a menos de 2km de um parque eólico existente.  

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 tem enquadramento jurídico direto no RJAIA, pelo é necessário 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. 

1.6 ESTRUTURA E ÂMBITO DO ESTUDO 

A definição da metodologia e do âmbito do estudo teve em conta a legislação aplicável em matéria de 

procedimento de AIA, a experiência e o conhecimento dos impactes ambientais obtidos noutros 

projetos deste tipo, a experiência anterior da equipa técnica na realização de estudos ambientais, e 

ainda o Documento Orientador “Normas técnicas para a elaboração de Estudos de Impacte Ambiental e 

Relatórios de Conformidade Ambiental com o Projeto de Execução”, os “Critérios para a Fase de 

Conformidade em AIA” e o “Guia para a Avaliação de Impacte Ambiental de Parques Eólicos”, 

disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente. 

O presente EIA é constituído pelos seguintes Volumes: 

Volume 1 – Relatório Síntese 

Volume 2 – Anexos  

Volume 3 – Peças Desenhadas 

Volume 4 – Resumo Não Técnico 

O presente documento é referente ao Volume 1 que constitui o Relatório Síntese, o qual é estruturado 
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nos seguintes capítulos principais: 

• No Capítulo 1 – Introdução, procede-se à identificação do projeto e da fase em que se encontra, 

do proponente, da entidade licenciadora ou competente para a sua autorização, 

enquadramento do projeto no regime jurídico de AIA, responsabilidade pela elaboração do EIA, 

indicação do período da sua elaboração, referência aos antecedentes em termos de 

procedimento de AIA, e é descrita a metodologia geral adotada para a elaboração do EIA e 

apresentada a respetiva estrutura; 

• No Capítulo 2 – Objetivos e Justificação do Projeto, é efetuada a descrição dos objetivos e da 

necessidade do projeto e os antecedentes de desenvolvimento do projeto; 

• No Capítulo 3 – Descrição Geral do Projeto, é descrita a localização e a conceção geral do 

projeto, salientam-se os principais aspetos relacionados com potenciais interações no ambiente. 

É efetuada a descrição do projeto complementar associado – linha elétrica; 

• No Capítulo 4 – Caracterização do Estado Atual do Ambiente, descreve-se o estado atual do 

ambiente da área em estudo antes da implementação do projeto, analisando as componentes 

ambientais mais suscetíveis de serem perturbadas pela construção e exploração do mesmo, de 

acordo com o âmbito estabelecido; 

• No Capítulo 5 – Evolução do Estado do Ambiente sem o Projeto, descreve-se um cenário 

previsível da evolução da situação atual na ausência do projeto; 

• No Capítulo 6 – Identificação e Avaliação de Impactes Ambientais, identificam-se e avaliam-se os 

principais impactes decorrentes das fases de construção, exploração e desativação do projeto; 

• No Capítulo 7 – Síntese de Impactes, apresenta-se a síntese de impactes identificados em cada 

um dos descritores, em cada uma das fases do Projeto (construção, exploração e desativação); 

• No Capítulo 8 – Medidas de Minimização, identifica-se um conjunto de medidas que permitem 

prevenir e minimizar os impactes negativos do projeto. Caso aplicável são propostas medidas 

compensatórias; 

• No Capítulo 9 – Planos de Monitorização, onde são identificados os eventuais planos de 

monitorização ambiental propostos para o projeto em análise, nomeadamente nas 
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componentes onde o acompanhamento é essencial para a adequada gestão ambiental do 

projeto e/ou para clarificar a eficácia de algumas das medidas minimizadoras propostas;  

• No Capítulo 10 – Lacunas de informação, identificam-se as principais lacunas de informação que 

surgiram no decorrer do EIA; 

• No Capítulo 11 – Conclusões e Recomendações, resumem-se os principais impactes do projeto e 

as conclusões do estudo efetuado; 

• No Capítulo 12 – Referências Bibliográficas, onde se apresentam as referências bibliográficas 

consultadas no âmbito dos diferentes descritores do estudo de impacte ambiental; 

Complementarmente ao presente Relatório Síntese, o EIA contempla também os Anexos e Peças 

Desenhadas, nos quais estão incluídos elementos considerados necessários para o complemento dos 

aspetos descritos no presente Relatório Síntese. 

Faz ainda parte integrante do EIA o Resumo Não Técnico (RNT), apresentado no Volume 4, cuja 

estrutura e conteúdo obedecem aos “Critérios de Boa Prática para Elaboração e Avaliação de Resumos 

Não Técnicos” (APA, 2008). 

1.7 METODOLOGIA GERAL 

A definição da metodologia teve em conta a experiência e o conhecimento dos impactes ambientais 

provocados por projetos deste tipo e a experiência anterior da equipa técnica na realização de estudos 

ambientais. A metodologia de caracterização e análise de cada fator ambiental é apresentada de forma 

detalhada no capítulo específico de cada um deles, sendo que, em termos gerais, a metodologia foi a 

seguinte: 

1. Obtenção dos elementos relativos ao estado atual da qualidade do ambiente da área de 

estudo, necessários à definição do estado atual: 

a) Análise da bibliografia temática disponível; 

b) Análise da cartografia topográfica e temática da área de estudo, na escala 1/25 000 ou 

outras escalas disponíveis; 

c) Análise do Plano Diretor Municipal - PDM do concelho de Amarante; 
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d) Contactos com entidades locais relevantes, regionais e nacionais, de natureza pública ou 

privada (informação disponível no Volume2, Anexo 2 – Consulta às Entidades); 

e) Visitas e reconhecimentos de campo realizados na área de intervenção pelos 

especialistas envolvidos no EIA; 

f) Reuniões de trabalho com os diferentes elementos da equipa técnica; 

2. Produção de cartografia para enquadramento do projeto e específica nos domínios de análise 

relevantes no caso em estudo; 

3. Identificação das ações associadas ao projeto suscetíveis de causar impactes e identificação e 

avaliação dos mesmos nas fases de construção, exploração e desativação do projeto, com base 

em critérios que permitam a sua classificação; 

4. Para os impactes expectáveis são propostas, sempre que possível, medidas de minimização e 

compensação dos impactes negativos determinados pelo projeto, tendo-se complementado 

essa informação com planos de monitorização ambiental.  

Em termos de área de estudo considerou-se, em termos gerais, um buffer de 500m em torno da área do 

parque eólico, tendo em conta as características do projeto e do local onde se insere. Em situações 

específicas devidamente fundamentadas nas análises de cada fator ambiental, são consideradas áreas 

de estudo diferentes. 

A noção de tempo foi tratada na base dos horizontes temporais marcados por acontecimentos 

concretos que individualizam períodos com características funcionais específicas, nomeadamente as 

fases de construção e de exploração, que coincidem com horizontes de curto e médio/longo prazo. Foi 

também considerada a fase de desativação, cuja análise se baseia num horizonte temporal de longo 

prazo, aproximadamente de 25 anos, devendo este obedecer a um plano de ações e medidas para a 

desmontagem e transporte de todos os equipamentos e posterior recuperação de todas as zonas 

intervencionadas. 

1.8 ENTIDADES CONTACTADAS 

No quadro seguinte apresenta-se a síntese das entidades contatadas no âmbito do presente EIA e das 

respostas recebidas atá à data de termino da elaboração do presente EIA. 
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Quadro 1-2 – Lista de entidades contatadas (enviada e recebida). 

Entidades 
Contatadas 

Data de 

Envio 

Data de 

Resposta 
INFORMAÇÃO RECEBIDA 

Agência 
Portuguesa do 
Ambiente / ARH  

19/01/2022 03/02/2022 

Enviam os dados em shapefile referentes às Captações superficiais e 

subterrâneas licenciadas e para abastecimento. Referem não dispor de 

cartografia de leitos de cheia, bem como de infraestruturas de 

aproveitamentos de recursos hídricos existentes e projetadas, assim 

como na área de estudo nao existem captações de abastecimento 

publico e por inerência perímetros de proteção definidos. 

Autoridade 

Nacional De 

Comunicações 

19/01/2022 03/02/2020 

Informam que não foram identificadas condicionantes de natureza 

radioelétrica aplicáveis, pelo que não coloca objeção à instalação do PE 

na área de estudo indicada. Deve, contudo, ser garantido que o PE não 

provocará interferências/perturbações na receção radioelétrica em geral 

e, de modo particular, na receção de emissões de radiodifusão televisiva. 

Autoridade 

Nacional de 

Aviação Civil 

19/01/2022 03/02/2022 

Informam que a área do projeto em causa não se encontra abrangida 

por qualquer servidão aeronáutica civil e que em fase de projeto, deve 

ser dado cumprimento ao disposto na Circular de Informação 

Aeronáutica n.o 10/03, de 6 de maio, “LIMITAÇÕES EM ALTURA E 

BALIZAGEM DE OBSTÁCULOS ARTIFICIAIS À NAVEGAÇÃO AÉREA”. 

Autoridade 

Nacional de 

Emergência e 

Proteção Civil 

19/01/2022 27/02/2022 

Informam que na área de implantação do projeto não foram 

identificados constrangimenos na utilização dos locais de scooping 

definidos para os aviões bombardeiros anfíbios de combate aos 

incêndios rurais, nem impactes nas instalações e equipamentos de 

radiotelecomunicações. Referem algumas medidas para a salvaguarda 

de pessoas e bens. 

Câmara Municipal 

de Amarante 
19/01/2022  -  - 

Direção Geral de 

Energia e Geologia 
19/01/2022     

LNEG 19/01/2022 21/02/2022 
Enviaram uma descrição dos elementos encontrados na área em estudo, 

assim como shapefiles. 



PAREM – PARQUE EÓLICO DO MARÃO, LDA. 
Parque Eólico da Neve 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  
Volume 1 – Relatório Síntese 

 

8 

AM22005 
Versão Original  
jul-22 
      8 

 

Entidades 
Contatadas 

Data de 

Envio 

Data de 

Resposta 
INFORMAÇÃO RECEBIDA 

Associação de 

Municipios do 

Baixo Tâmega 

19/01/2022  -  - 

Instituto da 

Conservação da 

Natureza e das 

Florestas, 

Departamento de 

Conservação da 

Natureza e 

Florestas do 

Norte  

19/01/2022 25/01/2022 

Sugerem a consulta de dados disponíveis na Infraestrutura de Dados 

Espaciais (IDE) da Conservação da Natureza e das Florestas e no seu 

Geocatálogo. 

Enviam os dados que não se encontram disponiveis para consulta em 

SHP: 

- Monitorização de espécies de Fauna: Ocorrências de Lobo ibérico e 

Ictiofauna; 

- Áreas de monitorização do Censo Nacional Lobo 2019 - 2021; 

- Condicionantes de instalação de linhas elétricas. 

02/02/2022 02/02/2022 Sugerem o contacto com a APA 

Grupo Lobo 19/01/2022 11/02/2022 

Informam que os dados mais atualizados sobre a presença do lobo estão 

disponíveis no “Plano de Ação para a Conservação do Lobo-ibérico em 

Portugal. Situação de Referência". Relativamente à alcateia do Vaqueiro, 

informamos que foi confirmada reprodução em 2018 e confirmada a sua 

presença. No que respeita à alcateia da Abobreira. 

ACHLI 19/01/2022 20/01/2022 

Não dispõem de informação para a área/alcateias referidas. A única 

informação que têm para essa área é a relativa aos censos do lobo 

(2002/03), que deverá ser solicitar ao ICNF. 

SPEA 19/01/2022  -  - 

Direção Geral de 

Agricultura e 

Desenvolvimento 

Rural 

19/01/2022 26/01/2022 

Informam que o mesmo não interfere com quaisquer áreas, estudos ou 

projetos no âmbito das atribuições da Direção Geral de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural. 

Ministério da 

Defesa Nacional – 

Força Aérea 

Portuguesa 

19/01/2022  -  - 

REN 19/01/2022 28/01/2022 Enviaram as shapefiles com as linhas elétricas na área em estudo. 
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Entidades 
Contatadas 

Data de 

Envio 

Data de 

Resposta 
INFORMAÇÃO RECEBIDA 

21/02/2022 

Enviaram um PDF onde sobrepoem a área de estudo com as 

infraestruturas pertencentes à REN, informando que não existe 

infraestruturas em exploração na área de estudo. 

REN gasodutos 19/01/2022 28/01/2022 
Enviam imagem com a sobreposição das infraestruturas que se 

encontram afastados do Parque. 

Infraestruturas de 

Portugal 
19/01/2022  -  - 

Comissão de 

Coordenação de 

Desenvolvimento 

Regional do Norte  

19/01/2022 
09/03/2022 

Enviam alguns links de acesso à informação solicitada, nomeadamente a 

cartografia (PDM) do concelho abrangido, da carta da REN do concelho 

de Amarante. Sugerem a avaliação do eventual impacte sobre o Alto 

Douro Vinhateiro e a respetiva Zona Especial de Proteção de acordo com 

as orientações constantes no Guia do ICOMOS. Dão conta de um pedido 

para instalação de aerogerador AG2 Portal para a Ampliação do 

Parque Eólicoda Freita e que se encontra em elaboração o Programa de 

Reordenamento e Gestão da Paisagem das Serras do Marão, Alvão e 

Falperra que abrange o municipio de Amarante. 

11/03/2022 Enviam em anexo as shapes do Plano de Gestão Florestal 

09/03/2022 09/03/2022 
Sugerem solicitar o Programa de Reordenamento e Gestão da Paisagem 

das Serras do Marão, Alvão e Falperra à DGT 

Direção Geral da 

Agricultura e 

Pescas do Norte 

19/01/2022  -  - 

Intituto de 

Financiamento da 

Agricultura e 

Pescas 

19/01/2022 28/01/2022 
Informam que as condicionantes podem ser consultadas no site 

https://www.ifap.pt/isip/publico/  

Secretariado dos 

Baldios de Trás-

os-Montes e Alto 

Douro 

19/01/2022  -  - 

NOS 19/01/2022  -  - 

https://www.ifap.pt/isip/publico/
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Entidades 
Contatadas 

Data de 

Envio 

Data de 

Resposta 
INFORMAÇÃO RECEBIDA 

Telecomunicações 

Altice 

Telecomunicações 
19/01/2022 03/02/2022 

Enviam o cadastro das infraestruturas em DWG. Referem também que 

dada a zona de estudo, não dispoem de informação adicional acerca da 

localização exata e dimensões das infraestruturas que suportam o 

projeto alvo do estudo, não nos é possível efetuar qualquer tipo de 

previsão acerca de eventuais impactos nos serviços por estes servidos, e 

como tal poderá carecer de reanálise durante a elaboração do projeto de 

execução. De notar ainda que, a localização exata das infraestruturas 

existentes em subsolo carece de validação no terreno. 

EDP/EREDES 19/01/2022 

01/02/2022 Enviou o cadastro com as infraestruturas sob carta militar e ortofotos 

04/03/2022 
Enviam a informação em anexo (PDF) e DWG, assim como medidas a ter 

em conta. 

Direção Geral do 

Território 

19/01/2022 26/01/2022 

Informam que existem 2 vértices geodésicos pertencentes à RGN, 

denominados “Neve” e “Senhora de Moreira”. No entanto, 

recentemente a DGT procedeu à revisão da Rede Geodésica, tendo estes 

2 vértices geodésicos deixado de pertencer à nova rede, a RGN2021, e 

passado a pertencer a uma rede auxiliar. No que respeita à RNGAP, 

informa que dentro do limite da área de estudo deste projeto não 

existem marcas de nivelamento. 

11/03/2022 05/04/2022 

"Informamos que o Programa de Reordenamento e Gestão da Paisagem 

das Serras do Marão, Alvão e Falperra se encontra em curso e será 

brevemente submetido a discussão pública. As freguesias abrangidas, os 

objetivos e conteúdo deste programa poderão ser consultados no site da 

DGT.  Na fase de discussão pública será disponibilizada toda a 

informação e poderão ser consultados os elementos informativos 

solicitados" 

GNR 04/03/2022  -  - 

 

No Volume 2, Anexo 2 – Consulta às Entidades, apresentam-se as cartas enviadas e os pareceres 

recebidos das entidades contactadas. 
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2. OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO  

2.1 OBJETIVO DO PROJETO 

O objetivo do presente projeto é o de produção de energia elétrica a partir de fonte renovável, e menos 

poluente, a energia eólica. 

O projeto do Parque Eólico da Neve promovido pela sociedade PAREM – Parque Eólico do Marão, Lda., 

surge como resposta a uma necessidade da sociedade, abraçada pela administração e políticas públicas, 

favorecendo o desenvolvimento desta forma de energia renovável e mais limpa, em detrimento das 

fontes fósseis, que surge como uma oportunidade de negócio para os seus promotores. O projeto prevê 

rentabilidade económica suficiente para custear o investimento de 26M€, que será amortizado ao longo 

da vida útil do parque (estimado em 25 anos). 

No âmbito do quadro de ação da União Europeia (UE) relativo ao clima e à energia (Pacote Energia-

Clima 2030), foi definida em outubro de 2014, a que Portugal está solidariamente comprometido como 

Estado Membro, a meta vinculativa de pelo menos 27% do consumo total de energia na UE provir de 

fontes renováveis até 2030. Portugal definiu no Plano Nacional de Ação para a Energias Renováveis - 

PNAER 2020 – metas como a incorporação de 59,6% de energia de fontes renováveis na eletricidade até 

2020. O documento do Estado Português "Compromisso para o Crescimento Verde", em linha com o 

PNAER para 2020, estabelece também a meta de 40% para 2030. Referir também, o Roteiro para a 

Neutralidade Carbónica 2050 (RNC 2050), em que se pretende que se alcance a neutralidade carbónica 

em Portugal até 2050, que se traduz num balanço neutro entre emissões de gases com efeito de estufa 

(GEE) e o sequestro de carbono pelo uso do solo e florestas, através da redução de emissões de GEE 

para Portugal entre 85 % e 90 % até 2050, face a 2005, e a compensação das restantes emissões através 

do uso do solo e florestas, a alcançar através de uma trajetória de redução de emissões entre 45 % e 55 

% até 2030, e entre 65 % e 75 % até 2040, em relação a 2005. 

O Parque Eólico da Neve ao produzir anualmente cerca de 57 635 MWh/ano, evitará a emissão de 32 

450 toneladas de CO2 comparativamente à produção a partir de gás natural, o que corresponde à 

produção de cerca de 33 900 habitantes. 

A produção deste tipo de energia contribuirá para o alcançar das novas metas do Acordo de Paris, que 

visam a redução das emissões de gases com efeito de estufa, reduzindo também a dependência 

nacional da produção de energia através de combustíveis fósseis. 
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É neste enquadramento que o projeto do Parque Eólico da Neve se propõe converter a energia eólica 

em energia elétrica a integrar no Sistema Elétrico Nacional, através da ligação direta a uma linha eletrica 

existente da EDP existente na área do Parque Eólico. 

 

2.2 ANTECEDENTES 

Anteriormente ao actual processo de AIA, o projeto do Parque Eólico da Neve foi alvo de dois processos 

de avaliação de impacte ambiental (Processo AIA Nº 3225 e Nº 3425), sendo nesses processos o Parque 

Eólico denominado Parque Eólico do Marão. 

O primeiro processo de AIA, em 28 de março de 2018 transitou para análise em 21 de abril de 2018. 

Nesta fase o layout submetido neste processo de AIA era constituído por 8 aerogeradores localizados ao 

longo da linha de cumeada da Serra do Marão, numa potência total de 20MW; a ligação seria feita a 

uma rede de distribuição da EDP de 60kV, com uma extensão de 12,5km, que liga à subestação de 

Telheira.  
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Figura 2-1 - Localização do Parque Eólico do Marão no primeiro processo de AIA (Fonte: Expoindústria, 2019). 

 

A área de implantação do Parque Eólico coincidia com áreas da Rede Natura 2000, um geossítio como 

notável para a observação dos Quartzitos do Ordovícico inferior. Salientou-se ainda a existência da ZEC 

Alvão/Marão, e de uma grande concentração de outros parques eólicos nas imediações. 

De acordo com os resultados da avaliação desenvolvida e do processo de consulta pública, concluiu-se 

que existiam impactes negativos significativos e muito significativos, não minimizáveis ao nível de 

fatores ambientais determinantes. Assim, foi considerado que o projeto não é compatível com a 
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salvaguarda dos valores ambientais da área, tendo a decisão da APA sido desfavorável em 24/09/2019. 

Tendo em conta este primeiro processo de AIA e as várias medidas de mitigação e compensação 

necessárias, o projeto do Parque Eólico do Marão foi reformulado e submetido novamente a um novo 

processo de AIA.  

Nesta fase o projeto do Parque Eólico do Marão consistiu na alteração do número de aerogeradores 

propostos, tendo este passado de 8 aerogeradores para 5, cujas localizações foram também alteradas 

para locais menos condicionados. A potência total de 20MW foi mantida, tendo os aerogeradores novos 

uma potência nomial de 4MW e prevendo-se a instalação de uma linha elétrica com 12,5km a 60kV que 

iria ligar à subestação de Telheira. 

 

Figura 2-2 - Localização do Parque Eólico do Marão no segundo processo de AIA (Fonte: Expoindústria, 2021). 
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Apesar das reformulações ao projeto no que diz respeito ao número de aerogeradores e à localização 

dos mesmos, a Comissão de Avaliação da Agência Portuguesa do Ambiente concluiu que a configuração 

do Parque não ultrapassava as objeções ao procedimento de AIA anterior, não salvaguardando os 

valores naturais da área; ainda, verificou-se a existência de lacunas graves no estudo apresentado para 

fatores ambientais fundamentais, tanto em termos metodológicos como de conteúdo. Assim, de acordo 

com o parecer da Comissão de Avaliação de julho de 2021, e posteriormente em agosto de 2021, foi 

emitida a desconformidade do EIA e o fim do processo de Avaliação de Impacte Ambiental. 

No seguimento destes dois processos de AIA, o Parque Eólico do Marão foi reformulado, resultando no 

presente estudo, sendo este novo layout do parque denominado Parque Eólico da Neve. Este parque 

encontra-se numa localização diferente da Serra do Marão relativamente às localizações anteriores, 

como se pode verificar na figura seguinte. 
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Figura 2-3 - Localização dos aerogeradores dos parques eólicos sujeitos aos diferentes processos de AIA e do projeto atual do PE da Neve.
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3. DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO 

3.1 LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

3.1.1. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E ADMINISTRATIVA 

O projeto objeto de estudo insere-se no concelho de Amarante, no distrito do Porto, integrando em 

termos regionais a NUT II Região Norte, e NUT III Tâmega e Sousa.  

 

 

Figura 3-1 – Localização do Projeto nos limites administrativos. 

 

No Volume 3 - Desenho 002, apresenta-se a implantação do projeto, os respetivos elementos que o 

constituem e os limites administrativos, à escala 1/25 000.  

No quadro seguinte apresenta-se o enquadramento administrativo da área em estudo, nomeadamente, 
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NUTS, concelhos e freguesias abrangidas. 

Quadro 3-1 – Enquadramento administrativo do projeto do Parque Eólico da Neve. 

NUTS Distrito Concelho Freguesias Área de estudo 

NUTS III: 
Tâmega e 
Sousa 

Porto Amarante 
União das freguesias de Aboadela, 
Sanche e Várzea Parque Eólico da Neve 

Ansiães 

 

Na figura seguinte apresenta-se a localização dos parques eólicos existentes na envolvente do Parque 

Eólico da Neve. 

 

Figura 3-2 - Localização dos parques eólicos existentes num raio de 10km do Parque Eólico da Neve. 

No quadro seguinte apresenta-se a distância a que os referidos parque eólicos se localizam do Parque 

Eólico da Neve. 
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Quadro 3-2 –Parques Eólicos existentes na envolvente do PE da Neve. 

Parques Eólicos Nº de aerogeradores Distância ao PE da Neve 

PE Baião 3 8,7 km 

PE Chorada 1 1 6,3 km 

PE Chorada 2 1 6,3 km 

Mamôfedes 2 5,5 km 

Outeiro 15 9,7 km 

Pena Suar 23 1,5 km 

Penedo Ruivo 10 4,7 km 

Portal da Freita 1 1 3,8 km 

Portal da Freita 2 1 3,6 km 

Seixinhos 8 7,5 km 

Teixeiró 7 8,8km 

 

3.1.2. ÁREAS SENSÍVEIS 

De acordo com o artigo 2º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação, 

consideram-se como áreas sensíveis, as seguintes: 

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

• Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de proteção especial, 

classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, no âmbito das Diretivas n.ºs 

79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril de 1979, relativa à conservação das aves selvagens, e 

92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio de 1992, relativa à preservação dos habitats naturais e 

da fauna e da flora selvagens; 

• Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação definidas nos 

termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro”.  

 

A área de estudo sobrepõe-se com áreas integradas no Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC), 

estruturado pelo Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 

242/2015, de 15 de outubro ou outras de relevância ecológica (e.g. Important Bird Areas [IBAs]). Além 

do mais, na envolvente da área de estudo (considerada um buffer de 20km) existem áreas incluídas no 
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SNAC ou outras de relevância ecológica. Apresenta-se ambas as situações no quadro seguinte. 

Quadro 3-3- Áreas sensíveis na envolvente do empreendimento eólico em análise, e respetiva distância. 

Área Sensível Parque Eólico da Neve 

ZEC Alvão/Marão (PTCON0003) PE intersecta a ZEC 

IBA Serras do Alvão e Marão (PT049) PE intersecta a IBA 

Parque Natural do Alvão 10,5km a nordeste da área de estudo 

ZEC de Montemuro (PTCON0025) 18,8km a sul da área de estudo 

 

Embora não se trate ainda de uma área classificada, importa referir que na envolvente da área de 

estudo encontra-se também a área delimitada no âmbito da Paisagem Protegida Regional da Serra da 

Aboboreira (PPRSA) foi aprovada na última reunião da Assembleia Intermunicipal da AMBT, no passado 

dia 21 de junho de 2021. Da aprovação da PPRSA por parte da AMTB foram delimitadas duas áreas 

distintas de proteção, a área nuclear e a área envolvente. 
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Figura 3-3 – Localização do Projeto e Áreas Sensíveis  

Em termos patrimoniais, na área de estudo não foi identificado nenhum imóvel classificado ou em vias 

de classificação, no entanto na zona de enquadramento histórico, está referenciado um sítio classificado 

como Imóvel de Interesse Público e respetiva zona especial de proteção, a Pousada de São Gonçalo (oc. 

4), localizada a cerca de 740m do aerogerador mais próximo. 

 

3.1.3. PLANOS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  

Na área de implantação do projeto e sua envolvente próxima, estão comtemplados diversos planos de 

âmbito nacional, regional e municipal. No quadro seguinte é apresentado um resumo dos vários planos. 
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Quadro 3-4– IGT em vigor para a área em estudo. 

Âmbito/Tipo IGT Diploma Legal 

Nacional 
Programa Nacional da Política de 

Ordenamento do Território (PNPOT) 

• Lei nº 99/2019, de 5 de setembro 

(revisão). 

Nacional/Setorial 

Rede Natura 2000 

• Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 115-A/2008, de 21 de julho (1ª 

publicação). 

Plano de Gestão da 
Região Hidrográfica 

(PGRH) 
Douro (RH3) 

• Declaração de Retificação n.º 22-

B/2016, de 18 de novembro (1ª 

retificação); 

• Resolução de Conselho de Ministros 

n.º 52/2016, de 20 de setembro (1ª 

publicação). 

Programa Regional de 
Ordenamento Florestal 

(PROF) 

Entre Douro e 
Minho (PROF 

EDM) 

• Declaração Retificação 7-A/2022, de 

4 de março (2ª retificação); 

• Portaria n.º 18/2022, de 5 de 

janeiro (1ª alteração); 

• Declaração de Retificação n.º 

14/2019, de 12 de abril (1ª 

retificação); 

• Portaria n.º 58/2019, de 11 de 

fevereiro (Revisão). 

Programa de 
Reordenamento e 

Gestão da Paisagem 
(PRGP) 

Serras do Marão, 
Alvão e Falperra 

(PRGP SMAF) 

• Despacho n.º 2507-A/2021, de 4 de 

março (em elaboração). 

Regional 
Plano Regional de 
Ordenamento do 
Território (PROT) 

PROT-Norte 
• Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 177/2021, de 17 de dezembro 
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Âmbito/Tipo IGT Diploma Legal 

(em elaboração); 

• Em elaboração determinada pela 

Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 29/2006 

Municipal 
Plano Diretor Municipal 

(PDM) 
Amarante 

• Declaração n.º 117/2021, de 16 de 

agosto (2ª alteração por 

adaptação);  

• Aviso n.º 10458/2021, de 4 de 

junho (1ª alteração por adaptação); 

• Aviso n.º 9728/2017, de 23 de 

agosto (1ª revisão). 

 

A análise detalhada dos vários planos, classes de espaço e usos envolvidos na área de implantação do 

projeto irá ser efetuada com maior rigor no descritor “Ordenamento e Condicionantes”. 

 

3.1.4. CONDICIONANTES, SERVIDÕES E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 

Foram identificadas na área de estudo condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública cujas 

afetações foram avaliadas e detalhadas no descritor “Ordenamento e Condicionantes”, nomeadamente: 

• Domínio público hídrico; 

• Reserva ecológica nacional; 

• Rede elétrica; 

• Rede rodoviária; 

• Zona Especial de Proteção (ZEC) Alvão-Marão 

• Marcos geodésicos. 
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3.2 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

3.2.1. CARACTERÍSTICAS DO PROJETO 

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

perfazendo um total de 20MW. O parque eólico encontra-se distribuído nas freguesias de Ansiães e e 

União das Freguesias de Boadela, Sanche e Várzea, com um total de seis aerogeradores instalados nos 

pontos mais altos, em cotas entre os 940m e os 981m. 

Os elementos principais que constituem o parque eólico, são os seis aerogeradores e respetivas 

fundações, acessos internos de ligação aos aerogeradores, rede de média tensão interna do parque a 

30kV (subterrânea), e interligação a 60kV que ligará a subestação do Parque Eólico à Rede Elétrica de 

Serviço Público (RESP), numa ligação em T ou PI, a definir com o responsável da RESP, que neste caso 

será a EDP. 

Assim, o Projeto prevê a instalação das seguintes estruturas: 

• Acessos 

• Plataformas de montagem e manutenção dos aerogeradores 

• Fundações dos aerogeradores, em betão armado 

• 6 Aerogeradores de 3 300 kW de potência unitária, com cerca de 116 m de altura útil das torres 

e equipados com rotores eólicos de 136 m de diâmetro 

• Postos de transformação 1 / 30 kV (a serem instalados no interior das torres dos aerogeradores) 

• Rede interna de distribuição a 30 kV, por cabos enterrados em valas 

• Posto de corte e protecção a 30 kV a ser instalado no interior do edifício de comando 

• Posto de Corte de Alta Tensão e Subestação, de 60 kV 

• Linha de interligação a 60 kV, com um comprimento estimado de 70 m 

 

No Anexo 1 (Volume 2) apresenta-se a memória descritiva do Projeto e respetivas peças desenhadas 

associadas. 

 



PAREM – PARQUE EÓLICO DO MARÃO, LDA. 
Parque Eólico da Neve 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  
Volume 1 – Relatório Síntese 

 

25 

AM22005 
Versão 01 
out-22 
      25 

 

 

Figura 3-4 – Projeto do Parque Eólico. 

 

3.2.2. AEROGERADORES 

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

MW. 

Os aerogeradores utilizam a energia cinética do vento, convertendo-a em energia elétrica, resultando na 

utilização de uma fonte de energia renovável e não poluente. 

No quadro abaixo apresenta-se a localização de cada aerogerador de acordo com as coordenadas X e Y 

do sistema ETRS89 PT TM 06. 

Quadro 3-5 – Localização dos aerogeradores a implementar. 

Aerogerador Coordenada X Coordenada Y Cotas 

AG 1  15 697,97  178 875,36  942 m 

AG 2  16 084,38  178 541,28  981 m 

AG 3  14 832,69  178 646,76  940 m 
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Aerogerador Coordenada X Coordenada Y Cotas 

AG 4  15 682,67  178 152,55  970 m 

AG 5  15 342,07  177 796,52  968 m 

AG 6  15 093,56  177 457,73  950 m 

PCAT  15 813,82  178 155,94  - 

 

Os aerogeradores são compostos por diversas componentes, entre as quais se destacam a torre, o rotor, 

o gerador e as pás. 

O aerogerador selecionado para o Parque Eólico da Neve é o modelo V136-3.45 MW® IEC IIB/IEC IIIA , 

da Vestas. Trata-se de um aerogerador de última geração de grandes dimensões, com pás de 66,7m, 

com altura de 116m. 

Na seguinte tabela é possível ver os principais valores característicos do aerogerador para o parque 

eólico da Neve. 

Quadro 3-6 – Valores característicos do aerogerador. 

Característica Valor 

Potência nominal de aerogerador 3,3 MW 

Número de aerogeradores 6 

Altura da Turbina 116m 

Diâmetro do rotor 136m 

Comprimento das pás 66,7m 

Número de pás 3 

Potência sonora  105,5 dB 

Início de funcionamento 3 m/s 

Paragem de funcionamento 22,5m/s 
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Figura 3-5 – Aerogerador V136-3.45 MW (fonte: www.vestas.ca). 

Baseado nos cálculos do estudo de vento, desenhou-se uma disposição ótima de aerogeradores, tendo 

ainda em consideração as restrições do ponto de vista técnico e ambiental, identificadas na fase inicial 

do estudo. 

Para além do elevado potencial eólico do local, a localização do parque teve ainda em consideração a 

existência de acessos e a possibilidade da evacuação da energia produzida através de uma linha elétrica 

existente. 

A turbina eólica começa a ter rotação com velocidade de vento de 3 m/s e está desenhada para operar 

em velocidades de vento máximas de 22,5m/s, de acordo com as seguintes condições de standby: 

Quadro 3-7 - Condições de standby dos aerogeradores 

V136 Vento médio (m/s) 

Cut-in  3 m/s 

Cut-out  22,5 m/s 

Re cut-in 20 m/s 

A velocidade do vento para potência nominal do modelo V136-3,45MW é de 10,5m/s, conforme pode 

ser observado na curva de potência apresentada na figura seguinte. 
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Figura 3-6 – Curva de potência do aerogerador V136-3.45MW (https://en.wind-turbine-models.com/turbines/1282-vestas-v136-

3.45) 

Na base da torre de cada aerogerador será implantado o posto de transformação associado ao 

respectivo grupo aerogerador. 

O posto de transformação será essencialmente constituído pelo transformador elevador da tensão de 

produção (BT) à tensão de rede de distribuição interna a 30 kV, tipicamente 1/30 kV, 4.300 KVA e ainda 

pelas celas de corte e protecção a 30 kV, para protecção e ligação do transformador referido e entrada e 

saída dos cabos da rede interna de distribuição a 30 kV. 

A estrutura de fundação proposta para o aerogerador V136-3.45 MW® IEC IIB/IEC IIIA consiste numa 

fundação direta de betão armado circular. 

 

Figura 3-7 – Fundação tipo do aerogerador. 
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3.2.3. PLATAFORMAS DE MONTAGEM 

Ao redor das fundações dos aerogeradores será feita uma plataforma ligada ao caminho de acesso, com 

uma estrada firme e compacta, que servirá para a colocação das gruas durante a montagem dos 

aerogeradores. 

De forma a minimizar a obra civil e os impactes ambientais do projecto, será adoptado um método de 

instalação Just in Time. 

Com este método cada componente será transportado para a zona de montagem e imediatamente 

instalado. Desta forma as áreas para armazenamento de todos os componentes não são necessárias 

sendo apenas necessário construir uma plataforma para gruas. 

Apesar dos custos acrescidos desta metodologia de construção, face às características do 

enquadramento do projecto, em Rede Natura, o promotor considera que este esforço se traduz numa 

diminuição significativa dos impactes ambientais. 

Para as operações de montagem dos aerogeradores e eventuais operações de grande manutenção e 

reparação, serão executadas plataformas de trabalho no local de implantação de cada um dos grupos 

aerogeradores, com as dimensões necessárias para manipular os principais componentes dos aeroge 

radores, através de duas gruas de elevada capacidade (e eventualmente uma terceira de menor capa- 

cidade), a utilizar durante as operações de montagem. 

A plataforma tipo será praticamente de nível, com uma pequena inclinação (1 a 2%) para drenagem das 

águas pluviais. As suas dimensões úteis, são de cerca de 45 x 25 m2, sendo adaptadas a cada situação 

particular. Deverão ser pavimentadas com uma camada de toutvenant, devidamente regada e 

compactada. Na periferia da plataforma e onde necessário, serão instaladas valetas de drenagem. As 

plataformas de montagem terão a seguinte configuração geométrica. 
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Figura 3-8 – Planta tipo da plataforma de montagem do aerogerador. 

 

3.2.4. REDES ELÉTRICAS INTERNAS DE DISTRIBUIÇÃO A 30KV 

A rede de média tensão que interliga os aerogeradores ao posto de corte no edifício de comando, 

através dos respectivos postos de transformação, é subterrânea, constituída por cabos monopolares 

secos enterrados em vala. Com a intenção de minimizar o impacte ambiental, as valas de cabos serão 

sempre colocadas ao longo dos acessos existentes, ainda que este critério imponha traçados mais 

extensos do que por vezes seria possível. 

Essa vala é aproveitada também para se estabelecer um eléctrodo de terra, em cabo de cobre nu, ao 

longo de todo o seu comprimento, interligando todos os eléctrodos de fundação previstos em cada 

aerogerador, em cada PT e no posto de corte. 

Ainda na mesma vala é instalado o cabo de dados que interliga o computador de comando centralizado, 

localizado no edifício de comando do posto de corte, a cada um dos autómatos de grupo, localizados na 

torre de cada aerogerador. 

-No quadro seguinte apresnetam-se as características das valas consoante a localização delas. 

Quadro 3-8 - Características das valas de cabos 

Características / 
Localização 

Terreno Normal 
Travessias de acessos e 

plataformas 
Terreno rochoso e atravessamento de 

linhas de água 

Largura (m) 0,4 0,6 0,9 

Profundidade (m) 0,8+0,1 1,1+0,1 0,5 
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Figura 3-9 - Valas em terreno normal. 

 

  

Figura 3-10 - Valas em travessias de acessos e plataformas. 
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Figura 3-11 - Valas em terreno rochoso e atravessamento de linhas de água. 

Relativamente à extensão, prevê-se um total de 4.403 metros para implantação das valas de cabos. 

 

Os cabos a serem utilizados serão com isolamento seco, em polietileno reticulado, monopolares, para a 

tensão nominal de serviço de 36 kV, com condutores em alumínio, com protecção por blindagem por fio 

de cobre, do tipo LXHIOV 1 x 120 mm2, como se pode observar no quadro seguinte. 

 

Quadro 3-9 - Características dos cabos 

Cabo de rede MT – subterrâneo 

Alma condutora  Condutores em alumínio 

Forma da secção  Reta circular 

Secção [mm2] 120 

Isolamento Isolamento seco, em polietileno reticulado 

Revestimento exterior PVC 

Blindagem Fio de cobre nu, do tipo LXHIOZ1(cbe)  

(3x1x120mm2) 

Tensão nominal [kV] 30 

Tensão máxima [kV] 36 

Temperaturas funcionamento 90-250 ºC 

Normas de referência Norma IEC 60228 
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As secções dos condutores foram calculadas tendo em atenção a corrente máxima a ser transmitida, a 

capacidade térmica dos cabos, as correntes de curto-circuito estimadas a serem suportadas e as quedas 

de tensão em jogo e ainda a optimização da relação custo de investimento/perdas eléctricas. 

Pretendeu-se ainda uniformizar na medida do possível as secções dos cabos a serem instalados. 

Face às potências envolvidas e configuração da disposição no terreno dos aerogeradores adoptou-se 

uma rede de distribuição interna com três circuitos de ligação ao edifício de comando: 

• Circuito 1. AG1 - AG2 - PCAT 

• Circuito 2. AG3 - AG4 - PCAT 

• Circuito 3: AG6 - AG5 - PCAT 

Em relação às secções dos condutores seleccionaram-se as secções de 120 mm2. Estes são valores 

referência que deverão ser ajustados posteriormente à confirmação dos diversos factores utilizados no 

cálculo das secções e, sobretudo, à corrente de curto-circuito. 

Assim, optou-se pela seguinte configuração: 

 

Figura 3-12 - Configuração da rede de cabos. 

 

 

 

3.2.5. EDIFÍCIO DE COMANDO E POSTO DE CORTE 
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Na localização do edifício de comando e do posto de corte procurou-se a minimização do impacte visual 

destas estruturas e, sobretudo, uma ligação o menos extensa possível à linha elétrica LN60 1175 02 PC 

Seixinhos-Amarante/Pena Suar (PRE), tendo esta apenas cerca de 70 m. 

O presente projecto encontra-se em lista para estabelecimento de Acordo de Infraestruturas com o 

Operador de Rede. Assim, o equipamento de Alta Tensão será ainda definido em função das indicações 

advenientes do referido Acordo. 

Para o presente efeito considera-se que a área de implantação total do posto de corte é de cerca de 

1.000 m2. 

O posto de corte/ edifício de comando será de arquitectura singela, de um único piso, obedecendo, na 

sua forma, cor e localização, a critérios de integração paisagística a serem definidos, em fase de projecto 

de execução. Terá as dimensões mínimas para conter o equipamento necessário. No seu interior será 

instalado o posto de corte de 30 kV, a bateria de condensadores, o transformador de serviços auxiliares, 

os quadros de comando, protecção e medida, os quadros de serviços auxiliares CA e CC e ainda um 

espaço para armazenamento de peças de substituição e pequenas reparações. 

A configuração do edifício de comando é a seguinte: 

 

Figura 3-13 - configuração do edifício de comando 

 

 

3.2.6. VIAS DE ACESSO 

O acesso ao parque eólico será efetuado através do IP4 para transportar as pás e as restantes 
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componentes do projeto. 

Acessibilidade do parque e aerogeradores 

Os acessos locais ao Parque Eólico a partir da rede viária nacional, conforme se referiu anteriormente 

são, de uma maneira geral, de dimensões adequadas e estão em razoável estado de conservação. 

Na zona do Parque Eólico será necessário proceder à melhoria das condições dos caminhos florestais e 

agrícolas e outros existentes designadamente quanto à regularização do piso e algum tratamento da 

superfície de rodagem, através da pavimentação com uma camada de toutvenant devidamente regada e 

compactada e uma melhoria do correspondente sistema de drenagem das águas pluviais.  Em locais 

pontuais haverá alguma correcção do traçado a fazer de forma a possibilitar a passagem dos meios de 

transporte para a instalação dos equipamentos. 

Para minimização da intervenção nos acessos, serão adoptados meios de transporte, na zona do parque, 

com menor necessidade de alargamento ou correção do traçado. Assim, para o transporte das pás, será 

usado um camião com dimensões mais reduzidas equipado com um “blade-lifter”. 

Com esta tecnologia, embora bastante cara, os camiões de transporte serão de dimensões reduzidas, 

conforme se pode ver na figura seguinte, e a necessidade de intervenção nos acessos existentes será 

significativamente menor. 
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Figura 3-14 - Tecnologia de transporte de pás "Blade-lifter" 

 

De referir que a tecnologia blade lifter utiliza a inclinação da pá para facilitar o transporte, em que a pá é 

levantada normalmente por um elevador hidráulico podendo atingir uma inclinação de cerca de 60 

graus ou inclusive ser girada, facilitando assim a circulação em estradas estreitas, com curvas 

acentuadas ou mesmo em centros urbanos.  

Assim, comparativamente ao transporte convencional, o blade lifter apesar de ser mais oneroso para o 

Promotor do Projeto, permite minimizar as modificações em caminhos e demais estruturas que 

pudessem configurar-se como obstáculos ao transporte das pás, visto que a tecnologia permite adaptar 

a sua posição, reduzindo a necessidade de obras civis. 

Conforme referido anteriormente, na área de estudo existem atualmente acessos em ótimas condições 

o que cumulativamente com a utilização desta tecnologia, obrigará a intervenções reduzidas nos 

acessos existentes. 

 

Perfil transversal tipo 

O perfil transversal tipo a adoptar apresenta uma plataforma de 5 m de largura (incluindo a zona para 
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colocação dos cabos eléctricos), onde se pavimentará, com toutvenant, uma faixa de rodagem de 4 m de 

largura. Em escavação será executada uma valeta de drenagem das águas pluviais conforme indicado no 

Desenho nº 05 – “Plataforma Tipo e Vias” (Volume 2 – Anexo 1), e observado na figura seguinte. 

 

Figura 3-15- Perfil da via. 

 

No quadro seguinte apresenta-se a extensão de acessos e respetivas % de acessos a beneficiar e acessos 

novos. 

Quadro 3-10 – Extensão e % de acessos novos e a beneficiar. 

Acessos 
Extensão (m) 

m % 

Acessos a beneficiar 5.080 96 

Acessos novos 220 4 

Total 5.300 100 

 

 
3.2.7. MOVIMENTO DE TERRAS 

A execução das fundações para montagem dos aerogeradores, aberturas de valas de cabos, acessos 

existentes a beneficiar e posto de corte, implicam a escavação de terras que será, na medida do 

possível, reutilizado na própria obra. 

Relativamente aos taludes de escavação e de aterro a criar adotar-se-á uma abordagem conservadora 

no que se refere à inclinação dos taludes. 

No quadro seguinte apresenta-se o balanço global das terras, tendo em consideração as escavações e 

aterros previstos. 

 

 

Quadro 3-11 – Balanço de terras previsto. 



PAREM – PARQUE EÓLICO DO MARÃO, LDA. 
Parque Eólico da Neve 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  
Volume 1 – Relatório Síntese 

 

38 

AM22005 
Versão 01 
out-22 
      38 

 

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

Vias de acesso 0 0 132 132 

Plataformas de 
montagem 

1013 2100 2100 1013 

Total 1013 2100 2232 1145 

 

Importa destacar que se trata de volumes estimados nesta fase de estudo prévio, podendo sofrer 

alteração e revisão na fase de projeto em execução, quando for elaborado o levantamento topográfico 

da área para implantação do projeto. No caso da confirmação de excedentes, será acordado com a 

Câmara Municipal e as terras sobrantes reencaminhadas para destino final adequado. 

 

3.2.8. ESTALEIRO 

O estaleiro terá fundamentalmente a finalidade para a construção do posto de corte, pelo que se 

propõe que a localização seja próxima do local de construção deste, ou seja, na envolvente do AG04. 

Assim, considerando a carta de condicionamentos à localização de estaleiro apresentada no Desenho 

nº031 (Volume 3), analisaram-se possíveis localizações para o estaleiro com uma área aproximada de 

1.000m². Para a referida análise, além da proximidade relativamente ao posto de corte, foram 

considerados os seguintes pressupostos: 

- não afetar às áreas condicionadas (assinaladas a vermelho na figura seguinte); 

- área com topografia menos acentuada, que implique menores movimentações de terras; 

- proximidade relativa a acessos existentes. 

Sendo assim, na figura seguinte apresenta-se a proposta de localização do estaleiro. 
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Figura 16 – Proposta de localização do estaleiro. 

Esta localização para além de se localizar na proximidade de um acesso existente apresenta de modo 

geral pouca vegetação, e prevê-se que as movimentações de terras sejam reduzidas, conforme se pode 

observar na figura seguinte. 
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Figura 17 – Vista geral da área proposta para o estaleiro. 

 

Nesta fase ainda não foi realizado o levantamento topográfico, no entanto através do google earth é 

possível criar os perfis longitudinal e vertical desta área, que se apresenta na figura seguinte: 

 

Figura 18 – Perfil longitudinal com cotas variando entre 950 a 958m. 

 

 

Figura 19 –Perfil transversal com cotas variando entre 952 a 954m. 

 

De referir que em fase de projeto de execução, esta localização será definida com maior detalhe. 
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3.2.9.  LINHA ELÉTRICA À 60KV 

Conforme referido anteriormente, associado ao Parque Eólico da Neve, não será necessário construir 

uma linha eletrica, uma vez que se prevê fazer uma ligação a 60kV entre o Posto de Corte a construir no 

Parque Eólico e a linha existente da EDP LN60kV Seixinhos – Amarante – Pena Suar (PRE), numa 

extensão de 70m, conforme pode ser observado na figura seguinte 

 

Figura 3-20- Localização da linha de interligação à 60kV, na extensão de 70 metros. 

 

A seguir são descritos o Posto de Corte de Alta Tensão e Subestação, de 60 kV. 

O edifício de comando, com cerca de 1.000 m², será composto por um único piso, obedecendo, na sua 

forma, cor e localização, a critérios de integração paisagística a serem definidos, em fase de projeto de 

execução. No seu interior será instalado o posto de corte de 30 kV, a bateria de condensadores, o 

transformador de serviços auxiliares, os quadros de comando, protecção e medida, os quadros de 

serviços auxiliares CA e CC e ainda um espaço para armazenamento de peças de substituição e 

pequenas reparações. A Figura 3-21 apresenta a configuração do Edifício de Comando e Subestação. 



PAREM – PARQUE EÓLICO DO MARÃO, LDA. 
Parque Eólico da Neve 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  
Volume 1 – Relatório Síntese 

 

42 

AM22005 
Versão 01 
out-22 
      42 

 

 

Figura 3-21- Configuração do Edifício de Comando e Subestação. 

 

A subestação tem como funções principais a protecção do transformador elevador e a saída de linha de 

ligação à rede. Será equipada com a aparelhagem necessária para assegurar o corte e o isolamento da 

linha e do transformador, tendo, do lado da linha, um seccionador de terra, necessário à segurança da 

realização das operações de conservação. Será também equipada com os transformadores de medida 

de intensidade e de tensão necessários à protecção, medida e a contagem de energia. A Figura 3-22 

apresenta a rede geral de terras até ao edifício de comando e subestação. 

 

Figura 3-22- Rede Geral de Terras até o Edifício de Comando e Subestação. 
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O posto de corte de MT, é constituído por 6 celas metálicas modulares, equipadas com aparelhagem 

fixa de corte em atmosfera SF6, no interior de invólucro selado, sendo: 

• 3 celas dos ramais da rede interna de 30 kV, cada uma equipada com um seccionador com facas 

de terra e um disjuntor; 

• cela de ligação ao transformador de interligação, equipada do mesmo modo 

• 1 cela de protecção e ligação da bateria de condensadores, equipada do mesmo modo; 

• 1 cela de medidas de tensão no barramento; 

• 1 cela de protecção do transformador dos serviços auxiliares de corrente alternada, equipada 

com um interruptor - seccionador combinado com fusíveis; 

 

Todos os disjuntores serão motorizados de modo a ser possível o seu comando à distância, a partir de 

comutadores instalados no painel de comando ou a partir do sistema de comando e controlo do Parque. 

3.3 PROGRAMA TEMPORAL E FASEAMENTO CONSTRUTIVO 

O tempo de vida útil estimado para a fase de exploração do Parque Eólico da Neve é de 25 anos, 

prevendo-se que na fase de exploração ocorram as atividades inerentes à operação e manutenção tanto 

do parque eólico como da linha elétrica.  

A fase de desativação do parque sucederá ao fim de vida útil do mesmo, considerando-se que terão de 

existir planos de ação para a desmontagem e transporte de todos os elementos constituintes do parque 

e posterior recuperação ambiental e paisagística de toda a área do parque eólico.  

Prevê-se que a fase de construção do Parque Eólico da Neve tenha uma duração de aproximadamente 

12 meses. De referir que prevê-se que para a fase de construção civil sejam necessários entre 25 a 30 

trabalhadores e para a fase de montagem dos aerogeradores, sejam necessários entre 20 a 25 

trabalhadores. 

3.4 INVESTIMENTO 

O investimento previsto para o Projeto do Parque Eólico da Neve será de 26 milhões de euros. 
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3.5 ALTERNATIVAS 

A instalação de um Parque Eólico está diretamente relacionada com o potencial eólico existente em 

determinado local, bem como dos terrenos disponibilizados para o efeito, através do estabelecimento 

de contratos com os respetivos proprietários, e da autorização de interligação à rede pública para 

escoar a energia elétrica produzida. Assim a localização do Parque Eólico da Neve é a que se apresenta 

no presente documento. 

O projeto foi antecedido de dois outros processos de AIA e, neste processo atual, de uma análise de 

grandes condicionantes ambientais, tendo sido feito o acompanhamento do projeto, desde o início da 

sua conceção o que permitiu a definição dos melhores locais e posições dos aerogeradores.   

Relativamente ao escoamento da energia a produzir no Parque Eólico da Neve, devido à capacidade de 

rececionamento da rede existente na evolvente ao PE, não se apresenta alternativa à à Ligação proposta 

– ligação à linha elétrica existente EDP LN60kV Seixinhos – Amarante – Pena Suar (PRE). 

A análise ambiental efetuada previamente, de acordo com o descrito no capítulo 2.2, e o 

acompanhamento ambiental do desenvolvimento das soluções de projeto, em articulação com a equipa 

projetista, permitiram a definição de soluções que do ponto de vista técnico e ambiental são as que 

correspondem da melhor forma aos objetivos pretendidos. 

3.6 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 

Com vista à construção e exploração do Parque Eólico da Neve serão necessários recursos naturais, tais 

como o solo e água ou recursos transformados como os metais, papel/cartão, plástico, óleos, cimento, 

tintas, lubrificante, combustíveis e até a energia elétrica. Porém, apenas em fase de projeto de execução 

se conseguirá ter estimativas mais concretas e os respetivos balanços (por exemplo ao nível das 

terras/solo), para as diferentes fases do projeto. 

O recurso chave a ser utilizado é o Ar, não se prevendo propriamente o seu consumo, mas antes a 

exploração da dinâmica das suas massas. 
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3.7 PRODUÇÃO DE EFLUENTES, EMISSÕES E RESÍDUOS 

3.8.1. EFLUENTES E EMISSÕES 

Durante a fase de construção, em termos de efluentes, estes resultam essencialmente das águas 

residuais provenientes das instalações sanitárias a instalar no estaleiro, quer seja instalada uma fossa 

sética ou através da instalação de sanitários químicos portáteis. 

Relativamente às emissões gasosas produzidas no decorrer da implementação do projeto, estas 

resultam fundamentalmente da combustão de motores a gasolina e gasóleo (viatura ligeiras, viaturas 

pesadas, alguns equipamentos, entre outros). Através da circulação de viaturas, nos acessos 

maioritariamente de terra, são emitidas poeiras e material particulado fino. A fase de construção é a 

fase com maior quantidade de emissões gasosas libertadas devido à circulação de viaturas. 

Na fase de exploração, os efluentes estão associados à utilização das instalações sanitárias da 

subestação. Considera-se que o número de trabalhadores previstos na fase de exploração é muito 

reduzido, pelo que se prevê que as quantidades de efluentes sejam muito reduzidas durante o tempo de 

vida útil do Projeto. 

Relativamente às emissões gasosas, estas serão mais reduzidas do que as que ocorrem na fase de 

construção, uma vez que as atividades previstas (manutenção e/ou substituição de peças) terão uma 

periodicidade espaçada no tempo. 

Na fase de desativação, as atividades previstas são muito similares às da fase de construção, pelo que 

se espera que existam quantidades semelhantes de efluentes e emissões gasosas produzidas. 

3.8.2. RESÍDUOS 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 

n.º 73/2011, de 17 de junho e revogado com efeitos com efeitos a partir de 01.07.2021, pelo Decreto-

Lei n.º 102-D/2020, um resíduo é qualquer substância ou objeto de que o detentor se desfaz ou tem a 

intenção ou a obrigação de se desfazer, nomeadamente os identificados na Lista Europeia de Resíduos 

(LER). 

O artigo 10.º do referido Decreto-Lei, consagra também o princípio da responsabilidade alargada do 

produtor pelos resíduos que produza, pelo que é ao produtor que cabe a responsabilidade da gestão de 

resíduos, a qual termina pela transmissão dos resíduos a operador licenciado de gestão de resíduos ou 
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pela sua transferência, nos termos da lei, para as entidades responsáveis por sistemas de gestão de 

fluxos de resíduos. Em caso de impossibilidade de determinação do produtor do resíduo, a 

responsabilidade pela respetiva gestão recai sobre o seu detentor. Assim, o produtor ou detentor de 

resíduos encontram-se obrigados a fazer a classificação dos resíduos que produzem ou detêm nos 

termos da LER. 

A LER foi publicada pela decisão 2014/955/UE, da Comissão, de 18 de dezembro, que altera a decisão 

2000/532/CE, da Comissão, de 3 de maio, referida no artigo 7.º da diretiva 2008/98/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 19 de novembro, e constitui uma lista harmonizada de resíduos que tem em 

consideração a origem e composição dos resíduos. Esta decisão é obrigatória e diretamente aplicável 

pelos Estados Membros. 

Durante a fase de construção do parque eólico são produzidos vários tipos de resíduos, associados 

essencialmente às seguintes atividades: 

• Desmatação e limpeza do terreno; 

• Implantação e operação do estaleiro; 

• Operações de terraplenagem (execução de aterros e escavações); 

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

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

• Colocação dos cabos elétricos enterrados 

Durante a fase de exploração, apenas as operações de manutenção do parque eólico serão 

responsáveis pela produção de resíduos, em reduzidas quantidades. No caso das linhas elétricas, 

durante a fase de exploração serão produzidos essencialmente resíduos “verdes”, resultantes da 

manutenção das faixas de gestão de combustível.  

Durante a fase de desativação, as ações geradoras de resíduos serão semelhantes a algumas ações da 

fase de construção. 

3.8.2.1. Fase de Construção 

De seguida são apresentadas as principais tipologias de resíduos provenientes das várias atividades 

associadas à construção de um projeto desta natureza em termos de perigosidade e classificação 

segundo o código LER. Destaca-se ainda, que nem todos os resíduos identificados virão a ser produzidos, 

uma vez que a ocorrência de alguns deles só se verificará em caso de acidente ou em resultado de 
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qualquer situação inesperada. 

No Quadro seguinte apresenta-se a listagem dos resíduos passíveis de serem produzidos pelas 

atividades de construção do parque eólico, classificados de acordo com o Código LER, de acordo com o 

referido anteriormente. 

Quadro 3-12 – Listagem dos resíduos passíveis de serem produzidos durante a fase de construção do Parque Eólico da Neve, 
classificados de acordo com o código LER. 

Descrição Código LER 

Óleos usados 

Óleos minerais clorados de motores, transmissões e lubrificação  13 02 04* 

Óleos minerais não clorados de motores, transmissões e lubrificação  13 02 05* 

Óleos sintéticos de motores, transmissões e lubrificação  13 02 06* 

Outros óleos de motores, transmissões e lubrificação  13 02 08* 

Resíduos de embalagens 

Embalagens de papel e de cartão  15 01 01 

Embalagens de plástico  15 01 02 

Misturas de embalagens  15 01 06 

Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas  15 01 10* 

Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de proteção 

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

15 02 02* 

Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza, vestuário de proteção não 
abrangidos em 15 02 02*  

15 02 03 

Resíduos de construção e de demolição (incluindo solos escavados de locais contaminados) 

Betão  17 01 01 

Tijolos  17 01 02 

Madeira  17 02 01 

Vidro  17 02 02 

Plástico  17 02 03 

Cobre, bronze e latão  17 04 01 

Ferro e aço  17 04 05 

Misturas de metais  17 04 07 

Resíduos metálicos contaminados com substâncias perigosas  17 04 09* 

Cabos contendo hidrocarbonetos, alcatrão ou outras substâncias perigosas  17 04 10* 

Solos e rochas, contendo substâncias perigosas  17 05 03* 

Outros resíduos de construção e demolição (incluindo misturas de resíduos) 
contendo substâncias perigosas  

17 09 03* 

Misturas de resíduos de construção e demolição não abrangidas em 17 09 01, 17 
09 02 e 17 09 03  

17 09 04 

Resíduos urbanos e equiparados (resíduos domésticos, do comércio, da indústria e dos serviços), 
incluindo as frações recolhidas seletivamente 

Papel e cartão  20 01 01 

Vidro  20 01 02 

Resíduos biodegradáveis (da desmatação)  20 02 01 
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Descrição Código LER 

Misturas de resíduos urbanos e equiparados  20 03 01 
* resíduo perigoso 

Relativamente à manutenção da maquinaria pesada e outros equipamentos de construção civil, da qual 

resultam resíduos tais como óleos usados, pneus usados, pilhas e acumuladores, uma vez que a sua 

manutenção é realizada fora do estaleiro em oficinas próprias e licenciadas para o efeito, não se 

verificam consequências ambientais na área de estudo. 

3.8.2.2. Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração prevêem-se as seguintes tipologias de resíduos provenientes das 

atividades associadas à exploração do Parque Eólico em termos de perigosidade e classificação segundo 

o código LER.  

No quadro seguinte apresenta-se a listagem dos resíduos passíveis de serem produzidos pelas atividades 

de exploração do parque eólico, classificados de acordo com o Código LER, de acordo com o referido 

anteriormente. 

Quadro 3-13 – Listagem dos resíduos passíveis de serem produzidos durante a fase de exploração do Parque Eólico da Neve, 
classificados de acordo com o código LER 

Descrição Código LER 

Óleos usados 

Óleos minerais clorados de motores, transmissões e lubrificação  13 02 04* 

Óleos minerais não clorados de motores, transmissões e lubrificação  13 02 05* 

Óleos sintéticos de motores, transmissões e lubrificação  13 02 06* 

Outros óleos de motores, transmissões e lubrificação  13 02 08* 

Resíduos de embalagens 

Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas  15 01 10* 

Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de proteção 

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

15 02 02* 

Resíduos de construção e de demolição (incluindo solos escavados de locais contaminados) 

Misturas de metais  17 04 07 

Cabos não abrangidos em 17 04 10*  17 04 11  

Solos e rochas, contendo substâncias perigosas  17 05 03* 

Misturas de resíduos de construção e demolição não abrangidas em 17 09 01, 17 
09 02 e 17 09 03  

17 09 04 

Resíduos urbanos e equiparados (resíduos domésticos, do comércio, da indústria e dos serviços), 
incluindo as frações recolhidas seletivamente 

Resíduos biodegradáveis (da desmatação)  20 02 01 
 * resíduo perigoso 
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3.8.2.3. Fase de desativação 

Nesta fase o tipo de atividades é muito similar a algumas das efetuadas na fase de construção. 

Destaca-se que os equipamentos do parque eólico são maioritariamente recicláveis, sendo que os 

resíduos produzidos vão ser sobretudo isoladores, cabos e apoios metálicos, entulhos de construção 

civil (provenientes do desmonte dos maciços das fundações dos apoios), que estão classificados pela LER 

como não perigosos. 

À semelhança do que havia sido referido nas fases anteriores, o destino final destes resíduos deverá ser 

o seu encaminhamento para operadores licenciados. 

Relativamente às pás dos aerogeradores, propõe-se à semelhança do que acontece noutros países 

(Dinamarca e Holanda), que estas sejam reutilizadas de diversas formas, nomeadamente para mobiliário 

urbano, parques infantis, abrigos para bicicletas, entre outras (Wind Europe, Accelerating Wind Turbine 

Blade Circularity, 2020). 

 

4. CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO ATUAL DO AMBIENTE 

4.1. CLIMA 

O clima pode ser definido como uma sucessão habitual dos estados da atmosfera, sendo caracterizado 

pelos valores médios anuais dos diversos elementos meteorológicos, tais como: temperatura do ar, 

vento, humidade do ar nebulosidade, insolação, precipitação, evaporação, nevoeiro, trovoada, granizo, 

neve e geada. Estes parâmetros podem ser caracterizados individualmente pela amplitude, pelas 

variações diurnas, mensais e anuais e pelos seus valores externos máximos e mínimos, num caráter de 

longo prazo, em geral de 30 anos. 

4.1.1. METODOLOGIA 

Para a caracterização da situação de referência ao nível do clima, aplicou-se a seguinte abordagem: 

Identificação das estações meteorológicas mais representativas da área em estudo, não 

existindo nenhuma nas proximidades consideraram-se as mais próximas, estação Luzim, Vila 

Real e Régua, a 28 km, 17 km e 16 km de distância, respetivamente. 
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Caracterização dos principais parâmetros meteorológicos da área em estudo, com base nas 

Normais Climatológicas das estações selecionadas referentes ao período de registo 1971-2000, 

através dos dados disponibilizados no site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). 

Classificação climática da região onde se insere a área em estudo, tomando como referência 

em particular o sistema de classificação de Köppen e Peixoto (1987). 

 

4.1.2. ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS NA ÁREA EM ESTUDO 

A caracterização do clima da área em estudo teve por base os dados disponíveis no site do IPMA 

referentes às Normais Climatológicas das estações climatológicas mais próximas, nomeadamente a 

estação de Luzim, Vila Real e Régua (Figura 1), com dados disponíveis ao período compreendido entre 

1971-2000. 

 

Figura 4-1- Estações metereológicas na envolvente da área de estudo 

As estações selecionadas são, de entre as estações climatológicas com dados mais recentes, as que se 

consideram mais representativas da área de estudo, apresentando-se no Quadro seguinte as suas 

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

Estação Latitude Longitude Altitude (m) Período de Registo 

Luzim 41º09’N 08º15’W 250 1971-2000 

Vila Real 41º19’N 07º44’W 481 1971-2000 

Régua 41º10’N 07º48’W 65 1971-2000 

Na caracterização do presente descritor foram analisados vários elementos meteorológicos, 

nomeadamente temperatura do ar, precipitação, humidade relativa do ar, evaporação e velocidade do 

vento. 

Destaca-se ainda que para além das informações meteorológicas das estações climatológicas citadas, as 

informações disponibilizadas no Portal do Clima para a sub-região do Tâmega e Sousa (NUTS III), para o 

período 1971-2000. Essa sub-região foi utilizada uma vez que a área de estudo se desenvolve na sua 

totalidade na sub-região do Tâmega e Sousa. 

4.1.3. PARÂMETROS METEOROLÓGICOS 

4.1.3.1. Temperatura do Ar 

De seguida apresenta-se a temperatura média anual registada nas estações de Luzim, Vila Real e Régua. 

Quadro 4-2 - Média de temperatura do ar nas estações selecionadas. 

Estação 
Média da Temperatura Média diárias (°C) 

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Anual 

Luzim 8 9,8 11,8 12,4 15,4 19 21,3 21,1 19,3 15,5 11,7 9,5 14,6 

Vila Real 5,8 7,7 9,5 11,3 14,1 18,6 21,5 21,3 19,4 14 9,5 7 13,3 

Régua 8,1 10,3 12,7 14,4 17,3 21,1 23,9 23,9 21,4 16,8 12,1 9,5 16 

Da análise do quadro anterior verifica-se que em todas as estações o mês de janeiro é o que apresenta 

temperaturas mais baixas, enquanto o mês de julho e agosto apresentam as temperaturas mais 

elevadas. Entre as estações apresentadas acima, a estação de Vila Real é a que regista as temperaturas 

médias anuais mais baixas, enquanto a estação da Régua, a mais próxima da área de estudo, é a que 

apresenta as maiores temperaturas das estações analisadas. 

Destaca-se ainda, que a estação da Régua é a mais próxima da área de estudo, porém é a que apresenta 

menor altitude (65 m) e por isso pode apresentar as médias anuais maiores do que as demais estações 

analisadas e consequentemente temperaturas mais elevadas que a área de estudo.  
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A temperatura média do período 1971-2000 para a sub-região do Tâmega e Sousa apresenta, de acordo 

com o Portal do Clima, em janeiro as temperaturas mais baixas (5,9 °C), enquanto julho e agosto a 

região apresenta as temperaturas mais elevadas (20,4°C e 20,8°C respetivamente). 

 

Figura 4-2 - Temperatura média para a sub-região do Tâmega e Sousa 1971-2000 (Portal do Clima). 

 

Tendo em conta a temperatura média do mês mais frio (janeiro), constata-se que a área em estudo se 

insere numa região de Clima Temperado com invernos suaves, segundo a classificação climática de 

Köppen, uma vez que a temperatura média do mês mais frio está compreendida entre -3 °C e 18 °C 

enquanto a temperatura média do mês mais quente apresenta valores superiores a 10 °C. 

 

4.1.3.2. Precipitação 

De seguida apresenta-se a precipitação média mensal e anual dos valores médios de precipitação total, 

em mm, nas estações analisadas. 

Quadro 4-3 - Precipitação Média Total (mm). 

Estação 
Precipitação Média Total (mm) 

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Anual 

Luzim 194,4 126,8 70,0 154,1 109,8 45,3 20,4 27 74,2 152 198 237,7 1409,7 

Vila Real 144,1 158,7 82,6 82,3 66,5 54,1 17,1 17,1 49 116,9 110,7 174,6 1073,7 

Régua 113,6 103,9 53,9 76,2 59,9 34,8 14,5 13,7 40,1 93,5 100,5 144,3 848,9 

Como observado no quadro anterior, grande parte da precipitação ocorre no semestre húmido, ou seja, 

de outubro a fevereiro. A precipitação varia ao longo do ano, sendo dezembro onde verifica-se as 

precipitações mais elevadas em todas as estações analisadas. A estação da Régua, a mais próxima da 
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área de estudo, apresenta precipitações médias em dezembro de 144,3 mm. 

A precipitação na sub-região do Tâmega e Sousa (Figura 4-3), apresenta o mesmo padrão das estações 

analisadas no quadro anterior, sendo dezembro o mês com maior precipitação, com média de 182,3 

mm. É possível também observar que a distribuição dos valores médios de precipitação é desigual, o 

que resulta em uma divisão do ano num período húmido (Out.-Mai.) e num período seco (Jun.-Set.). 

 

Figura 4-3 – Precipitação média para a sub-região do Tâmega e Sousa 1971-2000 (Portal do Clima). 

 

4.1.3.3. Humidade Relativa do Ar 

No quadro seguinte apresenta-se a distribuição mensal e anual dos valores médios de humidade relativa 

do ar, às 9h, nas estações analisadas para esse estudo. 

Quadro 4-4 - Humidade relativa do ar nas estações selecionadas. 

Estação 
Humidade Relativa do Ar (%) às 9h UTC 

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Anual 

Luzim 84 83 75 78 77 73 73 76 78 83 85 85 79 

Vila Real 90 87 81 75 73 68 64 67 71 83 89 89 78 

Régua 90 88 79 74 71 66 63 65 72 81 88 89 77 

De acordo com o Quadro anterior, as estações apresentam valores médios anuais de humidade relativa 

do ar muito semelhantes entre elas, variando de 77% a79%. Os meses que apresentam a menor 

humidade do ar são os meses de julho e agosto, sendo que a estação da Régua apresenta valores de 

63% e 65%, a estação de Vila Real apresenta valores de 64% e 67% e a estação de Luzim valores de 73 a 

76%. Já em relação ao período mais húmido, a estação da Régua e de Vila Real apresenta os meses de 
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dezembro e janeiro (89% e 90%, respetivamente), enquanto a estação de Luzim apresenta os meses de 

novembro e dezembro (85%). 

A região do Tâmega e Sousa, no ano de 2000, apresentou uma humidade relativa do ar média de 77% e 

o período mais húmido compreendido entre os meses de outubro a maio e os mais secos de junho a 

setembro, como apresentado na Figura 4-4. 

 

Figura 4-4 – Humidade relativa do ar para a sub-região do Tâmega e Sousa 1971-2000 (Portal do Clima). 

A humidade do ar tem uma relação com a temperatura do ar, observado os menores valores da 

humidade do ar nos meses de verão e mais quentes. A área de estudo insere-se em uma região onde a 

amplitude nos valores médios de humidade entre os meses não são altas, variando de 63% em agosto a 

86% em dezembro.  

Os valores médios, tanto das estações analisadas como da sub-região, são maiores que 70%. Com isso, 

pode-se concluir que a área de estudo é caracterizada por um nível tendencialmente elevado de 

humidade relativa do ar, em particular no semestre húmido. 

4.1.3.4. Evaporação 

O quadro a seguir apresenta os valores mensais e o valor anual de evaporação nas estações 

selecionadas. 

Quadro 4-5 - Evaporação nas estações selecionadas. 

Estação 
Evaporação (mm) 

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Anual 

Luzim 36,1 44,4 75,7 68,4 72,3 86,4 97 89,5 74,1 49,9 35,5 36,7 766 

Vila Real 34 44,1 74,6 87,1 102,8 127,1 166,4 163,9 124,8 68,8 41,4 34,4 1069,4 
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Régua 35,9 48,9 83,8 93 104,3 128,7 145,2 162,1 113,9 69,8 42,6 35,7 1063,9 

Os valores mais altos de evapotranspiração para as referidas estações ocorrem no mês de julho e 

agosto. Já os valores mais altos na estação da Régua ocorrem nos meses de dezembro e janeiro (35,7 

mm e 35,9 mm). 

4.1.3.5. Velocidade do Vento 

O regime de vento será analisado à luz da sua velocidade média, sendo que os valores médios de 

velocidade do vendo são apresentados no Quadro seguinte.  

Quadro 4-6 - Velocidade do vento nas estações selecionadas. 

Estação 
Velocidade do vento (km/h) 

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Anual 

Luzim 4,6 4,6 5,3 5,2 5 4,7 4,6 4,5 4,2 4 4 4,9 4,6 

Vila Real 6 7,1 7,4 7,8 7,3 6,9 6,8 6,6 5,7 5,7 5,4 6,2 6,6 

Régua 4,4 5,1 5,9 6,6 6,9 7,2 7,3 7,4 5,7 4,5 4,1 4,4 5,8 

De acordo com os dados presentes no Quadro anterior, verifica-se que a velocidade média do vento é 

maior na estação de Vila Real, registando velocidade média anual de 6,6 km/h. Essa estação está 

localizada a uma altitude maior e por isso pode apresentar uma média maior. 

A seguir apresenta-se a intensidade média do vento para a sub-região do Tâmega e Sousa. A intensidade 

média para a sub-região no ano 2000, foi de 3,3 m/s (11,89 km/h). Conforme apresentado na Figura 4-5, 

os meses de janeiro e dezembro são os que apresentam a maior intensidade média do vento (3,8 m/s). 

 

Figura 4-5 – Intensidade média do vento à superficie para a sub-região do Tâmega e Sousa 1971-2000 (Portal do Clima). 

 

O promotor tem uma torre meterológica na área do Parque Eólico da Neve, que permitiu caracterizar 



PAREM – PARQUE EÓLICO DO MARÃO, LDA. 
Parque Eólico da Neve 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  
Volume 1 – Relatório Síntese 

 

56 

AM22005 
Versão 01 
out-22 
      56 

 

com rigor o recurso eólico existente na área de estudo. 

Os valores da velocidade do vento são superiores a 7 m/s podendo mesmo ultrapassar os 8 m/s numa 

das posições consideradas (AG6). 

A constância da direcção de ventos é também assinalável, conforme a Rosa de Energia que se apresenta 

na figura seguinte. 

 

Figura 4-6 – Rosa dos ventos da área de estudo. 

4.1.3.6. Insolação 

A insolação, intervalo de tempo de sol descoberto, atinge em média 2.201 horas anualmente na estação 

da Régua e 2.389 horas na estação de Vila Real, conforme apresentado no quadro seguinte. Importa 

referir que para a estação de Luzim não foram disponibilizados dados sobre insolação. 

Quadro 4-7 - Horas de insolação nas estações selecionados. 

Estação 
Horas de insolação 

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Anual 

Luzim - - - - - - - - - - - - - 

Vila Real 105.3 120 177,7 187,7 233,3 282,4 327,8 319,3 231,7 170,2 133,5 100,1 2.389 

Régua 86,1 115,7 167,5 184,9 228 268,8 310,2 285,6 213,1 152,8 109,6 78,7 2201 

O período de maior insolação corresponde aos meses de verão, atingindo-se o máximo no mês de julho. 

O período com menor insolação é nos meses de inverno, com mínimo no mês de dezembro com 100,1 

para a estação de Vila Real e 78,7 para a estação da Régua. 
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4.1.4. CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA 

Portugal continental tem vários fatores que influenciam os contrastes internos de clima, sendo os 

principais: 

• Origem de massas de ar (subtropical/polar); 

• Posição no território (fachada atlântica/continente); 

• Distância ao Mediterrâneo e Norte de África; 

• Distância ao Atlântico; 

• Relevo. 

A assimetria provocada por estes fatores é notória quando comparando os concelhos do litoral do país e 

gradualmente para o interior, bem como de norte para sul. 

De acordo com a classificação de Köppen, o clima da área em estudo é do tipo Csb, caracterizado por 

um clima temperado com Verão seco e suave, em que: 

C – Clima mesotérmico (temperado) húmido, em que a temperatura do mês mais frio é inferior 

a 18ºC, mas superior a –3ºC, enquanto o mês mais quente apresenta valores superiores a 10ºC;  

s – Estação seca no Verão, em que a quantidade de precipitação do mês mais seco do semestre 

quente é inferior a 1/3 da do mês mais chuvoso do semestre frio e inferior a 40 mm; 

b – Verão pouco quente mas extenso, em que a temperatura média do ar no mês mais quente 

do ano é inferior a 22ºC, havendo mais de quatro meses cuja temperatura média é superior a 

10ºC. 

 

4.2. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

De acordo com a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas - Fase 1 (Fonte: APA) e 

segundo o 5.º relatório de avaliação do IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), é altamente 

provável que o aumento observado da temperatura média global, desde meados do século XX, seja uma 

consequência do aumento da concentração dos gases com efeito de estufa de origem antropogénica. 

As alterações climáticas podem alterar a dispersão dos poluentes primários, em particular das 
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partículas, e intensificar a formação de poluentes secundários, como o ozono superficial, o que pode ter 

consequências a nível da saúde. No entanto, é expectável, que com a redução das emissões futuras, os 

níveis de poluição do ar reduzam igualmente (ORRU et al., 2017). 

De acordo com o Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas no Tâmega e Sousa (PIAAC 

no Tâmega e Sousa), o território está exposto, à semelhança de todo o território nacional, a tendências 

de larga escala espacial que apontam no sentido de um aquecimento generalizado e de uma diminuição 

da precipitação, com consequente intensificação da aridez e diminuição da disponibilidade de água. 

A possível intensificação de eventos extremos, designadamente secas, incêndios rurais, cheias, 

deslizamentos de terra, episódios de ventos violentos, entre outros, reveste-se de especial importância, 

atendendo aos seus impactos severos nos diversos setores de atividade, nas infraestruturas e no 

ambiente em geral, demonstrando a significativa vulnerabilidade e exposição de alguns ecossistemas e 

de muitos sistemas humanos. 

Portugal é um dos países europeus com maior potencial de vulnerabilidade aos impactes das alterações 

climáticas. A generalidade dos estudos científicos mais recentes aponta a região do sul da Europa como 

uma das áreas potencialmente mais afetadas pelas alterações climáticas. 

Devido às alterações climáticas podem verificar-se os seguintes efeitos: 

• O aumento anómalo da procura de eletricidade para arrefecimento em ocasiões de ondas de 

calor, que se esperam mais frequentes com alterações climáticas, que poderá ainda ser 

coincidente com a diminuição de eficiência das centrais termoelétricas, verificando-se um efeito 

cumulativo; 

• O aumento de procura de eletricidade para aquecimento, com consequente sobrecarga de rede 

elétrica, em vagas de frio, que são cada vez mais frequentes. 

Além dos efeitos citados acima, pode-se esperar ainda o aumento da irregularidade intra e inter-anual 

da precipitação, com impactes assinaláveis nos sistemas biofísicos e de infraestrutura, dada a 

transversalidade inerente à disponibilidade e a qualidade da água.  

Visando estabelecer bases que impulsionem a transição para um modelo de desenvolvimento capaz de 

conciliar o crescimento económico com um menor consumo de recursos naturais, com a qualidade de 

vida das populações foi estabelecido o Compromisso para o Crescimento Verde (CCV), que estabeleceu 

como objetivo a redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE), além de um conjunto de metas 

quantificadas para a área da energia, visando reforçar o peso das energias renováveis. 
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O Governo de Portugal, no quadro de uma estratégia de crescimento verde, definiu o Quadro 

Estratégico para a Política Climática (QEPiC), que estabelece a visão e os objetivos da política climática 

nacional no horizonte 2030, reforçando o desenvolvimento de uma economia competitiva, resiliente e 

de baixo carbono. Existem nove objetivos estabelecidos pelo QEPiC para concretizar a visão estabelecida 

para esse quadro estratégico, sendo eles: 

• Promover a transição para uma economia de baixo carbono, gerando mais riqueza e 

emprego, contribuindo para o crescimento verde; 

• Assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões de gases com efeito de 

estufa; 

• Reforçar a resiliência e as capacidades nacionais da adaptação; 

• Assegurar uma participação empenhada nas negociações internacionais e em matéria de 

cooperação; 

• Estimular a investigação, a inovação e a produção de conhecimento; 

• Envolver a sociedade nos desafios das alterações climáticas, contribuindo para aumentar a 

ação individual e coletiva; 

• Aumentar a eficácia dos sistemas de informação, reporte e monitorização; 

• Garantir condições de financiamento e aumentar os níveis de investimento; 

• Garantir condições eficazes de governação e assegurar a integração dos objetivos climáticos 

nos domínios setoriais. 

De acordo com as previsões climáticas desenvolvidas no âmbito das alterações climáticas e transpostas 

na Estratégia Nacional de Alterações Climáticas 2020 (ENAAC 2020), contemplada no QEPiC, a 

generalidade dos cenários de alteração climática para o período 2080-2100 projeta alterações 

significativas do ciclo anual da precipitação em Portugal continental, com tendência para a sua redução 

durante a primavera, verão e outono. 

A necessidade de reduzir o consumo de energia à escala global, dita a necessidade de cada país 

desenvolver políticas energéticas capazes de cumprir metas.  

Tendo por base o compromisso assumido pelos países da União Europeia (UE) no âmbito do Protocolo 

de Quioto, os Estados Membros mobilizaram-se no sentido de adotar modelos energéticos que 

permitam alcançar um melhor desempenho no setor e Portugal não é exceção. 

De acordo com o Plano de Ação para a Sustentabilidade Energética 2014-2020 para a região do Tâmega 
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e Sousa, nomeadamente para o concelho de Amarante, onde se insere a área de estudo, em termos de 

energia final foram consumidos, em 2013, 417.833 MWh, como pode ser verificado na figura abaixo. 

 

Figura 4-7 - Utilização de energia final na região da CIM Tâmega e Sousa, em 2013 (MWh). 

 

Alguns modelos sugerem a redução da precipitação anual, em particular nas regiões sul do continente e 

um aumento da precipitação durante o inverno, devido a aumentos no número de dias de precipitação 

forte.  

Projeta-se também um aumento significativo da temperatura média anual e da temperatura máxima no 

verão, o que levará a um aumento do risco de incêndio, que irá alterar as capacidades de uso e 

ocupação do solo e trará implicações sobre os recursos hídricos. 

De acordo com a Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Amarante (2016), as 

principais alterações climáticas para o município são: 

• Diminuição da precipitação média anual: as alterações projetadas indicam uma diminuição da 

precipitação média anual, que pode variar entre 7% e 28% no final do séc. XXI. A respeito da 

precipitação sazonal, nos meses de inverno não verifica uma tendência clara, projetando uma 

diminuição no resto do ano, que pode variar entre 8% e 27% na primavera e entre 9% e 36% no 

outono. A secas mais frequentes e intensas, uma vez que se projeta uma diminuição do número 

de dias com precipitação, entre 12 e 32 dias por ano. 

• Aumento da temperatura média anual, em especial das máximas: as alterações projetadas 

indicam uma subida da temperatura média anual, entre 2°C e 5°C, no final do século. Aumento 
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acentuado das temperaturas máximas no outono e verão (entre 2°C e 6°C). As projeções 

indicam também o aumento do número de dias com temperaturas muito altas (≥ 35°C), e de 

noites tropicais, com temperaturas mínimas superiores a 20°C. Além dos dias muito quentes, 

estima-se ondas de calor mais frequentes e intensas. 

• Diminuição do número de dias de geada: as projeções indicam uma diminuição do número de 

dias de geada e o aumento da temperatura mínima entre 1°C e 3°C no inverno, sendo maior 

(entre 2°C e 5°C) no verão e no outono. 

• Aumento dos Fenómenos extremos de precipitação: aumento dos fenómenos extremos, em 

particular de precipitação intensa ou muito intensa (projeções nacionais). Tempestades de 

inverno mais intensas, acompanhada de chuva e vento forte. 

A Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Amarante, em conformidade com a 

Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas visa desenvolver um município 

ambientalmente saudável, consciente, informado e capacitado de políticas e ações resilientes às 

alterações climáticas. 

As fontes de energia renováveis (FER), onde se integra o presente projeto, são fontes de energia 

provenientes de recursos naturais que se renovam constantemente, de um modo sustentável, mesmo 

depois de serem usadas para gerar eletricidade ou calor.  

Estas fontes evitam que se importem combustíveis fósseis, como o carvão e gás natural para gerar 

eletricidade, poupando dinheiro ao País e evitando a emissão de gases com efeito de estufa.  

Importa referir que as centrais eólicas se instalam em locais onde a velocidade média anual do vento 

excede 6 m/s, o que em Portugal se verifica em zonas montanhosas e junto à costa. Estas têm 

aerogeradores cujas pás rodam com a força do vento, fazendo rodar o eixo do gerador, que produz 

eletricidade. Atualmente, cerca de ¼ da eletricidade consumida em Portugal tem origem eólica. 

O Plano Nacional Integrado de Energia e Clima (PNEC 2030) é o principal instrumento de política 

energética e climática para o período 2021-2030. As medidas nele incluídas têm um papel fundamental 

para assegurar a concretização dos objetivos e metas, em matéria de energia e clima, definidos para 

Portugal no horizonte 2030. 

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

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

resiliência do território. Tendo como objetivo para 2030: 
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• Reduzir as emissões globais de Gases de Efeito Estufa (GEE) em 45% a 55% e em 40% no setor 

dos transportes face a 2005; 

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

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

a aumentar a capacidade de sequestros do carbono. 

O projeto em estudo prevê a produção anual de 57 635 MWh/ano, esta produção do parque eólico 

traduz-se em poupanças em emissões por ano tCO2/MWh/ano: 32 450 ton/CO2 (Gás Natural). 

4.3. QUALIDADE DO AR 

Neste capítulo apresenta-se a caracterização da situação atual do ambiente atmosférico em termos 

qualitativos e quantitativos da zona de implantação do projeto, de acordo com os dados disponíveis. 

4.3.1. ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO 

O principal diploma que enquadra a qualidade do ar ambiente é o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de 

setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 43/2015, de 27 de março e pelo Decreto-Lei n.º 47/2017, de 10 

de maio, e estabelece medidas destinadas a definir e fixar objetivos relativos à qualidade do ar 

ambiente, com o fim de evitar, prevenir ou reduzir os efeitos nocivos para a saúde humana e para o 

ambiente.  

O diploma estabelece o regime da avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente, transpondo para a 

ordem jurídica interna as seguintes diretivas: 

• Diretiva (UE) 2015/1480 da Comissão, de 28 de agosto de 2015, que altera vários anexos das 

Diretivas 2004/107/CE e 2008/50/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelecem 

as regras relativas aos métodos de referência, à validação dos dados e à localização dos pontos 

de amostragem para a avaliação da qualidade do ar ambiente; 

• A Diretiva n.º 2008/50/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de maio, relativa à 

qualidade do ar ambiente e a um ar mais limpo na Europa;  

• A Diretiva n.º 2004/107/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de dezembro, relativa 

ao arsénio, ao cádmio, ao mercúrio, ao níquel e aos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos no 

ar ambiente. 
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4.3.2. CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DO AR 

Conforme mencionado anteriormente, a área de estudo insere-se na Zona Norte Litoral, tendo-se 

verificado através do Portal do Estado do Ambiente que esta zona não apresenta informação 

suficiente para se proceder ao cálculo do IQAr – Índice de Qualidade do Ar, conforme destacado na 

Figura 4-8 . 

 

Figura 4-8 - Índice de Qualidade do Ar (IQAr) em 2020 (Relatório do Estado do Ambiente Portugal 2020/21). 

 

De modo a caracterizar a qualidade do ar para a área de estudo foram analisados os dados do 

Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas para uma seleção de poluentes, evidenciando os 

resultados da desagregação espacial das emissões atmosféricas ao nível do concelho e relativa ao 

ano de 2017. 

Para o concelho de Amarante, apresenta-se nos gráficos seguintes (Figura 4-9) a evolução das 

emissões por gás poluente (GEE – CO2, Partículas Finas – PM2,5, Precursores de Ozono – [COVNM-

Compostos Orgânicos Voláteis e Não Metânicos] e Gases acidificantes – NH3), e por setores 

emissores (indústria e eletricidade, residencial e serviços, transportes, resíduos, agricultura e fogos 

florestais). 
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Figura 4-9 – Emissões de poluentes atmosféricos para o Concelho de Amarante, nos diversos sectores de atuação para os 
períodos de 2015 e 2017. 

Em 2017, no concelho de Amarante, o total das emissões de CO2 equivalente foi de 158,2 kton. 

Verifica-se que estas emissões resultam, na sua maioria, dos setores de transportes (49%) e 

Indústria e Eletricidade. 

As emissões de COVNM totalizaram 1,31 kton em 2017 e os setores que mais contribuíram para 

essas emissões foram o de Indústria e Eletricidade (36%), seguido pelo setor de Transportes (34%) e 

Fogos Florestais (18%), juntos esses setores são responsáveis por 88% das emissões de COVNM no 

concelho de Amarante. 

Em relação às Partículas Finas (PM2.5), o total de emissão registado no concelho de Amarante em 

2017 foi de 0,25 kton. As emissões de PM2.5 do concelho em análise provêm, principalmente, do 

setor Residencial e Serviços (40%), seguido pelo setor de Indústria e Eletricidade (33%) e dos Fogos 

Florestais (16%). 

O total de emissão de NH3 em 2017 foi de 15,03 kton. As emissões de gases acidificantes resultam 

maioritariamente do setor de Transportes (46%). O setor de Agricultura também apresenta uma 
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parcela significativa das emissões de gases acidificantes em 2017 no concelho, representando 25%.  

A Base de Dados Online sobre a Qualidade do Ar (QualAr), disponibilizada pela Agência Portuguesa 

do Ambiente, é reduzida e não abrange a totalidade do território nacional. A informação contida 

nessa base de dados concentra-se em locais de maior ocupação de fontes poluentes. 

A seguir, na Figura 4-10, apresenta-se a localização das estações da qualidade do ar existentes na 

envolvente da área de estudo. 

 

Figura 4-10 - Estações de Qualidade do Ar existentes na envolvente da área de estudo (Fonte: QUALAR – APA). 

 

De acordo com a figura anterior, a estação de Qualidade de Ar que se localiza mais próxima da área de 

estudo é a estação de Vila Real, localizada a cerca de 18 km a nordeste da área de implantação do 

projeto. No quadro seguinte apresenta-se os dados referentes à Estação. Destaca-se que esta estação 

está localizada na Zona Norte Interior, enquanto a área de estudo localiza-se na Zona Norte Litoral. 

 

 

 

 

Quadro 4-8 - Dados da estação de Qualidade do Ar mais próxima da área de estudo. 

Id Estação 1048 
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Nome Douro Norte 

Concelho Vila Real 

Freguesia Lamas de Olo 

Influência Fundo 

Ambiente Rural 

Longitude -7.79082 

Latitude 41.3713 

Rua Lomba, Lamas de Olo 

Altitude (m) 1086 

Data de Início 2004-02-03 

Rede Rede de Qualidade do Ar do Norte 

Instituição 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento do 

Norte 

Contato 226086300 

 

De acordo com o portal QUALAr, para a estação selecionada, os dados disponíveis para os poluentes 

considerados importantes para análise da Qualidade do Ar são: Ozono (O3), Partículas de diâmetro 

inferior a 2.5 µm (PM2.5), Partículas de diâmetro inferior a 10 µm (PM10), dióxido de azoto (NO2) e o 

dióxido de enxofre (SO2). A partir da concentração desses poluentes é realizada uma classificação para 

determinar o índice QualAr. A Figura 4-11 apresenta os valores e as correspondentes classes de 

qualidade do ar, que variam de “Mau” a “Muito Bom”. 

 

* Os intervalos das classes são expressos em µm/m3 

Figura 4-11 - Classificação do índice QualAr (Fonte: Portal QualAr). 

 

De seguida apresentam-se os dados disponíveis na estação Douro Norte para o poluente O3, referentes 

ao ano de 2020. 

 

Quadro 4-9 - Estatística O3, para a estação Douro Norte em 2020. 
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Estação 

Eficiência 

Horária 

(%) 

Média Anual 

(Horário) 

(µg/m3) 

Excedências 

horárias ao 

Limiar de 

Infor. (180 

µg/m3) (Nº) 

Excedências 

ao Limiar 

de Alerta 

(240 µg/m3) 

(Nº) 

Eficiência 

máx. 

diário 

médias 8h 

(a) (%) 

26º 

máximo 

diário 

(8h) (a) 

(µg/m3) 

Excedências 

ao OLP (120 

µg/m3) 

(µg/m3) 

N.º máx. 

diários 

(8h) >VA 

(média 3 

anos) (b) 

(µg/m3) 

Poluente: O3 

Douro 

Norte 
97 78 6 0 97 121 27 27 

LI: Limiar de informação; LA: Limiar de Alerta; OLP: Objetivo de Longo Prazo; VA: Valor Alvo 
a) As médias de base octo-horária (8 horas) são calculadas a partir dos dados horários. O primeiro período de cálculo para 
um determinado dia será o período decorrido entre as 17:00 h do dia anterior e a 01:00h desse dia. O último período de 
cálculo será o período entre as 16:00h de um determinado dia e as 24:00h desse mesmo dia. Para o cálculo de uma média 
octo-horária são necessários, pelo menos, 75% de valores horários, isto é, 6 horas. 
b) Valor alvo =120 µg/m3 a não exceder mais de 25 dias por ano, em média, por ano civil, num período de 3 anos. A data 
limite para a sua observância é de 1-1-2010. 

 

Como pode ser observado no quadro anterior, os valores de O3 não são ultrapassados na estação de 

monitorização Douro Norte. Ao comparar com os valores apresentados na Figura 4-11 com os obtidos 

na estação de monitorização, para o referido poluente a qualidade do ar é classificada como “Muito 

bom”, uma vez que apresenta valores inferiores a 80 µm/m3. 

De seguida apresentam-se os valores estatístico para a PM2.5, para a estação do Douro Norte, para o ano 

de 2016. 

Quadro 4-10 - Estatística PM2.5, para a estação Douro Norte em 2016. 

Estação 
1 jan. 2010 2015 

Eficiência horária 
(%) 

Média Anual 
(Horária) (µg/m3) 

Eficiência diária (%) 
Média anual 

(diária) (µg/m3) 

Douro Norte 24 4 23 4 

NOTAS: Valor alvo 25 µg/m3, a cumprir em 1 de janeiro de 2010 | Valor limite: 25 µg/m3, a cumprir em 1 de janeiro de 
2015 

 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 43/2015, 

de 27 de março e pelo Decreto-Lei n.º 47/2017, de 10 de maio, os valores de PM2.5 não são 

ultrapassados na estação em estudo, sendo cumprido os objetivos de média anual para 2010 de 25 

µg/m3, para 2015 valores de média anual de 20 µg/m3. Como demonstrado acima, o poluente PM2.5 não 

ultrapassou os limites definidos e a qualidade do ar, para esse poluente, é classificada como “Muito 

Bom”. 

Os valores estatísticos para o poluente NO2 para o ano de 2020 é apresentado a seguir no Quadro 4-11.  

 

Quadro 4-11 -Estatística NO2 para a estação do Douro Norte em 2020. 
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Estação 
Eficiência 

Horária (%) 

Excedências ao 
VL horário (200 

µg/m3) 
(Nº) 

19º Máximo 
horário 
(µg/m3) 

Média anual 
(VL=40 µg/m3) 

(µg/m3) 

Excedências LA 
400 µg/m3 

(Nº) 

Douro Norte 36 0 17 12 0 

Notas: VL diário - Valor limite: 200 µg/m3, a não exceder mais de 18 vezes por ano civil; 
VL anual - Valor limite: 40 µg/m3 
 

De acordo com os dados apresentados no quadro acima, pode-se observar que os valores limites para o 

NO2 não excederam o limite para o ano de 2020. Os valores estiveram abaixo de 40 µg/m3, sendo assim 

o índice de qualidade do ar para o NO2 na estação próxima a área de estudo é classificada como “Muito 

Bom”. 

Para o poluente SO2, os valores estatísticos em 2020 estão apresentados no Quadro 4-12. 

Quadro 4-12 - Estatística de SO2 para 2020. 

Estação 
Eficiência 
horária 

(%) 

Média 
Anual 

(horária) 
(µg/m3) 

Excedências 
ao VL 

horário 
(µg/m3) 

25º 
Máximo 
horário 
(µg/m3) 

Eficiência 
diária 

(%) 

Média 
anual 

(horária) 
(µg/m3) 

Excedências 
ao VL diário 

(Nº) 

Eficiência 
Inverno 

(%) 

4º 
máximo 

diário 
(µg/m3) 

Douro 
Norte 

10 7 0 10 9 7 0 10 4 

 Notas: VL horário - Valor limite: 350 µg/m3, a não exceder mais de 24 vezes por ano civil; 
VL diário - Valor limite: 125 µg/m3, a não exceder mais de 3 vezes por ano civil. 
LA - Limiar de alerta: 500 µg/m3, n.º de períodos de 3 horas consecutivas > LA 
Nível Crítico (Proteção da Vegetação) - 20 µg/m3 
Período de Inverno (Proteção da Vegetação) - 1 de Outubro a 31 de Março (1 Out. AAAA-1 a 31 Mar. AAAA). 
 

Conforme observado no quadro anterior, no ano de 2020, não foi registado nenhuma excedência ao 

valor limite diário de 125 µg/m3.  Os limites de SO2 são inferiores a 100 µg/m3, por isso a classificação de 

acordo com o índice QualAr é “Muito boa”. 

Para o PM10, o quadro a seguir apresenta os valores estatísticos para o ano de 2020. 

Quadro 4-13 – Estatística PM10 para o ano de 2020. 

Estação 
Eficiência 

horária (%) 
Média Anual 

(horária) (µg/m3) 
Eficiência 
diária (%) 

Média anual 
(diária) (µg/m3) 

Excedências ao VL 
diário (Nº) 

36º máximo 
diário (µg/m3) 

Douro 
Norte 

90 9 90 7 0 4 

Notas: VL diário - Valor limite: 50 µg/m3, a não exceder mais de 35 vezes por ano civil; 
VL anual - Valor limite: 40 µg/m3 

 

O poluente PM10, conforme observado, na região de estudo não foram registados em 2020 nenhuma 

excedência ao valor limite de 50 µg/m3. Os valores para PM10, ficam inferiores aos limites para a 

classificação de muito bom, sendo assim a classificação para esse poluente na estação referida é 

considerada “Muito bom”. 

 

4.3.3. PRINCIPAIS FONTES DE POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA NA ZONA EM ESTUDO 
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De acordo com o documento produzido pela APA “Distribuição Espacial de Emissões Nacionais 2015, 

2017 e 2019”, foram identificadas as principais fontes pontuais, que correspondem às principais 

unidades industriais instaladas em território nacional, como aeroportos, portos, aterros, centrais de 

incineração de resíduos e outras fontes cuja localização e emissões sejam conhecidas ou possam ser 

estimadas individualmente. 

A seguir apresenta-se o mapa com a localização das fontes de emissão consideradas no Inventário 

Nacional como fontes pontuais. 

 

Figura 4-12 - Fontes pontuais de poluição (2019) identificadas pelo INERPA- 
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Figura 4-13 - Fontes lineares de poluição (2019) identificadas pelo INERPA- 

Nas imediações da área de estudo, são identificadas as seguintes fontes de emissões e poluentes 

atmosféricos: 

• Estabelecimentos de cárater industrial; 

• Rede Rodoviária: 

• IP4 

• N15 

• A4 

Importa referir que o projeto do Parque Eólico e da linha elétrica associada, não emitem poluentes 

atmosféricos, sendo considerado uma energia limpa, pelo que o mesmo não contribui para um aumento 

das emissões atmosféricas na região.  

Fase ao exposto anteriormente, e pelo facto de área de estudo apresentar características 

predominantemente naturais e a inexistência de emissões poluentes, devido à ausência de instalações 

industriais e de vias de comunicação com tráfego intenso associado, em conjugação com os fatores 

climáticos, permite concluir que a qualidade do ar é bastante boa no local de implantação do projeto. 
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4.4. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

4.4.1. METODOLOGIA 

Neste descritor procede-se à identificação e caracterização sumária da geomorfologia da região, 

identificação das principais unidades litológicas, caracterização da sismicidade e tectónica, 

caracterização dos recursos geológicos, identificação dos valores geológicos e caracterização da 

hidrogeologia, presentes na área de estudo. Esta caracterização teve por base os seguintes elementos: 

• Carta Geológica de Portugal na escala 1:50 000, folha 10-C – Peso da Régua e respetiva notícia 

explicativa; 

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

explicativa; 

• Mapa de Intensidade Sísmica Máxima (histórica e atual); 

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

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

• Base de dados do Património Geológico de Portugal com o inventário de geossítios de 

relevância nacional. 

4.4.2. GEOMORFOLOGIA 

Do ponto de vista geomorfológico, a área do Parque Eólico da Neve localiza-se numa cumeada aplanada, 

constituída por xistos de grauvaques. Os aerogeradores (AG2, AG4, AG5 e AG6) estão distribuídos ao 

longo da referida cumeada arredondada que varia entre os 980m de altitude no setor nordeste e os 

950m no setor sudoeste próximo do marco geodésico Senhora da Moreira. O aerogerador AG3 e o AG1 

localizam-se na cumeada a norte, sendo que as cotas neste local são de 950m, junto do marco 

geodésico da Neve e envolvente. Entre estas duas cumeadas existe o vale associado à ribeira de Leigido, 

um afluente do Rio Marão. Importa referir que as linhas de água existentes na área de estudo, 

encontram-se bem demarcadas no terreno e visíveis, são linhas de água de escorrência e na maior parte 

do ano encontram-se secas. 
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Figura 4-14 – Localização do PE da Neve. 

 

4.4.3. ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO REGIONAL 

Relativamente ao enquadramento geológico, a área de estudo localiza-se no Maciço Antigo, 

concretamente na unidade tectono-estratigráfica da Zona Centro Ibérica (ZCI), no denominado setor 

Trás-os-Montes, localizando-se o parque eólico no setor norte da serra do Marão, próximo do vértice 

geodésico da Neve. 

Regionalmente, na envolvente da área de estudo predominam os granitos monzoníticos, porfiróides, 

destacando-se uma pequena parte da orla metamórfica junto da capela da Senhora de Moreira.  A serra 

do Marão corresponde a um anticlinório fortemente inclinado para sudoeste, constituído por formações 

do silúrico, ordovício e pelo Compelxo xisto-grauvaquico ante-ordovicico e séries metamórficas 

derivadas. 

Na figura seguinte apresenta-se a localização da área de estudo sobre a carta geológica de portugal, 

folha 10-C – Peso da Régua.  



PAREM – PARQUE EÓLICO DO MARÃO, LDA. 
Parque Eólico da Neve 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  
Volume 1 – Relatório Síntese 

 

73 

AM22005 
Versão 01 
out-22 
      73 

 

 

Figura 4-15 – Localização do PE da Neve (Marão) sob a carta geológica de Portugal, folha 10C – Peso da Régua. 

 

4.4.4. ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO LOCAL 

A área de estudo localiza-se na Carta Geológica de Portugal, folha 10-C – Peso da Régua, à escala 

1:50.000. De seguida descrevem-se as formações litológicas ocorrentes na área de estudo: 

Silúrico 

Sa – Xistos e grauvaques – De acordo com a notícia explicativa de Peso da Régua, na orla de 

metamorfismo dos terrenos ordovicico-silúricos, no contato com o granito porfiróide, as rochas da faixa 

ordovícíco-silúrica sofreram intensa acção de metamorfismo de contacto, originando-se larga orla de 

corneanas, xistos quiastolíticos e xistos mosqueados. O Silúrico está representado na área de estudo por 

xistos argilosos e grauvaques, em geral metamorfizados, transformados em corneanas e xistos 

mosqueados na orla de contacto com o granito, próximo da Senhora de Moreira, onde ocorrem 

corneanas pelíticas e quartzo-pelíticas mosqueadas. Todos os aerogeradores localizam-se sobre esta 

Silúrico 

 Sa – Xistos e grauvaques 

 
Corneanas pelíticas e quartzo-
pelíticas 

 Xistos quiastolíticos e mosqueados 

Ordovício  

 
Ocd – Xistos argilosos, finos, 
ardosíferos, com fósseis 

 
Xistos quiastolíticos, mosqueados, 
granalíferos, cordieríticos 

Rochas eruptivas 

 

Granito de grão grosseiro a médio  
(Granito de Valdigem)  
(Granito de Parada de Cunhos) 

Rochas Filonianas 

 q – Filões de Quartzo 

 

Ƴµ-a-Ƴap – Filões graníticos (µ), 
aplíticos (a) e aplito-pegmatíticos 
(ap), alcalinos 
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formação.  

Na figura seguinte apresenta-se de forma meramente indicativa exemplos das formações que afloram 

na área de estudo, ao longo dos acessos existentes. Importa no entanto referir que na zona de 

implantação dos vários aerogeradores não foram identificados afloramentos, localizando-se estes em 

zonas aplanadas ou de pouca inclinação onde serão efetuadas apenas escavações para as fundações dos 

aerogeradores. 

Assim, nos afloramentos existentes ao longo dos acessos, foi possível observar que esta formação 

apresenta localmente xistosidade com inclinação aproximadamente 45º e espaçamento que varia entre 

os 3cm e os 5cm, transversalmente a esta xistosidade ocorrem pelo menos três famílias de 

descontinuidades, com diferentes direções, dependendo dos locais onde foi possível observar os 

afloramentos. Em fase de projeto de execução serão devidamente aferidas as condições de execução 

das escavações para as fundações, face ao ambiente geológico existente, de modo a acautelar todas as 

condições de segurança necessárias à execução da obra.  

  

Figura 4-16 – Observação da Formação Sa – Xistos e grauvaques. 

 

Ordovício  

Ocd – Xistos argilosos, finos, ardosíferos, com fósseis – De acordo com a notícia explicativa de Peso da 

Régua, esta formação é atribuida ao Landeiliano não só pela posição que ocupa, mas por ser constituída 

por uma série xistenta ondem aparecem fósseis, sobretudo trilobites. Na maior parte, as rochas 
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xistentas foram metamorfizadas, encontrando-se cheias de grandes cristais de quiastolite.  

 

Rochas Filonianas 

q – Filões de Quartzo – De acordo com a notícia explicativa de Peso da Régua, na área de estudo 

ocorrem pequenos filões quartzoso, com orientação NNW-SSE, frequentemente com mineralizações de 

volframite, pirite de ferro, calcopirite, arsenopirite, etc. 

Na figura seguinte é possível observar bocados de quartzo existentes na área de estudo, próximo do 

AG3. 

 

Figura 4-17 – Observação de quartzo próximo do AG3. 

 

Ƴµ-a-Ƴap – Filões graníticos (µ), aplíticos (a) e aplito-pegmatíticos (ap), alcalinos – De acordo com a notícia 

explicativa de Peso da Régua, na área de estudo ocorrem pequenos filões aplito-pegmatíticos (ap), com 

orientação NNW-SSE, próximo do vértice geodésico da Neve. 

 

4.4.5. TECTÓNICA E NEOTECTÓNICA 

Conforme referido anteriormente, a área de estudo localiza-se no Maciço Antigo, na Zona Centro Ibérica 

(ZCI), na Serra do Marão caracterizada por um anticlinório fortemente inclinado para sudoeste, 

constituído por formações do silúrico, ordovício e pelo Compelxo xisto-grauvaquico ante-ordovicico e 

séries metamórficas derivadas. 

De acordo com a notícia explicativa da Carta Geológica de Portugal, folha 10-C, os terrenos mais antigos 
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desta região estão representados pelas rochas do Complexo xisto-grauváquico. Em muitos locais, as 

rochas desta série estão profundamente metamorfizadas pelas acções de granitização. Sobre as rochas 

do Complexo xisto-grauváquico, em discordância que se observa claramente em muitos pontos, 

assentam as camadas ordovícicas. A discordância entre as formações ordovícico-silúricas e os terrenos 

mais antigos, subjacentes, põe a claro a acção de movimentos orogénicos que tiveram lugar no início do 

Paleozóico. Os extensos e intrincados dobramentos sofridos pelas assentadas ordovícico-silúricas são 

devidos a actuações posteriores, dos movimentos hercínicos. Com eles coincidiram fenómenos de 

granitização que deram origem ao grande maciço granítico do Minho e do Douro que metamorfizou, 

intensamente, as rochas ordovícico-silúricas do Marão e outras mais antigas. Mais tarde, a região 

experimentou as repercussões da orogenia alpina. Das acções tectónicas resultaram alguns acidentes de 

tipo falha e filões, de direcção NW-SE e NE-SW. 

 

Na figura seguinte apresenta-se a localização da área de estudo no Esquema Tectono-Estratigráfico 

(adaptado da Carta Geológica de Portugal, à escala 1:1 000 000, de 1992). 
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Figura 4-18 – Localização da área de estudo de acordo com o Esquema Tectono-Estratigráfico. 

 

Área de 
Estudo 

Falha Verin - 
Régua - 

Penacova 
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Refere-se ainda na envolvente da árae de estudo a Falha Verin-Régua-Penacova, segundo Baptista 

(1998), corresponde a uma estrutura ativa do tipo falha de deslizamento, assumindo-se como uma falha 

importante inserida no contexto tectónico da Península Ibérica. Segundo De Vicente & Vegas (2009), a 

movimentação que esta falha apresenta durante o final do Cenozóico, é essencialmente um 

desligamento esquerdo. Realça-se ainda o facto desta importante estrutura crustal estender-se, 

superficialmente, ao longo de cerca de 250 km desde a povoação de Verín, em Espanha, até à vila de 

Penacova (Cabral, 1995; Sequeira et al., 1997). A nível geológico, este território insere-se na Zona Centro 

Ibérica (ZCI), sendo essencialmente constituída por terrenos Paleozóicos deformados, fortemente 

metamorfizados e intruídos pelos granitóides hercínicos (Ribeiro et al., 1987).  (Teixeira, 2013) 

 

De acordo com a Carta Neotectónica de Portugal na escala 1:1 000 000 (Cabral & Ribeiro, 1988), a área 

de estudo localiza-se entre dois lineamentos geológicos, podendo os mesmos corresponder a uma falha 

ativa. Uma delas corresponde à fractura do rio Fornelo, de direcção sensivelmente NW-SE, localizada a 

sudeste da área de estudo. Ao longo desta falha instalou-se um vale rectilíneo e apertado, de vertentes 

muito íngremes. A mesma fractura é responsável pelo desligamento da faixa ordovícico-silúrica na 

região em que é atravessada pelo rio Teixeira a sul da área de estudo. 

A grande falha de Ermida, localizada a SE da área de estudo, é preenchida por imponente filão de 

quartzo, que cortou perpendicularmente as camadas ordovícicas e as camadas do Complexo xisto-

grauváquico, com orientação NE-SW.  

Na figura seguinte apresenta-se a localização da área de estudo no extrato da Carta Neotectónica de 

Portugal Continental (SGP, 1989). 
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Figura 4-19 – Localização da área em estudo no extrato da Carta Neotectónica de Portugal Continental (SGP, 1989). 

4.4.6. SISMICIDADE 

Portugal encontra-se perto da fronteira entre duas placas tectónicas, a Africana e a Euro-Asiática, sendo 

esta fronteira, genericamente designada por falha Açores-Gibraltar. A atividade sísmica do território 

português resulta de fenómenos localizados na fronteira destas placas (sismicidade interplaca) e 

também de fenómenos no interior da placa Euro-asiática (sismicidade intraplaca).  

Segundo o zonamento sísmico para o território nacional, elaborado pelo Regulamento de Segurança e 

Área de 
estudo 
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Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes, a área de estudo localiza-se na Zona Sísmica D. Esta 

corresponde à zona de menor intensidade sísmica, das quatro em que Portugal Continental se encontra 

classificado, e à qual corresponde um coeficiente de sismicidade (ά) de 0,3. 

Segundo a Carta de Isossistas de Intensidades Máximas (histórica e atual) observada em Portugal 

Continental (IPMA, 1997), escala de Mercalli modificada (1956), a área em estudo apresenta uma 

intensidade sísmica máxima de grau VI. De acordo com a referida escala, os sismos de grau VI são 

classificados como bastante fortes. 

Na figura seguinte apresenta-se a localização da área de estudo no Zonamento Sísmico de Portugal 

Continental (Fonte: Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes) e 

Intensidade sísmica máxima observada. 

 

Figura 4-20 – Zonamento Sísmico de Portugal Continental (Fonte: Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de 
Edifícios e Pontes) e Carta de Isossistas de Intensidades Máxima (IPMA). 

 

Conforme referido no capítulo anterior, na envolvente da área de estudo ocorre a Falha Verin-Régua-

Penacova. De acordo com o Catálogo Sísmico da Falha Penacova-Régua-Verín, compilado por um grupo 

Área de 
estudo 
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de investigadores, dos setenta e três eventos sísmicos identificados, apenas quatro apresentaram 

magnitude superior a 4 na escala de Richter, sendo o valor mais elevado igual a 4,6. No mesmo 

documento é feito o paralelismo entre a escala de Richter, que representa a magnitude de cada sismo, e 

a escala de Mercalli, que traduz a intensidade dos sismos. A última classifica-se de acordo com os danos 

causados pelo sismo. No quadro seguinte, apresenta-se o detalhe dos referidos sismos. 

 

Quadro 4-14 – Dados relativos aos sismos com magnitude superior a 4 com origem na Falha PRV (Correia, Ribeiro, & Ribeiro, 
2021). 

Data e hora 
UTC 

Epicentro 
Imáx Magnitude Fonte 

Localidade Latitude Longitude 

28 Setembro 
1927 15h29 

 
NW Mortágua 

 
40 ,46 

 
-8,33 

 
IV - V 

 
4,5 

A. P. Correia e J. Ribeiro, 2011 

19 Junho 1940 
15h28 

 
E Penacova 

 
40,27 

 
-8,2 2 

 
IV - V 

 
4.3 

PESQUISA DOS AUTORES 

29 Julho 1952 
6h08 

N Vila Real 41,37 
-7,76 

 
V 4,6 

Anuário sismológico de Portugal 
SMN PESQUISA DOS AUTORES 

14 Julho 1957 
6h41 

SW Carrazedo de 
Montenegro 

41,54 -7,48 V -VI 4,6 
Anuário sismológico de Portugal 
SMN PESQUISA DOS AUTORES 

 

Importa, no entanto, referir que nenhum destes sismos ocorreu na envolvente próxima da área de 

estudo. 

Tendo em conta o historial desta falha, e analisando os dados referentes aos restantes sismos 

associados à mesma, verifica-se que em todos, as respetivas magnitudes e intensidades são 

essencialmente inferiores aos apresentados no Erro! A origem da referência não foi encontrada.quadro 

anterior. 

Pelo que se conclui que a possível ocorrência de atividade sísmica relacionada com a falha Penacova-

Régua-Verín não irá colocar representar um rico para a segurança das instalações inerente ao projeto 

nem a segurança de povoações adjacentes às vertentes próximas das cumeadas onde será instalado o 

parque.  

 

4.4.7. RECURSOS MINERAIS 

No Maciço Antigo localizam-se os principais depósitos minerais do País, que se caracterizam pela 

existência de várias ocorrências metálicas e não metálicas.  

Para a caracterização dos recursos minerais ma área de estudo, foram consultados os dados disponíveis 

no site da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) e do Laboratório Nacional de Engenharia Civil 
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(LNEG), complementados com informação recebida pelo LNEG (ver Anexo 2 – Volume 2). 

De acordo com informação da DGEG disponível no site, na área de estudo não existem pedreiras, 

concessões mineiras, pedidos de prospeção e pesquisa de depósitos minerais, e áreas de reserva e 

cativas, pelo que não se prevê qualquer tipo de interferência a este nível. 

Importa referir que na carta de condicionantes do PDM de Amarante foi identificada uma área de 

contrato de prospeção e pesquisa, no entanto a mesma não está identificada na base de dados da DGEG 

e nem do LNEG. 

De acordo com a informação fornecida pelo LNEG, existem concessões mineiras na área de estudo e sua 

envolvente, no entanto importa referir que as mesmas se encontram desativadas desde 1992. Existem 

ainda nesta zona mais alguns depósitos minerais de Estanho e Volframio (SnW) associados às antigas 

concessões mineiras. 

 

Figura 4-21 – Localização antigas concessões minerais e depósitos minerais (Fonte: LNEG 2022). 

De acordo com informação disponibilizada pelo LNEG, 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. 

De acordo com a EDM (Empresa de Desenvolvimento Mineiro), esta faixa corresponde a uma das 

principais zonas em que se registou a produção de tungsténio e estanho, e que constituem áreas de 

elevado potencial. 

Na figura seguinte apresenta-se a localização da Faixa Sheelítica do Douro e a localização da área de 
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estudo. 

 

Figura 4-22 – Localização da Faixa Sheelítica do Douro (Fonte: LNEG). 

 

De acordo com informação disponibilizada no site da DGEG, na área de estudo e sua envolvente próxima 

não estão identificadas áreas de reserva e cativas, áreas de Concessão Mineiras, áreas com licença de 

pesquisa de massas minerais, áreas de recuperação ambiental (depósitos minerais), áreas de depósito 

de urânio, nem áreas de Prospeção e Pesquisa de depósitos minerais. 

4.4.8. PATRIMÓNIO GEOLÓGICO 

Relativamente ao património geológico, na área de estudo onde se prevê a instalação do Parque Eólico 

e corredor da linha elétrica, não existe registo de locais de interesse geológico ou geomorfológico na 

base de dados de geossítios do LNEG. Também não foram identificados geositios na consulta efetuada 

ao Inventário Nacional de Geossítios da ProGeo – Associação Europeia para a Conservação do 

Património Geológico – Grupo Português. 

Nesta temática, importa ainda referir a importância da preservação do Património Geológico e 

Geomineiro a que corresponde o Roteiro das Minas e Pontos de Interesse Mineiro e Geológico de 

Portugal. Este Roteiro tem como objetivo a divulgação científica da problemática mineira e geológica e o 

aproveitamento do potencial de desenvolvimento dos territórios associados às atividades extrativas, 

sendo um projeto promovido pela Direção Geral de Energia e Geologia - DGEG, e pela Empresa de 
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Desenvolvimento Mineiro SA – EDM e outras entidades com os mais diversos enquadramentos 

institucionais, dispersas ao longo de todo o território nacional. 

De acordo com a informação disponibilizada no site Roteiro de Minas, não existe património geomineiro 

na área de estudo. 

 

4.5. RECURSOS HÍDRICOS 

4.5.1. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

4.5.1.1. Enquadramento hidrográfico 

A área em estudo insere-se na Região Hidrográfica do Douro (RH3), que é uma região hidrográfica 

internacional com uma área total em território nacional de 19.218 km2. Integra a bacia hidrográfica do 

Douro e as bacias hidrográficas das ribeiras de costa, incluindo as respetivas águas subterrâneas e águas 

costeiras adjacentes, conforme apresentado na Figura 4-23. 

 

Figura 4-23 – Localização da área de estudo na Região Hidrográfica e na Bacia Hidrográfica. 



PAREM – PARQUE EÓLICO DO MARÃO, LDA. 
Parque Eólico da Neve 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  
Volume 1 – Relatório Síntese 

 

85 

AM22005 
Versão 01 
out-22 
      85 

 

 A Bacia Hidrográfica do Douro tem uma área total de 97.477,66 km2, dos quais 18.587,85 km2 em 

Portugal, representando cerca 19% da área total da bacia hidrográfica do rio Douro. Essa bacia 

hidrográfica limita-se a Norte pelas bacias hidrográficas dos rios Leça, Ave, Cávado, Nalón, Sella, Deva e 

Nansa, a Leste pela bacia hidrográfica do rio Ebro e a Sul pelas bacias hidrográficas dos rios Tejo, 

Mondego e Vouga. Destaca-se ainda que a RH3 é a região hidrográfica internacional mais extensa da 

península ibérica. 

No que diz respeito a rede hidrográfica da RH3, os principais afluentes da margem direita do rio Douro 

tendem a ser maiores que os da margem esquerda, considerando o deslocamento do curso do rio Douro 

para o sul do “eixo” da bacia. Todos eles nascem nos sistemas montanhosos que circundam a bacia e os 

seus percursos até ao Douro desenvolvem-se, genericamente, nos sentidos nordeste-sudoeste em 

relação aos afluentes da margem direita e sudeste-noroeste em relação aos da margem esquerda.  

A RH3, na parte portuguesa, possui dez sub-bacias hidrográficas: Douro e Costeiras entre o Douro e o 

Vouga, Águeda, Côa, Paiva, Rabaçal, Tuela, Maçãs, Sabor, Tâmega e Tua.   A área de estudo do parque 

eólico localiza-se na margem direita do rio Douro, e insere-se na sub-bacia hidrográfica do Tâmega, 

conforme apresentado na Figura 4-24. 
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Figura 4-24 - Sub-bacia intersetada pela Área de Estudo. 

 A sub-bacia do Tâmega conta com uma área de aproximadamente 3.309 km2, sendo que a cabeceira 

desta bacia se situa em território espanhol, com uma área de 660 km2 em território espanhol e 2.649 

km2 em Portugal.  O curso de água principal, o Rio Tâmega, é um rio internacional que nasce na 

província de Ourense em Espanha. Possui um comprimento total de 164,5 km e desagua no rio Douro 

no concelho de Penafiel. Esse curso de água tem como os principais afluentes os rios Odes, Ovelha, Olo, 

Louredo, Tervo e Beça.  

A área de estudo do Parque Eólico da Neve abrange uma massa de água de água na RH3, descritas no 

quadro a seguir e apresentada na Figura 4-24. 

Quadro 4-15 - Massas de água intersetadas pela área de estudo. 

Massa de água Id. Massa de água Tipologia Natureza Comprimento (km) 

Rio Ovelha PT03DOU0319 Rios do Norte de Pequena Dimensão Natural 22,16 
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Figura 4-25 - Massa de água intersetada pela área de estudo. 

4.5.1.2. Linhas de água 

O Parque Eólico da Neve encontra-se no interflúvio do Rio Marão e da Ribeira de Leigido e no interflúvio 

da Ribeira de Leigido e do Rio Ovelha, conforme apresentado na Figura 4-27. A área de estudo interseta 

algumas linhas de água, sendo algumas delas de caráter temporário/torrencial que marcam as zonas 

depressionárias e drenam para os cursos de água principais, nomeadamente o Rio Marão, Rio Ovelha e 

a Ribeira de Leigido.  No Quadro 4-15 são apresentadas as linhas de água referenciadas na carta militar e 

sujeitas a domínio hídrico pela qual a área em estudo interseta, além das respetivas massas de água 

associadas às linhas de água. 

Quadro 4-16 - Linhas de água intersetadas pela área de estudo. 

Sub-Bacia hidrográfica Designação Área de estudo intersetada 

Tâmega 

Ribeira de Leigido Vala de cabos  

Afluentes da Rib.ª de Leigido Valas de cabo e acessos 

Afluentes e subafluentes do Rio Marão Valas de cabo e acessos  

A principal linha de água intersetada pela área de estudo é o Ribeira de Leigido, enquanto as demais 
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linhas de água intersetadas são classificadas como afluentes e subafluentes dos cursos de água referidos 

no Quadro 4-16.  A Figura 4-27 apresenta as linhas de água intersetadas pela área de estudo.  

 

Figura 4-26 - Rib.ª Leigido na área do Parque de Lazer de Lazer da Lameira (sem caudal em Março 2022). 

 

Figura 4-27 - Localização da área de estudo e principais linhas de água. 

 

Importa referir que nenhum dos aerogeradores interferem no domínio hídrico das linhas de água 

existentes na área de estudo, conforme apresentado na Figura 4-28. Porém, existem alguns acessos e 
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valas de cabos que intersetam o domínio hídrico. Nomeadamente a vala de cabos de ligação entre o 

AG3 e AG4 intersetam o dominío hídrico da Rib.ª de Leigido (Figura 4-30 e Figura 4-31) e de um dos seus 

afluentes, enquanto o acesso e valas de cabo entre o AG6 e AG5 interfere no domínio hídrico de um 

afluente da Rib.ª de Leigido (Figura 4-32 e Figura 4-33). Destaca-se que nas áreas de atravessamento das 

linhas de água pela vala de cabo referidas anteriormente, já existem acessos implementados.  

 

Figura 4-28 - Domínio hídrico das linhas de água da área de estudo. 

Observa que, apesar de nenhum aerogerador interferir em domínio público, o AG3 encontra-se próximo 

a área de domínio público, a aproximadamente 50 metros da linha de água presente na Carta Militar. 
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Figura 4-29 - Linha de água próxima ao AG3. 

 

A vala de cabos que irá intersetar a Rib.ª de Leigido, também interseta uma área de REN, do tipo “Leitos 

e margens dos cursos de água”. De acordo com o Decreto-Lei n.º 124/2019 de 28 de agosto, para a 

intervensão nessa área para o referido uso está sujeito a comunicação prévia. 
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Figura 4-30 - Local onde a vala de cabos entre o AG3 e 
o AG4 interseta a Rib.ª de Leigido e a área de REN. 

 
Figura 4-31 – Vista do local onde a vala de cabo irá intersetar a Rib.ª 

de Leigido. 

 

Figura 4-32 - Local onde a Vala de Cabo e o Acesso 
entre o AG6 e AG5 intersetam a linha de água 

 
Figura 4-33 - Local onde a Vala de Cabo e o Acesso entre o AG6 e AG5 

intersetam a linha de água 
 



PAREM – PARQUE EÓLICO DO MARÃO, LDA. 
Parque Eólico da Neve 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  
Volume 1 – Relatório Síntese 

 

92 

AM22005 
Versão 01 
out-22 
      92 

 

O Quadro 4-17 apresenta o escoamento médio anual em regime natural, de acordo com o PGRH3.  

Quadro 4-17 - Regime de escoamento médio anual. 

Região/bacia/sub-bacia 

Hidrográfica 

Escoamento médio anual (hm3) 

80% (ano húmido) 50% (ano médio) 20% (ano seco) 

Sub-bacia do Tâmega 3.134.066.000 2.254.522.000 1.443.016.000 

Douro 16.434.853.490 11.142.511.910 7.362.635.510 

RH3 24.753.547.200 17.023.239.310 10.907.414.420 

Conforme referido, a área de estudo encontra-se inserida na massa de água do Rio Ovelha. No quadro 

seguinte apresentam-se os valores de escoamento médio anual em ano seco, médio e húmido para a 

massa de água referida, adjacente a área de estudo.  

Quadro 4-18 – Escoamento. 

Bacia/Região 

Hidrográfica 

Escoamento médio anual (dam3) 

Ano seco Ano médio Ano húmido) 

Rio Ovelha 41953,57 65540,92 90459,00 

Destaca-se que, pelo facto de a zona de estudo localizar-se em cumeadas, a localização do projeto não 

coincide com zonas de inundação e nem com zonas com risco potencialmente significativo de 

inundação. 

Importa referir ainda que a massa de água do Rio Ovelha (PT03DOU0319) está associada a uma Zona 

Designada para a Proteção de Habitats (SIC), nomeadamente a zona protegida Alvão/Marão 

(PTCON0003). 

4.5.1.3. Captações de água superficial 

De acordo com as informações fornecidas pela ARH-Norte, a área não possui nenhuma captação de 

água superficial licenciada para abastecimento público ou particular.   

4.5.1.4. Qualidade da água superficial 

De acordo com os dados disponibilizados pelo SNIHR, existem algumas estações de monitorização da 

qualidade da água localizadas no Rio Ovelha. Para este estudo foi selecionado uma estação de 

monitorização a jusante da área de estudo, uma vez que a área de projeto se encontra próximo à 

cabeceira da sub-bacia do Rio Ovelha. A estação de monitorização escolhida foi a 06I/06, conforme 

apresentado na Figura 4-34. O Quadro 4-19 apresenta as características da estação de monitorização 

escolhida. 
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Quadro 4-19 - Estação de monitorização da qualidade da água. 

Código Nome 
Altitude 

(m) 

Coordenada x 

(m) 

Coordenada y 

(m) 

Entrada 

Funcionamento 
Estado 

06I/06 
Cabeceira 

Ovelha 
161 208175 475963 01-03-2000 Ativa 

 

Figura 4-34 - Localização da Estação de Monitorização da Qualidade da Água 06I/06. 

De acordo com as informações disponibilizada pela estação de monitorização, apresentam-se os 

resultados de alguns parâmetros obtidos na última campanha. Os parâmetros foram selecionados de 

acordo com os elementos químicos e físico-químicos gerais apresentados no documento “Critérios para 

a classificação do Estado das Massas de Água Superficiais – Rios e Albufeiras” (INAG, 2009) para a 

categoria “Rios”.   

Quadro 4-20 –Resultado de alguns parâmetros retirados da Estação de Monitorização 06I/06 

Estação 06I/06 

Parâmetro Unidade Data Início Data Final 
Últimos resultados 

obtidos 

Oxigénio Dissolvido mg O2/L 29-05-2019 03-02-2020 11,80 

Taxa de Sat. Oxigénio Dissolvido % sat. de O2 29-05-2019 03-02-2020 106,20 

CBO5 mg O2/L 01-03-2000 03-02-2020 <2,00 
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Estação 06I/06 

Parâmetro Unidade Data Início Data Final 
Últimos resultados 

obtidos 

pH - 01-03-2000 03-02-2020 7,31 

Nitratos mg NO3/L 01-03-2000 03-02-2020 3,30 

Azoto amoniacal mg NH4/L 01-03-2000 03-02-2020 <0,030 

Fosforo Total mg P/L 01-03-2000 03-02-2020 0,220 

Temperatura °C 01-03-2000 03-02-2020 10,5 

De um modo geral, os resultados mais recentes para a maioria dos parâmetros obtidos nesta estação de 

monitorização localizada a jusante da área de estudo, são datados da campanha de 2020. Os 

parâmetros apresentados encontram-se, com exceção do fósforo, dentro dos limiares máximos para o 

estabelecimento do “Bom Estado Ecológico em Rios” de acordo com os limites apresentados pelo 

“Critérios para a classificação do Estado das Massas de Água Superficiais – Rios e Albufeiras” (INAG, 

2009).  

De acordo com o PGRH 3, referente à Região Hidrográfica do Douro (RH3), a principal massa de água 

existente na área de estudo apresenta uma classificação do estado ecológico como razoável e seu 

estado químico é desconhecido, conforme apresentado no Quadro 4-21 e na Figura 4-35. 

Quadro 4-21 - Característica da massa de água do Rio Ovelha. 

Massas de água Estado ou Potencial 
Pressões 

significativas 

Sub-
bacia 

Código Designação 
Estado 

Ecológico 
Elementos 

Responsáveis 
Estado 

Químico 

Classificação 
da zona 

protegida 
Tipo 

Tâmega PT03DOU0319 Rio Ovelha Razoável Biológicos Desconhecido n.a 

Agrícola 
Pecuária 
Urbana 

Hidromorfológica 

No que se refere a massa de água onde está inserido o projeto, a mesma apresenta uma deterioração 

da qualidade da água, uma vez que apresentam um estado inferior a bom. Isso pode ser devido as 

fontes de pressão que existem na região, principalmente as pressões provenientes das atividades 

agrícolas, da pecuária, urbana e hidromorfológica. Importa referir que a área de estudo se localiza a 

montante desta estação de monitorização, sem qualquer tipo de pressão atualmente. 
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Figura 4-35 - Estado Ecológico da Massa de Água do Rio Ovelha. 

 

4.5.2. RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

4.5.2.1. Enquadramento Hidrogeológico 

De acordo com a cartografia dos Sistemas Aquíferos de Portugal Continental, a área de implantação do 

Parque Eólico da Neve localiza-se na unidade hidrogeológica do Maciço Antigo Indiferenciado, conforme 

apresentado na Figura 4-36.  
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Figura 4-36 - Localização da Área de Estudo e Unidades Hidrogeológicas de Portugal 

 

O Maciço Antigo (Maciço Hespérico ou Ibério), corresponde a unidade geológica que ocupa a maior 

extensão em Portugal, e é constituído essencialmente por rochas eruptivas e metassedimentares, são 

habitualmente designadas por rochas cristalinas ou rochas duras, ou por rochas fraturadas ou 

fissuradas. Cerca de 95% da área da Região Hidrográfica do Douro é constituída por granitos e 

formações metamórficas, com condutividade hidráulica baixa e consequentemente produtividade 

reduzidas, geralmente o caudal médio de exploração neste tipo de rocha não ultrapassa 1L/s. Em 

termos gerais, são rochas com escassa aptidão hidrogeológica, pobres em recursos hídricos 

subterrâneos, porém têm grande importância para o abastecimento local. 

O Maciço Antigo Indiferenciado é caracterizado essencialmente por sistemas fissurados. Nos aquíferos 

fissurados a existência de descontinuidades geológicas é determinante para que ocorra a circulação de 

água. Existe uma forte heterogeneidade espacial das características hidráulicas neste tipo de aquífero 

dentro da mesma formação geológica. 

A recarga natural dos sistemas hidrogeológicos do Maciço Antigo é feita essencialmente a partir da 

infiltração direta da precipitação e através da influência de massas de água superficial, que se 
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encontram em conexão hidráulica através de falhas e fraturas com os sistemas hidrogeológicos. Os 

valores anuais de recarga subterrânea deverão situar-se entre os 5 e os 10% da precipitação para os 

aquíferos fissurados. Sendo assim, as disponibilidades hídricas subterrâneas da região hidrográfica estão 

diretamente relacionadas com os valores e regimes de precipitação e com a ocorrência dos 

escoamentos superficiais. 

A descarga natural dos sistemas hidrogeológicos é realizada para linhas de água ou nascentes, sendo as 

zonas de fundo de vale e exsurgências nas bases de vertentes locais favoráveis à descarga de águas 

subterrâneas. 

A disponibilidade hídrica da RH3 está relacionada com os valores e regimes de precipitação e com 

ocorrência superficiais. Importa referir que, a região hidrográfica do Douro apresenta uma variabilidade 

espacial e temporal, apresentando diferenças entre precipitações e escoamentos dos meses de Inverno 

e de Verão, além de anos secos ou húmidos. 

 

4.5.2.2. Enquadramento Hidrogeológico Local 

A área de estudo abrange a massa de água subterrânea denominada como Maciço Antigo 

Indiferenciado do Douro (A0x1RH3). Essa massa de água subterrânea tem como limites Norte e Oeste a 

fronteira Portugal-Espanha e a Sul o contacto com as massas de água “Maciço Antigo Indiferenciado da 

Bacia do Tejo”, “Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego” e “Maciço Antigo Indiferenciado 

da bacia do Vouga”. A Oeste é limitada pela massa de água “Orla Ocidental Indiferenciada da Bacia do 

Douro” e a Noroeste pelo “Maciço Indiferenciado da Bacia do Leça”, “Maciço Indiferenciado da Bacia do 

Ave” e “Maciço Indiferenciado da Bacia do Cavado”.  
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Figura 4-37 - Localização da área de estudo e a respetiva massa de água. 

O Maciço Indiferenciado do Douro possui uma área de 18.736 km2 e abrange 99% da área da RH3. O 

Quadro 4-22 apresenta a caracterização geral do Maciço Indiferenciado do Douro. 

Quadro 4-22 - Características gerais do Maciço Indiferenciado do Douro. 

Características do Maciço Indiferenciado do Douro 

Código PTA0x1RH3 

Sistema de Aquífero Maciço Antigo Indiferenciado 

Área de Recarga 18.735,92 km2 

Precipitação média anual 1.034 mm/ano 

Disponibilidade hídrica subterrânea anual  968,65 hm3/ano 

A referida massa de água subterrânea, devido a sua extensão e a variabilidade litológica, possui um 

número considerável de diferentes ambientes hidrogeológicos. A área de estudo localiza-se em uma 

área de xistos e grauvaques. Na maior parte das situações, a espessura com interesse hidrogeológico 

nestes tipos litológicos é da ordem de 70 a 100 m. De acordo com o mapeamento da vulnerabilidade 

clássica à poluição das águas subterrâneas de Portugal Continental, publicado por Lobo-Ferreira e 

Oliveira (1993) a área de estudo apresenta uma vulnerabilidade muito variável, uma vez que está 
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inserido em rochas metamórficas, predominantemente xisto e grauvaques. 

 

Figura 4-38 - Litologia da área de estudo. 

Na área de estudo não está identificado nenhum sistema aquífero individualizados e de acordo com o 

PGRH, para a massa de água Maciço Antigo Indiferenciado estima-se uma disponibilidade hídrica anual 

de 1.076 hm3/ano. 

4.5.2.3. Captações de água subterrânea 

Com base na informação disponibilizada pela APA ARH-Norte, não existem captações subterrâneas na 

área de estudo. A captação mais próxima existente na envolvente da área de estudo encontra-se 

distante cerca de 1 km, conforme observado na Figura 4-39. 
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Figura 4-39 - Captações de água subterrânea existentes na envolvente da área de estudo. 

 

Como é possível observar na Figura 4-40, na área de estudo não há nenhuma captação de águas de 

nascente. De acordo com a informação disponível pela DGEG, a captação de água de nascente mais 

próxima da área de estudo é “Água do Marão”, localizada a aproximadamente 1 km de distância. Essa 

captação de águas de nascente atualmente encontra se com atividade suspensa. 
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Figura 4-40 - Captação de águas de nascentes na envolvente da área de estudo. 

 

4.5.2.4. Qualidade da água subterrânea 

A qualidade da água deve ser avaliada de acordo com o uso a que se destina a massa de água e a área 

de estudo está inserida em “Zonas designadas para a captação de água destinada ao consumo humano” 

(Artigo 7º da DQA).  Sendo assim, os parâmetros devem respeitar as normas de qualidade da água 

estabelecidos no anexo I do Decreto-Lei n. º 236/98, de 1 de agosto, para fins de “águas subterrâneas 

destinada à produção de água para consumo humano”.  

Em termos da qualidade da água subterrânea, de acordo com as informações disponíveis no Sistema 

Nacional de Informação de Recursos Hídricos -SNIRH, existem estações de monitorização da qualidade 

da água subterrânea apenas na envolvente da área de estudo. A estação mais próxima se localiza a 

cerca de 5 km da área de estudo. Para a caracterização físico-química da água subterrânea, foram 

selecionadas duas estações de monitorização da qualidade da água, sendo: 
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• 113/N2, localizada a cerca de 5 km a oeste da área de estudo. 

• 114/N1, localizada a cerca de 6,6 km a leste da área de estudo. 

 O Quadro 4-23 apresenta as características e a localização das estações de monitorização selecionadas 

e a Figura 4-41. 

Quadro 4-23 - Características da estação de monitorização de água subterrânea 113/N2 e 114/N1. 

Id. Estação 
Coordenada (m) 

Concelho Sistema aquífero 
Altitude 

(m) 
Estado 

X Y 

113/N2 209049 478708 Amarante 
A0 – Maciço Antigo 

Indiferenciado 
354 - 

114/N1 223188 479509 Vila Real 
A0 – Maciço Antigo 

Indiferenciado 
702 - 

 

 

Figura 4-41 - Estações de monitorização de água subterrânea na envolvente da área de estudo. 

 

Destaca-se que, a estação de monitorização 113/N2, de acordo com dados disponibilizados pelo SNIRH, 

possui também a monitorização da rede de nascentes, apresentando o caudal (águas subterrâneas) de 

0,13 L/s para a data de setembro de 2006. A estação 114/N1, para além da qualidade da água, também 
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faz parte da rede de piezometria. Os dados de piezometria para esta estação estão apresentados no 

Quadro 4-24. 

Quadro 4-24 - Dados da monitorização da rede de piezometria 

Estação Sistema aquífero 

Data do 

último 

resultado 

Nível 

Piezométrico 

(m) 

Profundidade 

da água (m) 

114/N1 
A0 – Maciço Antigo 

Indiferenciado 

18-01-

2022 
700,08 1,92 

Além dos dados de piezometria disponíveis, foram analisadas as profundidades das captações de água 

subterrânea disponibilizadas pela ARH-Norte e que estão localizadas próximas a área de estudo, 

previamente apresentadas no subcapítulo 4.5.2.3. De acordo com as informações disponibilizadas as 

profundidades nas captações existentes na envolvente variam de 6 m até 121 m de profundidade. 

De acordo com as estações de monitorização selecionados para a qualidade da água, apresentam-se os 

resultados de alguns parâmetros físico-químicos disponíveis obtidos na última campanha. 

Quadro 4-25 - Resultado da monitorização da qualidade da água subterrânea das estações selecionadas. 

Estação 113/N2 114/N1 

Parâmetro Unidade Data Início Data Final 
Últimos 

resultados 
obtidos 

Data Início Data Final 
Últimos 

resultados 
obtidos 

Fosfato mg P2O5/L 19-05-2008 19-03-2014 <0,050 - - - 

Azoto amoniacal mg NH4/L 11-09-2006 19-03-2014 0,076 08-09-2006 08-09-2006 <0,100 

Condutividade µS/cm 25-06-2007 25-06-2007 37,00 08-09-2006 08-09-2006 95,00 

Coliformes totais /100 ml 25-06-2007 07-05-2012 0 - -- - 

Nitrato mg NO3/L 11-09-2006 19-03-2014 2,80 08-09-2006 08-09-2006 <4,00 

Oxigénio Dissolvido mg O2/L 11-09-2006 17-10-2007 5,00 08-09-2006 08-09-2006 7,40 

pH - 11-09-2006 19-03-2014 7,53 08-09-2006 08-09-2006 4,34 

Os dados obtidos para as estações de monitorização da qualidade da água subterrânea apresentados 

nos quadros acima apresentam valores em conformidade com as normas de qualidade para águas 

subterrâneas destinadas à produção de água para o consumo humano, de acordo com o estabelecido no 

Decreto-Lei 236/98, com exceção do pH para a estação 114/N1, que apresenta valores inferiores ao 

valor máximo recomendado pela legislação (5,5-9,0). Importa, no entanto, referir que as referidas não 

apresentam dados recentes disponíveis. 
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Para realizar a avaliação do estado das massas de água subterrâneas, de acordo com o PGRH, são 

avaliados o estado quantitativo e o estado químico das massas de água. O estado da massa de água 

corresponde ao pior estado registado (químico e quantitativo). Sendo assim, de acordo com os dados 

disponíveis, o Quadro 4-26 apresenta o estado da massa de água na qual a área de estudo está inserida. 

Quadro 4-26 – Estado da Massa de água do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro. 

Id. Massa de água Massa de água 
Estado 

Quantitativo 
Estado Químico Estado Global 

PTA0X1RH3 

Maciço Antigo 

Indiferenciado da 

Bacia do Douro 

Bom Bom Bom e superior 

4.6. SOLOS E CAPACIDADE DE USO DO SOLO 

4.6.1. METODOLOGIA 

A caracterização da situação de referência, ao nível dos solos e capacidade de uso do solo, teve por base 

a consulta das seguintes Cartas: 

• Carta dos Solos de Portugal – Unidades Pedológicas, do Atlas do Ambiente (1971), à escala 

1:1.000.000; 

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

4.6.2. CARACTERIZAÇÃO DOS TIPOS DE SOLOS  

A origem dos solos é determinada por vários processos (físicos e/ou químicos) a que estão sujeitos, quer 

seja pelos fatores que originam o solo (material de origem, clima, relevo, organismos, tempo e ação 

humana), quer seja pelos processos pedogenéticos envolvidos na diferenciação de solos, quer seja pela 

relação solo/condições ambiente. O conjunto e interação destes fatores dão origem à formação de 

diferentes unidades, com características físicas diferentes nos vários horizontes pedológicos.  

De acordo com a Carta de Solos do Atlas do Ambiente que resulta da Classificação da FAO/UNESCO, 

ocorrem na área de estudo os seguintes tipos de solos: 

• Cambissolos 

o Cambissolos húmicos 

▪ xistos  
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Figura 4-42 – Tipos de solos existentes na área de estudo. (Fonte: Carta de Solos do Atlas do Ambiente) 

 

De seguida descreve-se a categoria de solos presente na área de estudo, de acordo com classificação 

FAO/UNESCO: 

Cambissolos – da legenda da FAO, correspondem aos Solos Litólicos. Caracterizam-se por serem 

solos recentes, pouco evoluídos, em fase inicial de formação, moderadamente desenvolvidos 

sobre uma rocha mãe pouco a moderadamente meteorizada, não apresentando quantidades 

apreciáveis de argila, matéria orgânica e compostos de alumínio ou ferro. São solos com um 

horizonte B câmbico e sem outro horizonte de diagnóstico que não seja um horizonte A ócrico 

ou A úmbrico, ou um horizonte A mólico sobrejacente a um horizonte B câmbrico com grau de 

saturação em bases (pelo método do NH4OAc) inferior a 50% sem as características de 

diagnóstico própria dos Vertissolos ou dos Andossolos, sem propriedades gleicas até à 

profundidade de 50cm.  

É o tipo de solo mais representado em Portugal e a sua origem é muito variada tanto em relação à 

rocha-mãe, ao clima, e ao relevo da zona. Na área em estudo dominam os cambissolos húmicos, 

correspondem a solos ricos em matéria orgânica, com origem em rochas xistentas. 
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4.6.3. CAPACIDADE DE USO DO SOLO 

 A Carta de Capacidade de Uso é uma interpretação da Carta de Solos, em que estes são agrupados de 

acordo com as suas potencialidades e limitações, isto é, a sua capacidade para suportarem as culturas 

mais frequentemente cultivadas (com exclusão das arbustivas e arbóreas), sem que sofram deterioração 

pelos fatores de desgaste e empobrecimento, através dos cultivos anuais, perenes, florestais e vida 

selvagem. 

Segundo a Carta de Capacidade de Uso do Solo do SROA para o Atlas do Ambiente, os solos enquadram-

se nas classes abaixo indicadas, em termos de capacidade de uso do solo. 

Quadro 4-27 – Classes de Capacidade de Uso do Solo 

Classe Características principais 

A 
- poucas ou nenhumas limitações 
- sem riscos de erosão ou com riscos ligeiros 
- suscetível de utilização agrícola intensiva 

B 
- limitações moderadas 
- riscos de erosão no máximo moderados 
- suscetível de utilização agrícola moderadamente intensiva 

C 
- limitações acentuadas 
- riscos de erosão no máximo elevados 
- suscetível de utilização agrícola pouco intensiva 

D 

- limitações severas 
- riscos de erosão no máximo elevados a muito elevados 
- não suscetível de utilização agrícola, salvo casos muito especiais 
- poucas ou moderadas limitações para pastagens, exploração de matos e 
exploração florestal 

E 

- limitações muito severas 
- riscos de erosão muito elevados 
- não suscetível de utilização agrícola 
- severas a muito severas limitações para pastagens, matos e exploração 
florestal 
- ou servindo apenas para vegetação natural, floresta de proteção ou de 
recuperação 
- ou não suscetível de qualquer utilização 

A análise da capacidade de uso do solo da área de estudo teve por base a classificação da Carta de 

Capacidade de Uso do Solo do Atlas do Ambiente, à escala 1:1.000.000. De acordo com esta carta a 

capacidade de uso do solo apresenta a seguinte classificação de uso: 

Classe A – Agrícola, sem limitações 

Classe B – Agrícola, com limitações moderadas 
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Classe C – Agrícola, condicionada 

Classe D – Não agrícola (florestal), com limitações moderadas 

Classe E – Não agrícola (florestal), com limitações severas 

Classe F – Não Agrícola (Florestal) 

Na figura seguinte apresenta-se a localização da área de estudo na Carta de Capacidade de Uso do Solo 

do Atlas do Ambiente, à escala 1:1.000.000. 

 

Figura 4-43 – Classes de capacidade de uso do solo na área de estudo. Fonte: Carta Capacidade de Uso do Solo do Atlas do 
Ambiente 

 

Da análise da figura anterior, verifica-se que na área de estudo ocorrem solos exclusivamente da classe F 

– utilização não agrícola (florestal). Importa referir que na área de estudo não existem áreas RAN, o que 

corrobora a não aptidão destes terrenos para a utilização agrícola. 
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4.7. ECOLOGIA 

4.7.1. METODOLOGIA 

4.7.1.1. Flora, habitats e vegetação 

A caracterização da flora e vegetação na área de estudo foi realizada com recurso a consulta 

bibliográfica e prospeções de campo. A visita de campo foi realizada a 25 de março de 2022. 

A visita de campo permitiu identificar, caracterizar e cartografar as unidades de vegetação e habitats 

presentes na área de estudo, tendo os elementos recolhidos em campo sido, posteriormente, inseridos 

num ambiente de Sistemas de Informação Geográfica (SIG). Permitiu ainda inventariar as espécies 

florísticas presentes, para as quais foram efetuados levantamentos florísticos em todas as unidades de 

vegetação identificadas, nomeadamente um total de 40 levantamentos sistemáticos de flora na área do 

Parque Eólico da Neve (Figura 4-44). Nos percursos entre os levantamentos foi ainda inventariada a 

presença de espécies, por forma a apurar tanto quanto possível, a diversidade vegetal da área e 

aumentar a probabilidade de registar espécies com estatutos biogeográficos (endemismos lusitânicos e 

ibéricos), que se encontram ameaçadas e/ou abrangidas por legislação nacional. 
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Figura 4-44– Locais dos levantamentos sistemáticos de flora. 

 

Para a pesquisa bibliográfica foi tida em conta a localização do projeto, como tal foram consideradas as 

quadrículas UTM 10x10km NF86 e NF87 para a área do parque eólico da Neve. As principais fontes 

bibliográficas utilizadas para obter um elenco florístico da área de estudo foram: 
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• Flora-on (Flora-On: Flora de Portugal Interactiva, 2014); 

• 4º Relatório Nacional de Aplicação da Diretiva Habitats (2013-2018) (ICNF, 2019); 

• Plantas invasoras em Portugal (Plantas invasoras em Portugal, 2022); e 

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

A nomenclatura utilizada no elenco florístico é preferencialmente a proposta por Castroviejo et al. 

(1986-1996) na Flora Ibérica, para os restantes taxa recorreu-se à Flora de Portugal (Franco, 1971-1998). 

 

4.7.1.2. Fauna                              

A caracterização da fauna na área de estudo foi realizada com recurso a consulta bibliográfica e 

prospeção em campo. As visitas de campo à área de estudo foram realizadas a 29 e 30 de março de 

2022. 

Foram registados todos os encontros com fauna efetuados durante as prospeções de campo. 

Considerando que cada grupo faunístico tem características comportamentais distintas, foi utilizado o 

método de amostragem mais adequado para cada grupo, consoante as suas características ecológicas, 

encontrando-se descrito em seguida. 

Os anfíbios foram amostrados por prospeção visual nas linhas de água que atravessam a área de estudo 

e/ou outros locais com acumulação de água. Para a amostragem de répteis foram também prospetadas 

as linhas de água, assim como áreas secas com rochas expostas e árvores maturas com buracos nos 

troncos. Para a amostragem de mamíferos não voadores, foram procurados indícios de presença 

(dejetos, pegadas) ao longo dos caminhos que compõe a área de estudo. 

No caso das aves a amostragem foi efetuada por meio de pontos de escuta e observação com as 

seguintes características: 

• 10 pontos de observação e escuta para deteção de aves em geral, com duração de cinco 

minutos, nos biótopos mais representativos da área de estudo (Bibby et al., 1992); 

• 2 pontos de observação para aves de rapina, com duração de uma hora, localizados em locais 

altos e de boa visibilidade da área em seu redor (Hardey et al., 2006). 

A análise dos dados recolhidos permitiu o cálculo da abundância (número de indivíduos/contactos) e 

riqueza específica (número de espécies) relativas por ponto, para um raio de 100m e 250m em redor 
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dos pontos de amostragem de aves em geral, respetivamente. 

Para o grupo dos quirópteros foram realizadas amostragens específicas, nomeadamente amostragens 

acústicas com detetor de ultrassons ao nível do solo na área de implantação do parque eólico, tendo 

sido realizados 9 pontos (Figura 4-45). A distribuição espacial dos pontos de amostragem teve em conta 

a localização prevista para os aerogeradores e os principais biótopos existentes na área de estudo do 

parque eólico. 

As amostragens acústicas consistiram no registo das emissões sonoras dos quirópteros que surgiram na 

área de deteção do microfone, durante um período de 10 minutos. Acoplado ao detetor utilizou-se um 

gravador áudio onde se guardaram as emissões sonoras registadas, para posteriormente serem 

analisadas e identificadas as respetivas espécies. 

A amostragem decorreu nas três a quatro primeiras horas após o pôr-do-sol. Não foram realizadas 

amostragens em condições meteorológicas adversas, nomeadamente chuva, nevoeiro e vento de 

intensidade superior a 5,0 m/s (ICNF, 2017). 

O detetor de ultrassons utilizado foi o modelo D240X da Pettersson Elektronik AB (com gama de 

frequências 10 a 120 kHz) em modo “tempo expandido” (o som é reproduzido a uma velocidade 10 

vezes inferior, tornando-o audível sem que haja alteração das características originais). As emissões 

sonoras foram armazenadas num gravador digital modelo GMINI 402 da Archos. 

A identificação de quirópteros através das suas emissões sonoras é uma técnica bastante utilizada em 

estudos de atividade destes mamíferos, tendo como principal vantagem o facto de não lhes causar 

qualquer tipo de perturbações (Ahlén, 2003; Ahlén & Baagoe, 1999; Catto, 1994; Fenton & Bell, 1981; 

Russo & Jones, 2003; Sherwin et al., 2000; Vaughnan et al., 1997). No entanto, a utilização desta técnica 

apresenta várias dificuldades, nomeadamente as que estão relacionadas com a detetabilidade (por 

exemplo, existem espécies que emitem sinais muito fracos [Plecotus sp.] ou com frequências muito 

elevadas [Rhinolophus sp.] e por isso facilmente dissipáveis, o que torna praticamente impossível a sua 

deteção) e com a identificação (há espécies com vocalizações muito idênticas, como Miniopterus 

schreibersii e Pipistrellus pygmaeus, o que pode impossibilitar a sua distinção através das emissões 

sonoras).  

Na avaliação da atividade contabilizou-se o número de encontros (sequência de pulsos associados à 

passagem de um quiróptero no espaço amostrado pelo microfone) e determinou-se o tipo de pulsos 
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emitidos (pulsos de navegação, de alimentação e/ou sociais). 

A análise dos registos sonoros dos quirópteros detetados foi efetuada de forma semiautomática através 

da utilização de um programa desenvolvido pela Plecotus – Estudos Ambientais Unip. Lda (Silva et al., 

2014) e sempre que necessário, de forma manual/tradicional com recurso ao programa de análise de 

sons Batsound Pro – Sound Analysis, da Pettersson Elektronik AB. 

No programa de análise semiautomática são retirados 19 parâmetros caracterizadores dos pulsos (16 

parâmetros espectrais e três parâmetros temporais). Posteriormente foi efetuada uma comparação 

probabilística (Redes Neuronais Artificiais) entre esses parâmetros e uma base de dados de referência, 

de acordo com o modelo proposto por Silva et al. (2013). As Redes Neuronais Artificiais atribuem aos 

pulsos uma espécie ou grupo de espécies, com uma probabilidade de certeza associada. Os resultados 

do modelo de classificação apresentam uma sensibilidade média de 95% e um erro médio de 4%. Só são 

consideradas como corretas as classificações do modelo com uma probabilidade superior a 70%. 

A base de dados de referência de vocalizações de quirópteros inclui mais de 16000 pulsos individuais 

referentes a cerca de 1400 indivíduos dos géneros Rhinolophus, Myotis, Pipistrellus, Nyctalus, Eptesicus, 

Barbastella, Plecotus, Miniopterus e Tadarida, capturados em Portugal continental. As capturas foram 

efetuadas à saída de abrigos ou no exterior, tendo as gravações ocorrido após a identificação 

morfológica e libertação dos indivíduos capturados. 

Todas as identificações produzidas pelo programa semiautomático foram revistas, utilizando-se como 

referência os trabalhos de Barlow & Jones (1997a; 1997b), Pfalzer & Kusch (2003), Rainho et al. (2013), 

Russ (2012), Russo & Jones (1999) e Zingg (1990). 

As gravações que o modelo não conseguiu analisar, com identificações consideradas erradas pelo 

revisor ou com uma probabilidade inferior a 70%, foram analisadas por métodos manuais/tradicionais. 

Nestes casos, na identificação das espécies teve-se em conta as seguintes variáveis sonoras: 
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• tipo de frequência: frequência modulada (FM – pulsos de curta duração em que há uma rápida 

variação de frequência ao longo do tempo), frequência quase constante (QCF – pulsos que 

mantêm a frequência quase constante ao longo do tempo) ou combinações das duas (FM-CF ou 

CF-FM – pulsos que apresentam porções com variação brusca de frequência, seguidos ou 

antecedidos de poções de frequência quase constante ao longo do tempo); 

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

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

mínima (Fmin); 

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

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

pulso seguinte; 

• taxa de repetição (TR, Hz): taxa com que são emitidos os pulsos (TR=1/INT).  
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Figura 4-45 – Locais de amostragem de fauna. 

 

Devido às características comportamentais de muitas espécies faunísticas (e.g. elevada mobilidade, 

comportamentos esquivos, diferentes fenologias, diferentes períodos de atividade), apenas foi possível 

detetar a presença de algumas das espécies potenciais na área de estudo. Contudo, através dos habitats 
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existentes é ainda possível avaliar o elenco da fauna com ocorrência potencial. 

Para a pesquisa bibliográfica foi tida em conta a localização do projeto, como tal foram consideradas as 

quadrículas UTM 10x10km NF86 e NF87 para a área do Parque Eólico da Neve. As principais fontes 

bibliográficas utilizadas para obter um elenco faunístico da área de estudo encontram-se listadas no 

Quadro 4-28. 

Quadro 4-28 - Principais fontes de informação utilizadas para a inventariação de fauna. 

Grupo Fonte 

Herptofauna Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal (Loureiro et al., 2010) 

Avifauna 

Altas das Aves Nidificantes em Portugal (Equipa Atlas, 2008) 

Altas das Aves Invernantes e Migradoras de Portugal (Equipa Atlas, 2018) 

Relatório sobre a distribuição das aves noturnas em Portugal (GTAN-SPEA, 

2018) 

Aves Exóticas que nidificam em Portugal Continental (Matias, 2002) 

Ebird (Ebird, 2022) 

Relatório Nacional do Artigo 12º da Diretiva Aves (2008-2012) (ICNF, 2014a) 

Aves e morcegos 

Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas 

de distribuição e transporte de energia elétrica e à informação geográfica 

associada (ICNB,2010) 

Shapes de Áreas Críticas e Muito Críticas associadas ao Manual para a 

monitorização de impactes de Linhas de Muito Alta Tensão sobre a avifauna 

e avaliação da eficácia das medidas de mitigação (ICNF e CIBIO, 2020) 

Mamíferos 

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

Atlas dos Morcegos de Portugal Continental (Rainho et al., 2013) 

Análise dos dados do Programa de Monitorização de Abrigos Subterrâneos 

de Importância Nacional de Morcegos (1988-2012) (ICNF, 2014b) 

Plano Nacional de Conservação dos Morcegos Cavernícolas (Palmeirim & 

Rodrigues, 1992) 

Situação Populacional do Lobo em Portugal: resultados do Censo Nacional 

de 2002/2003 (Pimenta et al., 2005) 

Todos os grupos 

4º Relatório Nacional de Aplicação da Diretiva Habitats (2013-2018) (ICNF, 

2019) 

Estudo de Impacte Ambiental do Marão (PAREM, 2021) 

 

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

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

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

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

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

 

4.7.2. ÁREAS SENSÍVEIS 

A área de estudo 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 Importnate para as Aves (IBA) Serras do Alvão e Marão (PT049) e 

ao biótopo CORINE Serra do Marão (Figura 4-46).  

Na envolvente da área de estudo (considerada um buffer de 20km) existem ainda outras áreas incluídas 

no SNAC ou outras de relevância ecológica: 
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• Parque Natural do Alvão, que dista cerca de 10,5km a nordeste da área de estudo; 

• ZEC de Montemuro (PTCON0025), a cerca de 18,8km a sul da área de estudo. 

 

Figura 4-46–Áreas classificadas e sensíveis presentes na envolvente da área de estudo. 

 

ZEC 
Montemuro 

ZEC Alvão/ 
Marão 

Parque Natural 
do Alvão 
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A área de estudo não se sobrepõe com qualquer corredor ecológico, localizando-se entre dois 

corredores, nomeadamente o corredor do Tâmega (a 6,2km a noroeste da área de estudo) e o corredor 

Alvão-Marão (a 5,5km a sudeste da área de estudo) (Figura 4-47). Na área de estudo não foi identificado 

qualquer arvoredo de interesse público. 

 
Figura 4-47– Corredores ecológicos e arvoredo de interesse público existente na envolvente da área de estudo. 
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4.7.3. BIOGEOGRAFIA 

A distribuição dos elementos florísticos e vegetação é influenciada pelas características edáficas e 

climáticas da região, sendo possível enquadrar a vegetação com base na biogeografia (Costa et al., 

1998). A biogeografia permite a compreensão da distribuição das espécies florísticas e em conjunto com 

a fitossociologia, possibilitam a caracterização das comunidades vegetais presentes numa dada região. 

Em termos bioclimácicos, a região em que se engloba a área de estudo encontra-se, nos andares 

termotemperado e mesotemperado inferior de ombroclima húmido a híper-húmido (Costa et al. 1998). 

De acordo com Costa et al. (1998), o esquema sintaxonómico da região em que se engloba a área de 

estudo é o seguinte: 

Reino Holártico 

Região Eurosiberiana 

Sub-região Atlântica-medioeuropeia 

Superprovíncia Atlântica 

Província Cantabro-atlântica 

Sector Galaico-português 

      Subsector Miniense 

Superdistrito Miniense Litoral 

O Subsector Miniense Litoral tem como endemismos exclusivos ou quase exclusivos Armeria pubigera, 

Rhynchosinapis jonhnstonii, Jasione lusitana, Narcissus cyclamineus, Narcissus portensis, Scilla merinoi, 

Silene marizii e Ulex micranthus. Têm ainda neste subsector a sua máxima expressão os seguintes taxa: 

Carex pilulifera, Centaurea limbata subsp. limbata, Ophioglossum lusitanicum, Salix arenaria, 

Sesamoides canescens subsp. suffruticosa, Trichomanes speciosum, Ulex europaeus subsp. 

latebracteatus e Veronica montana. A vegetação climácica do subsector é composta por carvalhais 

mesotemperados e termotemperados do Rusco aculeati-Quercetum roboris quercetosum suberis. São 

ainda característicos os giestais do Ulici latebracteati-Cytisetum striati e os tojais endémicos do Ulicetum 

latebracteati-minoris, Erico umbellatae-Ulicetum latebracteati e Erico umbellatae-Ulicetum micranthi. 

Estão ainda presentes os tojais de Ulici europaei-Ericetum cinereae, os urzais-tojais do Ulici minoris-

Ericetum ciliaris e, em solos com hidromorfismo, o urzal higrófilo Cirsio filipenduli-Ericetum ciliaris. Em 
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mosaico com os urzais mesófilos é frequente o arrelvado anual do Airo praecocis-Sedetum arenarii. Nas 

áreas mais secas, em solos graníticos profundos, ocorrem orlas arbustivas espinhosas com Pyrus cordata 

(Frangulo alni-Pyretum cordatae). O amial mais comum é o Scrophulario-Alnetum glutinosae (Costa et 

al., 1998).  

Na zona inferior do Superdistrito Miniense Litoral, à exceção dos vales mais encaixados, os tojos Ulex 

europaeus subsp. latebracteatus e Ulex micranthus são substituídos por Ulex europaeus subsp. 

europaeus integrado em duas associações de grande área de ocupação: o Ulici europaei-Ericetum 

cinereae e o Ulici europaei-Cytisetum striati (Costa et al., 1998). 

 

4.7.4. FLORA 

O elenco florístico para a área de estudo engloba 235 espécies de flora (Volume 2 – Anexo 3.1), e 

abrange espécies de 74 famílias. As famílias mais bem representadas na área de estudo são as 

seguintes: Asteraceae com 19 espécies, Lamiaceae com 16 espécies e Caryophyllaceae com 13 espécies 

(Figura 4-48Erro! A origem da referência não foi encontrada.). Durante a visita de campo foi possível 

confirmar a presença de 62 espécies. 

 
Figura 4-48–Famílias florísticas mais bem representadas na área de estudo. 

De entre as espécies elencadas para a área de estudo destacam-se 31 espécies RELAPE (Raras, 
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Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de Extinção), distribuídas por 21 famílias e 

correspondendo a cerca de 13% do elenco florístico (Quadro 4-29). De entre as espécies RELAPE 

contam-se 21 endemismos ibéricos e dois endemismos lusitanos (Murbeckiella sousae e Teucrium 

salviastrum). Duas das espécies RELAPE constam do Decreto-Lei nº 169/2001 de 25 de maio, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho (sobreiro [Quercus suber] e azinheira [Quercus 

rotundifolia]). Duas das espécies RELAPE (narcisos-bravos [Narcissus triandrus] e Murbeckiella sousae) 

estão englobadas no Anexo II Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

49/2005, de 24 de fevereiro; e outras duas espécies estão listadas no Anexo V do mesmo Decreto-Lei 

(gilbardeira [Ruscus aculeatus] e Teucrium salviastrum). Duas das espécies elencadas (Serapias 

parviflora e Spiranthes spiralis), ambas da família Orchidaceae, encontram-se incluídas no Decreto-Lei 

114/90, de 5 de abril, que transcreve a Convenção CITES. É ainda de referir uma espécie (azevinho [Ilex 

aquifolium]) que se encontra protegida de acordo com o Decreto-Lei n.º 423/89 de 4 de dezembro.  

Duas das espécies elencadas para a área de estudo encontram-se ameaçadas, de acordo com a Lista 

Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental: Succisa pinnatifida e Drosophyllum lusitanicum, 

ambas classificadas como “Vulneráveis” (Carapeto et al., 2020).  

A presença de seis espécies RELAPE foi confirmada na área de estudo aquando do trabalho de campo: 

tojo arnal (Ulex europaeus subsp. latebracteatus), gilbardeira, azinheira, azevinho, giesta-branca (Cytisus 

multiflorus) e Sedum arenarium (Figura 4-49).  
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Figura 4-49–Localização das espécies RELAPE observadas na área de estudo. 
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Quadro 4-29- Espécies RELAPE elencadas para a área de estudo. (Ocorrência: X – potencial, C – confirmada; Estatuto de ameaça: LC – Pouco preocupante, VU - Vulnerável). 

Família Nome científico Nome comum Ocorrência 
Grau de 

endemismo 
Legislação 

Estatuto 
de 

ameaça 
Habitat 

Época de 
floração 

Amaryllidaceae Narcissus triandrus Narcisos-bravos X  
DL 140/99 de 

24 de abril 
(Anexo IV) 

LC 
Prados, clareiras de urzais, giestais, azinhais ou 

pinhais e em afloramentos rochosos 
Fev-Mai 

Apiaceae Thapsia minor Turbit-da-terra X Ibérico   
Azinhais, sobreirais, taludes, matos e clareiras e 

zonas pedregosas 
Abr-Jun 

Aquifoliaceae Ilex aquifolium Azevinho C  
DL 423/89 de 

4 de 
dezembro 

LC 
Bosques caducifólios e matagais em regiões 

montanhosas 
Abr-Jul 

Asparagaceae Ruscus aculeatus Gilbardeira C  
DL 140/99 de 

24 de abril 
(Anexo V) 

LC Sob coberto de bosques e matagais Abr-Jul 

Asteraceae Lepidophorum repandum - X Ibérico   Clareiras de matos e pinhais Mar-Jul 

Asteraceae Picris hieracioides Raspa-saias-do Norte X Ibérico   Sob coberto de carvalhais e bosques Mai-Dez 

Boraginaceae Omphalodes nitida Miosótis-dos-bosques X Ibérico   
Prados nas margens de cursos de água, orlas de 
bosques ripícolas e taludes húmidos e sombrios 

Mar-Ago 

Brassicaceae Arabis juressi - X Ibérico   Zonas rochosas, clareiras de bosques e matagais Mar-Jun 

Brassicaceae Murbeckiella sousae - X Lusitano 
DL 140/99 de 

24 de abril 
(Anexo IV) 

LC 
Fendas de rochas, escarpas e taludes de 

caminhos 
Fev-Jun 

Caryophyllaceae Dianthus langeanus - X Ibérico   Fendas de rochas e prados abertos Mai-Jul 

Caryophyllaceae Silene acutifolia - X Ibérico   
Comunidades rupícolas em fendas de rochas e 

cascalheiras 
Abr-Jul 

Cistaceae 
Tuberaria globulariifolia 

var. globulariifolia 
Alca-do Algarve X Ibérico   Clareiras de matos, bosques, taludes e rochedos Abr-Ago 

Crassulaceae Sedum arenarium - C Ibérico   
Pastagens sobre areias ácidas, fendas de rochas 

e taludes em substratos rochosos 
Mar-Jun 

Crassulaceae Sedum pruinatum - X Ibérico   Habitats rochosos, areias, em substrato Jun-Ago 
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Família Nome científico Nome comum Ocorrência 
Grau de 

endemismo 
Legislação 

Estatuto 
de 

ameaça 
Habitat 

Época de 
floração 

granítico ou xistoso 

Dipsacaceae Succisa pinnatifida  X Ibérico  VU 
Prados em solos húmido, clareiras de urzais e 

matos higrófilos 
Ago-Set 

Drosophyllaceae Drosophyllum lusitanicum Pinheiro-baboso X   VU 
Clareiras de matos, pinhais e bosques 

perenifólios 
Mar-Jul 

Fabaceae Adenocarpus lainzii Codesso X 
Ibérico 

  
Matos em terrenos desflorestados, baldios, 

taludes, campos agrícolas incultos e bermas de 
caminhos 

Mai-Set 

Fabaceae Cytisus multiflorus Giesta-branca C 
Ibérico 

  
Dominante em giestais, ou como acompanhante 
em outros tipos de matagais ou orlas de matas 

Fev-Jun 

Fabaceae Genista falcata Tojo-gadanho X Ibérico   
Matos e matagais na orla de bosques 
(sobreirais, castanhais, carvalhais) e 

povoamentos florestais abertos 
Mar-Jun 

Fabaceae 
Ulex europaeus subsp. 

latebracteatus 
Tojo-arnal C Ibérico   Matos e orlas de bosques e pinhais 

Jan-
Mai/Out-

Dez 

Fagaceae Quercus rotundifolia Azinheira C  DL 169/2001 
de 25 de maio 

 Bosques e matagais Mar-Mai 

Fagaceae Quercus suber Sobreiro X  DL 169/2001 
de 25 de maio 

 Sobreirais, montados, bosques e matas Fev-Jul 

Lamiaceae Teucrium salviastrum - X Lusitano 
DL 140/99 de 

24 de abril 
(Anexo IV) 

 
Matos xerofílicos de montanha e fendas de 

rochas 
Mai-Ago 

Orchidaceae Serapias parviflora - X  DL 114/90 de 
5 de abril 

 Prados, pastagens e clareiras de matos ou 
bosques 

Mar-Mai 

Orchidaceae Spiranthes spiralis - X  DL 114/90 de 
5 de abril 

 Prados, clareiras de matos e urzais, bermas de 
caminhos 

Set-Nov 

Plantaginaceae Linaria triornithophora Esporas-bravas X 
Ibérico 

  
Orla de matagais, bosques caducifólios 

(carvalhais) e sebes 
Abr-Out 

Ranunculaceae Ranunculus bupleuroides - X Ibérico   Prados secos, clareiras de pinhal e matagais Mar-Jun 
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Família Nome científico Nome comum Ocorrência 
Grau de 

endemismo 
Legislação 

Estatuto 
de 

ameaça 
Habitat 

Época de 
floração 

abertos 

Ranunculaceae 
Ranunculus ollissiponensis 

subsp. ollissiponensis 
- X 

Ibérico 
  Orlas de bosques e matagais Fev-Jun 

Rubiaceae Galium broterianum - X 
Ibérico 

  
Comunidades herbáceas sob coberto de 

bosques ripícolas 
Mai-Set 

Salicaceae 
Salix salviifolia subsp. 

salviifolia 
Borrazeira-branca X 

Ibérico 
  Linhas de água Fev-Mai 

Saxifragaceae Saxifraga lepismigena - X Ibérico   

Comunidades herbáceas em taludes e rochas 
ressumantes, margens de cursos de água, 

turfeiras e outros locais húmidos ou 
encharcados 

Mar-Ago 
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É de referir que se encontram elencadas para a área de estudo um total de 17 espécies exóticas, cerca 

de 7% das espécies elencadas para a área de estudo. Das quais seis foram confirmadas em campo 

(Quadro 4-30).  

Algumas das espécies exóticas presentes na área de estudo são espécies de interesse 

ornamental/florestal. Contudo, de entre as espécies exóticas elencadas para a área de estudo contam-

se sete espécies com carácter invasor (Plantas invasoras em Portugal, 2022), de acordo com o Decreto-

Lei nº 92/2019, de 10 de julho, sendo que nenhuma destas espécies foi confirmada em campo (Quadro 

4-30).  

 

Quadro 4-30-Espécies exóticas elencadas para a área de estudo. (Ocorrência: X – potencial; C – confirmada; Exótica: I – 
invasora, X - exótica). 

Familia Nome científico Ocorrência Exótica 

Asteraceae Bidens frondosa X I 

Asteraceae Erigeron karvinskianus X I 

Cupressaceae Cryptomeria japonica C X 

Cupressaceae Cupressus sp. C X 

Cyperaceae Cyperus eragrostis X X 

Fabaceae Acacia dealbata X I 

Fabaceae Acacia melanoxylon X I 

Molluginaceae Mollugo verticillata X X 

Myrtaceae Eucalyptus globulus X X 

Pinaceae Larix decidua C X 

Pinaceae Pinus nigra C X 

Pinaceae Pinus radiata C X 

Pinaceae Pseudotsuga menziesii C X 

Proteaceae Hakea sericea X I 

Selaginellaceae Selaginella kraussiana X X 

Solanaceae Datura stramonium X I 

 

4.7.5. VEGETAÇÃO 

Foram identificadas para a área de estudo um total de oito unidades de vegetação: afloramentos 

rochosos, azinhal, bosque misto, linha de água, matos, pinhal, pinhal jovem com matos e áreas 

artificializadas (Desenho 4 – Volume 3; Quadro 4-31). A unidade de vegetação mais abundante na área 

de estudo são os matos, que correspondem a cerca de 40% da área (139ha), seguindo-se o pinhal, que 

ocupa cerca de 27% da área (96ha), e o pinhal jovem com matos que ocupa cerca de 22% da área (80ha) 

(Quadro 4-31). 
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Quadro 4-31- Unidades de vegetação identificadas na área de estudo e respetivas áreas ocupadas. 

Unidade de vegetação Área (ha) % 

Afloramentos rochosos 0,60 0,17 

Áreas artificializadas 17,52 4,99 

Azinhal 1,96 0,56 

Bosque misto 3,34 0,95 

Linha de água 12,17 3,47 

Matos 139,00 39,60 

Pinhal 96,23 27,41 

Pinhal jovem com matos 80,24 22,36 

Total 351,05 100 

 

São descritas em seguidas as unidades de vegetação identificadas na área de estudo. 

 

Afloramentos rochosos 

Existem na área de estudo algumas manchas de afloramentos rochosos que se encontram ocupados por 

espécies pioneiras como Sedum arenarium e Sedum hirsutum, assim como comunidades rupícolas 

vasculares com Asplenium adiantum-nigrum e Asplenium trichomanes (Figura 4-50). Sendo que as 

comunidades de Asplenium correspondem ao habitat incluído no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99, 

de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de fevereiro: 8220 – Vertentes rochosas 

siliciosas com vegetação casmofítica. 

 

   

Figura 4-50 - Afloramentos rochosos na área de estudo com Asplenium adiantum-nigrum (à esquerda) e Asplenium trichomanes 
(à direita). 

 

Áreas artificializadas 
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As áreas artificializadas estão representadas por estradas, caminhos e casas florestais. Nestas zonas 

existe pouca vegetação.  

 

Azinhal 

Esta unidade de vegetação está presente apenas na zona este da área de estudo. Esta unidade de 

vegetação corresponde a bosques de azinheira (Quercus rotundifolia) localizados em zonas de encosta 

com declives acentuados (Figura 4-51). Esta unidade de vegetação corresponde na totalidade ao habitat 

9340 – Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia, incluído no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99, 

de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de fevereiro. 

 

Figura 4-51 - Azinhal na área de estudo. 

Bosque misto 

Existem na área de estudo manchas de floresta em que não existe uma clara dominância de uma 

espécie (Figura 4-52), ocorrendo nessas áreas espécies como Cryptomeria japonica, Larix decidua, 

Pseudotsuga menziesii e várias espécies de pinheiro (Pinus nigra e Pinus radiata). Nestas áreas ocorrem 

também alguns ciprestes (Cupressus sp.), bidoeiros (Betula pubescens) e aveleiras (Corylus avellana). 
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Figura 4-52 - Bosque misto na área de estudo. 
 

Linha de água 

A área de estudo é atravessada por diversas linhas de água, maioritariamente linhas de água de 

pequena dimensão ou de escorrência que não apresentam galeria ripícola. Contudo, estão presentes 

também linhas de água com maior expressão, que apresentam uma galeria ripícola desenvolvida e bem 

conservada dominada por bidoeiros, e por isso correspondendo ao habitat incluído no Anexo B-I do 

Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de fevereiro: 91E0* - 

Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) *, 

representado pelo subtipo pt2 – Bidoais ripícolas (figura seguinte). 

   

Figura 4-53 - Linhas de água na área de estudo dominadas por bidoeiros. 

 

Matos 

A área de estudo é dominada por matos, sendo as principais espécies presentes o queiró (Erica 

umbellata) e a carqueja (Pterospartum tridentatum) (Figura 4-54), estando também presentes espécies 

como a torga (Calluna vulgaris), Halimium lasianthum e Halimium umbellatum. Estes matos 
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representam o habitat incluído no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo 

Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de fevereiro: 4030 – Charnecas secas europeias, sendo este um dos 

habitats mais comuns no território nacional. 

 

Figura 4-54 - Matos de queiró e carqueja na área de estudo. 

 

Pinhal 

Estão presentes na área de estudo áreas de pinhal-bravo ocupado por pinheiro-bravo (Pinus pinaster) 

(Figura 4-55), assim como manchas de pinhal dominadas por Pinus nigra e Pinus radiata, sendo estas 

espécies representadas por indivíduos adultos.  

 

Figura 4-55 - Pinhal bravo na área de estudo. 

 

Pinhal jovem com matos 

Estão presentes na área de estudo diversas mancha de pinhal-bravo recém-plantado, ocupado ainda por 

indivíduos jovens de pequena dimensão (Figura 4-56). O sob coberto destas plantações encontra-se 
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dominado por espécies típicas das áreas de matos e como tal está presente no sob coberto das 

plantações o habitat 4030 – Charnecas secas europeias.  

 

Figura 4-56 - Pinhal jovem com matos na área de estudo. 

 

4.7.6. FAUNA 

Foram elencadas para a área de estudo um total de 162 espécies de vertebrados: 12 anfíbios, 13 répteis, 

111 aves e 26 mamíferos. Um total de 14 espécies de vertebrados terrestres apresentam estatuto de 

conservação desfavorável. 

4.7.6.1. Herpetofauna 

Para a área de estudo foram elencadas 12 espécies de anfíbios para a área de implantação do parque 

eólico, distribuídas por cinco famílias (Figura 4-57, Quadro 4-32). Durante o trabalho de campo não foi 

possível confirmar qualquer espécie de anfíbio. 
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Quadro 4-32-Espécies de anfíbios elencadas para a área de estudo do parque eólico da Neve (Ocorrência: X – potencial; Estatuto de ameaça: LC – Pouco preocupante, NT – Quase 
Ameaçado, VU - Vulnerável). 

Família Nome científico Nome comum Ocorrência Endemismo Convenção de Berna D. L. 140/99 Estatuto de ameaça 

Alytidae Alytes obstetricans Sapo-parteiro-comum x  II B-IV LC 

Alytidae Discoglossus galganoi Rã-de-focinho-pontiagudo x Ibérico III B-II / B-IV NT 

Bufonidae Bufo bufo Sapo-comum x  II  LC 

Bufonidae Epidalea calamita Sapo-corredor x  II B-IV LC 

Hylidae Hyla arborea Rela-comum x  II B-IV LC 

Hylidae Hyla meridionalis Rela-meridional x  III B-IV LC 

Ranidae Pelophylax perezi Rã-verde x  II B-V LC 

Ranidae Rana iberica Rã-ibérica x Ibérico II B-IV LC 

Salamandridae Chioglossa lusitanica Salamandra-lusitânica x Ibérico III B-II / B-IV VU 

Salamandridae Lissotriton boscai Tritão-de-ventre-laranja x Ibérico III  LC 

Salamandridae Salamandra salamandra Salamandra-de-pintas-amarelas x  III  LC 

Salamandridae Triturus marmoratus Tritão-marmorado x  III B-IV LC 
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Figura 4-57- Representatividade das famílias de anfíbios elencadas para a área de estudo do Parque Eólico da Neve. 

 

De entre as espécies de anfíbios elencadas contam-se quatro endemismos ibéricos: a rã-de-focinho-

pontiagudo (Discoglossus galganoi), a rã-ibérica (Rana iberica), a salamandra-lusitânica (Chioglossa 

lusitanica) e o tritão-de-ventre-laranja (Lissotriton boscai). A maioria das espécies de anfíbios elencadas 

estão classificadas com o estatuto “Pouco preocupante”, de acordo com o Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal, com exceção da salamandra-lusitânica que apresenta estatuto “Vulnerável” e 

a rã-de-focinho-pontiagudo, com estatatuto “Quase Ameaçada” (Cabral et al., 2006).  

É ainda de referir que seis das espécies de anfíbios elencadas estão incluídas no Anexo II da Convenção 

de Berna, atualizada pelo Decreto-Lei n.º 38/2021 de 31 de maio, retificada pelo Decreto-Lei n.º 95/81, 

de 23 de julho e regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de setembro, e outras seis estão 

incluídas no Anexo III da mesma convenção. Duas das espécies elencadas para a área de estudo 

encontram-se listadas, simultaneamente, nos Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de 

abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro; seis espécies encontram-se listadas 

apenas no Anexo B-IV e uma das espécies no Anexo B-V do mesmo decreto-lei. 

Foram ainda elencadas 13 espécies de répteis, distribuídas por seis famílias (Figura 4-58; Quadro 4-33). 

Aquando do trabalho de campo não foi confirmada a presença de qualquer espécie de réptil. 
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Quadro 4-33- Espécies de répteis elencadas para a área de estudo do parque eólico da Neve (Ocorrência: X – potencial; Estatuto de ameaça: LC – Pouco preocupante, NT – Quase 
ameaçado, VU – Vulnerável). 

Família Nome científico Nome comum Ocorrência Endemismo Convenção de Berna D. L. 140/99 Estatuto de ameaça 

Anguidae Anguis fragilis Cobra-de-vidro x  III  LC 

Colubridae Coronella girondica Cobra-lisa-meridional x  II  LC 

Colubridae Hemorrhois hippocrepis Cobra-de-ferradura x  III B-IV LC 

Colubridae Rhinechis scalaris Cobra-de-escada x  II  LC 

Lacertidae Lacerta schreiberi Lagarto-de-água x End. Ibérico III B-II /B-IV LC 

Lacertidae Podarcis bocagei Lagartixa de Bocage x End. Ibérico III  LC 

Lacertidae Podarcis hispanica Lagartixa ibérica x  III B-IV LC 

Lacertidae Psammodromus algirus Lagartixa-do-mato x  II  LC 

Lacertidae Timon lepidus Sardão x  III  LC 

Natricidae Natrix maura Cobra-de-água-viperina x  III  LC 

Natricidae Natrix natrix Cobra-de-água-de-colar x  III  LC 

Psammophiidae Malpolon monspessulanus Cobra-rateira x  III  LC 

Scincidae Chalcides striatus Fura-pastos x    LC 
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Figura 4-58- Representatividade das famílias de répteis elencadas para a área de estudo do Parque Eólico da Neve. 

 

Do elenco de répteis da área de estudo contam-se dois endemismos ibéricos – lagarto-de-água (Lacerta 

schreiberi) e a lagartixa de Bocage (Podarcis bocagei). Todas as espécies de répteis elencadas 

apresentam estatuto “Pouco preocupante” (Cabral et al., 2006).  

É ainda de referir que três das espécies de répteis estão incluídas no Anexo II da Convenção de Berna, 

atualizada pelo Decreto-Lei n.º 38/2021 de 31 de maio, retificada pelo Decreto-Lei n.º 95/81, de 23 de 

julho e regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de setembro, e outras 9 estão incluídas no 

Anexo III da mesma convenção. Uma das espécies elencadas para a área de estudo encontra-se listada, 

simultaneamente, nos Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro; e outras duas espécies estão listadas apenas no Anexo B-IV 

do mesmo decreto-lei. 
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4.7.6.2. Avifauna 

O elenco avifaunístico para a área de estudo engloba 111 espécies na área do parque eólico, 

pertencentes a 39 famílias (Volume 2 – Anexo 3.2). As famílias de aves mais bem representadas são 

Accipitridae e Fringillidae, com 10 espécies elencadas, seguidas da família Muscicapidae com 8 espécies 

elencadas (Figura 4-59).  

 

Figura 4-59- Famílias de aves mais bem representadas na área de estudo do Parque Eólico da Neve. 

 

Das espécies de aves inventariadas para a área de estudo seis apresentam estatuto de conservação 

desfavorável, de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados Portugal, a saber:  
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• Açor (Accipiter gentilis), que apresenta estatuto “Vulnerável” (Cabral et al., 2006). A área de 

estudo encontra-se englobada na área de distribuição desta espécie (ICNF, 2013) e, dada a forte 

presença de áreas florestadas, considera-se bastante possível a sua presença; 

• Tartaranhão-cinzento (Circus cyaneus), cuja população residente se encontra classificada como 

“Criticamente em Perigo” e a população invernante como “Vulnerável” (Cabral et al., 2006). A 

presença desta espécie foi documentada no âmbito das amostragens do Atlas das Aves 

Nidificantes (Equipa Atlas, 2008), para as quadrículas UTM 10x10km onde a metade sul do 

parque eólico se insere, com a conservação de um indivíduo em possível habitat de nidificação 

durante a época de reprodução; 

• Tartaranhão-caçador (Circus pygargus), classificado como “Em Perigo” (Cabral et al., 2006). A 

presença desta espécie foi observada na área de estudo do parque eólico a partir do Parque de 

Lazer da Lameira, datando esta observação de 2020 (eBird, 2022); 

• Cruza-bico (Loxia curvirostra), cuja população residente se enconra classificada como 

“Vulnerável” e a população invernante como “Informação Insuficiente” (Cabral et al., 2006). A 

ocorrência desta espécie em território nacional é muito imprevisível, pois em determinados 

anos a sua observação é mais frequente do que noutros, o que se deve a fluxos de migração de 

indivíduos vindos do norte da Europa. Salienta-se o registo desta espécie no Parque de Lazer da 

Lameira em 2021 (ebird, 2022), abrangido pela área em estudo do Parque Eólico da Neve; 

• Milhafre-real (Milvus milvus), cuja população residente apresenta estatuto “Criticamente em 

Perigo” e a população invernante “Vulnerável” (Cabral et al., 2006). A área de estudo faz parte 

da área de distribuição desta espécie, de acordo com o documentado pelo Artigo 12 da Diretiva 

Aves (ICNF, 2014a); 

• Toutinegra-das-figueiras (Sylvia borin), que apresenta estatuto “Vulnerável” (Cabral et al., 

2006). A presença desta espécie foi documentada para a metade norte do parque eólico, no 

âmbito das amostragens do Atlas das Aves Nidificantes, por observação de um indivíduo em 

possível habitat nidificante durante a época de reprodução (Equipa Atlas, 2008). 

 

O elenco faunístico é composto essencialmente por espécies residente (37,8%) ou migradoras 

reprodutoras (30,6%), que estão associadas, sobretudo, a biótopos florestais (32,4%), indiferenciados 

(21,6%) ou agrícolas (20,7%). Refere-se ainda que 59 das espécies elencadas para a área de estudo se 
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encontram listadas no Anexo II da Convenção de Berna, atualizada pelo Decreto-Lei n.º 38/2021 de 31 

de maio, retificada pelo Decreto-Lei n.º 95/81, de 23 de julho e regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 

316/89, de 22 de setembro; e outras 47 espécies no Anexo III da mesma Convenção. Um total de 48 das 

espécies elencadas na área de estudo estão listadas no Anexo II da Convenção de Bona, transposta pelo 

Decreto-Lei n.º 103/80, de 11 de outubro. Importa ainda referir que 14 das espécies de aves estão 

listadas no Anexo A-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, 

de 24 de fevereiro. Cinco das espécies elencadas encontram-se listadas no Anexo A-II da Convenção 

CITES.  

De acordo com a Cartografia de Manual de apoio à análise de projectos relativos à instalação de linhas 

aéreas de distribuição e transporte de energia eléctrica (ICNB, 2010; ICNF e CIBIO, 2020) a área de 

estudo sobrepõe-se com uma área crítica para aves de rapina, que corresponde a um buffer de 5km em 

torno de locais de nidificação águia-real (Aquila chrysaetos), falcão-peregrino (Falco peregrinus) e 

tartaranhão-caçador. Por conseguinte, na sua envolvente, considerando um raio de 20km, 

identificaram-se outras áreas sensíveis para as aves: 

• 3 áreas muito críticas para aves de rapina, localizadas a nordeste da área de estudo do parque 

eólico, nomeadamente 1,7km, 6,4km e 11,6km; 

• Uma área muito crítica para aves de rapina situada a 2,6km a sudeste da área de estudo do 

parque eólico, que corresponde a buffers de 1km em torno de locais de nidificação de águia-

real, falcão-peregrino e tartaranhão-caçador (PAREM, 2021); 

• Uma área crítica e muito crítica para aves de rapina situadas a cerca de 13km e 14km, 

respetivamente, a este da área de estudo parque eólico; 

• Área crítica e muito crítica para outras aves, que correspondem a um abrigo de gralha-de-bico-

vermelho (Pyrrhocorax pyrrhocorax) e que distam cerca de 7,9km e 12km, respetivamente, a 

nordeste da área de estudo do parque eólico (Figura 4-60). 
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Figura 4-60-Áreas sensíveis para as aves na envolvente da área em estudo do Parque Eólico da Neve. 

 

A gralha-de-bico-vermelho, o falcão-peregrino e o tartaranhão-caçador constituem alguns dos valores 

ecológicos de maior relevância identificados na ZEC Alvão/Marão, no entanto, o falcão-peregrino e a 
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gralha-de-bico-vermelho não foram considerados no elenco avifaunístico para a área de estudo, por não 

terem sido encontradas evidências a nível bibliográfico e/ou no campo que indicam a sua presença 

recente na área em análise. De acordo com os registos, a gralha-de-bico-vermelho não nidifica na Serra 

do Marão desde 1988 (Pereira, 2006).  

Os dados recolhidos nos pontos de amostragem direcionados a aves em geral e aves de rapina, 

permitiram confirmar em campo a presença de 24 espécies de aves na área de estudo. 

No que diz respeito à abundância e riqueza específica, por ponto de amostragem, verifica-se que o 

PPMA09 e o PPMA07 constituem os pontos com valores mais elevados para ambos os parâmetros. 

Ambos os pontos de amostragem se situam numa zona de vale de uma pequena linha de água, afluente 

do rio Marão. No PPMA09 foram contabilizados 16 indivíduos pertencentes a 13 espécies de aves. No 

PPMA07 contabilizaram-se 13 indivíduos referentes a 10 espécies (Figura 4-61). 

 

Figura 4-61- Abundância absoluta e riqueza específica obtidas para a área de estudo do Parque Eólico da Neve. 

 

As espécies mais abundantemente detetadas durante as amostragens foram a carriça (Troglodytes 

troglodytes) e a laverca (Alauda arvensis), com a deteção de 13 indivíduos cada (Quadro 4-34). 

  



PAREM – PARQUE EÓLICO DO MARÃO, LDA. 
Parque Eólico da Neve 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  
Volume 1 – Relatório Síntese 

 

142 

AM22005 
Versão 01  
out-22 
      142 

 

Quadro 4-34- Abundância absoluta (número de contactos), por espécie detetada, nos pontos de escuta para a área do parque 
eólico da Neve. 

Nome científico Nome comum 
Abundância 

absoluta 

Alauda arvensis  Laverca 13 

Certhia brachydactila  Trepadeira 3 

Corvus corone Gralha-preta 3 

Cuculus canorus Cuco 3 

Curruca undata  Pica-pau-malhado 6 

Dendrocopos major  Cia 1 

Emberiza cia Tentilhão 7 

Fringilla coelebs  Gaio 2 

Garrulus glandarius  Chapim-de-poupa 1 

Lophophanes cristatus  Cotovia-dos-bosques 5 

Lullula arborea  Chapim-real 6 

Parus major  Chapim-carvoeiro 2 

Periparus ater  Felosinha 4 

Phylloscopus collybita  Peto-real 1 

Picus sharpei  Ferreirinha 4 

Prunella modularis  Estrelinha-real 1 

Regulus ignicalilla  Cartaxo-comum 3 

Saxicola rubicola  Milheira 2 

Serinus serinus  Toutinegra-de-barrete 1 

Sylvia atricapilla  Toutinegra-do-mato 1 

Troglodytes troglodytes  Carriça 13 

Turdus merula  Melro 5 

Turdus viscivorus  Tordoveia 1 

Total 88 

 

Nos pontos de observação de aves de rapina e outras planadoras observou-se apenas uma espécie, a 

águia-d’asa-redonda (Buteo buteo), tendo sido observada na zona norte do parque eólico (Figura 4-62).  
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Figura 4-62-Observações de aves de rapina na área em estudo do Parque Eólico da Neve. 

 

4.7.6.3. Mamofauna 

O elenco faunístico da área de estudo engloba um total de 26 espécies de mamíferos (Quadro 4-35), 

distribuídas por 13 famílias (Figura 4-63). Aquando do trabalho de campo foi confirmada a presença de 

morcego-anão (Pipistrellus pipistrellus) na área de estudo, durante os pontos de escuta. 
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Figura 4-63- Representatividade das famílias de mamíferos elencadas para a área de estudo do Parque Eólico da Neve. 
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Quadro 4-35- Espécies de mamíferos elencadas para a área de estudo do parque eólico da Neve (Ocorrência: X – potencial; Estatuto de ameaça: LC – Pouco preocupante, DD – 
Informação insuficiente, NT – Quase ameaçado, VU – Vulnerável, EN – Em Perigo). 

Família Nome científico Nome comum 
Ocorrênci

a 
Endemism

o 
Convenção de 

Berna 
Convenção de 

Bona 
CITE

S 
D.L. 

140/99 
LVV 

Portugal 

Cervidae Capreolus capreolus Corço X  III    LC 

Suidae Sus scrofa Javali X      LC 

Canidae Canis lupus Lobo X  II  A - II B-II / B-IV EN 

Canidae Vulpes vulpes Raposa X    D  LC 

Herpestidae Herpestes ichneumon Sacarrabos X Não nativa III   B-V / D LC 

Mustelidae Lutra lutra Lontra X  II  A - I B-II / B-IV LC 

Mustelidae Meles meles Texugo X  III    LC 

Mustelidae Mustela nivalis Doninha X  III    LC 

Mustelidae Mustela putorius Toirão X  III   B-V DD 

Viverridae Genetta genetta Geneta X Não nativa III   B-V LC 

Molossidae Tadarida teniotis Morcego-rabudo X  II II  B-IV DD 

Vespertilionid
ae 

Barbastella barbastellus Morcego-negro X  II II  B-II / B-IV DD 

Vespertilionid
ae 

Myotis blythii Morcego-rato-pequeno X  II II  B-II / B-IV CR 

Vespertilionid
ae 

Myotis daubentonii Morcego-de-água X  II II  B-IV LC 

Vespertilionid
ae 

Myotis escalerai Morcego-de-franja do Sul X  II II  B-IV VU 

Vespertilionid
ae 

Myotis myotis Morcego-rato-grande X  II II  B-II / B-IV VU 

Vespertilionid
ae 

Plecotus auritus Morcego-orelhudo-castanho X  II II  B-IV DD 

Vespertilionid
ae 

Pipistrellus pipistrellus Morcego-anão C  II II  B-IV LC 

Miniopteridae Miniopterus schreibersii Morcego-de-peluche X  II II  B-II / B-IV VU 



PAREM – PARQUE EÓLICO DO MARÃO, LDA. 
Parque Eólico da Neve 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  
Volume 1 – Relatório Síntese  

  

146 

AM22005 
Versão 01  
out-22 
        146 

 

Família Nome científico Nome comum 
Ocorrênci

a 
Endemism

o 
Convenção de 

Berna 
Convenção de 

Bona 
CITE

S 
D.L. 

140/99 
LVV 

Portugal 

Rhinolophidae Rhinolophus euryale 
Morcego-de-ferradura-

mediterrânico 
X  II II  B-II / B-IV CR 

Rhinolophidae 
Rhinolophus 

ferrumequinum 
Morcego-de-ferradura-grande X  II II  B-II / B-IV VU 

Erinaceidae Erinaceus europaeus Ouriço-cacheiro x  III    LC 

Talpidae Galemys pyrenaicus Toupeira-de-água X  II   B-II / B-IV VU 

Talpidae Talpa occidentalis Toupeira X Ibérico     LC 

Leporidae Lepus granatensis Lebre X Ibérico III    LC 

Leporidae Oryctolagus cuniculus Coelho-bravo X      NT 
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Das espécies elencadas, oito apresentam estatuto de conservação desfavorável, nomeadamente o lobo 

(Canis lupus), classificado como “Em Perigo”, a toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus), com estatuto 

“Vulnerável” e outras seis espécies de morcegos: morcego-rato-pequeno (Myotis blythii) e morcego-de-

ferradura-mediterrânico (Rhinolophus euryale) com estatuto “Criticamente em Perigo”; morcego-de-

franja do Sul (Myotis escalerai), morcego-rato-grande (Myotis myotis), morcego-de-peluche 

(Miniopterus schreibersii), morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum) com estatuto 

“Vulnerável”. É ainda de referir uma espécie classificada como “Quase ameaçada”, o coelho-bravo 

(Cabral et al., 2006). 

A área de estudo localiza-se a cerca de 5 e 6km a oeste de sítios importantes para a conservação de 

toupeira-de-água, nomeadamente nos rios Sordo e Aguilhão (PAREM, 2021). 

A área de estudo do Parque Eólico da Neve insere-se na sua totalidade na área de distribuição do lobo a 

norte do rio Douro, tendo sido identificadas três alcateias na envolvente de 20km em torno da área de 

estudo, nomeadamente (Figura 4-64):  

• A alcateia da Abobreira, a cerca de 4,6km a sudoeste da área de estudo, sendo esta uma 

alcateia confirmada, mas sem reprodução confirmada no último censo direcionado para a 

espécie (Pimenta et al., 2005; Álvares et al., 2015); 

• A alcateia de Vaqueiro que dista cerca de 3km a nordeste da área de estudo do Parque Eólico da 

Neve, e que foi confirmada no último censo de 2002-2003, apesar da sua reprodução ter sido 

considerada como possível em 2002 e 2003. Os indícios existentes desta alcateia apontam para 

que o local de reprodução seja entre o planalto do Vaqueiro e a Campeã (Pimenta et al., 2005; 

Álvares et al., 2015); 

• A alcateia do Alvão, que se localiza a cerca de 12,8km a nordeste da área de estudo. Esta 

alcateia ocupa a vertente oeste da Serra do Alvão e, apesar da reprodução ter sido considerada 

como possível em 2002 e 2003, a presença da alcateia foi confirmada devido à elevada 

concentração de índicios no território abrangido pela mesma (Pimenta et al., 2005; Álvares et 

al., 2015).  
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Figura 4-64- Alcateias de lobo identificadas na envolvente ao Parque Eólico da Neve. 

Importa ainda referir que, 14 das espécies elencadas para a área de estudo se inserem no Anexo II da 

Convenção de Berna, atualizada pelo Decreto-Lei n.º 38/2021 de 31 de maio, retificada pelo Decreto-Lei 

n.º 95/81, de 23 de julho e regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de setembro; e outras 

oito espécies no Anexo III da mesma Convenção. Dez das espécies de mamíferos elencadas inserem-se 

no Anexo II da Convenção de Bona. Nove das espécies elencadas para a área de estudo encontram-se, 
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simultaneamente, listadas nos Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro; cinco das espécies encontram-se listadas unicamente no 

Anexo B-IV; duas espécies encontram-se incluídas apenas no Anexo B-V e outra encontra-se listada, 

simultaneamente, nos Anexos B-V e D do mesmo Decreto-Lei.  

Segundo a Cartografia de Manual de apoio à análise de projectos relativos à instalação de linhas aéreas 

de distribuição e transporte de energia eléctrica (ICNB, 2010), a área de estudo sobrepõe-se com o 

buffer de proteção de abrigos de importância nacional (5km) (Campanhó) (Figura 4-65; Quadro 4-36). 

Refere-se ainda a identificação de um outro abrigo com registos relevantes de ocupação por morcegos, 

correspondente às minas de Maria Isabel, que recentemente passou a ter classificação de abrigo de 

importância nacional (Quadro 4-36; Figura 4-65). 

Na sua envolvente, considerando um raio de 20 km, foram identificados outros 17 buffers de proteção 

(500m) relativos a abrigos de importância regional/local (Figura 4-65). 

Salienta-se ainda a existência de antigos complexos mineiros nas proximidades do parque eólico em 

análise que poderão ser utilizados enquanto locais de abrigo por este grupo, nomeadamente minas do 

Ramalhoso e minas do Teixo (PAREM, 2021). 
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Figura 4-65- Abrigos de importância nacional e regional/local referenciados para a envolvente da área de estudo do Parque 
Eólico da Neve. 
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Quadro 4-36- Abrigos de importância nacional, regional/local e outros referenciados na envolvente da área de estudo.  

Nome Distância à área de estudo Espécies 

Campanhó (abrigo de 
importância nacional)* 

0km 

 

Morcego-rato-pequeno (Myotis blythii), morcego-rato-grande (Myotis myotis), 
morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum), morcego-de-ferradura-
mediterrânico (Rhinolophus euryale), morcego-orelhudo-castanho (Plecotus auritus), 

morcego-negro (Barbastella barbastellus), morcego-rato-grande/morcego-rato-
pequeno, Myotis pequenos 

Minas de Maria Isabel (abrigo 
de importância nacional)* 

0km 
Morcego-rato-pequeno, morcego-de-ferradura-grande, morcego-de-água (Myotis 
daubentonii), morcego-orelhudo-castanho, morcego-negro, morcego-de-peluche 

(Miniopterus schreibersii) 

Maio/Ermelo (abrigo de 
importância nacional) 

4,6km Morcego-de-franja do Sul (Myotis escalerai) 

Fraga do Cabeço (abrigo de 
importância nacional) 

12,9km 
Morcego-de-ferradura-grande, morcego-de-ferradura-pequeno, morcego-rato-

grande, morcego-rato-pequeno, morcego-negro, morcego-rabudo 

Ponte da Lomba (abrigo de 
importância nacional) 

15,6km - 

Mina de água Viveiros Fridão 6,3km Morcego-de-franja do Sul 

Vieiros 5,9km - 

*Abrigo cujo buffer de proteção é intersetado pela área de estudo. 
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Nas amostragens de ultrassons realizadas para a avaliação da utilização do espaço obteve-se 

um contacto com apenas uma espécie – morcego-anão, na área do parque eólico. 

Tendo em conta as condições existentes na área de estudo considera-se que espécies de 

mamíferos típicas de ecossistemas florestais deverão estar presentes. Refere-se ainda a 

presença de lobo na área de estudo, dada a presença de três alcateias na zona envolvente. 

 

4.7.7. SÍNTESE DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

A área de estudo é dominada por áreas de matos. 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 habitats referidos são considerados habitats de 

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

para a conservação (espécies RELAPE e ameaçadas). 

O elenco florístico da área de estudo engloba 235 espécies das quais 31 são espécies RELAPE, 

sendo que a presença de seis destas espécies foi confirmada aquando do trabalho de campo. 

As espécies de flora de maior interesse para a conservação estão em grande parte associadas 

aos habitats naturais acima referidos. 

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). Importa ainda referir que a área de estudo interseta um buffer de 

proteção de um abrigo de importância nacional e, nas proximidades da área de estudo foram 

identificados mais três abrigos de importância nacional, 17 buffers de proteção de abrigos de 

importância regional/local e um outro abrigo com registos relevantes de ocupação, que 

albergam várias espécies de morcegos com estatuto de conservação desfavorável. 

 

 

 



PAREM – PARQUE EÓLICO DO MARÃO, LDA. 
Parque Eólico da Neve 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  
Volume 1 – Relatório Síntese 

 

154 

AM22005 
Versão 01  
out-22 
      154 
 

4.8. PATRIMÓNIO CULTURAL 

4.8.1. METODOLOGIA 

Os trabalhos arqueológicos que aqui se propõem foram executados segundo o Regulamento 

dos Trabalhos Arqueológicos (Decreto-Lei n.º 164/2014 de 4 de Novembro de 2014), 

Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual dada pelo Decreto-Lei 

n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro (Regulamentação dos Procedimentos de AIA), os 

Decretos-lei n.º 114/2012 e n.º 115/2012, de 25 de Maio de 2012 (Lei orgânica das Direções 

Regionais de Cultura e da Direção-Geral do Património Cultural, respetivamente). 

O pedido de autorização de trabalhos arqueológicos (P.A.T.A.) foi enviado à Direção Geral de 

Património Cultural, no dia 3 de Abril de 2022, com a direção científica de João Albergaria. 

Os trabalhos realizados não se sobrepuseram com outros trabalhos aprovados pelas Direção 

Regional de Cultura do Norte e pela Direção Geral de Património Cultural. A equipa técnica 

teve uma afetação de 100% a este projeto. 

4.8.1.1. Levantamento de informação 

ESCALA DE ANÁLISE ESPACIAL 

A situação atual do fator Património circunscreve uma área em torno da zona de implantação 

deste projeto, designada como área de enquadramento histórico, que tem a finalidade de 

contribuir para o conhecimento do contexto histórico do território abrangido por este 

projeto e de integrar os elementos patrimoniais registados nas prospeções arqueológicas. 

A área de incidência do projeto corresponde à zona de implantação dos 6 aerogeradores, do 

Posto de Corte, dos acessos a criar (corredor com 2 0m de largura) ou a beneficiar (corredor 

com 20 m de largura) e das valas de cabos (corredor com 20 m). 

Desconhece-se a localização do estaleirode obra. Por esse motivo, não foi possível proceder à 

respetiva avaliação de impactes patrimoniais, que deverá ser realizada em fase posterior de 

avaliação de impactes. 

Na área de implantação dos 6 aerogeradores e do Posto de Corte, considera- se como área 

de impacte direto a zona de implantação efetiva dos equipamentos (plataforma de instalação 

do aerogerador, da subestação e do estaleiro), bem como, a escavação das valas de cabos e 

os acessos a criar ou a beneficiar. 
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No Parque Eólico e no Posto de Corte, a área de impacte indireto equivale à restante zona 

abrangida pela área de projeto prospetada. 

Para determinar a incidência de impacte, a distância foi estabelecida a partir do limite 

externo conhecido da ocorrência patrimonial e o eixo da linha/centro do apoio. 

RECOLHA BIBLIOGRÁFICA 

O levantamento da informação de cariz patrimonial e arqueológico incidiu sobre os seguintes 

recursos: 

• Portal do Arqueólogo: Sítios (Base de Dados Nacional de Sítios Arqueológicos, 

doravante designada Endovélico)1 da responsabilidade da Direcção Geral do 

Património Cultural (DGPC). Ulysses, sistema de informação do património 

classificado/DGPC 2 da responsabilidade da Direcção Geral do Património Cultural 

(DGPC). 

• SIPA, Sistema de Informação para o Património Arquitetónico3 da responsabilidade 

da Direcção Geral do Património Cultural (DGPC). Vias Romanas em Portugal: 

Itinerários4 da autoria de Pedro Soutinho 

• Arte Paisagista no Norte de Portugal: Inventário de Sítios de Interesse da 

responsabilidade da Universidade de Trás do Montes e Alto Douro 

(http://www.artepaisagista.utad.pt/, 08/02/2022) Googlemaps5 

• Revisão do Plano Diretor Municipal de Amarante publicada pelo Aviso n.º 9727/2017, 

Diário da República, 2.ª série, n.º 162 de 23/08/2017, 18360 – 18394, alterado pelo 

Aviso n.º 10458/2021, Diário da República, 2.ª série, n.º 108 de 04/06/2021 e pela 

Declaração n.º 117/2021, Diário da República, 2.ª série, n.º 158 de 16/08/2021. 

• Amarante: Consulta de Planos (https://websig.cm- amarante.pt/?webpdm, 

04/02/2022) 

• Amarante: Serviços: Urbanismo (https://www.cm- 

amarante.pt/pt/urbanismo,04/02/2022) 

• Amarante Tourism: O que fazer: Património: Monumentos 

(https://amarantetourism.com/cat-poi/monumentos/, 04/02/2022) 

• Bibliografia publicada sobre a região. 
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ANÁLISE TOPONÍMICA 

A análise dos topónimos recenseados na CMP 1:25000 verificou a presença dos seguintes 

topónimos com potencial significado arqueológico na área de projeto e nas suas imediações. 

Estes encontram-se discriminados no quadro seguinte, conforme as categorias propostas por 

Ferreira e Soares, 1994. 

Quadro 4-37 - Topónimos na área de projecto com potencial significado arqueológico. 

Tipo de Vestígios Topónimo 

Rede viária Portela do Lameiro Longo, Portela dos Trigais 
Estruturas religiosas Senhora da Moreira7 
Arqueológicos strictu sensu Minas de Pedrada, Costa da Pedrada, Leijido 

 

A localização destes topónimos foi tida em consideração na programação e execução da 

prospecção arqueológica realizada no âmbito deste trabalho. 

 

4.8.1.2. Prospeção Arqueológica 

As prospeções arqueológicas realizaram-se no dia 23 de Abril de 2022, de forma sistemática 

na área de incidência do Parque Eólico da Neve (Amarante). 

Os meios usados no trabalho foram: indumentária tradicional para prospeções arqueológicas 

(que incluiu chapéu e casaco com sinalização), máquina fotográfica digital (a partir da qual se 

obtiveram as imagens constantes no relatório) e cartografia impressa (implantação do 

parque nas respetivas Cartas Militares de Portugal e na imagem aérea). 

Conforme consta no Formulário que acompanha o Pedido de Autorização de Trabalhos 

Arqueológicos, o técnico responsável foi devidamente autorizado pelo promotor do Estudo 

de Impacte Ambiental para realizar prospeções arqueológicas nos terrenos e responsabiliza-

se por eventuais danos causados pela atividade arqueológica. A sinalização e segurança foi 

efetuada conforme a legislação prevista para este tipo de trabalhos de campo. 

A informação recolhida nos trabalhos de campo foi integralmente transposta para o atual 

relatório. Como não foram recolhidos materiais arqueológicos no decorrer das prospeções 

arqueológicas, não há necessidade de fazer qualquer depósito de materiais arqueológicos. 

Nesta fase de avaliação ambiental não estão previstas ações de divulgação pública dos 

resultados obtidos nas prospeções. 
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VISIBILIDADE DO TERRENO 

O descritor de visibilidade do terreno encontra-se organizado em duas categorias 

subordinadas: a primeira consiste numa análise geral da visibilidade do terreno, que permite 

distinguir as grandes unidades de observação; a segunda distingue-se pela necessidade de 

pormenorizar o grau de visibilidade boa do terreno (ver Quadro seguinte). 

 

Quadro 4-38 - Graus de visibilidade do terreno. 

Visibilidade má do terreno 1 Intransponível ao percurso pedestre. 

Visibilidade mista do terreno 2 

Arvoredo denso, mas com o mato 

medianamente limpo. 

Facilita o percurso pedestre e a observação geral do 

terreno. 

Visibilidade média do terreno 3 

Arvoredo pouco denso e com vegetação acima do 

joelho. 

Facilita o percurso pedestre e a observação de 

construções. 

Visibilidade boa do terreno 4 

Arvoredo pouco denso e com vegetação abaixo do 

joelho.  

Facilita o percurso pedestre, a observação de 

construções e de materiais arqueológicos. 

Solo urbano 5 

Sem arvoredo, com vegetação abaixo do joelho, 

grande quantidade de entulho e de lixo recente.  

Observação de construções, mas superfície de 

solo original sem qualidade de observação. 

Aterros e escavações 6 

Sem arvoredo, sem vegetação e com o 

terreno completamente revolvido. 

Superfície do solo original sem qualidade de 

observação. 

Área vedada 7 Intransponível ao percurso pedestre. 

Terreno de forte inclinação 8 
Percurso pedestre dificultado por questões de 

segurança. 

Áreas de fogo e de desmatação 9 

Arvoredo pouco denso e vegetação rasteira. 

Facilita o percurso pedestre, a observação 

de construções e de materiais 

arqueológicos. 
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Quadro 4-39 - Grau de diferenciação do descritor 4. 

Visibilidade mínima da superfície 

do solo 

4

.

1 

Vegetação rasteira a cobrir a quase totalidade do 

solo. Observação facilitada de construções, mas 

com identificação difícil de materiais 

arqueológicos. 

Visibilidade intermédia da 

superfície do solo 

4

.

2 

Vegetação rasteira a cobrir parcialmente o 

solo. Observação facilitada de construções e 

identificação razoável de materiais 

arqueológicos. 

Visibilidade elevada da superfície do 

solo 

4
.
3 

Solo limpo por trabalhos agrícolas 

recentes. Observação facilitada de 

construções e de materiais arqueológicos. 

 

FICHA DE SÍTIO 

O registo dos sítios com valor patrimonial identificados no decorrer dos trabalhos de campo é 

feito numa ficha criada para este efeito. 

A Ficha de Sítio encontra-se organizada em cinco grupos de descritores relacionados com os 

seguintes objectivos: 

• Identificação; 

• Localização administrativa e geográfica; 

• Descrição da Paisagem; 

• Caraterização do material arqueológico; 

• Caraterização das estruturas; 

• Avaliação e classificação do valor patrimonial; 

• Avaliação e classificação do valor de impacte patrimonial. 

 
Quadro 4-40 - Grupo de descritores relacionado com a identificação de sítio. 

Número Numeração sequencial dos sítios identificados. 

Designação Nome do lugar identificado ou do topónimo mais próximo situado na 
mesma freguesia. 

CNS Classificação Numérica de Sítios, atribuída na Base de Dados 
Endovélico (DGPC). 

Tipo de sítio Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (DGPC). 

Período Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (DGPC). 

Tipo de trabalhos 

realizados 

Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (DGPC). 
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Classificação oficial Tipo de Classificação Oficial. 

Legislação Decreto-Lei que define a Classificação Oficial 

ZEP Zona Especial de Protecção, com o Decreto-Lei que a define. 

 
Quadro 4-41 - Grupo de descritores relacionado com a localização de sítio. 

Topónimo Topónimo na CMP 1:25000 mais próximo situado na mesma freguesia. 

Lugar Nome do lugar situado mais próximo, considerando sempre as fontes 
orais.  

Freguesia  Freguesia onde está localizado.  

Concelho Concelho onde está localizado. 

Sistemas de Coordenadas ETRS 89 

C.M.P. Número da folha da Carta Militar de Portugal esc. 1:25000 

 

Quadro 4-42 - Grupo de descritores relacionado com a descrição da paisagem envolvente. 

Acessibilidade Tipo de Acessos e respectiva inventariação. 

Âmbito geológico Caraterização geológica sumária do local de implantação do sítio. 

Relevo Descrição sumária do relevo onde o sítio se encontra implantado 

Coberto vegetal Descrição sumária da vegetação que cobre e circunda o sítio. 

Uso do solo Descrição do uso do solo no local de implantação do sítio. 

Controlo Visual da 
Paisagem 

Descreve a amplitude da paisagem observável a partir do sítio. 

Tipo de vestígios Caraterização dos vestígios que permitiram a identificação do sítio. 
 
 

Quadro 4-43 - Grupo de descritores relacionado com a caraterização do material arqueológico. 

Área de dispersão Caracterização da área de dispersão do material arqueológico. 

Tipo de dispersão 
Caracterização da forma como o material arqueológico se distribui 
pela área do sítio. 

Tipo de material presente 
Recenseamento dos tipos de material arqueológico observados no 
sítio. 

Características do material 
identificado 

Descrição mais pormenorizada do material arqueológico observado 

Área de dispersão Caracterização da área de dispersão do material arqueológico. 

Cronologia do material 

identificado 
Caraterização cronológica do material arqueológico observado. 

 

 

Quadro 4-44 - Grupo de descritores relacionado com a caraterização das estruturas. 

Estado de conservação Caracterização do estado de conservação das estruturas. 

Descrição da planta e Descrição da forma como as estruturas identificadas se organizam 
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relação espacial das 
estruturas 

espacialmente. 

Modo de construção Descrição do modo de construção de cada estrutura. 

Materiais de construção Descrição dos materiais usados na construção de cada estrutura. 

Descrição das estruturas Descrições das caraterísticas de cada estrutura que não tenham sido 
assinaladas nos campos anteriores. 

Interpretação funcional das 
estruturas 

Proposta da função de cada estrutura. 

Elementos datantes da 
estrutura 

Registo de eventuais elementos datantes intrínsecos a cada estrutura. 

 

REGISTO FOTOGRÁFICO 

O registo fotográfico realizado teve como objetivos a obtenção de imagens dos sítios com 

valor patrimonial, do relevo e da vegetação que cobria o terreno, na área que será afectada 

por este projeto. 

REGISTO CARTOGRÁFICO 

Os equipamentos do Parque Eólico da Neve, os limites da área de projeto e do 

enquadramento histórico foram assinalados na Carta Militar de Portugal, designadamente 

nas folhas n.º 100, n.º 101, n.º 113 e n.º 114 - Anexo I, Figura 1 (escala 1:25000). 

A localização de todas ocorrências patrimoniais e a visibilidade do terreno foram também 

apresentadas Carta Militar de Portugal, designadamente nas folhas n.º 100, n.º 101, n.º 113 e 

n.º 114 - Anexo I, Figura 2 e 3, respetivamente (escala 1:5000). 

INFORMAÇÃO ORAL 

No decorrer das prospeções arqueológicas sistemáticas não se obteve informação oral 

relevante para este estudo. 

 

4.8.1.3. Valor Patrimonial 

A avaliação do Valor Patrimonial é obtida a partir dos descritores considerados mais 

importantes para calcular o valor patrimonial de cada sítio. 

O valor patrimonial é calculado usando as categorias apresentadas no Quadro 9, às quais é 

atribuída uma valoração quantitativa. 

 

Quadro 4-45 - Fatores usados na avaliação patrimonial e respetiva ponderação. 

Valor da Inserção Paisagística  2 

Valor da Conservação 3 
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Valor da Monumentalidade  2 

Valor da raridade (regional)  4 

Valor científico 7 
Valor histórico 5 
Valor Simbólico 5 

 

Por Valor da Inserção Paisagística entende-se a forma como o sítio se relaciona com o 

espaço envolvente, se esta relação acrescenta ou não valor ao sítio, assim como a avaliação 

da qualidade desse espaço. Se, por exemplo, a paisagem onde o sítio se encontra se 

apresentar semelhante à paisagem original, entenda-se a paisagem contemporânea da 

construção e utilização do sítio, a sua inserção paisagística será considerada “com interesse”. 

Nos casos em que não foi possível determinar este valor, o mesmo não contribuiu para o 

cálculo do Valor Patrimonial. 

Quadro 4-46 - Descritores do Valor da Inserção Paisagística e respetivo valor numérico. 

Com Interesse 5 

Com pouco interesse 2 

Sem Interesse 1 

Indeterminável Nulo 

 

O Valor da Conservação avalia o estado de conservação da incidência patrimonial em 

questão. Do valor deste item pode depender uma decisão de conservação e/ou restauro de 

um sítio, já que é mais profícuo, se todas as outras variáveis forem iguais, investir na 

conservação de um sítio em bom estado do que num sítio em mau estado. 

 

O nível de conservação de um sítio soterrado é desconhecido, portanto este critério não foi 

tido em conta na determinação do Valor Patrimonial. 

Quadro 4-47 - Descritores do Valor da Conservação e respetivo valor numérico. 

Bom 5 

Regular 2 

Mau 1 

Desconhecido Nulo 

 

O Valor da Monumentalidade considera o impacto visual da incidência patrimonial no meio 

envolvente, dadas as suas características arquitectónicas e artísticas. Avalia simultaneamente 

o impacto que resulta de uma intenção evidente dos construtores do sítio em questão e o 

impacto que é actualmente observável, que decorre da evolução do sítio e da paisagem onde 
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se insere, assim como da evolução das categorias culturais que reconhecem, ou não, a 

monumentalidade de um sítio. 

É claro que a atribuição deste valor deve ser avaliada regionalmente. A valorização das suas 

características arquitectónicas e artísticas foi feita tendo em consideração a sua relevância a 

nível regional. 

Também neste caso não foi possível determinar o Valor da Monumentalidade de um sítio 

totalmente enterrado e, nesse caso, este critério não foi tido em conta na determinação do 

Valor Patrimonial. 

Quadro 4-48 - Descritores do Valor da Monumentalidade e respetivo valor numérico. 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

 

O Valor da Raridade é determinado pela quantidade de incidências patrimoniais com as 

mesmas características daquela que se encontra em avaliação na região em estudo. Houve 

situações, por incapacidade de caracterizar convenientemente o objecto em estudo, em que 

se desconhecerá a raridade do mesmo. Nesse caso este critério não foi tido em conta na 

determinação do Valor Patrimonial. 

Quadro 4-49 - Descritores do Valor da Raridade e respetivo valor numérico. 

Único 5 

Raro 4 

Regular 2 

Frequente 1 

Desconhecido Nulo 

 

O Valor Científico é o resultado do potencial que se atribui, ao sítio em avaliação, para o 

conhecimento das sociedades que o construíram e utilizaram. Este valor é independente da 

antiguidade atribuída à incidência patrimonial em questão. 

Mais uma vez, quando este valor foi indeterminável, não foi tido em conta na determinação 

do Valor Patrimonial. 

Quadro 4-50 - Descritores do Valor Científico e respetivo valor numérico. 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 
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No Valor Histórico valoriza-se a importância que a incidência patrimonial tem como objecto 

representativo de um determinado período histórico na região em questão. Neste caso a 

antiguidade do objecto já foi considerada, visto que, em geral, conservam-se menos vestígios 

dos períodos históricos mais recuados, o que aumenta a importância de cada vestígio 

singular. 

Também foi considerado na atribuição deste valor que, para o conhecimento das sociedades 

pré-históricas, assim como para o conhecimento de muitos aspectos das sociedades 

históricas e mesmo contemporâneas, os vestígios materiais são a única fonte de informação 

disponível. 

Também neste caso, se não foi possível determinar este valor, não foi usado no cálculo do 

valor patrimonial. 

Quadro 4-51 - Descritores do Valor Histórico e respetivo valor numérico. 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

 

Com o Valor Simbólico pretende-se avaliar a importância que a incidência patrimonial tem 

para as comunidades que usufruem dela actualmente. A atribuição deste valor depende da 

percepção do sítio na identidade comunitária, da relação afectiva que as populações mantêm 

com ele, e da importância na sua vivência social e religiosa. Se não for possível determinar 

este valor, o mesmo não será usado para calcular o Valor Patrimonial. 

Quadro 4-52 - Descritores do Valor Simbólico e respetivo valor numérico. 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

O Valor Patrimonial resulta, pois, da avaliação dos sete factores anteriormente descritos. 

Esta avaliação decorre da observação do sítio e análise da informação existente sobre o 

mesmo. Classifica-se cada sítio segundo um determinado “valor” (Inserção Paisagística, 

Conservação, Monumentalidade, etc.), através de uma valoração qualitativa (Elevado, 

Médio, Reduzido, por exemplo) à qual é atribuído um valor numérico conforme os quadros 

anteriores. 

Como se considera que os ditos factores não devem pesar da mesma forma no Valor 
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Patrimonial, são ponderados de forma diferenciada, conforme os valores apresentados no 

Quadro9. 

Assim, o Valor Patrimonial é um índice que resulta da soma dos produtos dos vários critérios 

apresentados com o valor de ponderação, dividida pelo número total de categorias 

consideradas, ou seja: 

 

(Valor da Inserção Paisagística*2) + (Valor da Conservação*3) + (Valor da Monumentalidade*2) + (Valor da 

Raridade*4) + (Valor Científico*7) + (Valor Histórico*5) + (Valor Simbólico*5) / 7 

 

Se todos os factores forem considerados, o Valor Patrimonial mais baixo atribuível será igual 

a 4, enquanto o valor mais alto será igual a 20. Só será obtido um valor patrimonial inferior a 

4, o que corresponde à Classe E de Valor Patrimonial, se os únicos factores considerados no 

cálculo do Valor Patrimonial forem aqueles cujo grau de ponderação é o mais baixo, a saber, 

o Valor da Inserção Paisagística, o Valor da Conservação e o Valor da Monumentalidade. 

Num caso destes, o Valor Patrimonial obtido reflecte sobretudo o desconhecimento acerca 

da incidência patrimonial em questão e, portanto, deve ser manuseado com muita cautela. 

 

Conforme o Valor Patrimonial cada incidência patrimonial é atribuível a uma Classe de Valor 

Patrimonial, correspondendo a Classe A às incidências patrimoniais de valor mais elevado e a 

classe E às incidências patrimoniais com menor valor. 

Quadro 4-53 - Relação entre as Classes de Valor Patrimonial e o Valor Patrimonial. 

Significado 
Classe de Valor 

Patrimonial 
Valor Patrimonial 

Muito elevado A ≥16 ≤20 
Elevado B ≥12 <16 
Médio C ≥8 <12 

Reduzido D ≥4 <8 
Muito reduzido E < 4 

 

 

4.8.2. RESULTADOS DA PESQUISA DOCUMENTAL 

Quadro 4-54 - Localização das ocorrências patrimoniais inventariadas na área de enquadramento histórico. 

N.º Designação Concelho Freguesia M P 

1 
Via do Marão: troço 
Estalagem - Lameira 

Amarante 
UF de Aboadela,Sanche 

e Várzea 
15546 178674 

2 
Via do Marão: troço 
Sanche - Aboadela - 

Amarante 
UF de Aboadela,Sanche 

e Várzea 
14993 178510 
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Ansiães 

3 Fonte da Figueira n.º 1 Amarante 
UF de Aboadela,Sanche 

e Várzea 
14875 179036 

4 
Pousada de São 

Gonçalo 
Amarante Ansiães 16806 178498 

5 
Capela da Senhora de 

Moreira 
Amarante Ansiães 14925 177005 

6 Caminho do Calvário Amarante Ansiães 14281 176789 

7 Furnas do Soleiro Amarante Ansiães 14256 176159 

 

Quadro 4-55 - Ocorrências patrimoniais localizadas na área de enquadramento histórico. 

N.º Designação 
Tipo de 

Sítio 
CNS Classificação Legislação ZEP Cronologia Bibliografia 

1 

Via do 
Marão: 
troço 

Estalagem - 

Lameira 

Via --- --- --- --- 
Romano a 

Contemporâneo 
 

 

2 

Via do 
Marão: 
troço 

Sanche - 
Aboadela - 

Ansiães 

 

Via 

 

--- 

Património 
Arqueológico 

Inventariado 

PDM de 
Amarante, art. 

88º e 89º e 
Anexo III, n.º 

A1.41.02 

 

--- 

Romano a 
Contemporâneo 

 

Balsa, 2017a, 
41- 44 

3 
Fonte da 

Figueira n.º 
1 

Complex
o 

mineiro 
0 --- --- --- Contemporâneo  

 

4 

 

Pousada de 
São 

Gonçalo 

 

Edifício 

 

--- 

Imóvel de 
Interesse 
Público 

Portaria 
Nossaº 

770/2008, DR, 
Nossaº 

177, de 12-09-
2008 

Portaria 
Nossaº 

770/2008, 
DR, Nossaº 

177, de 12-
09-2008 

 

Contemporâneo 

Costa, 
2001a; Diniz, 

2003a 

 

5 

 

Capela da 
Senhora de 

Moreira 

 

Capela 

 

--- 

Património 
Arquitetónico 
Inventariado 

PDM de 
Amarante, art. 

88º e 89º e 
Anexo III, n.º 

1.03.04 

 

--- 

 

Indeterminado 

 

CMP 1:25 
000 

 

6 

 

Caminho 
do Calvário 

 

Via 

 

3196
4 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

Idade Média a 
Contemporâneo 

Fernandes e 
Fonseca, 

2008, nº 8; 
Valdez, 

2009a, 33-34 

 

7 

 

Furnas do 
Soleiro 

 

Gruta 

 

0 

Património 
Arqueológico 

Inventariado 

PDM de 
Amarante, art. 

88º e 89º e 
Anexo III, n.º 

A1.03.01 

 

--- 

 

Idade Média? 

 

Valdez, 
2009a, 24-27 

 

4.8.3. RESULTADOS DO TRABALHO DE CAMPO 
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Os 6 aerogeradores do Parque Eólico da Neve estão distribuídos por zonas de cumeada, 

como os AG 03 e AG 04, ou zonas de vertente suave, como os AG 01, AG 02, AG 05, AG 06 ou 

o Posto de Corte, com a superfície do terreno ocupada por vegetação rasteira (AG 01, AG 02, 

AG 04, AG 05 ou o Posto de Corte) ou sem vegetação (AG 03 e AG 06). 

Os terrenos são baldios, com a exceção do local previsto para o AG 05 onde há uma pequena 

mancha de pinhal. 

 

  

Figura 4-66 - Vista geral da área de implantação do AG 04 e do AG 03 (visibilidade média e boa do terreno). 

 

  

Figura 4-67 - Vista geral da área de implantação do AG 01 e do AG 02 (visibilidade média do terreno). 

 

As prospeções arqueológicas decorreram normalmente, sem grandes obstáculos à 

progressão terrestre, tendo-se registado quase sempre visibilidade média do terreno. 
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Figura 4-68 - Vista geral da área de implantação do Posto de Corte e do AG 05 (visibilidade média do terreno).
 

 

Figura 4-69 - Vista geral da área de implantação do AG 06 (visibilidade média do terreno). 

 

O levantamento de informação bibliográfica e as prospeções arqueológicas sistemáticas 

executadas no âmbito do Descritor Património para o Estudo de Impacte Ambiental (Estudo 

Prévio) do Parque Eólico da Neve tiveram como resultado o registo de 2 ocorrências 

patrimoniais na área de incidência do projeto e 7 ocorrências na área de enquadramento 

histórico. 

Na área de implantação do Parque Eólico, foram inventariadas 2 antigos caminhos rurais (n.º 

1 - Via do Marão: troço Estalagem – Lameira; n.º 2 - Via do Marão: troço Sanche - Aboadela – 

Ansiães), com valor patrimonial nulo ou indeterminado, porque constituem “vias fósseis”, ou 

seja, já não têm vestígios da sua construção original. 

 

 

Quadro 4-56 - Ocorrências patrimoniais identificadas na área de incidência do Parque Eólico da Neve 

N.º Designação 
Tipo de 

Sítio Cronologia 
Valor 

Patrimonial 

Classe de Valor 

Patrimonial 
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1 
Via do Marão: troço 
Estalagem - Lameira 

Via 
Romano a 

Contemporâ
neo 

--- --- 

2 
Via do Marão: troço 
Sanche - Aboadela - 

Ansiães 
Via 

Romano a 
Contemporâ

neo 
--- --- 

 

Neste conjunto não há ocorrências com classificação oficial (Monumento Nacional, Imóvel de 

Interesse Público, Imóvel de Interesse Concelhio, ou em Vias de Classificação), mas 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). 

4.9. PAISAGEM 

4.9.1. METODOLOGIA 

A construção de um parque eólico, apesar dos previsíveis efeitos benéficos sobre o 

ambiente, ao constituir uma fonte de energia renovável que permite reduzir a pegada 

“carbónica” decorrente da produção de energia elétrica, implica inevitavelmente um impacte 

visual e estrutural na paisagem. 

A significância do impacte depende das características da paisagem afetada, isto é, do seu 

valor cénico e da sua capacidade para suportar uma alteração, e também do grau de 

transformação e magnitude da intrusão visual gerada pela intervenção. 

Deste modo, procede-se no presente capítulo à caracterização paisagística do ambiente 

potencialmente afetado pelo projeto, analisando a sua capacidade de resposta às alterações 

previstas, de modo a avaliar os impactes, que a implementação dos novos elementos, terão 

no seio da paisagem, e determinar um conjunto de eventuais medidas que permitam a sua 

minimização e potenciação dos impactes negativos e positivos, respetivamente. 

Para a caracterização visual da área de estudo desenvolveu-se uma metodologia de análise 

com base nas suas características intrínsecas, como a geologia, os solos, os recursos hídricos, 

a fisiografia, entre outros, bem como nas suas características extrínsecas, manifestadas nas 

formas de apropriação do território pelo Homem, nomeadamente a ocupação atual do solo, 

o modelo de povoamento, a tipologia dos sistemas culturais, entre outros. Com este objetivo 

recorreu-se a pesquisa bibliográfica complementada por cartografia temática e ao 
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reconhecimento de campo, onde se procedeu a um registo fotográfico da área de estudo e 

envolvente. 

Na análise deste fator ambiental definiu-se uma área de estudo constituída pela envolvente 

do projeto, considerando, para isso, uma área de influência visual mista, assegurando um 

raio de 5.000 m na envolvente de todos os aerogeradores. 

Para uma melhor perceção do território em estudo, recorreu-se inicialmente a uma 

caracterização de âmbito regional, aferida no estudo de identificação e caracterização de 

Portugal, publicado pela Direção-Geral de Ordenamento do Território e Desenvolvimento 

Urbano (Cancela d’Abreu et al, 2004)  

As Unidades de Paisagem definidas na publicação referida, zonas relativamente homogéneas 

em termos de características biofísicas e culturais, foram analisadas à escala de projeto 

permitindo um conhecimento mais profundo e integrado da paisagem em estudo (Naveh e 

Liberman,1994), tendo sido delimitadas, inclusivamente, subunidades de paisagem 

correspondentes a zonas com características específicas que as diferenciam da envolvente. 

A apreensão e análise das características que materializam a paisagem permitiu avaliar a sua 

Qualidade Visual e também a sua capacidade de dissimular um elemento exógeno (Absorção 

Visual), parâmetros fundamentais à aferição das áreas sensíveis da Paisagem no que se 

refere à introdução de novos elementos. 

A Qualidade Visual é um parâmetro subjetivo uma vez que resulta não só dos atributos do 

território, mas também da perceção do observador, encontrando-se relacionada com 

parâmetros estéticos qualitativos como a escala, o enquadramento, a diversidade, a 

harmonia, a textura, a cor, a forma e a raridade. De forma a diminuir a subjetividade na 

avaliação do valor cénico do território foram selecionados parâmetros associados a 

características intrínsecas da paisagem, como o relevo, a exposição solar e a presença de 

linhas de água, bem como as características extrínsecas refletidas na ocupação e 

humanização do território.  

As cinco classes de qualidade obtidas resultam da interseção da cartografia elaborada para 

cada parâmetro, cuja valoração por classe/tipologia é indicada na tabela seguinte. 

Quadro 4-57 – Ponderação da Qualidade Visual da Paisagem. 
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Parâmetro Classes/Tipos Valoração 

Hipsometria 

< 350 m 

Várzeas dos rios Marão e Ovelha 
1 

350 - 800 m 

Vertentes da serra 
0 

> 800 m 

Cumeadas da serra do Marão 
2 

Ocupação do solo 

Indústria, rede viária, pedreiras, lixeiras, 

Sucatas (intrusões visuais) 
0 

Floresta de produção monoespecífica de 

eucalipto e invasoras 
1 

Tecido urbano 2 

Matos pobres 2 

Floresta de produção de pinheiro-bravo 2 

Mosaicos agrícolas associadas a manchas 

edificadas  
2 

Mosaicos agrícolas tradicionais e 

associados a sebes vivas e a áreas de 

vegetação natural 

3 

Matos ricos floristicamente ou com 

afloramentos rochosos 
3 

Florestas autóctones 4 

Afloramentos rochosos notáveis 4 

Cursos e planos de água  4 

Valores paisagísticos 

Rede Natura 2000 – Sítio PTCON0025 – 

Serra de Montemuro 
4 

ZEC Alvão/Marão 4 

ausentes 0 

 

De modo a gerar a carta de qualidade visual para a paisagem da área de estudo foram 

utilizados os parâmetros e ponderações apresentas no Quadro anterior, multiplicando os 

parâmetros referentes à ocupação do solo pelo fator 10, de modo a diferenciar as ocupações 

e a garantir que os usos que se assumem como intrusões visuais (valoração 0) e as ocupações 

que se destacam pelo valor cénico e ecológico (valoração 4) se mantêm, independentemente 

da sua localização (interior ou exterior de áreas classificadas), nas classes de baixa e muito 

elevada qualidade visual, respetivamente, de acordo com o Quadro seguinte. 

 

 

 

Quadro 4-58 – Ponderação final utilizada na cartografia de Qualidade Visual da Paisagem. 
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Classe de 
Qualidade 

Visual 
Ponderação 

Reduzida –0 - 12 

Moderada 13 - 22 

Elevada 23 - 31 

Muito elevada > 31 

 

No que se à ocupação do solo foi realizada uma classificação (de reduzida a muito elevada 

qualidade) das várias classes de uso do solo identificadas no COS2018 (corrigida pelos 

levantamentos da prospeção de campo), tendo por base a avaliação no quadro seguinte. 
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Quadro 4-59 – Ponderação da Qualidade Visual da ocupação do solo segundo os parâmetros estéticos considerados. 

Uso do Solo Ordem 
Textura, cor e 

Forma 
Diversidade 

Harmonia 

Valor cénico 

Identidade 

raridade 

Qualidade 

Valor Ponderação 

Indústria, rede viária, pedreiras, lixeiras, 

Sucatas (intrusões visuais) 
1 1 1 0 0 3 1 

Floresta de produção monoespecífica de 

eucalipto e invasoras 
2 1 1 1 1 6 2 

Tecido urbano 1 2 1 2 2 8 3 

Matos pobres 2 2 1 2 1 8 3 

Floresta de produção de pinheiro-bravo 2 2 1 1 1 7 3 

Mosaicos agrícolas associadas a manchas 

edificadas  
1 2 2 2 1 8 3 

Mosaicos agrícolas tradicionais e associados 

a sebes vivas e a áreas de vegetação natural 
3 3 3 3 2 11 4 

Matos ricos floristicamente ou com 

afloramentos rochosos 
2 3 3 3 2 11 4 

Florestas autóctones 3 3 4 4 3 13 5 

Afloramentos rochosos notáveis 3 3 4 4 4 12 5 

Cursos e planos de água  3 3 4 4 4 12 5 
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Ressalva-se que a cartografia gerada, por uma operação matemática num programa de 

manipulação geográfica, é posteriormente verificada com os levantamentos da prospeção de 

campo e sobreposição com o ortofotomapa/imagem satélite, diferenciando algumas áreas 

que se destacaram pelo seu maior ou menor valor visual, de forma a gerar um mapa de 

qualidade o mais próximo da realidade. 

 

A Absorção Visual corresponde à capacidade de o território integrar ou dissimular um novo 

elemento, mantendo o seu carácter e o seu valor cénico. É estimada com base na morfologia 

do terreno, pela sua influência na amplitude visual (relevo) e na frequência de potenciais 

observadores na envolvente da área de intervenção, o público potencial da alteração 

ocorrida. A frequência de observadores é integrada nesta cartografia através do estudo das 

visibilidades. 

Foram identificadas as seguintes tipologias de pontos de observação: 

• Focos de potenciais observadores permanentes 

o Aglomerados populacionais - demarcados através da cartografia de ocupação 

do solo – COS2018 e imagem satélite; 

• Focos de potenciais observadores temporários 

o Vias rodoviárias - demarcados através da cartografia temática; 

o Pontos de interesse – identificados recorrendo a pesquisa bibliográfica (SIPA, 

Turismo de Portugal, etc.), cartográfica e prospeção de campo. 

Destes pontos foram geradas as bacias visuais, através de software de análise espacial, tendo 

em conta a altura média de um observador (1,70m), um ângulo vertical de 180º (-90 a 90º) e 

um raio de 5.000 (ângulo horizontal de 360º), de modo a permitir, através do seu 

cruzamento, aferir as áreas do território visíveis e não visíveis, e também as que apresentam 

maior e menor visibilidade, através da análise da sua frequência. Estes pontos concorrem 

para a elaboração da cartografia de forma ponderada, tendo em conta a sua importância no 

contexto dos observadores da paisagem em estudo e não privilegiando focos relativamente à 

sua relação visual com o projeto. 
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As bacias visuais foram geradas tendo em conta toda a área edificada das povoações, a área 

envolvente aos pontos de interesse e, nas vias, pontos com distanciamento variável, 

dependente da importância da via, no seio da rede viária da área de estudo. Todas as bacias 

geradas contribuem de forma ponderada para o cálculo da frequência de visibilidades, base 

da carta de absorção visual.  

Quadro 4-60 – Ponderação da Absorção Visual da Paisagem. 

Focos de Observadores Valor de Ponderação 

Focos de observadores permanentes 

Aglomerados 

populacionais 

Reduzida 

50 - 250 hab 
3 

Muito reduzida 

< 50 hab 
2 

Focos de observadores temporários 

Pontos de interesse 2 

Vias 

Estradas nacionais e 

municipais 
2 

Autoestradas 1 

Ressalva-se que as bacias visuais geradas correspondem à visibilidade potencial, uma vez que 

não foi considerada a ocupação atual do solo, elemento da paisagem com forte influência na 

amplitude e alcance visual dos observadores presentes no território. Esta cartografia não tem 

assim em conta as características extrínsecas da paisagem, isto é, a presença de obstáculos 

visuais determinados por volumetrias associadas a manchas florestais, edificadas, entre 

outros. 

Por fim, como descrito anteriormente, às características biofísicas da paisagem estão 

associados diferentes graus de absorção e de qualidade visual, que permitem aferir, através 

do seu cruzamento, de acordo com a matriz apresentada no quadro seguinte, as áreas de 

maior ou menor sensibilidade visual do território em estudo, refletindo assim o grau de 

suscetibilidade da paisagem face a uma degradação. 

Quadro 4-61 –Ponderação da Sensibilidade Visual da Paisagem. 

Absorção Visual 
Qualidade Visual 

Reduzida Moderada Elevada Muito Elevada 

Elevada Reduzida Reduzida Moderada Elevada 

Moderada Reduzida Moderada Elevada Elevada 

Reduzida Moderada Elevada Elevada Elevada 

4.9.2. CARACTERIZAÇÃO GERAL 
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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 evacuação da energia é efetuada 

através de um Posto de Corte entre os aerogeradores propostos 4 e 5, na linha da EDP 

existente que passa junto a estes (LN60 1175 02 PC Seixinhos-Amarante/Pena Suar).  

A área de estudo definida para a análise da paisagem integra-se assim na transição das 

paisagens naturais1 do Noroeste Cismontano (oeste), Beira Douro (sul) e Alto Portugal (este) 

e, fundamentalmente, na tipologia de paisagem Montanhas de Granito e Xisto (nível 

florestal), incluindo também no sector ocidental as tipologias Gândara (tojal, sub-serra 

nordestina) e Ribeira Subatlântica (regadio estreme), em correspondência com a zona de 

encosta e com as vertentes baixas e vales, respetivamente. 

A área de estudo integra-se na unidade morfoestrutural do Maciço Antigo ou Hespérico, 

concretamente na Zona Centro-Ibérica, coincidindo com um maciço montanhoso de origem 

tectónica numa zona de transição entre granitos (granitos de Amarante) e xistos do 

complexo xisto-Grauváquico do Douro que, embora se traduzam em morfologias 

diferenciadas, determinam ambos, genericamente, um relevo vigoroso.  

A paisagem da área de estudo manifesta-se fortemente estruturada, evidenciando-se quatro 

cumeadas: a que se estende ao cume de Picotos, com orientação nascente-poente na 

estrema norte;  a associada ao topónimo de Pena Suar (alinhamento dos vértices geodésicos 

Barra-Senhora do Moreira), com orientação nordeste-sudoeste na zona central; a que se 

prolonga para sul e inclui o dorso principal da serra, assinalada pelo vértice do Marão (fora 

da área de estudo), e por fim, com menor relevância, a que enquadra a área de estudo a sul, 

com orientação sudeste-noroeste e culmina no pico do Mirador. Concorrem também para a 

estruturação da paisagem as linhas de água que sulcam o maciço montanhoso, evidenciando-

se o rio Olo, na estrema norte; o rio Ovelha, separando as duas primeiras cumeadas 

referidas; o rio Marão, demarcando o flanco ocidental da serra e a cumeada alvo de 

intervenção, e, com menor relevância, o ribeiro do Murgido, destacando a última cumeada 

do festo principal.  

Nas cartas de análise fisiográfica apresentadas em anexo é percetível a diversidade 

orográfica descrita. A área de estudo apresenta uma amplitude altimétrica na ordem dos 

 

1 Atlas do Ambiente – Carta das Regiões Naturais (Divisão Regional) 
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1200 m, ocorrendo as cotas mais baixas no vale do rio Olo (145 m), na estrema norte, e as 

mais elevadas no topo das serranias, concretamente nos cumes de Feiteira (858 m); Pena 

Suar (1238 m); Senhora da Moreira (962 m) e Portal da Freita (1347 m). A cartografia de 

Hipsometria (consultar Carta de Hipsometria - Volume 3, Desenho 005) para além dos dados 

descritos, permite uma perceção das variações morfológicas, nomeadamente a estruturação 

do território, a irregularidade do relevo, a forte presença de elevações proeminentes e o 

entalhe associado à rede hidrográfica.  

A elevada amplitude altimétrica reflete-se na maior frequência de declives moderados a 

acentuados (12 a 50%), confirmando a presença de um território de morfologia vigorosa que, 

em algumas vertentes, se torna bastante acidentado a escarpado, sendo frequentes as 

pendentes superiores a 50% (consultar Carta de Declives - Volume 3, Desenho 006). Nesta 

cartografia é evidente a variação litológica, verificando-se um relevo mais acentuado a 

nascente, sobre o substrato Xisto-Grauváquico, e uma morfologia ainda vigorosa, mas de 

formas mais suaves, a poente, coincidente com as formações graníticas. Neste último, as 

pendentes são essencialmente inferiores a 30%, observando-se algumas áreas de relevo mais 

suave (declives inferiores a 12%) ao longo do vale do rio Ovelha e na cumeada de Mirador. 

Também no seio do maciço a nascente se identificam áreas de morfologia mais suave, 

evidenciando-se o topo das cumeadas de Pena Suar e Senhora da Moreira e, com maior 

relevância, a vertente que pende para o rio Sordo (nascente), enquadrada pela primeira 

cumeada e o festo Portal da Freita-Marão.     

A articulação do maciço montanhoso e a diferente orientação das cumeadas estruturantes, 

determina uma elevada variação na orientação das encostas (consultar Carta de Exposições - 

Volume 3, Desenho 007), com uma ligeira predominância das vertentes expostas a norte e 

poente, confirmando a prevalência da orientação nordeste-sudoeste das principais linhas do 

relevo. A área serrana de maior vigor também se diferencia nitidamente nesta cartografia, 

pela maior homogeneidade das exposições - presença de áreas mais expressivas expostas a 

um só quadrante –, sendo que a morfologia mais suave a poente se evidencia, em oposição, 

pela maior oscilação. 

A paisagem é também determinada por fatores climáticos, que exercem forte influência na 

vegetação, na ocupação do solo e na dinâmica geomorfológica da região. A área de estudo é 

caracterizada por um clima temperado, caracterizado por um inverno chuvoso e um verão 
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seco e pouco quente. Encontra-se integrada segundo Pina Manique e Albuquerque nas zonas 

fitoclimáticas (nascente para poente) Subatlântica (andar Montano), 

Atlântica/Subatlântica/Oroatlântica (andar Altomontano), Atlântica/Subatlântica (andar 

Montano), Subatlântica/Atlântica/Mediterrâneo-Atlântica (andar Submontano) e 

atlântica/Mediterrâneo-Atlântica (andar basal). 

Segundo o mesmo autor, a vegetação potencial/clímax desta área seria marcada pela 

presença de bosques de quercíneas de folha caduca, constituídos por carvalho negral 

(Quercus pyrenaica) e carvalho alvarinho (Quercus robur), embora se possam também 

observar pequenos núcleos de sobreirais (Quercus suber), pinhais de pinheiro manso (Pinus 

pinea) e bravo (Pinus pinaster), florestas de castanheiros (Castanea sativa), assim como 

vidoeiros (Betula celtiberica) e teixos (Taxus bacatta) nas zonas de maior altitude. 

Observando a área de estudo, verifica-se que a mata paraclimácica sofreu uma regressão 

devido à intervenção humana, embora se verifiquem ainda expressivas áreas no território 

onde subsiste a vegetação autóctone elencada, sobretudo sob a forma de bosques de 

carvalhos e galerias ripícolas.  

A ocupação atual do solo manifesta-se de um modo geral adaptada às condições fisiográficas. 

As zonas mais elevadas e vertentes mais acentuadas encontram-se revestidas por matos e 

florestas de produção, observando-se ainda expressivas manchas de folhosas da mata 

paraclimácica da região, sobretudo no flanco ocidental da serra e na vertente que pende 

para o amplo vale do rio Sordo, a nascente. Os vales e as encostas menos acidentadas são 

ocupadas por um mosaico agrícola, adquirindo naturalmente mais expressão no sector 

poente, caracterizado pela morfologia mais suave.   

A floresta de produção é dominada por povoamentos monoespecíficos de pinheiro-bravo, 

observando-se algumas manchas de outras resinosas e pequenos núcleos de eucaliptos nas 

vertentes ocidentais.    

Os matos geralmente não manifestam grande relevância florística, resultando da regressão 

das florestas, mas sobretudo da fraca espessura do solo, sendo estes os mais interessantes 

do ponto de vista cénico, ao manifestarem-se frequentemente associados a zonas de rocha 

aflorante ou de afloramentos rochosos.  

O mosaico agrícola não se manifesta muito diversificado, sendo dominado por culturas 

temporárias, mas apresenta-se compartimentado por sebes e associado a áreas de 



PAREM – PARQUE EÓLICO DO MARÃO, LDA. 
Parque Eólico da Neve 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  
Volume 1 – Relatório Síntese 

 

178 

AM22005 
Versão 01  
out-22 
      178 
 

vegetação natural.   

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

face poente, verificando-se que os aglomerados populacionais se localizam estrategicamente 

nas zonas de morfologia mais suave no sopé da serra, organizando-se ao longo dos vales e 

privilegiando as zonas de confluência da rede hidrográfica.  

Na paisagem da área de estudo também assume relevância a rede viária, fragmentando e 

contribuindo para a artificialização da paisagem, e os parques eólicos que coroam as 

cumeadas de Pena Suar, Portal da Freita e Penedo Ruivo. 

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 

Sítio de Importância Comunitária (SIC) PTCON0003 Alvão/Marão, atualmente chamada de 

Zonas Especiais de Conservação no âmbito do DR 1/2020 de 16 de março, O Sítio/ZEC 

engloba uma grande diversidade de habitats naturais, onde predominam os carvalhais de 

carvalho-roble e carvalho-negral (9230) e os matos baixos de ericáceas e/ou tojos sobre 

substratos duros (4030). Importa referir também que a área de estudo é alvo do Programa de 

Reordenamento e Gestão da Paisagem das Serras do Marão, Alvão e Falperra, em 

elaboração, não sendo ainda conhecidas as visões deste plano para o futuro destas paisagens 

serranas.   

A paisagem do Alto Douro Vinhateiro e respetiva Zona Especial de Proteção encontram-se, 

respetivamente, a cerca de 12 e 6 km do aerogerador mais próximo. 

A diversidade fisiográfica descrita anteriormente, com manifestas repercussões no território 

e na sua apropriação, materializa uma variedade de territórios facilmente identificáveis, ou 

Unidades de Paisagem. 

 

4.9.3. UNIDADES DE PAISAGEM 

As diferentes características fisiográficas descritas, associadas a diferentes usos do solo e 

modelos e tipologias de povoamento, demarcam neste território unidades relativamente 

homogéneas parte delas já identificadas na caracterização de âmbito regional elaborada na 

publicação da Direcção-Geral de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano em 

2004: “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal 

Continental” (Figura 4-70). Esta publicação integra a área de estudo em duas unidades de 
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paisagem: Terras de Basto (UP14) e Serras do Marão e Alvão (UP15), ambas do grupo Montes 

entre Larouco e Marão. 

 

Figura 4-70 - Extrato dos mapas de unidades de paisagem com demarcação da área de estudo (sem escala) - 
Fonte: Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental (Cancela d’ Abreu 

et al., 2004). 

Tendo como referência as descrições presentes na publicação referida e as características 

físicas e culturais da paisagem da área de estudo, descrevem-se de seguida as unidades de 

paisagem abrangidas pela área de influência visual à escala do projeto.  

 

Grupo de Unidades de Paisagem Montes entre Larouco e Marão 

Conjunto que morfologicamente se caracteriza por relevos pronunciados, associados às serras 

que se desenvolvem a norte e a sul deste grupo de unidades e por uma zona intermédia, mais 

baixa, associada ao vale do rio Tâmega. Todo o conjunto é rasgado por vales 

significativamente encaixados.  

Nas serras as formas de relevo transmitem a sensação de dureza, o que é acentuado pelos 

cimos, ásperos e inóspitos, locais onde nada parece denunciar a presença do Homem. Esta 

situação é verdadeiramente dominadora da paisagem. No contexto da grandeza das serras, 

ressalta ainda, nas pequenas aldeias distantes, o brilho dos telhados de lousa. 

As povoações localizam-se a meia encosta, situação que assegura abrigo fácil e contacto com 

duas situações diferenciadas, mas complementares, em termos de sistemas tradicionais de 
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uso do solo. São caracterizadas pela presença ainda significativa de elementos tradicionais, a 

que assegura a sua integração na paisagem envolvente. 

A agricultura desenvolve-se essencialmente ao longo das baixas irrigadas e nalgumas 

encostas, predominando aqui a cultura da batata. A importância do gado é naturalmente 

determinante nestas paisagens serranas — cabras, ovelhas e bois barrosãos são espécies com 

significado na organização económica local. 

Neste grupo de unidades salientam-se algumas particularidades associadas às distintas 

unidades de paisagem. Ficam na memória de quem passa na serra do Barroso, imagens de 

espessas e fofas coberturas de palha, acomodando-se entre as altivas empenas de granito, 

coroadas de paraventos os extensos lameiros e os altos montes que recortam a paisagem" 

(Antunes et. a/., 1988). A paisagem serrana cobre-se de um manto branco durante o 

Inverno… 

" (___)o Marão arremete, dentuça para o mundo, como um mastim em cólera, Nesta serra 

com as suas aduelas de fero granito não mete a erosão mais o dente, " (Santa-Ritta, 1982), 

A zona de fronteira é ainda actualmente uma barreira de difícil transposição, mesmo com as 

mais recentes vias de comunicação. 

Suporte Biofísico : Neste grupo de unidades de paisagem é possível distinguir, ao longo do 

vale do Tâmega, um clima marítimo de transição, correspondendo a uma abertura indirecta 

às massas de ar marítimo, em que os dias ou períodos francamente atlânticos alternam 

segundo um ritmo bastante caprichoso com os de matiz continental. As terras baixas 

frequentemente invadidas por nevoeiro persistente " (Ribeiro, Lautensach e Daveau, 1988). Já 

no que diz respeito aos maciços serranos, apresentam um clima "Significativamente diferente 

do das regiões circunvizinhas" e, porque estabelecem a transição para o clima continental de 

Trás-os-Montes, "são marcados por forte dissimetria climática. As partes mais elevadas 

apresentam ritmos climáticos afins dos registados nos diversos sopés, Com cambiante em 

geral mais atlântica, enquanto os vales mais profundos e abrigados podem exacerbar os 

aspectos continentais " (idem). Os verões são quentes (nas zonas mais baixas) a frescos (em 

altitude), enquanto que os invernos são qualificados como frescos a muito frios, 

respectivamente (idem), A referida diferenciação é ilustrada por valores médios anuais mais 

baixos de temperatura e mais altos de precipitação nas serras (7,5 a 10" e superiores a 1400 

mm chegando a atingir os 1600 mm), em oposição aos mais altos de temperatura e mais 
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baixos de precipitação para a zona compreendida entre as mesmas (entre 12,5 e 150 e entre 

1200 e 1400 mm, respectivamente), 

Todo o grupo de unidades se inclui no Maciço Antigo. Dominam as rochas sedimentares xisto-

grauváquicas, observando-se, contudo, a presença significativa de manchas de granitos 

alcalinos e calco-alcalinos. 

Os significativos gradientes altimétricos verificam-se entre as serras - onde predominam as 

altitudes entre os 800 e 1200 m (atingindo os cumes altitudes próximas dos 1 500 m no 

Larouco, dos 1400 m no Marão e dos 1300 m no Barroso e Alvão) — e as zonas mais baixas 

do vale do rio Tâmega, com altitudes rondando os 200 m. 

Predominam nos topos das serras, acima dos 900 - 1000 m, os solos pedregosos, e os 

afloramentos rochosos, enquanto que nas encostas e zonas mais baixas se encontram 

essencialmente solos litólicos húmicos (parte deles em fase delgada), litossolos e 

afloramentos rochosos (estes últimos principalmente granitos). 

A este conjunto de unidades corresponde a zona de predominância natural do carvalho 

negral (Quercus pyrenaica) e do carvalho roble (Quercus robur). Nas serras, mais a norte, 

acresce ainda a presença do vidoeiro e da tramazeira. 

Humanização: Verifica-se neste grupo de unidades o domínio dos sistemas florestais, 

nomeadamente eucaliptos e pinheiros, e de matos. Nas serras do Larouco e Barroso ocorrem 

áreas abertas com pastagem e terras aráveis de sequeiro e, de um modo geral, são muito 

frequentes os afloramentos rochosos sem qualquer tipo de vegetação. Ao longo do vale da 

Tâmega ocorrem sistemas florestais intercalados com policultura e pastagens. 

Associado presença de pastagens e de matos encontra-se ainda uma significativa criação de 

gado, constatando-se a existência de elevado número de bovinos e a frequente 

preponderância de caprinos sobre os ovinos. 

O povoamento é na geral aglomerado. Nas "'Terras de Basto" e na parte sul das "Serras do 

Marão e Alvão", apresenta-se como desordenado com dispersão. Relativamente ao tipo de 

construção presente, observa-se no vale do Tâmega que se confundem muitos dos elementos 

específicas dos grupos de unidades limítrofes e que, na serra do Barroso, se mantém uma 

identidade próxima do Alto Minho. 

Quanto às explorações agrícolas, verifica-se alguma diferenciação entre o que se passa nas 

serras do Larouco e do Marão (domínio das explorações com áreas compreendidas entre os 4 
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e os 10 ha) e nas restantes unidades (dominam as explorações com superfícies entre 1 4 ha). 

No âmbito do património arquitectónico, salientam-se as vilas e aldeias ainda com fortes 

características tradicionais, conjuntos que importa valorizar tendo como objectivo a melhoria 

da qualidade de vida dos residentes, bem como do seu equilibrado aproveitamento através 

de actividades de recreio e turismo. Para além destes conjuntos será de referir a existência de 

castelos, solares (Terras de Basto), igrejas e capelas, monumentos megalíticos e de inúmeras 

estruturas rurais mais modestas (habitações, pontes, azenhas, entre outras) mas não menos 

significativas em termos paisagísticos, Como património natural, há que realçar as paisagens 

serranas, sendo significativa a classificação de várias áreas protegidas — parte nascente do 

Parque Nacional da Peneda-Gerês (também Sitio Natura 2000 e Zona de Proteção Especial), 

Parque Natural do Alvão e Sitio Natura 2000 Alvão/Marão. 

No que diz respeito a estruturas com impactes mais significativos sobre a paisagem. podem 

referir-se neste conjunto de unidades as barragens e albufeiras do Alto Rabagão e da Venda 

Nava, bem como o Itinerário Principal 4 (IP4, que proximamente passará a ter características 

de auto-estrada). 

Tal como noutras situações do interior e com um relevo acidentado, também sobre as 

paisagens deste grupo pesam actualmente sérios problemas e adivinham-se algumas 

ameaças. Entre estes, são de destacar a perda de população residente, o decréscimo das 

actividades de produção agrícola e pecuária, a expansão desordenada dos sistemas florestais 

e, ainda, a procura de instalações para a produção de energia hídrica e eólica. 

Sendo evidente que não é possível (nem desejável) manter imutáveis as paisagens que devem 

assegurar a qualidade de vida das comunidades humanas nelas instaladas, também neste 

grupo de unidades há que orientar as tendências de transformação no sentido de tirar 

partido das aptidões presentes e avançar na construção de paisagens equilibradas e 

sustentáveis, que não impeçam o aproveitamento de potencialidades futuras, Assim será 

essencial neste grupo de unidades de paisagem, 

 Assegurar a protecção e valorização do significativo património natural e construído: 

 Planear cuidadosamente o aproveitamento das 'importantes fontes de energia renováveis, 

com destaque para a hídrica e eólica, bem como assegurar uma correcta gestão das infra-

estruturas já existentes (as albufeiras associadas a centrais hidroeléctricas); 

— Cuidar dos preciosos recursos hídricos que aqui têm origem (ou que por aqui são 
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drenados), promovendo o ordenamento das bacias hidrográficas no sentido de garantir a 

quantidade e qualidade da água (habitat natural, abastecimento das populações, rega, 

produção de energia, recreio): 

— Promover reconversões dos sistemas agrícolas e pastoris de modo a assegurar a 

permanência de população activa neste sector, explorando e cuidando das paisagens 

humanizadas; a ordenamento e gestão das extensas superfícies com aptidão florestal deverá 

ser desenvolvido no sentido do uso múltiplo e de forma equilibrada relativamente às 

superfícies agrícolas, aos prados naturais e aos lameiros, bem como protecção e valorização 

de recursos naturais (sola, água, vegetação e fauna); 

— Garantir uma rede urbana coerente e bem distribuída no território, com acessibilidades 

adequadas e servida por equipamentos indispensáveis a uma vida confortável; os centros 

urbanos devem integrar-se harmoniosamente na paisagem, tirando partido do conhecimento 

contido no povoamento tradicional” 

 

4.9.3.1. Serra do Marão e Alvão (UP15) 

A área de estudo integra esta unidade de paisagem no sector nascente, refletindo-se nas 

seguintes descrições da publicação referida: 

“(…)Em geral nesta unidade a paisagem é dominada pela imponência do relevo muito 

vigoroso, quer nas formas arredondadas dos granitos, quer nas mais escarpadas dos xistos. 

Este relevo conduz a uma sensação de pequenez e de fragilidade dos seres humanos, cuja 

atividade teve de se adaptar às fortes condicionantes físicas presentes: as aldeias encontram-

se sobretudo nas faldas das serras ou nas áreas planálticas, e as terras agrícolas localizam-se 

no fundo dos vales mais ou menos largos.  

As encostas, muitas vezes com fortes declives e com grandes diferenças de altitudes entre a 

cumeada e o vale, estão maioritariamente ocupadas por matos rasteiros no Marão, enquanto 

no Alvão são mais frequentes as matas. Na parte superior das encostas, assim como nas 

cumeadas, a rocha mãe aflora a superfície, em grandes blocos arredondados, no caso do 

granito, e em pontas aguçadas no caso do xisto. 

(…) 

 Nas faldas da Serra do Marão, sobretudo a sul e a ocidente, a densidade populacional é 

relativamente elevada e a atividade humana mais intensa, indicando já a proximidade do 
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Douro litoral. Nestas zonas, surgem habitações e outras construções dispersas ao longo das 

vias de comunicação, diluindo as características tradicionais do povoamento. 

(…) 

No geral, os usos correspondem às condicionantes biofísicas presentes e ainda revelam uma 

razoável diversidade e complementaridade de funções. Como exceções que se tendem a 

generalizar há que referir a desordenada florestação com resinosas e a deficiente gestão de 

pastagens semi-naturais.” 

A área de estudo abrange esta unidade no sector nascente, sensivelmente acima da curva 

altimétrica dos 500 m. Inclui parte do dorso principal da serra, demarcado pelos cumes de 

Pena Suar e Marão, bem como três contrafortes que se estendem para oeste, sudoeste e 

noroeste, associados, respetivamente, aos topónimos Serra do Marão, Senhora de Moreira-

Neve (alvo da intervenção) e Mirador.   

Estes relevos apresentam uma amplitude altimétrica relativamente à rede hidrográfica que 

os demarca na ordem dos 1000 m, atingindo-se no ponto mais elevado da área de estudo os 

1347 m, no cume designado Portal da Freita, próximo da cota máxima da Serra (1416 m) 

atingida no cume do Marão, imediatamente a sudeste da área de estudo.  

Para além da elevada amplitude altimétrica, a serra apresenta as encostas bastante 

articuladas, o que contribui para a forte ondulação do terreno, refletindo-se na 

predominância de pendentes superiores a 20% e na elevada frequência de declives 

superiores a 50%, evidenciando-se com mais acidentadas as vertentes entre as cumeadas da 

Senhora de Moreira e do Marão. 

No topo de algumas cumeadas observam-se algumas áreas de morfologia mais suave, 

assumindo maior expressão no festo demarcado pelos cumes de Pena Suar, Senhora de 

Moreira e Neve e no cume de Mirador, este último já coincidente com um relevo granítico, 

no qual são típicas estas plataformas de altitude. Acresce ainda como zona de relevo mais 

suave, a vertente demarcada pelos cumes de Pena Suar e Portal da Freita, no flanco nascente 

da serrania.  

As condições fisiográficas descritas traduzem-se na reduzida presença humana, que se 

circunscreve a escassos aglomerados estrategicamente localizados nas vertentes de menor 

pendor, evidenciando-se Campanhó, na estrema norte, Covelo do Monte, a sul do cume 

designado Serra do Marão, Murgido e Granja, na encosta entre os cumes de Mirador e 
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Penedo Ruivo, e, por fim, Campeã, na zona de morfologia mais suave no flanco nascente da 

serra.  

Apesar da reduzida presença humana, a serra do Marão, na área de estudo, manifesta um 

elevado grau de humanização, decorrente da forte presença de florestas de produção 

(pinheiro bravo), de matos degradados e de grandes áreas mobilizadas para novas 

plantações. Os cumes mais elevados e vertentes mais agrestes manifestam ainda matos com 

alguma riqueza florística, intercalados em muitas situações por afloramentos rochosos, 

observando-se que as matas originais se circunscrevem essencialmente às linhas de água e, 

paradoxalmente, à envolvente dos aglomerados populacionais. 

No que se refere à rede de acessibilidades, identificam-se, para além dos caminhos que 

acedem a diferentes zonas da serra, muitos apenas de terra batida, a presença da estrada 

nacional 15, que percorre a serra entre os cumes de Pena Suar e Portal da Freita e a vertente 

entre Penedo Ruivo e Mirador, articulando o vale do rio Marão com a Serra e com o IP4, esta 

última via com uma forte presença no ambiente visual, pela constante presença de viadutos 

e muros de suporte.  

Para além das infraestruturas referidas, a presente unidade apresenta a maioria dos cumes 

estruturantes pontuados por aerogeradores, num total de 33 estruturas, excetuando-se o 

cume do Mirador, a sul, dos Picotos, a norte, e de Serra da Moreira, para o qual se propõe o 

parque Eólico alvo do presente estudo. 

Também neste território se encontram alguns pontos notáveis, nomeadamente a Pousada de 

S. Gonçalo (Imóvel de Interesse Público), a capela de S. Bento, o parque da Póvoa e a Dorna 

de Campanhó, encontrando-se mais próximos da área de intervenção a capela de N. S. de 

Moreira, o Parque da Lameira e as Fragas de Leiguido. 
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Figura 4-71 - Cumeada da Senhora de Moreira com floresta de produção de pinheiro bravo sendo visíveis terrenos 
preparados para nova plantação na vertente ocidental. 

 

 

Figura 4-72 - Cumeada da Senhora de Moreira com floresta de produção de pinheiro bravo sendo visíveis terrenos 
preparados para nova plantação na vertente ocidental. 

 

 



PAREM – PARQUE EÓLICO DO MARÃO, LDA. 
Parque Eólico da Neve 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  
Volume 1 – Relatório Síntese 

 

187 

AM22005 
Versão 01  
out-22 
      187 
 

  

Figura 4-73 - Matos e afloramentos rochosos nas vertentes da serra do Marão e matos baixos com pinheiros 
espontâneos nas vertentes altas e cumeadas 

 

4.9.3.2. Terras de Basto (UP14) 

A área de estudo integra esta unidade de paisagem no sector poente, refletindo-se nas 

seguintes descrições da publicação referida: 

“Na paisagem das Terras de Basto, ao longo do troço mediano do rio Tâmega e de alguns dos 

seus afluentes, a sensação dominante é a de se entrecruzarem traços característicos das 

paisagens do Minho e das paisagens de Trás-os-Montes. Esta sensação repete-se noutras 

unidades próximas desta, de uma forma pontual, mas aqui de forma mais expressiva. Par um 

lado, o vigor do relevo, a dimensão e  inclinação das encostas, os maciços pedregosos junto 

às cumeadas, fazem lembrar Trás-os-Montes. Por outro, a diversidade de ocupação dos 

vales, as culturas dispostas em terraços, a verdura, a evidente abundância de água, a 

pequena dimensão das parcelas e a delimitação destas por árvores de fruto e por cordões de 

vinha, já características das terras minhotas; não do Minho litoral, mais povoado e com maior 

diversidade de atividades económicas, mas um Minho mais interior, muito rural e sobretudo 

agrícola. 

Aplica-se claramente a esta paisagem de contrastes a descrição daquelas terras do norte, por 

Orlando Ribeiro: "(...) o povo opõe à Ribeira dos vales largos, terra de milho, vinho e fruta, 

que formiga de gente em casais disseminados na verdura dos campos, prados e bouças, a 

Montanha, onde o pinhal, o vinho e o milho rareiam, a população se aglomera em aldeias à 

volta de campos de centeio, vastos terrenos de pastagem e, sobretudo, enormes extensões 

de penedia estéril" (Ribeiro, 1993). 

(…) 

O fator que claramente mais condiciona esta paisagem é o relevo; embora não possamos 
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dizer que estamos numa paisagem de montanha, o relevo é vigoroso, sucedem-se os vales 

encaixados, os cumes bem marcados e as vertentes de declive acentuado. (…). Mas, mesmo 

nos casos de afluentes com caudais reduzidos, as vales são bem marcados. Por vezes, estes 

surgem com um fundo aplanado mais ou menos largo. É sobretudo nestas áreas, ou em 

terraços nas secções mais baixas e menos inclinadas das encostas, que surge a agricultura, 

intensiva, diversificada, em pequenas parcelas, num aproveitamento pormenorizado e 

cuidado da terra arável disponível. O contraste destas terras agrícolas, por si já bastante 

diversificadas, com as encostas cobertas de matos e de matas (dominadas por pinheiros, mas 

com algumas manchas de carvalhais), traduz-se numa elevada heterogeneidade da paisagem 

— no padrão, na textura e nas cores, tanto em termas espaciais corno temporais (variação ao 

longo do ano). 

Nalguns troços de vale, mesmo nos mais aplanados, mata desce das encostas até ao vale, 

mas também se observa excecionalmente a presença de socalcos agrícolas até meio da 

encosta. Na entanto, nas áreas mais isoladas, mais inacessíveis, alguns destes terraços 

agrícolas encontram-se hoje abandonados e cobrem-se progressivamente de mato. 

Nas áreas agrícolas é constante a presença de árvores, através da compartimentação das 

parcelas por linhas de carvalhos e árvores de fruto, ou por sebes de vegetação diversificada. 

A vinha aramada nos limites das parcelas reforça a compartimentação destas áreas. 

O povoamento concentra-se nos vales, ou na parte inferior das encostas em pequenos 

aglomerados dispersos. Nas encostas mais inclinadas e nos troços mais encaixados dos vales, 

a presença de habitações torna-se muito mais rara, e surge sobretudo concentrada em 

aldeias a meia encosta. As construções tradicionais foram frequentemente adaptadas e 

transformadas; muitas outras surgiram nos últimos decénios com formas, materiais e 

volumes que pouco au nada têm a ver com a região, sem qualidade, pelo que maior parte 

dos aglomeradas são hoje totalmente incaracterísticos”. 

Esta subunidade abrange o sector poente da área de estudo, integrando os vales e vertentes 

baixas dos rios Marão, Ovelha e Olo, que demarcam as cumeadas proeminentes da serra do 

Marão, de sul para norte.   

Diferenciam-se da restante área de estudo pela morfologia mais suave proporcionada pela 

transição para uma área dominada pelas formações graníticas, que determinam um relevo 

mais irregular, mas, regra geral, menos acentuado.  
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A amplitude altimétrica ronda os 300 m, observando-se um crescente gradual na direção da 

serra, que se reflete ainda em vertentes acentuadas, mas raramente superiores a 50% e com 

áreas expressivas de pendente inferior a 12%. 

A maior amplitude e suavidade do relevo tornam esta unidade mais apta à fixação humana, 

observando-se quer a maior presença de aglomerados populacionais, quer uma ocupação 

tendencialmente agro-florestal.  

As vertentes mais vigorosas persistem revestidas por matos e floresta, nesta unidade com 

uma maior preponderância das manchas de quercíneas, resquícios da mata paraclimácica 

local, enquanto as vertentes baixas e suaves e as zonas de vale manifestam uma matriz 

dominada pelas culturas agrícolas, ainda que associadas a áreas de vegetação natural.  

Nas várzeas agrícolas são mais frequentes as culturas temporárias, de sequeiro ou regadio, e 

as vinhas, surgindo pontualmente alguns pomares e hortas de subsistência, na envolvente 

dos aglomerados populacionais. São frequentes as encostas armadas em socalcos de modo a 

exponenciar a área agrícola, suportando na maioria das situações vinha. 

Como já foi mencionado, esta área manifesta-se bastante humanizada, identificando-se 

vários aglomerados populacionais aos longos dos principais vales – Ovelha e Marão –, 

observando-se uma maior concentração na zona de confluência destes dois rios. As 

povoações que se assumem como núcleos mais representativos, polarizando a humanização 

no seio da área de estudo são Aboadela, Sanche e Várzea no vale demarcado pelos dois rios 

referidos, Candemil e Ansião, no vale do rio Marão, e Aboadela, no vale do rio Ovelha.  Estes 

aglomerados, regra geral, alongam-se ao longo das várzeas e/ou da rede viária, sendo por 

vezes pouco percetível os limites de cada povoação.  

No que se refere à rede viária, esta manifesta-se organizada pelo relevo, identificando-se 

duas vias estruturantes ao longo do rio Marão, a nacional 15, na margem direita, e, com 

menor relevância, a municipal 575 na margem oposta. A estas sobrepõem-se o IP4 e a A24, 

que se assumem como intrusões visuais significativas, pela constante presença de muros de 

suporte e taludes artificiais ao longo do seu traçado nesta unidade.  

Embora as povoações não apresentem, regra geral, características singulares que as 

distingam esteticamente, identificam-se alguns elementos notáveis nestas áreas mais 

humanizadas, nomeadamente edifícios de culto e quintas. A estes acrescem outros pontos 

de interesse dispersos na paisagem destacando-se as praias fluviais de Aboadela, Candemil e 
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Várzea.  

 
Figura 4-74 - Vale do rio Marão vista do cume da Senhora de Moreira. 

 

 

 
Figura 4-75 - Vale do rio Marão e vertentes suaves na envolvente polvilhadas de casario envolto em áreas 

agrícolas. 

 

 

4.9.4. ANÁLISE ESPACIAL – QUALIDADE, ABSORÇÃO E SENSIBILIDADE VISUAL 

As características biofísicas da paisagem descrita anteriormente estão associadas a diferentes 
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graus de absorção e de qualidade visual que permitem aferir, através do seu cruzamento, as 

áreas de maior ou menor sensibilidade visual do território em estudo. 

De acordo com metodologia descrita, foram geradas as cartas de qualidade, absorção e 

sensibilidade visual, que se apresentam em anexo e analisam de seguida.  

De modo a avaliar quantitativamente a qualidade visual da paisagem (Volume 3 - Desenho 

009), foram calculadas as áreas da área de estudo integradas nas diferentes classes deste 

parâmetro, conforme se apresenta na tabela seguinte.  

Quadro 4-62 - Quantificação da Qualidade Visual na área de estudo e intervenção. 

Área de Estudo 

Qualidade visual 

Total 
Reduzida Moderada Elevada Muito elevada 

Área (ha) 244 3.561 4.589 1.597 9.991 

Área (%) 2 36 46 16 100 

 

Da análise da cartografia e da tabela apresentada, verifica-se que na área de estudo a classe 

dominante é a elevada, refletindo um território dominado por um maciço montanhoso de 

características fisiográficas notáveis, que se encontra inclusivamente classificado como Zona 

Especial de Conservação (Alvão/Marão - PTCON0003). 

A classe moderada assume também elevada representatividade, denunciando a forte 

transformação do território pelo Homem, através da exploração florestal intensiva e 

monoespecífica e, com menor relevância, pela dispersão de áreas edificadas que não se 

evidenciam como elementos dissonantes, encontrando-se relativamente bem enquadradas 

na paisagem, mas também não manifestam características estéticas/urbanísticas que as 

distingam pelo valor cénico. 

A terceira classe mais representativa é a muito elevada, que identifica na área de estudo os 

resquícios da mata paraclimácica, representada por florestas de carvalhos, castanheiros e 

outras folhosas, as vertentes rochosas da serra e as linhas de água e respetivas formações 

ripícolas que as marginam.  

A classe reduzida assume um caráter residual, embora muito distribuído e presente em toda 

a área de estudo, encontrando-se associada às intrusões visuais, das quais se destacam as 

duas grandes vias rodoviárias (IP4 e A4) que se impuseram sobre o relevo, originando 

grandes taludes inclinados, muros de suporte e viadutos de grande dimensão.  
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Observando a cartografia verifica-se uma elevada variabilidade, com a matriz a ser partilhada 

pelas classes moderada e elevada. As serranias a nascente e a sul concentram as áreas mais 

expressivas de elevada qualidade visual, em correspondência com extensas áreas de matos 

baixos que, embora não se distingam pela diversidade florística, permitem observar as 

formas do relevo agreste que constitui o maciço montanhoso do Marão. Nestas áreas 

relativamente homogéneas sobressaem algumas manchas de valor acrescido, que 

denunciam as zonas de rocha aflorante ou os núcleos de vegetação mais diversificada, 

comumente associados às zonas depressionárias ou de orla.  

Nos flancos da serra, a poente e sul, a matriz assume-se essencialmente moderada, 

confirmando a transformação do território pela exploração florestal, ocupação que para além 

de não se destacar pelo valor cénico e ecológico, dissimula as formas singulares do relevo 

que caracterizam a paisagem da área de estudo, simplificando-a. Também nestes sectores da 

área de estudo se identificam áreas de maior valor, associadas aos mosaicos agrícolas 

diversificados que envolvem os aglomerados populacionais e se estendem ao longo das 

várzeas e vertentes suaves, observando-se inclusivamente as mais expressivas áreas de 

muito elevada qualidade visual da área de estudo, identificando os bosques de folhosas que 

persistem no território.  

No que se refere à capacidade de dissimulação do território – absorção visual da paisagem 

(Volume 3 – Desenho 010), foram, à semelhança do que foi realizado para a qualidade, 

calculadas as áreas da área de estudo integradas nas diferentes classes deste parâmetro, 

conforme se apresenta na tabela seguinte.  

Quadro 4-63 - Quantificação da Absorção Visual na área de estudo e intervenção. 

Área de Estudo 

Absorção visual 

Total 
Reduzida Moderada Elevada 

Área (ha) 2.023 2.531 5.437 9.990 

Área (%) 20 25 55 100 

Da análise da cartografia e da tabela apresentada, observa-se uma elevada variabilidade na 

absorção visual, predominando, no entanto, a classe elevada, traduzindo a concentração dos 

focos de observadores presentes na área de estudo numa área relativamente circunscrita do 

território, bem como a presença de um relevo vigoroso com forte influência na amplitude 

visual. 
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Verifica-se que o sector norte e o quadrante nordeste manifestam uma prevalência da 

absorção elevada, função da reduzida presença humana na serrania, tanto de carácter 

permanente como temporário. Identificam-se apenas quatro povoações, Covelo do Monte, 

Campanhó, Aveção e Campeã, de reduzida a muito reduzida dimensão e com bacias visuais 

muito circunscritas pelo relevo, a que acrescem apenas os pontos de interesse associados à 

capela da Senhora de Moreira, ao parque de merendas da Lameira e as estradas 

florestais/rurais que percorrem a serra, verificando-se que são sobretudo estes últimos focos 

que apresentam uma maior amplitude visual sobre as cumeadas. As vias que atravessam a 

serra entre os cumes de Pena Suar e Portal da Freita (IP4 e EN15) desenvolvem-se numa zona 

muito encaixada, apresentando visibilidade apenas para as vertentes adjacentes.  

A serrania apresenta, ainda assim, algumas áreas de moderada e mesmo reduzida absorção, 

coincidentes com a envolvente a Covelo do Monte, mas sobretudo com as áreas mais 

elevadas expostas aos observadores na serra e ao território mais povoado a poente. 

Em oposição, o sector sul manifesta uma variação sobretudo entre as classes reduzida e 

moderada, refletindo a presença de muitos aglomerados populacionais, ainda que de 

reduzida dimensão, ao longo do vale e vertentes dos rios Ovelha e Marão. Neste sector da 

área de estudo as áreas de elevada absorção identificam vales secundários mais encaixados e 

vertentes e cumeadas que, pela reduzida amplitude visual dos observadores presentes  na 

sua base, não se manifestam expostas aos focos presentes na área de estudo.  

Por fim, a sensibilidade visual da paisagem (Volume 3 – Desenho 011), resultado da 

conjugação entre a absorção e a qualidade visual, traduzindo a suscetibilidade de um 

determinado território à transformação ou introdução de novos elementos, manifesta-se 

também muito variável, apresentando, 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 aos observadores. 

De modo a avaliar quantitativamente a sensibilidade visual da paisagem da área de estudo, 

foram calculadas as áreas da área de estudo integradas nas diferentes classes deste 

parâmetro, conforme se apresenta na tabela seguinte.  
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Quadro 4-64 - Quantificação da Sensibilidade Visual na área de estudo e intervenção. 

Área de Estudo 

Sensibilidade visual 

Total 
Reduzida Moderada Elevada 

Área (ha) 1.187 4.283 4.521 9.990 

Área (%) 12 43 45 100 

 

Analisando a cartografia e a tabela anterior, verifica-se uma representatividade semelhante 

das classes moderada e elevada, com uma ligeira prevalência da segunda, observando-se 

uma clara distinção entre os sectores nascente e poente.  

O maciço montanhoso, embora dominado pelo elevado valor cénico, apresenta reduzida 

presença humana, o que se traduz fundamentalmente na sua moderada suscetibilidade. As 

áreas mais sensíveis denunciam os flancos mais expostos, as zonas depressionárias com 

vegetação mais diversificada e, com maior relevância, os expressivos afloramentos rochosos 

que “cortam” as vertentes da serra. Identificam-se algumas áreas de reduzida sensibilidade, 

coincidentes essencialmente com zonas simplificadas pelos povoamentos monoespecíficos 

ou intrusões visuais.  

Importa referir que a presença de parques eólicos com inúmeros aerogeradores nas 

cumeadas do Marão, se repercutem na menor sensibilidade desta serra à introdução de um 

elemento exógeno da mesma tipologia.  

Por sua vez, o território a poente apresenta-se muito suscetível, refletindo o elevado valor 

cénico do mosaico cultural que se assume como a matriz deste território mais humanizado, 

na presença de uma maior frequência de observadores temporários e permanentes, locais ou 

usufruindo das panorâmicas nas cumeadas da serra que se ergue a nascente.  

As áreas de reduzida sensibilidade encontram-se associadas a áreas degradadasvisualmente, 

como as pedreiras e as vias rodoviárias que não se enquadram na paisagem, como é o caso 

do IP4 e da A4. 

A análise das características especificas da área de intervenção será desenvolvida no capítulo 

de identificação e avaliação de impactes. 
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4.9.5. SINTESE DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

 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 1.200 m. O 

vigor orográfico reflete-se na predominância de declives moderados a acentuados, sendo 

atingidas com alguma frequência pendentes na ordem dos 50% nas vertentes do maciço 

montanhoso. 

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), mas ainda se verificando uma 

forte representatividade de manchas de folhosas da mata paraclimácica da região. Os vales e 

as encostas menos acidentadas são ocupadas por um mosaico agrícola, adquirindo maior 

expressão no sector poente, caracterizado pela morfologia mais suave. Merecem menção 

também os afloramentos rochosos muito presentes nas vertentes e cumeadas do maciço 

montanhoso, contribuindo para o carácter agreste da paisagem serrana. 

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 (Campanhó, 

Covelo do Monte, Murgido, Granja e Campeã), observando-se várias povoações ao longo dos 

vales dos rios Ovelha e Olo, das quais se destacam os lugares de Aboadela, Sanche, Várzea, 

Candemil, Ansião.  

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 
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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 aos observadores, função da escassez de 

observadores ou da reduzida amplitude visual promovida pelo obstáculo ao alcance visual 

induzido pelo relevo. 

4.10. RUIDO 

A poluição sonora constitui atualmente um dos principais fatores de degradação da 

qualidade de vida e do bem-estar das populações. 

Neste contexto, no âmbito dos estudos ambientais associados ao projeto da Parque Eólico da 

Neve, propõe-se identificar os recetores sensíveis localizados na área de potência influência 

acústica, efetuar a caraterização da situação de referência, e avaliar a conformidade com os 

limites aplicáveis no âmbito do Regulamento Geral do Ruído (RGR) aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 9/2007, 17 de janeiro. 

 

4.10.1. ENQUADRAMENTO LEGAL 

A prevenção e controlo do ruído em Portugal não é uma preocupação recente, tendo já sido 

contemplada na Lei de Bases do Ambiente de 1987. Atualmente com o intuito de 

salvaguardar a saúde humana e o bem-estar das populações, está em vigor o Regulamento 

Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, retificado pela 

Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de março, e com as alterações introduzidas 

pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto. 

A alínea q) do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 9/2007 define como “Recetor sensível – todo o 

edifício habitacional, escolar, hospitalar, com utilização humana”. 



PAREM – PARQUE EÓLICO DO MARÃO, LDA. 
Parque Eólico da Neve 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  
Volume 1 – Relatório Síntese 

 

197 

AM22005 
Versão 01  
out-22 
      197 
 

Para a caracterização do ambiente sonoro são considerados os seguintes indicadores: 

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

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

h) 

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

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

expressão: 

 

O Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, atribui a competência aos Municípios (n.º 2 do 

artigo 6º do RGR), no âmbito dos respetivos Planos de Ordenamento do Território, 

estabelecer a classificação, a delimitação e a disciplina das zonas sensíveis e das zonas 

mistas, e em função dessa classificação devem ser respeitados os valores limite de exposição 

(artigo 11º) junto dos recetores sensíveis existentes ou previstos, que se sintetizam no 

quadro seguinte. 

Quadro 4-65- Valores Limite de exposição ao ruído (RGR). 

Classificação Acústica 
Limite de exposição 

Lden 
Limite de exposição 

Ln 

Zona Mista – a área definida em plano municipal de 
ordenamento do território, cuja ocupação seja afeta a 
outros usos, existentes ou previstos, para além dos 
referidos na definição de zona sensível. 

65 dB(A) 55 dB(A) 

Zonas Sensível – área definida em plano municipal de 
ordenamento do território como vocacionada para uso 
habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou 
espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo 
conter pequenas unidades de comércio e de serviços 
destinadas a servir a população local, tais como cafés e 
outros estabelecimentos de restauração, papelarias e 
outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem 
funcionamento no período noturno. 

55 dB(A) 45 dB(A) 

Zonas Sensíveis na envolvente de uma Grandes 
Infraestruturas de Transporte (GIT) 

65 dB(A) 55 dB(A) 

Até à classificação das zonas sensíveis e mistas 63 dB(A) 53 dB(A) 

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

Para além dos valores limite de exposição referidos anteriormente, o RGR prevê ainda limites 
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de exposição para as atividades ruidosas permanentes (que não infraestruturas de 

transporte) e atividades ruidosas temporárias. 

Uma atividade ruidosa permanente ou temporária corresponde (artigo 3º do RGR) a uma 

atividade “…que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em 

locais onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído…”. 

As atividades ruidosas permanentes, estão ainda sujeitas, de acordo com o artigo 13º do 

Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, ao cumprimento do Critério de Incomodidade 

junto dos recetores sensíveis existentes na proximidade: 

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

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

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

• sendo D o valor determinado em função da relação percentual entre a duração 

acumulada de ocorrência do ruído particular e a duração total do período de 

referência (Anexo 1 do Decreto-Lei n.º 9/2007); 

• o valor de LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído 

particular é corrigido de acordo com as características tonais ou impulsivas do ruído, 

passando a designar-se por Nível de Avaliação - LAr, de acordo com a seguinte 

expressão (onde K1 é a correção tonal e K2 é a correção impulsiva (onde K1 é a 

correção tonal e K2 é a correção impulsiva): 

21 KKLL AeqAr ++=  

• Segundo o ponto 5 do artigo 13º, este critério de incomodidade não se aplica, em 

qualquer dos períodos de referência, para um valor do indicador LAeq do ruído 

ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A). 

O exercício de atividades ruidosas temporárias, tais como obras, é proibido na proximidade 

de (artigo 14º do RGR): 

a) Edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 

e as 8 horas; 

b) Escolas, durante o respetivo horário de funcionamento; 

c) Hospitais ou estabelecimentos similares.” 

Segundo o n.º 1 do artigo 15º do RGR, o exercício de atividades ruidosas temporárias pode 

ser autorizado, em casos excecionais e devidamente justificados, mediante emissão de 

Licença Especial de Ruído (LER) pelo respetivo município, que fixa as condições de exercício 
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da atividade. A licença especial de ruído, quando emitida por um período superior a um mês, 

fica condicionada ao respeito do valor limite do indicador LAeq do ruído ambiente exterior de 

60 dB(A) no período do entardecer e de 55 dB(A) no período noturno, calculados para a 

posição dos recetores sensíveis. 

A licença especial de ruído, quando emitida por um período superior a um mês, fica 

condicionada ao respeito do valor limite do indicador LAeq do ruído ambiente exterior de 60 

dB(A) no período do entardecer e de 55 dB(A) no período noturno, calculados para a posição 

dos recetores sensíveis. 

Assim, o projeto do Parque Eólico da Neve, no âmbito do Regulamento Geral do Ruído 

(RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, têm a verificar os limites legais estabelecidos 

para: 

• Fase de construção ou desativação: Atividade Ruidosa Temporária (artigos 14.º e 

15.º); 

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

 

4.10.2. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL 

Os aerogeradores do projeto do Parque Eólico da Neve e os recetores localizados na 

respetiva área de potencialmente influência acústica localizam-se no concelho de 

Amarante. 

De acordo com a informação fornecida pelo respetivo Município e pela Direcção-Geral do 

Território (DGT), nos termos do disposto no artigo 6.º do RGR (delimitação e disciplina das 

zonas sensíveis e das zonas mistas no âmbito dos Planos de Ordenamento do Território), o 

concelho possui classificação acústica do seu território estabelecida no artigo 91º do 

respetivo Plano Diretor Municipal em vigor (Aviso 9728/2017, na redação atual). 

O plano identifica zonas sensíveis e zonas mistas delimitadas na Planta de Ordenamento — 

Salvaguarda e Riscos ao Uso do Solo (desenho A.02). De acordo com a referida planta os 

recetores sensíveis localizados na envolvente do parque localizam-se em território 

classificado como zona mista, pelo que tem a verificar os seguintes valores limite de 

exposição aplicáveis a zona mista: Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A), conforme estabelecido na 

aliena a), número 1, artigo 11º do RGR. 

A envolvente das áreas de implantação dos aerogeradores do Parque Eólico, apresentam 
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ocupação típica de ambiente rural, com pequenos aglomerados habitacionais e recetores 

sensíveis dispersos, com envolvente caraterizada por campos agrícolas, cobertos por matos e 

floresta (árvores de grande porte). 

Com o objetivo de identificar os recetores sensíveis potencialmente mais afetados a 

caraterizar através de medições experimentais, foi previamente efetuada a modelação e 

previsão dos níveis de ruído particular nos vários recetores existentes, tendo sido 

selecionados para alvo de caraterização experimental os conjuntos de recetores 

potencialmente mais afetados. 

De forma a avaliar o ambiente sonoro dos conjuntos de recetores sensíveis foi efetuada a 

caracterização experimental nos três períodos de referência [período diurno (7h-20h), do 

entardecer (20h-23h) e noturno (23h-7h)], através de medições acústicas pelo laboratório de 

ensaios de acústica com acreditação IPAC-L0535 Instituto Português de Acreditação), 

segundo a norma NP EN ISO/IEC17025:2018. 

Na realização das medições dos níveis sonoros foi seguido o descrito nas Normas NP ISO 

1996, Partes 1 e 2 (2019), e no Guia de Medições de Ruído Ambiente, da Agência Portuguesa 

do Ambiente (2020), sendo os resultados interpretados de acordo com os limites 

estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007. 

As medições foram efetuadas com recurso a sonómetro adequado e devidamente calibrado, 

com o microfone do sonómetro situado a uma altura compreendida entre 3,8 m a 4,2 m 

acima do solo, face à altura dos recetores sensíveis avaliados (1 e 2 pisos). As amostragens 

foram efetuadas em conformidade com o procedimento aprovado pelo IPAC, 3 amostragens 

de 15 minutos cada, em 1 dia, e 3 amostragens de 15 minutos cada em outro dia. 

No Quadro 4-66 apresentam-se os níveis sonoros médios obtidos na caracterização acústica 

experimental efetuada em abril de 2022. 
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Quadro 4-66- Níveis sonoros da Situação Atual. 

Ponto de medição Fontes de ruído Apontamento Fotográfico 

Indicadores de longa 
duração [dB(A)] 

Ld Le Ln Lden 

Ponto 1 

Pousada do Marão 

Coordenadas 

(ETRS89) 

M: 16835 

P: 178509 

Tráfego rodoviário 
EN15 e IP4; 

natureza 
(aerodinâmica 

vegetal em árvores 
de grande porte). 

 

48 46 44 51 

Ponto 2 

Povoação Casal 

Coordenadas 

(ETRS89) 

M: 14947 

P: 175937 

Tráfego rodoviário 
local e na 

autoestrada A4; 
natureza 

(aerodinâmica 
vegetal em árvores 
de grande porte).  

47 45 43 50 

Ponto 3 

Habitações isoladas 

a norte da Área de 

Serviço IP4 / 

Espinheiro 

Coordenadas 

(ETRS89) 

M: 13926 

P: 176742 

Tráfego rodoviário 
no IP4; natureza 
(aerodinâmica 

vegetal em árvores 
de grande porte). 

 

45 43 42 49 

 

De acordo com os resultados apresentados anteriormente, considerados respetivos da média 

anual, os indicadores de longa duração Lden e Ln obtidos, cumprem os valores limite de 

exposição aplicáveis para zona mista, conforme estabelecido no artigo 11º do Regulamento 

Geral do Ruído (Decreto-Lei 9/2007). 

Atualmente o ambiente sonoro dos recetores sensíveis existentes na área de potencial 

influência acústica dos aerogeradores é pouco perturbado, típico de meio rural pouco 

humanizado. As principais fontes o ruído são o tráfego rodoviário local (pouco expressivo), a 

atividade quotidiana rural e principalmente pelo ruído característico da natureza 

(aerodinâmica vegetal em árvores de grande porte). O ruído do tráfego da autoestrada A4 e 

do IP4 é percetível, mas tem pouca influência no ambiente sonoro existente. 
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Refere-se ainda que as povoações localizadas na área de potencial influência acústica do 

projeto, não apresentam fontes sonoras com sazonalidade significativa, para além das 

variações típicas do ruído da natureza. 

4.11. USO DO SOLO 

4.11.1. METODOLOGIA 

A caracterização da ocupação do solo teve por base a Carta de Uso e Ocupação do Solo de 

Portugal Continental (COS) de 2018 desenvolvido pela Direção Geral do Território (DGT), 

assim como a interpretação de fotografia aérea e os respetivos acertos com base nos 

levantamentos efetuados em campo.  

Numa primeira fase foi utilizada a classificação do COS 2018 para a área de estudo que é 

constituída pela área do parque eólico. Numa segunda fase foram retificadas áreas com base 

nos ortofotomapas de Google Earth e Bing Maps, e por fim a pré cartografia foi confirmada 

através de trabalho de campo. 

As categorias de usos do solo consideradas correspondem à classificação de Nível IV do COS 

2018 (Direção-Geral do Território, 2019) e são descritas no Quadro 4-67. 

Quadro 4-67- Categorias do uso do solo consideradas. 

Categorias Nível I Categorias Nível IV Descrição 

Territórios artificializados 

Rede viária e espaços associados 

Rodovias e espaços associados. Inclui estradas 
nacionais, autoestradas, estações de serviço, áreas de 

lavagem automática, parques de estacionamento 
associados a rodovias fora do tecido edificado, áreas de 

manobras e serviços de manutenção. 

Equipamentos de lazer Espaços e estruturas de lazer. 

Parques e jardins 

Áreas verdes em contexto urbano, incluindo parques, 
jardins de enquadramento da estrutura urbana, áreas 

de floresta e bosques para uso público com funções de 
recreio e jardins botânicos. 

Florestas 

Florestas de azinheira 
Florestas em que a espécie dominante é a azinheira 

(Quercus rotundifolia) 

Florestas de pinheiro bravo 
Florestas em que a espécie dominante é o pinheiro-

bravo (Pinus pinaster). 

Florestas de outras resinosas 
Florestas em que se verifica dominância de outras 

resinosas (e.g. Pseudotsuga menziesii, outras espécies 
de Pinus, Larix spp., Cryptomeria japonica) 

Matos Matos 
Áreas naturais de vegetação espontânea, pouco ou 

muito densa, em que o coberto arbustivo (e.g. silvas, 
giestas, tojos) é superior ou igual a 25%. Inclui olivais 
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Categorias Nível I Categorias Nível IV Descrição 

abandonados se inferior a 45 árvores/ha.  

Espaços descobertos ou com 
pouca vegetação 

Rocha nua 
Áreas com pouca vegetação em que a superfície 

coberta por rocha tem que ocupar uma área superior 
ou igual a 90%. 

Massas de água superficiais Cursos de água naturais Cursos de água naturais, principais e secundários. 

 

4.11.2. RESULTADOS 

Tendo em consideração a metodologia acima descrita foi obtida uma cartografia dos usos do 

solo na área de estudo que é apresentada no Desenho 03 (Volume 3). 

No Quadro 4-68 são apresentadas as áreas ocupadas por cada categoria do uso do solo na 

área de estudo. Verifica-se que a área de estudo é dominada por matos que ocupam cerca de 

40% da área, seguindo-se as florestas de pinheiro-bravo que ocupam cerca de 29% da área e 

as florestas de outras resinosas que ocupam cerca de 22% da área (Quadro 4-68). 

Quadro 4-68- Área (ha) de cada uma das categorias de uso do solo na área de estudo. 

Uso do solo Área (ha) % 

Rede viária e espaços associados 17,26 4,92 

Equipamentos de lazer 0,25 0,07 

Parques e jardins 0,55 0,16 

Florestas de azinheira 1,96 0,56 

Florestas de pinheiro-bravo 100,51 28,63 

Florestas de outras resinosas 78,75 22,43 

Matos 139,00 39,60 

Rocha nua 0,60 0,17 

Cursos de água naturais 12,17 3,47 

Total  351,05 100 

 

Numa análise macro das categorias de uso do solo de Nível I na área de estudo verifica-se 

que mais de metade da área de estudo se encontra ocupada com floresta (52%), seguindo-se 

as áreas de matos (40%), sendo que as restantes categorias se encontram pouco 

representadas na área de estudo (Figura 4-76). 
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Figura 4-76- Representação as categorias de uso do solo de Nível I na área de estudo. 

 

Em seguida são descritos os usos do solo identificados. 

 

Territórios artificializados 

 

Rede viária e espaços associados: 

Esta classe de uso do solo está presente na área de estudo correspondendo a diversas 

rodovias atravessadas pela área de estudo, nomeadamente estrada nacional (IP4), assim 

como vários caminhos florestais. 

 

Equipamentos de lazer: 

Esta classe de uso do solo está presente na área de estudo sob a forma de um conjunto de 

casas florestais. 

 

Parques e jardins: 

Esta classe de uso do solo está representada por um pequeno parque de merendas – Parque 

de lazer da Lameira (Figura 4-77). 
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Figura 4-77 - Parque de merendas na área de estudo. 

Florestas 

Florestas de azinheira: 

Esta classe de uso do solo está presente sob a forma de uma mancha na zona este da área de 

estudo, de floresta dominada por azinheira (Figura 4-78). 

 
Figura 4-78 - Floresta de azinheira na área de estudo. 

 

Florestas de pinheiro-bravo: 

Esta classe de uso do solo está bem representada na área de estudo, sendo a segunda mais 

representativa. Estas florestas estão presentes sob a forma de pinhal bravo adulto, pinhal 

jovem (Figura 4-79) e pinhal recém plantado. Importa referir a presença de processionária 

nestas áreas de floresta, sendo pouco significativa para a sanidade de indivíduos adultos, 

esta praga afeta a sanidade de indivíduos jovem de pinheiro-bravo. 
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Figura 4-79 - Pinhal bravo na área de estudo. 
 

 

Florestas de outras resinosas: 

Esta classe de uso do solo engloba pinhais de outras espécies de Pinus, nomeadamente Pinus 

nigra e Pinus radiata, assim como áreas de floresta mista de coníferas com presença de 

Cryptomeria japonica, Larix decidua, Pseudotsuga menziesii e várias espécies de pinheiro 

(Pinus nigra e Pinus radiata) (Figura 4-80). 

 

 
Figura 4-80 - Floresta de outras resinosas na área de estudo. 

 

Matos 

As áreas de matos são dominantes na área de estudo. Estas áreas são dominadas por queiró 

(Erica umbellata) e a carqueja (Pterospartum tridentatum) (Figura 4-81).  
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Figura 4-81 - Matos na área de estudo. 

 

Espaços descobertos ou com pouca vegetação 

Rocha nua: 

Este uso do solo encontra-se pouco representado na área de estudo, correspondendo a 

algumas zonas de afloramentos rochosos siliciosos com esparsa colonização vegetal. 

 

Massas de água superficiais 

Cursos de água naturais: 

A área de estudo é atravessada por várias linhas de água de pequena dimensão, 

essencialmente pequenos afluentes dos rios Marão e Ovelha. Os cursos de água atravessados 

são frequentemente ladeados por bidoeiros (Figura 4-82).  

 

Figura 4-82 - Curso de água na área de estudo. 
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4.11.3. SÍNTESE DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

A área de estudo é dominada por matos e florestas de pinheiro-bravo, sendo também 

comuns a presença de florestas de outras resinosas. 

 

4.12. ORDENAMENTO E CONDICIONANTES 

4.12.1. METODOLOGIA 

Ao nível do ordenamento do território pretende-se efetuar a análise da compatibilidade do 

projeto com as orientações e regulamentações inerentes aos instrumentos de gestão 

territorial em vigor, quer em termos de dinâmicas territoriais existentes e programadas, quer 

ao nível das suas condicionantes. 

Tendo em consideração que o ordenamento do território é um processo dinâmico e que 

existem atualmente diversos instrumentos de ordenamento em processo de revisão, serão 

também avaliadas as alterações que se encontram a ser preconizadas e as eventuais 

interferências que a execução do projeto poderá ter na sua futura concretização. 

A análise dos regimes específicos de ocupação do solo e a sua respetiva programação será 

efetuada fundamentalmente com base nos instrumentos de planeamento de âmbito 

municipal que se encontram atualmente em vigor, no concelho intersetado pelo projeto em 

estudo. 

Para o efeito, procede-se à análise dos instrumentos em vigor no âmbito do Sistema de 

Gestão Territorial instituído pela Lei nº 31/2014, de 30 de maio (Lei de Bases Gerais da 

Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo - LBPSOTU) e 

desenvolvido pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, alterado pelo DL n.º 25/2021 de 

29 de março (Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial - RJIGT). Este sistema é 

estruturado num sistema hierárquico ou em cascata, por diferentes Instrumentos de Gestão 

Territorial (IGT) de âmbito nacional, regional, intermunicipal e municipal. 

Quanto às condicionantes ao uso do solo, as servidões e restrições de utilidade pública 

constituem limitações ou impedimentos a qualquer forma específica de utilização do solo em 

si, tornando-se por isso fundamental a perceção e análise destas áreas para a determinação 

dos limites de utilização. 

A análise da estrutura territorial existente consiste na análise da área de estudo considerada, 
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na qual foi definido um buffer de raio 500 m em redor dos aerogeradores acessos ao Parque 

Eólico, PCAT, e vala de cabos que fará a ligação entre os aerogeradores. 

A análise efetuada teve essencialmente por base as seguintes fontes de informação: 

• Direção Geral do Território (DGT): consulta do Sistema Nacional de Informação do 

Território (SNIT) e do Sistema Nacional de Informação Geográfica (SNIG), ambos para 

obtenção de informação (cartográfica e documental) relativa aos Instrumento de 

Gestão Territorial (IGT) em vigor; 

• Pesquisa documental relativa às diferentes condicionantes, servidões administrativas 

e restrições de utilidade pública identificadas na área de estudo; 

• Consulta das diversas entidades intervenientes, com particular destaque para as 

autarquias dos concelhos abrangidos pela área de estudo, sobretudo pela validação 

das Cartas de Ordenamento e de Condicionantes dos correspondentes Planos 

Diretores Municipais (PDM); 

• Levantamento de campo para verificação das situações identificadas. 

 

Para apoiar a elaboração deste capítulo foram produzidas peças desenhadas que se 

encontram em volume próprio (Volume 3 – Desenho 023 a 028) e referenciadas ao longo do 

texto. 

 

4.12.2. ENQUADRAMENTO DA ÁREA DE ESTUDO 

Segundo a nomenclatura territorial para fins estatísticos do país, a área em questão integra a 

NUT II - Região Norte e a NUT III - Tâmega e Sousa. No quadro e figura seguintes resume-se a 

informação relativa ao enquadramento do projeto e apresentam-se as respetivas freguesias 

abrangidas pelo mesmo. 

Quadro 4-69 – Enquadramento administrativo do projeto. 

NUTS Distrito Concelho Freguesias Área de estudo 

NUTS III: 
Tâmega e 
Sousa 

Porto Amarante 
União das freguesias de Aboadela, 
Sanche e Várzea Parque Eólico da Neve 

Ansiães 
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Figura 4-83– Enquadramento da área de estudo. 

 

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

escala 1:25.000. 

 

4.12.3. ORDENAMENTO 

De acordo com a Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do 

Território e de Urbanismo (LBPSOTU – Lei n.º 31/2014, de 30 de maio), e o Regime Jurídico 

dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT - Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 25/2021, de 29 de março), o Sistema de Gestão Territorial 

organiza-se num quadro de interação coordenada em quatro âmbitos: nacional, regional, 

intermunicipal e municipal, em função da natureza e da incidência territorial (art.º 38.º da 

LBPSOTU e art.º 2.º do RJIGT). Este último artigo mencionado do RJIGT detalha ao pormenor 

os instrumentos relevantes para cada âmbito e serve de base para a construção do quadro 

seguinte, que reúne pormenorizadamente todos os IGT principais da área de estudo e seus 

respetivos diplomas. 
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Quadro 4-70 – Instrumentos de Gestão Territorial em vigor na área de estudo (Fonte: DGT/SNIT). 

Âmbito/Tipo IGT Diploma Legal 

Nacional 
Programa Nacional da Política de 

Ordenamento do Território (PNPOT) 
- Lei nº 99/2019, de 5 de setembro (revisão). 

Nacional/Setorial 

Rede Natura 2000 

- Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-

A/2008, de 21 de julho (1ª publicação). 

Plano de Gestão 
da Região 

Hidrográfica 
(PGRH) 

Douro (RH3) 

- Declaração de Retificação n.º 22-B/2016, de 

18 de novembro (1ª retificação); 

- Resolução de Conselho de Ministros n.º 

52/2016, de 20 de setembro (1ª publicação). 

Programa 
Regional de 

Ordenamento 
Florestal (PROF) 

Entre Douro e 
Minho (PROF 

EDM) 

- Declaração Retificação 7-A/2022, de 4 de 

março (2ª retificação); 

- Portaria n.º 18/2022, de 5 de janeiro (1ª 

alteração); 

- Declaração de Retificação n.º 14/2019, de 12 

de abril (1ª retificação); 

- Portaria n.º 58/2019, de 11 de fevereiro 

(Revisão). 

Programa de 
Reordenamento e 

Gestão da 
Paisagem (PRGP) 

Serras do 
Marão, Alvão e 
Falperra (PRGP 

SMAF) 

- Despacho n.º 2507-A/2021, de 4 de março 

(em elaboração). 

Regional 
Plano Regional de 
Ordenamento do 
Território (PROT) 

PROT-Norte 

- Resolução do Conselho de Ministros n.º 

177/2021, de 17 de dezembro (em 

elaboração); 

- Resolução do Conselho de Ministros n.º 

29/2006, de 23 de março (em elaboração). 

Municipal 
Plano Diretor 

Municipal (PDM) 
Amarante 

- Declaração n.º 117/2021, de 16 de agosto 

(2ª alteração por adaptação);  

- Aviso n.º 10458/2021, de 4 de junho (1ª 

alteração por adaptação); 

- Aviso n.º 9728/2017, de 23 de agosto (1ª 

revisão). 

 

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

quadro anterior. 

De referir também que foi identificado a SE da área de estudo, a cerca de 12 km o Plano 

Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro (PIOTADV), publicado 

pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 150/2003, de 22 de setembro, o qual não será 

analisado em sede de Ordenamento uma vez que não é intersectado pela área de estudo do 

Parque Eólico da Neve. 

 

4.12.4. INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO DE ÂMBITO NACIONAL 

Os IGT de âmbito nacional, de acordo com o art.º 40.º da LBPSOTU, são instrumentos 

estratégicos de desenvolvimento territorial, definidores de grandes orientações e diretrizes 

sobre a forma de ocupação do território. Segundo o art.º 2.º do RJIGT, o âmbito nacional é 

concretizado através dos seguintes instrumentos: 

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

• Os programas setoriais; 

• Os programas especiais. 

 

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território 

O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) é um instrumento 

que “define objetivos e opções estratégicas de desenvolvimento territorial e estabelece o 

modelo de organização do território nacional”. Aprovado pela Lei nº 99/2019, de 5 de 

setembro que revoga a Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro, outrora criado pela Lei de Bases 

da Política de Ordenamento do Território e de Urbanismo de 1998.  

O PNPOT estrutura-se em três documentos: O Diagnóstico, a Estratégia e o Modelo 

Territorial e por último a Agenda para o Território (Programa de Ação).  

Em termos de estratégia de ordenamento do território, concebida para 2030, mas com visão 

prospetiva para 2050, identifica-se a energia como um dos fatores críticos para a mitigação e 

adaptação às alterações climáticas. Para tal é necessário a mudança no paradigma energético 

sendo essencial uma maior aposta em fontes de energia renovável, como a eólica e a solar. 

Nesse seguimento, tendo em consideração a crescente procura por novas tecnologias, a 
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otimização das redes de infraestruturas ambientais e de energia é fundamental no processo 

da mudança energética ambicionada, permitindo também a descentralização da produção e 

a centralização dos fluxos de energia. 

Quanto ao terceiro documento, Agenda para o Território, constitui o programa de Ação 

2030, que pretende dar resposta às opções estratégicas inerentes aos desafios territoriais. 

São enunciados 10 compromissos para o território que traduzem as ideias de política pública 

para a valorização do território e para o reforço e consideração das abordagens territoriais. 

Destaca-se o seguinte compromisso pela ligação ao projeto, com especial atenção para a 

alínea a): 

“4 Descarbonizar acelerando a transição energética e material: 

a) Incentivar a produção e consumo de energia a partir de fontes renováveis, 

destacando-se a energia solar, aumentando a eletrificação do País e encerrando a 

produção de energia a partir do carvão; 

b) Desenvolver uma economia de baixo carbono assente em sistemas de transporte 

de baixo carbono e na eficiência energética; 

c) Promover a transição para uma economia circular, dando especial atenção às 

Agendas Regionais de Economia Circular e às Agendas Urbanas;”.  

 

Os desafios territoriais enunciados no PNPOT são interligados de forma abrangente com os 

17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU. Um dos 

objetivos constantes no documento, o Objetivo 13 que aborda a ação climática, refere a 

urgência da adoção e implementação de medidas para combater as alterações climáticas e os 

seus impactos, pois são uma realidade cada vez mais notória, que afetam não só o presente 

como o futuro, refletindo-se das mais variadas formas. São discriminadas metas para dar 

resposta ao problema global, como a integração de medidas relacionadas com alterações 

climáticas nas políticas, estratégias e planeamentos nacionais. A preocupação com esta 

matéria surge ainda antes com o acordo mundial juridicamente vinculativo, o Acordo de Paris 

de 2015. 

Com o Acordo de Paris, Portugal compromete-se a assegurar a neutralidade das suas 

emissões até ao final da primeira metade de 2050, através da adoção de medidas 

abrangentes no domínio das alterações climáticas.  
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Portugal propõe o Plano Nacional Energia e Clima 2021-2030 (PNEC 2030 - aprovado pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2020, de 10 de julho) e o Roteiro para a 

Neutralidade Carbónica 2050 (RNC 2050) para dar resposta ao problema das alterações 

climáticas. O primeiro constitui o principal instrumento de política energética e climática para 

a década que se avizinha, onde o PNPOT assume uma posição nas políticas transversais de 

enquadramento. O Roteiro articulado com o PNEC permite uma visão estratégica que 

assenta na descarbonização da economia e na transição energética como meio para a 

obtenção da neutralidade carbónica em 2050. A energia surge como o setor que dará maior 

contributo para a redução de emissões de GEE, assumindo destaque na transição para uma 

sociedade descarbonizada. 

 

Programas Setoriais 

Nos termos do art.º 40.º da LBPSOTU e do art.º 39.º do RJIGT, os programas setoriais são 

instrumentos programáticos ou de concretização das diversas políticas públicas com 

incidência na organização do território, nomeadamente, nos domínios da defesa, segurança 

pública, prevenção e minimização de riscos, ambiente, recursos hídricos, conservação da 

natureza e da biodiversidade, transportes, infraestruturas, comunicações, energia e recursos 

geológicos, cultura, saúde, habitação, turismo, agricultura, florestas, comércio ou indústria. 

Conforme identificado no quadro que resume os diplomas consultados no âmbito dos IGT, os 

principais programas sectoriais com incidência na área de estudo são: 

• Rede Natura 2000 

• Plano de Gestão Hidrográfica do Douro (RH3); 

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

• Programa de Reordenamento e Gestão da Paisagem das Serras do Marão, Alvão e 

Falperra (PRGP SMAF). 

 

Rede Natura 2000 

O Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de abril, na sua redação atual, prevê o estabelecimento da 

Rede Natura 2000, que segundo a Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008 de 21 

de julho, é uma rede ecológica para o espaço comunitário da União Europeia resultante da 
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aplicação da Diretiva Aves (Diretiva 79/409/CEE do Conselho, de 2 de abril de 1979, revogada 

pela Diretiva 2009/147/CE, de 30 de novembro) e da Diretiva Habitats (Diretiva 92/43/CEE) 

que tem como finalidade assegurar a conservação a longo prazo das espécies e dos habitats 

mais ameaçados da Europa, contribuindo para parar a perda de biodiversidade, sendo por 

isso o principal instrumento para a conservação da natureza na União Europeia. 

A Rede Natura 2000 é composta por Zonas de Proteção Especial (ZPE) e Zonas Especiais de 

Conservação (ZEC, assim classificada pelos Estados Membros e como Sítio de Interesse 

Comunitário pela Comissão Europeia). A primeira ao abrigo da Diretiva Aves destinada a 

garantir a conservação das espécies de aves e seus habitats, e a segunda criada ao abrigo da 

Diretiva Habitats cujo objetivo passa por "contribuir para assegurar a Biodiversidade, através 

da conservação dos habitats naturais e dos habitats de espécies da flora e da fauna 

selvagens”.  

A mesma RCM aprova o Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000) relativo ao território 

continental, que reúne um conjunto de medidas e orientação consideradas adequadas à 

implementação da Rede Natura 2000, tratando-se por isso de um instrumento de gestão 

territorial da biodiversidade, em que o seu objetivo é salvaguardar e valorizar as áreas 

classificadas como Sítios (um estatuto atribuído na fase intermédia do processo de inclusão 

na Rede Natura 2000) e as ZPE do território continental, bem como a manutenção das 

espécies e habitats num estado de conservação favorável nestas áreas. A prévia elaboração e 

aprovação de uma lista nacional de sítios, serviria como base para a reclassificação como ZEC 

a integrar na Rede Natura 2000. Sendo que nestas áreas, “serão os planos de gestão das ZEC 

a assegurar o conjunto de medidas adicionais às já operacionalizadas por via dos planos 

territoriais, nomeadamente aquelas que têm em vista a salvaguarda direta e efetiva dos 

valores e recursos naturais e a precaução e prevenção de riscos para os mesmos, que não se 

inscrevam na ocupação, uso e transformação do solo, com incidência territorial urbanística”. 

Como previsto, o Decreto Regulamentar n.º 1/2020, de 16 de março, procede à classificação 

como ZEC dos SIC do território de Portugal Continental, o que deverá ser alvo de Plano de 

Gestão. 

No Decreto Regulamentar referido, são enunciadas medidas de conservação para garantir a 

conservação dos habitats e das populações de espécies, nomeadamente através dos planos e 

programas de ordenamento das áreas protegidas (“aprovados nos termos do regime jurídico 
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da conservação da natureza e da biodiversidade, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 142/2008, de 

24 de julho, na sua redação atual”) e dos planos municipais de ordenamento do território 

aprovados nos termos do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, “aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, com relatório de conformidade com o Decreto-

Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na sua redação atual, ou com o PSRN2000”. 

Quando estas não disponham de medidas de conservação nos IGT, nomeadamente nos 

planos e programas especiais e territoriais, além do aplicável no PSRN2000, são previstas 

medidas de proteção no Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na sua redação atual, 

nomeadamente em matéria de gestão e de ordenamento do território. 

O art.º 9.º “Atos e atividades condicionados” do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na 

sua redação atual, refere no número 2: 

“Até à revisão ou alteração dos planos especiais de ordenamento do território aplicáveis e, 

nas áreas não abrangidas por aqueles planos, sempre que os relatórios dos planos municipais 

de ordenamento do território aplicáveis não contenham a fundamentação referida na alínea 

a) do n.º 3 do artigo anterior, dependem de parecer favorável do ICN ou da comissão de 

coordenação e desenvolvimento regional competente: (…) 

b) A alteração do uso atual do solo que abranja áreas contínuas superiores a 5 ha; 

c) As modificações de coberto vegetal resultantes da alteração entre tipos de uso 

agrícola e florestal, em áreas contínuas superiores a 5 ha, considerando-se 

continuidade as ocupações similares que distem entre si menos de 500 m; 

d) As alterações à morfologia do solo, com exceção das decorrentes das normais 

atividades agrícolas e florestais; (…) 

h) A instalação de infraestruturas de eletricidade e telefónicas, aéreas ou 

subterrâneas, de telecomunicações, de transporte de gás natural ou de outros 

combustíveis, de saneamento básico e de aproveitamento de energias renováveis ou 

similares fora dos perímetros urbanos”. 

Como é possível verificar na figura seguinte, o PE da Neve abrange a Rede Natura 2000, 

outrora designado SIC Alvão/Marão (PTCON0003) aprovado na Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 142/97, de 28 de agosto e recentemente reclassificado como ZEC do 

Alvão/Marão pelo Decreto Regulamentar n.º 1/2020 de 16 de março.  
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Figura 4-84- Intersecção da área de estudo com a ZEC Alvão/Marão e com a IBA Serras do Alvão e Marão. 

A ZEC em causa abrange de grosso modo as Serras do Alvão e do Marão, sendo que as 

orientações de gestão da ZEC “são dirigidas prioritariamente para a manutenção da sua 

elevada diversidade e das características naturais que o tornam singular e que permitem 

albergar os valores naturais nele existentes: 
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• Promoção e acompanhamento de um modelo de gestão de uso múltiplo, com o 

objetivo de promover uma agricultura e pastorícia extensivas, em mosaico com 

manchas florestais autóctones. Igualmente para áreas de matos é necessário 

desenvolver uma gestão adaptada à realidade local, envolvendo a pastorícia, a 

apicultura, os fogos controlados e a utilização para lenhas. 

• Implementação de medidas de conservação dos carvalhais e de manchas florestais 

naturais mais desenvolvidas, as quais desempenham ainda um papel importante 

como locais de abrigo e reprodução para o lobo. 

• Proteção estrita de algumas formações com enorme valor natural como as turfeiras, 

as florestas de vidoeiros, as matas de loureiros e alguns prados naturais. 

• Preservação das linhas de água e vegetação ribeirinha (freixiais, amiais, salgueirais), 

habitats fundamentais para a conservação de espécies da fauna associadas a este 

meio.  

Como analisado no Capítulo 4.7 Ecologia, foram identificados habitats naturais constantes do 

anexo B-I do Dec. Lei n.º 49/20005 caracteristicos da ZEC em causa, constituindo habitats de 

interesse comunitário, nomeadamente: 

• charnecas secas europeias (habitat 4030),  

• comunidades rupícolas vasculares (habitat 8220),  

• azinhais (habitat 9340) e  

• bidoais ripícolas (habitat 91E0*). 

A respeito dos habitats presentes na área em estudo, ao nível da Construção e 

Infraestruturas, o diploma da classificação da ZEC refere: 

“– Apoiar tecnicamente o alargamento de estradas e a limpeza de taludes 

Galemys pyrenaicus; Lacerta schreiberi; Chioglossa lusitanica; (adjacentes às linhas 

de água, de forma a não aterrar/destruir as margens das linhas de água e a 

vegetação aí existente) 

– Condicionar a construção de infra-estruturas 

4030; 8220;  

Canis lupus (condicionar a construção de infraestruturas em áreas sensíveis. Garantir 

a livre circulação da espécie e das suas presas) 
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Chioglossa lusitanica; Galemys pyrenaicus; Lacerta schreiberi (na construção de novas 

estradas ou alargamento das existentes, evitar que estas não passem demasiado 

próximo das linhas de água) 

Barbastella barbastellus; Rhinolophus ferrumequinum; Rhinolophus hipposideros 

(localização dos nós das auto-estradas em relação aos abrigos de importância 

nacional) 

Miniopterus schreibersi; Myotis blythii; Myotis myotis (localização dos parques 

eólicos em relação aos abrigos de importância nacional)”. 

Ainda no que diz respeito ao projeto e dos habitats presentes, relativamente a Outros usos e 

atividades: 

- Condicionar intervenções nas margens e leito de linhas de água 91E0*. 

Quanto ao regulamento de Amarante (Aviso n.º 9728/2017, de 23 de agosto) e no que diz 

respeito a esta matéria, além de ser necessário o parecer vinculativo da entidade 

competente, refere no art.º 16.º, no n.º 2 como usos não compatíveis com o uso dominante 

os que de forma inaceitável: 

“d) Configurem intervenções que contribuam para a descaracterização ambiental e 

para a desqualificação estética da envolvente, bem como os que prejudiquem a 

manutenção de um estado de conservação favorável dos valores naturais de interesse 

comunitário nas áreas integradas na Rede Natura 2000”. 

Ao nível das categorias de espaço em sede de ordenamento (Planta de Qualificação e 

Classificação), revela normas condicionantes dependendo dos habitats presentes da ZEC, 

sendo estas avaliadas em sede do plano diretor municipal, salvo as disposições comuns no 

solo rural art.º 23.º alínea 4, onde: 

“Nas áreas abrangidas pela Rede Natura 2000, independentemente da categoria e 

subcategoria de espaço, e de modo a manter e a promover o estado de conservação 

favorável dos valores naturais de interesse comunitário aplicam-se as seguintes 

disposições: 

a) São interditas as seguintes ações, atividades ou projetos: 

I. A deposição de resíduos líquidos e sólidos, de inertes e de materiais de 
qualquer natureza, o lançamento de efluentes sem tratamento prévio e 
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adequado, de acordo com a legislação em vigor; 

II. A instalação de indústrias poluentes; 

III. A exploração de recursos geológicos, fora das áreas de exploração 
consolidada, exceto em situações de interesse público; 

b) Nas áreas alvo de recuperação paisagística e ambiental não é possível promover 

ações ou atividades que produzam novos impactes negativos; 

c) Cumulativamente deve ser cumprido o disposto no Anexo I deste regulamento”. 

 

De ressalvar que na análise dos programas setoriais foram analisadas além da Rede Natura 

2000 as demais áreas pertencentes ao Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC - 

Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 

242/2015, de 15 de outubro), como a RNAP (Rede Nacional de Áreas Protegidas), os Sítios 

Ramsar e as Reservas da Biosfera, tendo-se verificado a existência de áreas protegidas, mas 

fora da área em estudo. Verificou-se também que o projeto está localizado sobre a IBA PT049 

Serras do Alvão e Marão, reproduzida na figura anterior, pois estas serras “revestem-se de 

importância ornitológica por albergarem efectivos de espécies de aves de rapina de grande 

interesse”. 

 

Planos de Gestão de Rede Hidrográfica do Douro (RH3) 

O Plano Nacional de Água (PNA) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 76/2016 de 9 de novembro, 

cujos objetivos encontram-se definidos no artigo 28.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, 

alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 de junho, vulgarmente 

designada Lei da Água (LA), constitui um instrumento de política setorial de âmbito nacional 

e estratégico, que pretende definir as grandes opções estratégicas da política nacional da 

água na decorrência da Lei da Água, a aplicar pelos PGRH para o período 2016-2021 (2º ciclo 

de planeamento) e programas de medidas que lhes estão associados.  

Ainda no que concerne à LA, esta determina que o PNA deve ser articulado em conjunto com 

o PNPOT, e está enquadrado no RJIGT (revogado e aprovada a revisão pelo Decreto-Lei n.º 

80/2015, de 14 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 25/2021, de 29 de março) que 

estabelece um novo enquadramento para todos os tipos de planos de ordenamento. No 

PNPOT consta diversas medidas que são relevantes pela sua articulação com o PNA. O 
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Relatório n.º 1 destaca: 

1.5. «Executar a política de gestão integrada da água». 

Os Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) constituem instrumentos de 

ordenamento e planeamento dos recursos hídricos e visam a gestão, a proteção e a 

valorização ambiental, social e económica das águas, ao nível das bacias hidrográficas 

integradas numa determinada região hidrográfica. O primeiro ciclo de planeamento refere-se 

ao período entre 2009-2015, posteriormente a Resolução do Conselho de Ministros n.º 

52/2016, de 20 de setembro (entretanto retificada e aprovada pela Declaração de Retificação 

n.º 22-B/2016, de 18 de novembro) aprovou os PGRH de Portugal Continental para o período 

2016-2021. Sendo estes elaborados, revistos e atualizados de 6 em 6 anos. 

A área de estudo está integrada na região hidrográfica do Douro (RH3), sendo o Plano de 

Gestão Hidrográfica do Rio Douro aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 

52/2016, de 20 de setembro. Este integra a bacia hidrográfica do rio Douro e um conjunto de 

bacias hidrográficas da faixa costeira, incluindo ainda as respetivas águas subterrâneas e 

águas costeiras adjacentes. A RH é uma região internacional, cuja área total em território 

nacional é 19 218 km2. 

Dado a natureza do projeto, este não se traduz numa significativa pressão sobre os recursos 

hídricos superficiais e subterrâneos locais, ou constitui uma fonte poluidora para estes. 

 

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

Encontra-se previsto na Lei de Bases da Política Florestal (LBPF) (Lei n.º 33/96, de 17 de 

agosto) a definição das bases da política florestal nacional, “fundamental ao desenvolvimento 

e fortalecimento das instituições e programas para a gestão, conservação e desenvolvimento 

sustentável das florestas e sistemas naturais associados”, visando “a satisfação das 

necessidades da comunidade, num quadro de ordenamento do território.”  

No que diz respeito ao Ordenamento e Gestão Florestal, são apresentados os Planos 

Regionais de Ordenamento Florestal (PROF), que são instrumentos setoriais de gestão 

territorial, com competências para a definição das formas de ocupação e utilização do espaço 

florestal a nível regional, de modo a promover e garantir a produção sustentada do conjunto 

de bens e serviços a eles associados, em estreita relação com a Estratégia Nacional para as 
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Florestas.  

O regime jurídico dos programas e planos de ordenamento, de gestão e de intervenção de 

âmbito florestal é aprovado pelo Decreto-Lei n.º 16/2009, de 14 de janeiro, com sucessivas 

alterações até à sua redação atual, dada pelo Decreto-Lei n.º 11/2019, de 21 de janeiro. 

Neste é definido um conjunto de instrumentos de política setorial e de gestão territorial 

enquadrados com a LBPF, nomeadamente os PROF. 

A área em estudo, como consta no quadro resumo, é abrangida na sua totalidade pelo PROF 

Entre Douro e Minho (PROF EDM), aprovado pela Portaria n.º 58/2019, de 11 de fevereiro, 

retificado na Declaração de Retificação n.º 14/2019, de 12 de abril e alterado pela Portaria 

n.º 18/2022, de 5 de janeiro. Este Plano corresponde aos anteriores PROF do Alto Minho, do 

Baixo Minho, da Área Metropolitana do Porto e Entre Douro e Vouga e do Tâmega. A sua 

revisão teve em conta a necessidade de reforçar a articulação com a Estratégia Nacional para 

as Florestas e a Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade, de modo a 

aprofundar as questões da adaptação às alterações climáticas e a valorização em termos 

ambientais dos espaços florestais. O PROF em causa, prossegue os seguintes objetivos 

estratégicos: 

“a) Minimização dos riscos de incêndios e agentes bióticos; 

b) Especialização do território; 

c) Melhoria da gestão florestal e da produtividade dos povoamentos; 

d) Internacionalização e aumento do valor dos produtos; 

e) Melhoria geral da eficiência e competitividade do setor; 

f) Racionalização e simplificação dos instrumentos de política”. 

 

A figura que se segue apresenta o enquadramento da área de estudo num extrato da 

correspondente Carta Síntese, que “contém a representação gráfica das sub-regiões 

homogéneas, das áreas florestais sensíveis, das áreas classificadas, das áreas públicas e 

comunitárias, das matas modelo, das áreas submetidas ao regime florestal e corredores 

ecológicos” (art.º 6.º). 
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Figura 4-85- Enquadramento da área de estudo na Carta Síntese do PROF-EDM (Fonte: ICNF, 2018). 

 

Na região do PROF EDM foram delimitadas 27 sub-regiões homogéneas (SRH), enquanto 

unidades territoriais com um elevado grau de homogeneidade relativamente ao perfil 

dominante de funções dos espaços florestais e às suas características, possibilitando a 

definição territorial de objetivos de utilização, resultante da otimização da combinação de 

três funções principais: produção, proteção e de silvopastorícia, caça e pesca nas águas 

interiores (art.º 3.º). A área de estudo abrange a SRH Alvão-Marão, como consta na figura 

anterior. No quadro são identificadas as principais funções dos espaços florestais para a SRH. 

Quadro 4-71 – Funções dos espaços florestais para a SRH na área em estudo (Fonte: Portaria n.º 58/2019, de 11 
de fevereiro). 

SRH Funções 

Alvão - Marão c, pd e re 

Legenda: Conservação de habitats, de espécies da fauna e da flora e de geomonumentos (c); Produção (pd); Função geral de 
recreio e valorização da paisagem (re). 

Na Figura 4-85 é possível observar que a área de estudo interseta áreas florestais sensíveis, 

estas são áreas, do ponto de vista do risco de incêndio, da exposição a pragas e doenças, da 
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sensibilidade à erosão, e da importância ecológica, social e cultural, são mais vulneráveis em 

termos silvícolas e, nesse sentido, carecem de normas e medidas especiais de planeamento e 

intervenção, que diferem consoante o tipo de vulnerabilidade considerada. Devem por isso 

servir como base de orientação para a gestão de combustível e para a concretização do plano 

de manutenção, numa perspetiva de conjugar o projeto, a Defesa da Floresta Contra 

Incêndios, a promoção da biodiversidade e a maximização dos serviços prestados pelos 

ecossistemas. 

Neste âmbito, há a considerar o Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 junho (na sua redação 

atual), revogado pelo Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro (na sua redação atual), o 

qual estabelece as medidas e ações a desenvolver ao nível do Sistema de Gestão Integrada 

de Fogos Rurais no território continental (SGIFR), designadamente as redes secundárias e 

terciárias de faixas de gestão de combustível que se desenvolvem, entre outras, sobre as 

instalações de produção e armazenamento de energia elétrica . Para efeitos de utilização 

destas, ao nível municipal, é necessário a aprovação do Planeamento Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios (PMDFCI). 

Além de se verificar o atravessamento de áreas florestais sensíveis, através da carta foi 

possível também identificar a intersecção com a Rede Natura 2000, Áreas Públicas e 

Comunitárias e Áreas Submetidas a Regime Florestal.  

Quanto às Áreas submetidas a Regime Florestal diz respeito ao Perímetro Florestal da Serra 

do Marão e Meia Via, que segundo o art.º 7 do diploma nestas áreas é obrigatório a 

elaboração de PGF, contudo, ainda não se encontra elaborado o respetivo plano. 

 

Um dos meios de concretização das orientações e dos objetivos específicos dos PROF são as 

denominadas Zonas de Intervenção Florestal (ZIF), criadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

127/2005 de 5 de agosto, na sua redação atual. As ZIF são áreas contínuas e delimitadas, 

constituídas maioritariamente por espaços florestais, administradas por uma única entidade, 

submetidas a um plano de gestão florestal (PGF) e a um plano específico de intervenção 

florestal. 

Os PGF são um instrumento de administração de espaços florestais que, de acordo com as 

orientações definidas no PROF, determina, no espaço e no tempo, as intervenções de 

natureza cultural e de exploração dos recursos, visando a produção sustentada dos bens e 
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serviços por eles proporcionados e tendo em conta as atividades e os usos dos espaços 

envolventes, estando definido no art.º 5.º da Lei de Bases da Política Florestal e é de 

elaboração obrigatória segundo a própria definição das ZIF. 

De acordo com a informação disponível no portal do ICNF, a área em estudo abrange a ZIF de 

Marão, constituída em 2017, processo n.º 292/15-ICNF, por Deliberação do Conselho 

Diretivo do ICNF a 27 de julho. A sua gestão é assegurada pelo Secretariado dos Baldios de 

Trás-os-Montes e Alto Douro, não estando o PGF aprovado nem publicado, tendo-se 

procedido ao contacto com a entidade, a qual não se obteve resposta até ao momento 

(Volume2, Anexo 2 – Consulta às Entidades). 

 

Figura 4-86 – Zona de Intervenção Florestal intersetada pela área de estudo (Fonte: ICNF). 

 

Ainda que não esteja elaborado o PGF, este terá de conter as orientações do PROF EDM, pelo 

que a articulação do projeto colocar-se-á no mesmo plano do referido para as áreas florestais 

sensíveis, servindo como base de orientação, que se encontram identificados na Carta 

Síntese do PROF-EDM. 

 

Ainda no que concerne a área de estudo, existem espécies florestais que carecem de especial 
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atenção por serem designadas de espécies protegidas através de legislação específica, que 

segundo o art.º 8.º da Portaria n.º 58/2019, “O PROF de Entre Douro e Minho assume como 

objetivo e promove como prioridade a defesa e a proteção de espécies florestais que, pelo seu 

elevado valor económico, patrimonial e cultural, pela sua relação com a história e cultura da 

região, pela raridade que representam, bem como pela sua função de suporte de habitat, 

carecem de especial proteção, designadamente: 

a) Espécies protegidas por legislação específica: 

i) Sobreiro (Quercus suber); (…) 

b) Exemplares espontâneos de espécies florestais que devem ser objeto de medidas 

de proteção específica: 

i) Carvalho-negral (Quercus pyrenaica); 

ii) Carvalho-roble (Quercus robur);” 

Das espécies de flora referidas anteriormente, e conforme anexo (Anexo 3 – Volume 2) na 

área em estudo foi confirmada a presença de espécies de Carvalho-negral (Quercus 

pyrenaica) e existe a possibilidade de ocorrência para o Carvalho-roble. 

 

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

SMAF) 

O PNPOT aprovado pela Lei nº 99/2019, de 5 de setembro estabelece o quadro de referência 

para os demais programas e planos territoriais, ou seja, um instrumento orientador de 

estratégias a implementar no território, pelo que também assume a qualidade da paisagem 

em meio rural como “fundamental para a valorização e desenvolvimento sustentável dos 

territórios e para qualidade de vida dos cidadãos”. 

Na definição do Modelo Territorial, enquadra quatro sistemas territoriais como 

fundamentais, sistema natural, o sistema urbano, o sistema socioeconómico e o sistema de 

conetividade, “que privilegia os recursos e as capacidades económicas de cada espaço e as 

redes de interação entre diferentes atores e escalas, numa crescente proximidade relacional 

(local e global).” Segundo este modelo, o sistema natural é considerado como um ativo 

estratégico para promover o desenvolvimento dos territórios rurais e para enfrentar 

vulnerabilidades crónicas agravadas pelas alterações climáticas, neste sentido identifica os 

territórios com maior potencial a este nível, assim como as principais áreas florestais a 
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valorizar, uma vez que desempenham “um papel determinante para o sequestro de carbono, 

indispensável para que Portugal possa atingir a neutralidade carbónica em 2050 e cumprem, 

ainda, um importante papel na regulação dos diferentes ciclos naturais, tendo uma função 

estruturante para a conservação da natureza e biodiversidade”. 

Em concordância com este plano, é apresentado na Resolução do Conselho de Ministros n.º 

49/2020, de 21 de junho, o Programa de Transformação da Paisagem, “programa estratégico 

para intervenção integrada em territórios com vulnerabilidades decorrentes da 

conflitualidade entre a perigosidade e a ocupação e uso do solo, com o objetivo de promover 

uma transformação da paisagem que garanta a resiliência, a sustentabilidade e a valorização 

do território” (alínea 1), incorporando como medida de intervenção os Programas de 

Reordenamento e Gestão da Paisagem (PRGP). 

Segundo o anexo I da referida resolução e atendendo ao descrito Decreto-Lei n.º 28-A/2020, 

de 26 de junho (Estabelece o regime jurídico da reconversão da paisagem), os PRGP incluem-

se nos programas setoriais e são um instrumento 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”, que através da Portaria n.º 301/2020, de 24 

de dezembro são delimitados os territórios vulneráveis a incluir nestes programas. Na 

presente portaria encontram-se abrangidas as freguesias de Ansiães e União das Freguesias 

de Aboadela, Sanche e Várzea abrangidas pela área de estudo do Parque Eólico da Neve. 

Também a DGT disponibiliza no seu site um mapa com os PRGP, ao qual se sobrepôs a área 

de estudo e se reproduz na figura abaixo. 
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Figura 4-87 - Programas de Reordenamento e Gestão da Paisagem - Intersecção da Área de estudo do PE da Neve 
com o PGRP das Serras do Marão (Fonte: DGT, dezembro de 2021). 

 

Atendendo a este facto, está a decorrer a elaboração do Programas de Reordenamento e 

Gestão da Paisagem das Serras do Marão, Alvão e Falperra (PGRP SMAF), publicado pelo 

Despacho n.º 2507-A/2021, de 4 de março, que deverá estar concluída no prazo máximo de 

12 meses. À data não se encontra publicado o referido programa, pelo que foram 

contactadas as respetivas entidades intervenientes como consta no Volume2, Anexo 2 – 

Consulta às Entidades. 

 

4.12.5. INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO DE ÂMBITO REGIONAL 

Segundo o art.º 52.º do RJIRT e o art.º 41.º, os programas regionais estabelecem as opções 

de estratégia regional de desenvolvimento territorial, integrando as opções estabelecidas a 

nível nacional e considerando as estratégias sub-regionais e municipais de desenvolvimento 
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local, constituindo o quadro de referência para a elaboração dos programas e dos planos 

intermunicipais e dos planos municipais, incidindo nas áreas de interesse regional em termos 

agrícolas, florestais, ambientais, ecológicos e económicos. 

O PROT é um instrumento de natureza estratégica e desenvolvimento territorial que 

estabelece a estrutura regional do sistema urbano, das redes de infraestruturas e dos 

equipamentos de interesse regional. Integra as opções estabelecidas a nível nacional e 

considera as estratégias municipais de desenvolvimento local, constituindo assim o quadro 

de referência para a elaboração dos planos municipais de ordenamento do território 

(Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, art.º 53.º, alterado pelo Decreto-Lei n.º 25/2021, de 

29 de março). Os programas regionais são constituídos por opções estratégicas, normas 

orientadoras e um conjunto de peças gráficas ilustrativas dessas orientações, acompanhados 

por um relatório do programa e por um relatório ambiental no qual identifica, descreve e 

avalia os eventuais efeitos significativos no ambiente resultantes da aplicação do programa e 

as alternativas razoáveis, tendo em conta os objetivos e o âmbito de aplicação territorial 

respetivos. 

 

Plano Regional de Ordenamento do Território para a Região do Norte (PROT-Norte) 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 29/2006, de 23 de março determina a elaboração 

do Plano Regional de Ordenamento do Território para a Região do Norte (PROT-N) como elo 

de ligação entre os níveis nacional e municipal, onde “(…) o reconhecimento da necessidade 

da existência de planos de nível supramunicipal, que dessem uma integração aos planos 

diretores municipais (PDM) em elaboração ou colmatassem as faltas de coerência entre eles, 

conduziu ao desenvolvimento de trabalhos de preparação de diversos instrumentos de 

planeamento de âmbito sub-regional”. A elaboração deste plano pertence à Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) e previa um prazo máximo de 

18 meses a contar da entrada em vigor para a sua elaboração e conclusão. 

Posteriormente, uma vez que se encontra concluída a revisão do PNPOT houve a necessidade 

de adequar o quadro de planeamento a nível regional, pelo que a Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 177/2021, de 17 de dezembro determinou a elaboração de dois dos programas 

regionais em falta, nomeadamente o PROT-Norte, definindo objetivos específicos no 

respetivo anexo. A resolução define ainda o prazo de 24 meses para dar cumprimentos ao 
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procedimento, não se encontrando à data publicado. 

 

4.12.6. INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO DE ÂMBITO MUNICIPAL 

Estabelece a estratégia de desenvolvimento territorial, a política municipal de ordenamento 

do território e de urbanismo e as demais políticas para a totalidade do território municipal, 

em concordância com as diretrizes estratégicas de âmbito regional e nacional (art.º 43 da 

LBPSOTU e 75.º do RJIRT). Definem-se como IGT de excelência para a definição do regime de 

uso do solo, através da classificação e da qualificação do solo (que regula o aproveitamento 

do solo em função da utilização dominante que nele pode ser instalada ou desenvolvida), 

bem como da respetiva execução e programação.  

Além disso, estes planos passam a ser os únicos instrumentos de natureza regulamentar, isto 

é, “(…) vinculam as entidades públicas e ainda, direta e imediatamente, os particulares” (art.º 

46.º da LBPSOTU). Esta medida permite a compatibilização de todos os planos e ainda uma 

visão integrada do território, promovendo a simplificação dos processos de licenciamento. 

Geralmente no âmbito municipal são analisados o Plano Diretor Municipal, o Plano de 

Urbanização e o Plano de Pormenor, contudo na área de estudo não existem Planos de 

Urbanização e de Pormenor que sejam intercetados, pelo que apenas será analisado o PDM 

do concelho abrangido. 

 

Plano Diretor Municipal 

Segundo o art.º 95º do RJIGT o PDM “(…) é o instrumento que estabelece a estratégia de 

desenvolvimento territorial municipal, a política municipal de solos, de ordenamento do 

território e de urbanismo, o modelo territorial municipal, as opções de localização e de gestão 

de equipamentos de utilização coletiva e as relações de interdependência com os municípios 

vizinhos, integrando e articulando as orientações estabelecidas pelos programas de âmbito 

nacional, regional e intermunicipal”, e constitui também “(…) um instrumento de referência 

para a elaboração dos demais planos municipais, bem como para o desenvolvimento das 

intervenções setoriais da administração do Estado no território do município”. A elaboração 

do PDM é de cariz obrigatório, salvo se existir um plano diretor intermunicipal, o que não 

sucede. 

Quanto ao PDM em causa, encontra-se revisto ao abrigo do novo RJIGT, estando em curso a 
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3.ª alteração à 1.ª revisão (Aviso n.º 11025/2021, de 19 de maio) para “aperfeiçoamento das 

suas disposições regulamentares e a correção de erros materiais e omissões verificadas”. 

 

Quadro 4-72 – Representatividade territorial e situação atual dos PDM na área de estudo. 

MUNICÍPIO 
ÁREA ESTUDADA PDM 

HA GERAÇÃO2 SITUAÇÃO ATUAL 

Amarante 351,11 3ª Geração 

Aviso n.º 11025/2021, de 19 de maio (em 
elaboração da 3ª alteração); 

Declaração n.º 117/2021, de 16 de agosto (2ª 
alteração por adaptação);  

Aviso n.º 10458/2021, de 4 de junho (1ª alteração 
por adaptação); 

Aviso n.º 9728/2017, de 23 de agosto (1ª revisão). 

 

A articulação entre o Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto, que “estabelece 

os critérios de classificação e reclassificação do solo, bem como os critérios de qualificação e 

as categorias do solo rústico e do solo urbano em função do uso dominante, aplicáveis a todo 

o território nacional” e o novo RJIGT (Decreto-Lei n.º 80/2015, na sua redação atual) institui 

um novo sistema de classificação como discriminado. Por sua vez, a existência de critérios de 

classificação e qualificação do solo uniformes e aplicáveis em todo o território nacional, bem 

como de cartografia de boa qualidade, tem sido uma preocupação crescente para a melhoria 

continua dos instrumentos de gestão capazes de se articularem entre si. 

No quadro seguinte discriminam-se, as classes e categorias/subcategorias de solo ocorrentes 

atualmente na área de estudo, com indicação da sua representatividade territorial. A base 

gráfica de suporte desta análise tem por referência as Plantas de Ordenamento do PDM em 

vigor. 

Quadro 4-73– Classes de Ordenamento dos PDM em vigor na área de estudo. 

MUNICÍPIO 
CLASSE DE 

ESPAÇO 
CATEGORIA/SUBCATEGORIA 

ÁREA 
ESTUDADA PE 

(HA) 

Amarante Solo Rural 
Espaços Florestais Conservação tipo I 

33,50 

Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Tipo I 201,07 

 

2 PDM de 1ª geração - aprovado ao abrigo do Decreto-Lei n.º 69/90, de 2 de março (entretanto revogado); PDM de 2ª 

geração - aprovado ao abrigo do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro (também revogado); PDM de 3ª geração – 
aprovado ao abrigo do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio. 
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MUNICÍPIO 
CLASSE DE 

ESPAÇO 
CATEGORIA/SUBCATEGORIA 

ÁREA 
ESTUDADA PE 

(HA) 

Florestal 

Espaço Natural 
116,53 

Espaço de Recursos Geológicos 
Espaço Potencial 

23,77 

Espaço Complementar 1,02 

 

Pelo quadro anterior é percetível que a área em estudo do Parque Eólico da Neve localiza-se 

nas categorias de solo genericamente associadas à classe de solo rústico, sendo os Espaços 

de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal Tipo I a categoria com maior expressividade, 

intersectada por todas as infraestruturas do Parque. Com menor expressividade ocorrem as 

restantes categorias de espaço. 

 

A designada Estrutura Ecológica Municipal (EEM) nos termos do art.º 13.º do Decreto 

Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto, “(…) é constituída pelo conjunto de áreas que, 

em virtude das suas características biofísicas, culturais ou paisagísticas, da sua continuidade 

ecológica e do seu ordenamento, têm por função principal contribuir para o equilíbrio 

ecológico e para a proteção, conservação e valorização ambiental e paisagística dos espaços 

rústicos e urbanos” incidindo “(...) nas diversas categorias de solo rústico e de solo urbano 

com um regime de uso do solo adequado às suas características e utilizações”. Esta é 

delimitada e integrada na respetiva Planta de Ordenamento, de acordo com o estipulado nos 

art.os 75.º e 99.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio. Embora esta estrutura não 

constitua uma classe ou uma categoria de solo autónoma, integra o PDM pela sua relevância 

para o equilíbrio ecológico e para a proteção, conservação e valorização ambiental e 

paisagística dos espaços rústicos e urbanos, bem como pela sua representatividade territorial 

na área de estudo.  

No PDM analisado encontra-se delimitada e integrada na planta de Ordenamento 

(Salvaguarda e Riscos ao Uso do Solo) a EEM como é possível observar na figura seguinte, 

sendo que estas áreas devem assegurar a compatibilização das funções de proteção, 

regulação e enquadramento com os usos produtivos, de recreio, lazer e bem-estar das 

populações. 
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Figura 4-88 - EEM intersectada pela área de estudo do Parque Eólico da Neve. 

 

Tendo como referência o Regulamento do PDM, é analisado no quadro seguinte, a 

compatibilidade do projeto com as principais normas regulamentares aplicáveis às classes e 

categorias de solo atravessadas pela área de estudo do Parque Eólico da Neve e restantes 

infraestruturas associadas. Neste quadro, além da análise das classes e categorias de solo, é 

também feita a análise da EEM, dos espaços canais e de outras denominações constantes nas 

Plantas analisadas. 
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Quadro 4-74 – Análise das disposições regulamentares dos PDM e respetiva compatibilidade com o projeto. 

CLASSE DE ESPAÇO CATEGORIA/SUBCATEGORIA NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGULAMENTO DO PDM) 
COMPATIBILIZAÇÃO COM O 

PROJETO 

Planta de Ordenamento – Classificação e Qualificação do Solo 

Disposições Comuns às Diferentes Categorias de Solo Rústico 

Art.º 23.º 

1 — Sem prejuízo da legislação em vigor, no solo rústico são permitidas as 
seguintes ocupações e utilizações: 

a) Implantação de infraestruturas, designadamente, (…) de energia elétrica e 
de produção de energias renováveis, bem como de infraestruturas viárias e 
obras hidráulicas; 

Não obstante o que se encontra nas áreas abrangidas pela Rede Natura 2000 
e pela Proposta da Paisagem Protegida Regional da Serra da Aboboreira. 

Análise feita ao nível das 
categorias e subcategorias 
identificadas. 

Solo Rústico 

 
Espaços Florestais Conservação tipo I 

Art.º 32.º 

Correspondem a zonas com uso ou aptidão florestal, localizadas sobre áreas 

de maior sensibilidade ecológica, integradas dentro da área do SIC 

PTCON0003 Alvão -Marão e da área inserida na proposta da Paisagem 

Protegida da Serra da Aboboreira, incluindo ainda os habitats florestais 91B0 

— Freixiais termófilos de Fraxinus angustifolia e 9230 — Carvalhais galaico-

portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica, bem como o Perímetro 

Florestal das Serras do Marão e Meia Via, povoamento de sobreiros e ainda 

leitos e margens, com 20 m para cada lado, dos principais cursos de água 

dentro do SIC Alvão-Marão. 

Art.º 33.º 

6 — É permitida a edificação nova, exceto para as áreas dos habitats 91B0 e 

9230 do SIC Alvão-Marão, tendo em vista as ocupações e utilizações 

seguintes: 

a) Apoio à exploração agrícola e florestal; 

b) Apoio a atividades coletivas de recreio e lazer; 

c) Apoio a atividades ambientais. 

O regulamento não refere 
incompatibilidade para com o 
presente projeto, referindo ser 
permitido a edificação nova, 
excepto para os habitats 9180 e 
9230, porém estes habitats não 
ocorrem na área de estudo do PE 
da Neve. 
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CLASSE DE ESPAÇO CATEGORIA/SUBCATEGORIA NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGULAMENTO DO PDM) 
COMPATIBILIZAÇÃO COM O 

PROJETO 

Espaços de Uso 
Múltiplo Agrícola e 
Florestal 

Tipo I 

Art..º 41.º 

Os Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal Tipo I correspondem a áreas 
ocupadas quer por sistemas agrossilvo-pastoris quer por usos agrícolas e 
silvícolas alternados e funcionalmente complementares, onde se integra uma 
relativamente extensa área de baldios, em que se desenvolvem as zonas de 
pastoreio na serra do Marão, integrando-se simultaneamente no SIC 
PTCON0003 Alvão-Marão e na área proposta da Paisagem Protegida da Serra 
da Aboboreira. 

Art.º 42.º 

2 — Devem ser salvaguardados, ao máximo, os elementos arbóreos e 
arbustivos de espécies autóctones implantados, bem como devem ser 
preservadas as galerias ripícolas. 

(…) 

5 — É condicionada a parecer técnico da entidade competente a construção 
de novas infraestruturas. 

O regulamento não refere 
incompatibilidade direta, ainda 
assim, salienta a necessidade de 
parecer técnico para a construção 
de novas infraestruturas, que no 
presente caso dizem respeito a 
todos os aerogeradores do 
Parque Eólico da Neve e o Posto 
de Corte. 

Espaço Natural 

Art.º 50.º 
1 — Os Espaços Naturais integram os valores naturais e paisagísticos com 
significado e importância relevante do ponto de vista da conservação da 
natureza e que se caracterizam por um grau muito elevado de sensibilidade 
ecológica. 
2 — Os Espaços Naturais incluem: 
(…) 
c) Área onde ocorre o habitat 4030 — charnecas secas europeias — da Rede 
Natura 2000; 
d) Afloramentos rochosos. 
Art.º 51.º 
2 — Devem ser preservadas as linhas de água, bem como a vegetação 
ribeirinha associada a estas. 
3 — Devem ser conservadas as manchas de vegetação natural, bem como as 
formações vegetais com assinalável valor natural. 
4 — Nas áreas que se encontram florestadas devem respeitar-se as regras e 

O regulamento não tem normas 
diretamente aplicáveis à tipologia 
do presente projeto. 
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CLASSE DE ESPAÇO CATEGORIA/SUBCATEGORIA NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGULAMENTO DO PDM) 
COMPATIBILIZAÇÃO COM O 

PROJETO 

normas definidas no Plano Regional de Ordenamento Florestal do Tâmega, 
nomeadamente as referentes à função de conservação de habitats, de 
espécies da fauna da flora e de geomonumentos. 

Espaço de Recursos 
Geológicos 

Espaço Potencial Art.º 27.º 
1 — Os espaços de exploração complementares são áreas com recursos 
geológicos prioritários para progressão das áreas de exploração consolidada, 
adjacentes ou não a estas. 
2 — As áreas potenciais incluem as áreas cujo potencial geológico carece de 
um aprofundar do seu conhecimento assim como aquelas de reconhecido 
interesse passível de dar origem a diferentes figuras que possibilitem o 
aproveitamento direto do recurso geológico existente, em função do critério 
de necessidade e, ou, oportunidade. 
3 — A utilização destes espaços está condicionada ao nível de esgotamento 
das reservas disponíveis e evolução da recuperação paisagística das áreas de 
exploração existentes tendo por base uma utilização racional dos recursos 
existentes e um reordenamento da atividade de exploração, promovendo a 
atividade nas áreas identificadas e libertando áreas de menor vocação afetas 
a essa atividade. 
(…) 
6 — Até que surjam pretensões para a instalação de explorações nestas áreas, 
e após a sua exploração e recuperação paisagística, aplica-se o disposto para 
as categorias de espaços agrícolas, florestais e naturais abrangidas, salvo se 
outras soluções forem aprovadas pelas entidades competentes. 
7 — Sem prejuízo da regulamentação própria das subcategorias de espaço 
abrangidas pela delimitação das áreas de recursos geológicos potenciais, o 
regime de utilização destes espaços obedece à legislação aplicável até à sua 
exploração efetiva, se a exploração for viável de acordo com estudos 
específicos. 

O regulamento não tem normas 
diretamente aplicáveis à tipologia 
do presente projeto, ainda assim, 
será analisado mais adiante nas 
condicionantes em matéria de 
Recursos Geológicos. 

Espaço Complementar 

Espaços Canais 
Rede Rodoviária 
Existente 

Sistema Arterial Art.º 11.º 
1 — O regime de proteção de cada via é o estabelecido pela legislação em 
vigor para a rede rodoviária nacional e estradas desclassificadas sob 

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

Sistema Distribuidor 
de Proximidade 
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CLASSE DE ESPAÇO CATEGORIA/SUBCATEGORIA NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGULAMENTO DO PDM) 
COMPATIBILIZAÇÃO COM O 

PROJETO 

Sistema de Acesso 
Local 

jurisdição da IP, SA e o estabelecido na lei e nos instrumentos de gestão 
territorial para a rede rodoviária municipal, em função da respetiva categoria. 
2 — Nos troços desclassificados de estradas nacionais, e após a sua efetiva 
entrega à jurisdição do Município, aplica -se o regime de proteção das 
estradas municipais, exceto se se tratar de um troço em que devem ser 
mantidos os alinhamentos e recuos dominantes existentes na frente edificada. 
3 — As faixas de proteção para as vias municipais existentes estão 
relacionadas com a função e o nível de serviço a desempenhar pela 
infraestrutura rodoviária, constituindo zonas em que não são permitidas 
obras de construção ou de ampliação, com os seguintes limites mínimos: 
(…) 
b) No Sistema Distribuidor de Proximidade: 
I. 15 m para a EM 312; 
II. 8 m para as restantes vias municipais. 
c) No Sistema de Acesso Local, 8 m para todas as vias que integram este 
sistema. 
4— A dimensão das faixas de proteção referidas no número anterior 
é marcada para cada lado do eixo da via 

Planeamento e 

Gestão 
Outros Instrumentos 

Proposta de Paisagem 
Protegida Regional da 
Serra da Aboboreira 

Art.º 23.ºNas áreas abrangidas pela proposta de delimitação, 
“independentemente da categoria e subcategoria de espaço, e de modo a 
manter e a promover o estado de conservação favorável dos valores naturais 
de interesse comunitário e a salvaguarda dos monumentos arqueológicos e 
arquitetónicos, são interditas as seguintes ações: 
(…) 
c) Alterações da morfologia da rede de drenagem natural e destruição parcial 
ou total da vegetação lenhosa ribeirinha, com exceção das limpezas seletivas 
necessárias à manutenção das condições ecológicas, (…); 
d) Qualquer atividade que comprometa a qualidade do ar, da água ou do solo, 
nomeadamente depósitos de resíduos sólidos e líquidos, sucatas, inertes e o 
depósito de materiais de qualquer natureza ou o lançamento de efluentes sem 
tratamento prévio adequado de acordo com as normas em vigor; 
(…); 

Análise feita adiante. 
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g) A instalação de novos apoios referentes a traçado de linhas elétricas de alta 
e muito alta tensão; 
h) Instalação de infraestruturas de aproveitamento energético 
nomeadamente parques eólicos; 
i) Cumulativamente deve ser cumprido o disposto no Anexo II deste 
regulamento”.  
Assim, “são condicionadas a parecer da entidade competente as seguintes 
ações, atividades ou projetos: 
(…) 
II. Construção de novas infraestruturas”. 

Planta de Ordenamento – Salvaguarda e Riscos ao Uso do Solo 

Salvaguarda ao 

Uso do Solo 
Estrutura Ecológica Municipal 

Art.º97.º 
2 — A Estrutura Ecológica Municipal deve garantir as seguintes funções: 
a) Preservar os habitats florestais e de matos baixos, integrados em Rede 
Natura 2000; 
b) Preservar as zonas de pastoreio no Marão, principalmente dentro do 
regime florestal; 
c) Proteger as áreas de maior sensibilidade ecológica e de maior valor para a 
conservação da flora autóctone; 
(…) 
e) Proteger e regular o sistema pela proteção das áreas mais sujeitas à 
degradação dos solos; 
(…) 
Art.º 98.º 
1 — Sem prejuízo das servidões administrativas e restrições de utilidade 
pública, nas áreas da Estrutura Ecológica Municipal aplica-se o regime das 
categorias e subcategorias de espaço definidas no presente Regulamento, 
cumulativamente com as disposições do presente artigo. 
2 — Nas áreas abrangidas pela Estrutura Ecológica Municipal, para além do 
disposto para as diferentes subcategorias de espaço, têm que ser cumpridas 

O regulamento refere que nas 
áreas da EEM aplica-se o regime 
das categorias e subcategorias de 
espaço subjacentes, pelo que a 
análise foi feita anteriormente. 
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as seguintes disposições: 
a) Preservação dos seguintes elementos da paisagem: 

I. Estruturas tradicionais associadas à atividade agrícola, 
nomeadamente, eiras, poços, tanques, noras, moinhos e muros de 
pedra; 
II. Sebes de compartimentação da paisagem; 
III. Estruturas de conservação da água e dos solos (socalcos 
agrícolas). 

b) Preservação da galeria ripícola dos cursos de água, que em caso de 
degradação deve ser recuperada com elenco florístico autóctone; 
(…). 
3 — Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, nas áreas de Estrutura 
Ecológica Municipal não são admitidas alterações de composição em 
povoamentos dominados por espécies indígenas de ocorrência rara ou muito 
rara ou em galerias ripícolas, designadamente em carvalhais, e, ainda, em 
soutos e castinçais. 

Riscos ao Uso do 

Solo 
Riscos Naturais 

Suscetibilidade Sísmica 
(Falhas e Fraturas) 

Art.º 102.º 
Nas áreas identificadas com suscetibilidade sísmica, correspondentes às 
falhas e fraturas (…), a nova edificação e as obras de ampliação de edifícios 
existentes legais têm que respeitar a legislação em vigor, bem como o 
disposto no Regulamento de Segurança e Ações nas Estruturas de Edifícios e 
Pontes, e também o Eurocódigo 8. 

O regulamento não tem normas 
diretamente aplicáveis à tipologia 
do presente projeto e a sua 
análise é efetuada em termos de 
Risco de Acidentes (Capítulo 6.16) 

 

Suscetibilidade de 
Movimentos de Massa 
em Vertentes 

Art.º 104.º 
A ocupação das áreas com suscetibilidade de movimentos de massa em 
vertentes, obedece aos seguintes condicionalismos: 
a) A nova edificação só é permitida quando seja comprovada a inexistência de 
risco de derrocada, após elaboração de estudo específico, geotécnico ou 
outro; 
b) Quando permitida a edificação de novos edifícios ou obras de 
ampliação de edifícios existentes legais, deve ser efetuado o reforço dos 
terrenos e a estabilização dos taludes. 
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Riscos Mistos 
Suscetibilidade de 
Erosão Hídrica do Solo 

Art.º 106.º 
A construção de novos edifícios obedece aos seguintes condicionalismos: 
a) A nova edificação só é permitida quando seja comprovada a inexistência de 
risco de derrocada, após elaboração de estudo específico; 
b) Quando permitida a edificação de novos edifícios ou obras de ampliação de 
edifícios existentes legais, devem ser criadas infraestruturas de apoio à 
retenção e infiltração de águas pluviais, a fim de diminuir a escorrência 
superficial, nas imediações das zonas edificadas. 

Salvaguarda ao 

Património 

Inventariado 

Arquitetónico Capela da Sra. de 
Moreira (A1.03.04) 

Art.º 89.º 
2 — A área de salvaguarda dos elementos do património arquitetónico e 
arqueológico, classificado ou inventariado, abrange a área envolvente 
definida na lei no caso do património classificado e, no caso do património 
inventariado, uma área envolvente até 50 metros, medida a partir dos limites 
exteriores do mesmo. 
3 — Nas áreas de salvaguarda do património natural, arquitetónico e 
arqueológico são interditas todas as ações que possam prejudicar os valores a 
proteger, devendo essas mesmas intervenções contribuir para a sua 
valorização. 
4 — Nas áreas de salvaguarda de património classificado ou em vias de 
classificação, qualquer trabalho de remodelação de terreno é sujeito a 
parecer prévio do organismo de tutela da área da cultura, podendo ser objeto 
de intervenção arqueológica nos moldes por estes definidos. 
5 — Todas as intervenções que impliquem revolvimentos de solos em igrejas e 
capelas construídas até finais do séc. XIX deverão ser submetidas a parecer 
prévio dos organismos da tutela da área da cultura, podendo ser objeto de 
intervenção arqueológica nos moldes por estes definidos. 

Análise feita ao nível das 
servidões e restrições de utilidade 
pública. 
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Da análise do quadro anterior verifica-se que existem algumas classes/categorias de solo que 

impõem um maior grau de condicionamento à elaboração e respetiva execução do projeto, quer 

pelas funções que lhes são destinadas, quer por se regerem por regimes legais específicos, assim, de 

um modo geral ao nível das categorias não existe incompatibilizações diretas com a tipologia do 

presente projeto. 

De notar que no regulamento analisado este refere que no solo rústico são permitidas, sem prejuízo 

da legislação em vigor, “a implantação de infraestruturas, designadamente, (…) de energia elétrica e 

de produção de energias renováveis.” 

 

Paisagem Protegida Regional da Serra da Aboboreira (em curso) 

A Serra da Aboboreira tem sido alvo de debate sobre a necessidade de dotar esta área montanhosa 

de um estatuto de proteção legal que permita a conjugação da crescente atividade humana na área 

com a conservação e salvaguarda do seu património natural. Como tal, foram apresentados dois 

Projeto Lei para a criação da Área Protegida das Serras de Aboboreira e Castelo (Projeto de Lei nº 

138/VIII, de 21 de setembro de 2000 e Projeto de Lei n.º 390/IX, de 8 de dezembro de 2003), cuja 

efetivação levaria à classificação desta região montanhosa como Área de Paisagem Protegida, 

designando-se como Paisagem Protegida Regional da Serra da Aboboreira (PPRSA). A classificação 

desta área está dependente da decisão conjunta das Assembleias Municipais dos três concelhos 

abrangidos e posteriormente terá de ser ratificada pela Assembleia Intermunicipal da Associação de 

Municípios do Baixo Tâmega (AMTB). Neste sentido, foi estabelecido o contacto com a referida 

entidade, no entando, até à data não se obteve qualquer resposta (Volume2, Anexo 2 – Consulta às 

Entidades). 

Ainda assim, no âmbito de outro projeto, a referida entidade comunicou a criação da Paisagem 

Protegida Regional da Serra da Aboboreira (PPRSA), tendo esta sidoaprovada na última reunião da 

Assembleia Intermunicipal da AMBT, no passado dia 21 de junho de 2021, seguindo-se a publicação 

em Diário da República e a consequente discussão pública (30 dias)). Da aprovação da PPRSA por 

parte da AMTB foram delimitadas duas áreas distintas de proteção, a área nuclear e a área 

envolvente, que fazendo a analogia com os regimes de proteção do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 

de julho, no seu art.º 23.º-A (Áreas Sujeitas a Regime de Proteção) faz corresponder a: 

• Área nuclear: Áreas de proteção parcial - as quais correspondem a espaços que contêm 

valores naturais e paisagísticos que se assumem, no seu conjunto, como relevantes 
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para a garantia da biodiversidade e manutenção do estado de conservação favorável de 

habitats naturais e de espécies da fauna e da flora, onde as atividades humanas e os 

usos do solo devem estar particularmente adaptados aos objetivos de conservação, 

promovendo os valores naturais em presença;  

• Área envolvente: Áreas de proteção complementar - as quais correspondem a espaços 

que estabelecem o enquadramento, a transição ou o amortecimento de impactes que 

afetam de forma negativa as áreas sujeitas a níveis de proteção total e proteção parcial 

e que incluem elementos naturais e paisagísticos com um elevado potencial de 

valorização mediante o desenvolvimento de ações de gestão que promovam o uso 

sustentável dos recursos e o desenvolvimento socioeconómico local e a 

compatibilização da intervenção humana com os valores naturais e paisagísticos, 

incentivando a fixação das populações e a melhoria da qualidade de vida.  

Assim, conforme a informação disponibilizada, a área nuclear corresponde “às áreas mais elevadas 

das serras da Aboboreira e do Castelo, prolongando para sudoeste a proteção inerente ao SIC Alvão-

Marão bem como (com as necessárias adaptações) o conjunto de disposições regulamentares 

associadas (Plano Sectorial da Rede Natura 2000)” e para a área envolvente, “envolvendo a anterior 

numa extensão variável (em função da presença de valores naturais e/ou culturais relevantes) e 

funcionando como território tampão que confere proteção acrescida à Área Nuclear face aos 

principais fatores de pressão/ameaça”. Na imagem que se segue é possível verificar que, a futura 

PPRSA encontra-se longe do Parque Eólico da Neve, distando mais de 2 km. De realçar que a 

informação cedida pela entidade não coincide com o que consta na Planta de Ordenamento (Volume 

3 – Desenho n.º 023). 
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Figura 4-89 - Delimitação da Paisagem Protegida Regional da Serra da Aboboreira (PPRSA) aprovada na última reunião da 
Assembleia Intermunicipal da AMBT (Fonte: AMBT). 

 

Apesar de ainda não estar aprovado por diploma legal, o município em causa reflete a intenção e 

necessidade da criação da Paisagem no PDM, dotando esta área de um estatuto particular, 

nomeadamente como “Proposta de Paisagem Protegida Regional da Serra de Aboboreira”. Assim, 

conforme estabelecido no referido PDM de Amarante, art.º 23 no n.º 5, nas áreas abrangidas pela 

proposta de delimitação, “independentemente da categoria e subcategoria de espaço, e de modo a 

manter e a promover o estado de conservação favorável dos valores naturais de interesse 

comunitário e a salvaguarda dos monumentos arqueológicos e arquitetónicos, são interditas as 

seguintes ações: 

(…) 

c) Alterações da morfologia da rede de drenagem natural e destruição parcial ou total da 

vegetação lenhosa ribeirinha, com exceção das limpezas seletivas necessárias à manutenção 

das condições ecológicas, (…); 

d) Qualquer atividade que comprometa a qualidade do ar, da água ou do solo, 
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nomeadamente depósitos de resíduos sólidos e líquidos, sucatas, inertes e o depósito de 

materiais de qualquer natureza ou o lançamento de efluentes sem tratamento prévio 

adequado de acordo com as normas em vigor; 

(…); 

g) A instalação de novos apoios referentes a traçado de linhas elétricas de alta e muito alta 

tensão; 

h) Instalação de infraestruturas de aproveitamento energético nomeadamente parques 

eólicos; 

i) Cumulativamente deve ser cumprido o disposto no Anexo II deste regulamento”.  

Esta última alínea refere quais as ações, atividades ou projetos a promover, ou condicionados a 

parecer da entidade competente para a PPRSA, dos quais, “são condicionadas a parecer da entidade 

competente as seguintes ações, atividades ou projetos: 

(…) 

II. Construção de novas infraestruturas”. 

Em ambos os casos, as infraestruturas do Parque Eólico da Neve não se encontram dentro da 

limitação da PPRSA. 

 

Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios  

Os Planos Municipais de Defesa Contra Incêndios (PMDFCI) são um instrumento operacional de 

planeamento e de execução de ações necessárias à defesa da floresta contra incêndios, além da 

parte preventiva, inclui a previsão e a programação de intervenções das diferentes entidades 

envolvidas perante a eventual ocorrência de incêndios, visando operacionalizar ao nível municipal ou 

intermunicipal as normas contidas na legislação de Defesa da Floresta Contra Incêndios (DFCI), em 

especial no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho (na sua redação atual3), no Plano Nacional de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI)4, nos Planos Distritais de Defesa da Floresta contra 

Incêndios (PDDFCI) e nos Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF).  

 

3 O Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho que estabelece as medidas e ações a desenvolver no âmbito do Sistema 

Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios (SNDFI) foi recentemente revogado pelo Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de 

outubro (na sua redação atual). 

4 Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 65/2006, de 26 de maio, para o período 2006-2018. Entretanto foi 

aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 45-A/2020, de 16 de junho, o Plano Nacional de Gestão Integrada de 

Fogos Rurais, para o período 2020-2030. 



PAREM – PARQUE EÓLICO DO MARÃO, LDA. 
Parque Eólico da Neve 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  
Volume 1 – Relatório Síntese 

 

 

AG22005  
Versão 01      
out-22 

245 
 

O Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro (na sua redação atual, dada pelo DL n.º 119-A/2021, de 

22 de dezembro) estabelece o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR) no território 

continental e define as suas regras de funcionamento. Conforme descrito no seu art.º 4.º, o SGIFR é 

um “conjunto de estruturas, normas e processos de articulação institucional na gestão integrada do 

fogo rural, de organização e de intervenção, relativas ao planeamento, preparação, prevenção, pré-

supressão, supressão e socorro e pós-evento, a levar a cabo pelas entidades públicas com 

competências na gestão integrada de fogos rurais e por entidades privadas com intervenção em solo 

rústico ou solo urbano”, estabelecendo como principais eixos de intervenção a proteção contra 

incêndios rurais e a gestão do fogo rural. 

Este Decreto visa concretizar o Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais (PNGIFR - 

aprovado através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 45-A/2020, de 16 de junho), em que 

através do SGIFR são redefinidos novos modos de prevenção de incêndios, com impacto ao nível do 

ordenamento do território ou de novas opções de planeamento, formas de gestão de combustível e 

de ordenamento florestal, implicando uma revisão dos instrumentos de planeamento de defesa 

contra incêndios ao nível nacional, regional, sub-regional e municipal, como os PMDFCI. 

Contudo, segundo o art.º 79.º (norma transitória), alínea número 1 “os planos municipais de defesa 

da floresta contra incêndios em vigor produzem efeitos até 31 de dezembro de 2024, sendo 

substituídos pelos programas municipais de execução previstos no presente decreto-lei”, pelo que no 

Quadro 4-75 é apresentado a situação atual do PMDFCI abrangido pela área de estudo bem como a 

indicação da data de desatualização. Segundo o ICNF, o PMDFCI de Amarante encontra-se em vigor e 

atualizado, permanecendo em vigor até à data definida pela norma transitória. 

Quadro 4-75 – Situação atual dos PMDFCI abrangidos pela área de estudo e data de desatualização. 

PMDFCI GERAÇÃO DATA DE DESATUALIZAÇÃO 

Amarante 
3ª geração (despachos nºs 443A/2018 e 

1222B/2018) 
25/06/2031 

 

O artigo 79.º menciona ainda na alínea número 4, “enquanto se mantiverem em vigor os planos 

municipais de defesa da floresta contra incêndios, (…), são aplicáveis as disposições do Decreto-Lei n.º 

124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual, relativas aos deveres de gestão de combustível na 

rede secundária de faixas de gestão de combustível e às contraordenações respetivas, sem prejuízo 

da aplicação das normas da secção iii do capítulo iv do presente decreto-lei”. 

A propósito dos PMDFCI, como vigora ao abrigo do anterior decreto, o art.º 10.º realça a importância 

da incorporação e regulamentação de “cartografia da rede de defesa da floresta contra incêndios 



PAREM – PARQUE EÓLICO DO MARÃO, LDA. 
Parque Eólico da Neve 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  
Volume 1 – Relatório Síntese 

 

 

AG22005  
Versão 01      
out-22 

246 
 

constituída pela rede primária de faixas de gestão de combustível, rede viária florestal fundamental, 

rede de pontos de água e rede nacional de postos de vigia (RNPV), assim como a carta de 

perigosidade de incêndio florestal” nos respetivos planos municipais de ordenamento do território. 

 

Um dos elementos essenciais dos PMDFCI consiste na aplicação do modelo de risco de incêndio 

adotado pelo ICNF, como base para o planeamento das ações de prevenção e de supressão. Este 

modelo compreende dois mapas (AFN, 2012): 

Mapa de Perigosidade de Incêndio Florestal, que resulta da combinação da probabilidade 

com a suscetibilidade, apresentando o potencial de um território para a ocorrência do fenómeno, 

particularmente indicado para ações de prevenção; 

Mapa de Risco de Incêndio Florestal, que resulta da combinação das componentes do mapa 

de perigosidade com as componentes do dano potencial (vulnerabilidade e valor) para indicar qual o 

potencial de perda em face do fenómeno; este mapa é particularmente indicado para ações de 

prevenção, quando lido em conjunto com o mapa de perigosidade, e para planeamento de ações de 

supressão. 

 

O mapa que se segue tem por base a informação disponibilizada online pelo ICNF para 2020-2030 

(cartografia de perigosidade estrutural 2020-2030), com distinção das cinco classes de perigosidade 

de incêndio florestal. Conforme se pode observar na figura anterior, na área de estudo do Parque 

Eólico da Neve predominam as classes mais elevadas do índice de perigosidade de incêndio. Todos os 

aerogeradores do Parque e o PCAT localizam-se na classe de perigosidade muito alta, à exceção do 

AG5 que se localiza na classe alta de perigosidade. 
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Figura 4-90– Enquadramento da área de estudo na carta de perigosidade de incêndio divulgada pelo ICNF para 2020-2030 
(Fonte: ICNF, carta de perigosidade estrutural 2020-2030). 

 

Segundo o Regulamento do PDM de Amarante, no seu Art.º 22.º - Medidas de defesa da floresta 

contra incêndios: 

1 — As novas edificações e as obras de ampliação com aumento da área de implantação a 

erigir em espaço florestal ou rural, fora das áreas edificadas consolidadas, têm de garantir 

que numa faixa de proteção de 50 metros em torno da edificação, medida a partir da 

alvenaria exterior, não existam espaços florestais ou, no caso de se verificar a sua existência, 

que estes sejam detidos pelo proprietário do terreno em que incide a pretensão de 

construção. 

2 — Nas áreas de sobreposição da faixa de proteção referida no número anterior com outras 

faixas da rede secundária de faixas de gestão de combustível já asseguradas pelas edificações 

vizinhas não se aplica o disposto no número anterior. 

(…) 

4 — As regras e condicionalismos à edificação estabelecidos nos números 3 e 4 não isentam: 
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a) Do cumprimento das distâncias aos limites de propriedade estabelecidas no 

presente regulamento para cada categoria ou subcategoria de espaço, quando mais 

restritivas; 

b) Da adoção de medidas especiais relativas à resistência dos edifícios à passagem do 

fogo e à contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios nos edifícios e 

respetivos acessos; 

c) Da observância da demais legislação aplicável. 

O PMDFCI refere ainda quanto aos condicionalismos “à construção de novos edifícios ou à ampliação 

de edifícios existentes, fora de áreas edificadas consolidadas seguem, sem prejuízo da observância 

integral do artigo 16º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na atual redação, as seguintes 

regras decorrentes do mesmo: 

a) A construção de novos edifícios ou a ampliação com aumento da área de implantação de 

edifícios existentes apenas são permitidas fora das áreas edificadas consolidadas, em áreas 

classificadas na cartografia de perigosidade de incêndio rural definida neste PMDFCI como de 

média, baixa e muito baixa; 

b) Garantir na implantação no terreno dos edifícios e ampliações referidos na alínea anterior, 

a distância à estrema da propriedade de uma faixa de proteção nunca inferior a 50 metros, 

quando os mesmos sejam confinantes com terrenos ocupados com floresta, matos ou 

pastagens naturais; 

c) A largura da faixa de proteção referida na alínea anterior, estabelecida por este PMDFCI, 

será de 10 metros quando inseridas ou confinantes com outras ocupações, desde que esteja 

assegurada uma faixa 50 metros sem ocupação florestal (floresta, matos ou pastagens 

naturais)”. 

Contudo, segundo o DL n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual, excetuam-se do disposto 

no regulamento dos PDM através do art.º 16.º número 11, a “construção de novos edifícios 

destinados a utilizações exclusivamente agrícolas, pecuárias, aquícolas, piscícolas, florestais ou de 

exploração de recursos energéticos ou geológicos que sejam reconhecidas de interesse municipal por 

deliberação da câmara municipal, desde que verificadas as seguintes condições: 

a) Inexistência de alternativa adequada de localização; 

b) Medidas de minimização do perigo de incêndio a adotar pelo interessado, incluindo 

a faixa de gestão de 100 metros; 

c) Medidas relativas à contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios nas 
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edificações e nos respetivos acessos, bem como à defesa e resistência das edificações à 

passagem do fogo; 

d) Demonstração de que os novos edifícios não se destinam a fins habitacionais ou 

turísticos, ainda que associados à exploração; 

e) Existência de parecer favorável da CMDF”.  

 

Quanto ao risco de incêndio, este é elaborado de acordo com a metodologia do Guia Técnico para 

elaboração do PMDFCI (AFN, abril de 2012) e dividido em 5 classes que variam de muito baixo a 

muito alto.  

 

A análise é efetuada com base no mapa de risco de incêndio do PMDFCI do concelho abrangido, 

encontrando-se este em vigor e atualizado. Na área de estudo do Parque Eólico da Neve o índice de 

risco de incêndio varia entre a classe de risco muito baixo, médio e alto. Verifica-se que os 

aerogeradores AG1, AG2, AG4, o PCAT e a maioria dos acessos e valas de cabo localizam-se na classe 

de risco de incêndio muito baixo, e os aerogeradores AG3, AG5 e AG6 localizam-se na classe de risco 

médio. 
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Figura 4-91- Enquadramento da área de estudo na carta de risco de incêndio (Fonte: PMDFCI do Município). 

 

Este enquadramento do Parque Eólico da Neve nos mapas de perigosidade e de risco de incêndio 

devem ser considerados na elaboração e execução do projeto, particularmente no estabelecimento 

da faixa de proteção e na execução do correspondente plano de manutenção, bem como a sua 

integração nas medidas de minimização face ao preconizado anteriormente. 

 

De acordo com o art.º 12.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho na sua redação atual, o 

estabelecimento de redes de defesa da floresta contra incêndios (RDFCI) constitui outro dos 

objetivos do PMDFCI. Estas redes “(…) concretizam territorialmente, de forma coordenada, a 

infraestruturação dos espaços rurais decorrente da estratégia do planeamento de defesa da floresta 

contra incêndios” e “(…) integram as seguintes componentes: 
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a) Redes de faixas de gestão de combustível; 

b) Mosaico de parcelas de gestão de combustível; 

c) Rede viária florestal; 

d) Rede de pontos de água; 

e) Rede de vigilância e deteção de incêndios; 

f) Rede de infraestruturas de apoio ao combate”. 

Destas componentes, e tendo em conta a tipologia do presente projeto, são particularmente 

importantes as redes de faixas de gestão de combustível, pelo facto das faixas de proteção 

integrarem as linhas elétricas, e a rede de pontos de água, pela existência de postos de água para 

abastecimento de meios aéreos poderem introduzir condicionantes à elaboração e execução do 

projeto.  

 

A aplicação de sistemas de gestão de combustível desenvolve processos que permitem aumentar o 

nível de segurança de pessoas e bens e por sua vez tornar os espaços florestais mais resilientes à 

ação do fogo, de modo que, as faixas de gestão de combustível desempenham: 

“a) Função de diminuição da superfície percorrida por grandes incêndios, permitindo e 

facilitando uma intervenção direta de combate ao fogo; 

b) Função de redução dos efeitos da passagem de incêndios, protegendo de forma passiva 

vias de comunicação, infraestruturas e equipamentos sociais, zonas edificadas e povoamentos 

florestais de valor especial; 

c) Função de isolamento de potenciais focos de ignição de incêndios” (artigo 13.º). 

Dada a região onde se desenvolve o presente projeto e conforme verificado através de trabalho de 

campo, foi possível identificar a presença de azinheira, espécie com regime legal de proteção. Assim 

sendo, é igualmente importante ter em atenção o disposto no n.º 8 do art.º 13º do Decreto-Lei n.º 

124/2006, de 28 de junho (na sua redação atual), segundo o qual “quando as faixas de gestão de 

combustíveis e os mosaicos de parcelas ocorram em áreas ocupadas por sobreiros e azinheiras, o 

ICNF, I.P., pode autorizar desbastes com o objetivo de reduzir a continuidade dos combustíveis”.  

No caso do mapa das redes de faixa e mosaicos de parcelas de gestão de combustível o município 

decidiu para as FGC das infraestruturas existentes, “optar por uma periocidade de três anos, apesar 

de sempre que necessário as entidades responsáveis pela gestão dos combustíveis poderem proceder 

à manutenção da faixa, de forma a cumprir os objetivos da Lei e deste Plano”. “Para as FGC de 

interface urbano-floresta, nomeadamente, as de proteção aos edifícios, aglomerados ou mesmo 
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polígonos industriais, parques de campismo e aterros sanitários, a manutenção deve ser anual ou 

respeitar as dimensões e distâncias da vegetação exigida pela Lei.” 

O PMDFCI de Amarante define também locais prioritários de defesa como a Rede Natura 2000, o 

Parque de Merendas, o Trilho pedestre e o regime florestal como demonstra a figura seguinte. 

 

 

Figura 4-92- Área de estudo do Parque Eólico da Neve sobre o Mapa de Prioridades de Defesa do Concelho de Amarante 
(Fonte: PMDFCI de Amarante, janeiro de 2021). 

 

A Rede Viária Florestal abrange o conjunto de vias de comunicação integradas nos espaços que 

servem de suporte à sua gestão, com funções que incluem a circulação para o aproveitamento dos 

recursos naturais, para a constituição, condução e exploração dos povoamentos florestais e das 

pastagens. Segundo o Decreto-Lei enunciado, as redes secundárias de faixas de gestão de 

combustível devem providenciar “uma faixa lateral de terreno confinante numa largura não inferior 

a 10 m” pela rede viária e a sua manutenção constitui uma peça imprescindível no combate a 

incêndios (art.º 15.º). 
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Quanto à rede de pontos de água, os pontos de água “são equipamentos integrados em redes locais, 

municipais e distritais de defesa da floresta contra incêndios, constituindo a definição de normas 

técnicas e funcionais relativas à respetiva classificação, cadastro, construção e manutenção, um 

aspeto primordial para a sua utilização eficiente e para a segurança dos agentes da defesa da 

floresta contra incêndios” (Despacho n.º 5711/2014, de 30 de abril), podendo ser pontos aéreos, 

terrestres ou mistos.  

Como referido, a existência destes pontos de água para abastecimento aéreo ou misto pode 

introduzir condicionantes à elaboração e execução do projeto, tendo presente que estes elementos 

da RDFCI devem ser incorporados e regulamentados nos respetivos planos municipais de 

ordenamento do território (n.º 5 do art.º 10.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua 

redação atual). De facto, e de acordo com o referido Despacho n.º 5711/2014, de 30 de abril, os 

pontos de água para abastecimento de meios aéreos devem respeitar um conjunto de especificações 

técnicas, das quais se destacam as seguintes: 

“(…) e) Garantir uma zona de proteção imediata, constituída por uma faixa sem obstáculos 

num raio mínimo de 30 metros contabilizado a partir do limite externo do ponto de água, 

com exceção dos planos de água cuja dimensão permita o abastecimento aéreo em condições 

de segurança, considerando-se como tais os que garantam uma área livre de obstáculos num 

raio de 30 metros a partir do ponto de abastecimento;  

f) Garantir uma zona de proteção alargada, abrangendo os cones de voo de aproximação e 

de saída e uma escapatória de emergência, concebida em função da topografia e regime de 

ventos locais, com as dimensões e gabaritos constantes no anexo III.” 

Estas especificações técnicas consistem em restrições tanto para a implantação de linhas elétricas 

aéreas, que no presente projeto não se encontra previsto uma vez que a evacuação de energia será 

realizada para uma linha existente, como para a implantação dos aerogeradores a fim de evitar 

constrangimentos, pelo que devem ser consideradas na elaboração e execução do presente projeto, 

pois sempre que necessário e possível, são beneficiados por forma a se poder garantir a maior e mais 

rápida disponibilidade de água e facilidade de acesso aos meios para abastecimento. 

Através do mapa da rede de pontos de água presente no PDMFCI, foi possível verificar que na área 

de estudo não se encontram pontos de água, distando mais de 500 m os pontos de água mistos mais 

próximos: Três Lagoas, Leigido, Teixeiros, como representada na figura seguinte. 
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Figura 4-93 - Identificação dos pontos de água e do posto de vigia pertencentes à Rede de pontos de água e à Rede Nacional 
dos Postos de Vigia, respetivamente, do Concelho de Amarante (Fonte: PMDFCI de Amarante). 

 

Neste sentido, foram contactadas a ANEPC (Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil) e a 

ANAC (Autoridade Nacional de Aviação Civil). A ANEPC informa que não foram “identificados 

constrangimentos na utilização dos locais de scooping definidos para os aviões bombardeiros anfíbios 

de combate aos incêndios rurais, nem impactes nas instalações e equipamentos de 

radiotelecomunicações” pertencentes à entidade em causa, sugerindo também medidas de 

salvaguarda de pessoas e bens. A ANAC refere que a área em causa não se encontra abrangida por 

qualquer servidão aeronáutica civil. 
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Figura 4-94 - Posto de Vigia Srª da Moreira. 

Foi igualmente identificado na Carta de condicionantes de Amarante, reproduzido no Desenho n.º 

025 (Volume 3) e na figura anterior, o único posto de vigia na área de estudo, o ponto de vigia Sra. da 

Moreira (P21) que pertence à Rede Nacional dos Postos de Vigia, a mais de 400 m do AG6. A 

coordenação da vigilância é da responsabilidade da GNR, pelo que foi estabelecido o contacto com a 

entidade a fim de aferir a possibilidade de obstrução da visibilidade do posto de vigia. A este respeito 

o decreto-lei refere no art.º 32.º alínea 8 que “a instalação de qualquer equipamento que possa 

interferir com a visibilidade e qualidade de comunicação radioelétrica nos postos de vigia ou no 

espaço de 30 m em seu redor carece de parecer prévio da GNR”. 

 

4.12.7. CONDICIONANTES: SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS E AS RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 

Analisa-se neste subcapítulo as servidões administrativas e as restrições de utilidade pública na área 

em estudo com base na informação das cartas de condicionantes do PDM em vigor, como as áreas da 

Reserva Ecológica Nacional (REN), as áreas da Reserva Agrícola Nacional (RAN), entre outros. Além 

disso, esta informação foi complementada com os elementos fornecidos pelas diversas entidades, no 

âmbito dos contactos efetuados (ver Anexo 2, Volume 2). 

Apresenta-se sistematizada no quadro seguinte, tendo como referência as Servidões e Restrições de 

Utilidade Pública (DGT, ex-DGOTDU, 2011), a informação reunida das condicionantes identificadas na 

área de estudo. De salientar que parte das condicionantes mencionadas, foram analisadas 

anteriormente no ordenamento do território. No desenho n.º 025 (Volume 3) foram cartografadas as 

condicionantes identificadas. 
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Quadro 4-76 – Condicionantes ao uso do solo identificadas na área de estudo. 

NATUREZA/DOMÍNIO CONDICIONANTES 

Recursos naturais 

Recursos hídricos Domínio público hídrico 

Recursos Geológicos 
Contrato de Prospeção e Pesquisa 

Concessões minerais antigas e Espaços 
Potenciais 

Recursos agrícolas e florestais 

Sobreiro e Azinheira 

Regime Florestal Parcial 

Povoamentos florestais percorridos por 
incêndios 

Recursos ecológicos 
Reserva ecológica nacional 

Rede Natura 2000 

Infraestruturas 

Rede elétrica 

Rede rodoviária 

Marcos geodésicos 

 

4.12.7.1. Recursos Naturais 

Recursos Hídricos 

O Domínio Público Hídrico corresponde a um conjunto de bens que, pela sua natureza, são 

considerados de uso público e de interesse geral, que justificam o estabelecimento de um regime de 

caráter especial aplicável a qualquer utilização ou intervenção nas parcelas de terreno localizadas 

nos leitos, nas margens e em zonas adjacentes a fim de os proteger. 

A constituição de servidões administrativas e restrições de utilidade pública no que concerne ao 

Domínio Publico Hídrico segue o regime estabelecido na Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro 

(estabelece a titularidade dos recursos hídricos), na Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro (aprova a Lei 

da Água e estabelece as bases e o quadro institucional para a gestão sustentável das águas) e no 

Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio (estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos). 

Os três diplomas referidos foram atualizados, pelas Lei n.º 31/2016, de 23/08, Lei n.º 44/2017, de 

19/06 e DL n.º 97/2018, de 27/11, respetivamente. 

“O domínio público hídrico compreende o domínio público marítimo, o domínio público 

lacustre e fluvial e o domínio público das restantes águas” (art.º 2.º da Lei n.º 54/2005, de 15 

de novembro, na sua redação atual), o que no caso atual corresponde ao domínio público 

fluvial, compreendendo o leito e a margem dos rios, que segundo o mesmo diploma, art.º 

21.º, “nas parcelas privadas de leitos ou margens de águas públicas, bem como no respetivo 

subsolo ou no espaço aéreo correspondente, não é permitida a execução de quaisquer obras 

permanentes ou temporárias sem autorização da entidade a quem couber a jurisdição sobre 
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a utilização das águas públicas correspondentes”. 

Dada a sua importância, no art.º 32.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, redação atual, é 

estabelecido “um conjunto de medidas para sistemática proteção e valorização dos recursos hídricos, 

complementares das constantes dos planos de gestão de bacia hidrográfica”, tendo como objetivo:  

“a) A conservação e reabilitação da rede hidrográfica, da zona costeira e dos estuários e das 

zonas húmidas;  

b) A proteção dos recursos hídricos nas captações, zonas de infiltração máxima e zonas 

vulneráveis;  

c) A regularização de caudais e a sistematização fluvial;  

d) A prevenção e a proteção contra riscos de cheias e inundações, de secas, de acidentes 

graves de poluição e de rotura de infraestruturas hidráulicas”. 

De acordo com o nº1 do artigo 60º da Lei nº58/2005, de 29 de dezembro, as seguintes ações estão 

sujeitas a um pedido de licença prévia: 

“d) A ocupação temporária para a construção ou alteração de instalações, fixas ou 

desmontáveis, apoios de praia ou similares e infraestruturas e equipamentos de apoio à 

circulação rodoviária, incluindo estacionamentos e acessos ao domínio público hídrico;  

e) A implantação de instalações e equipamentos referidos na alínea anterior; 

(…); 

l) A sementeira, plantação e corte de árvores e arbustos;  

m) A realização de aterros ou de escavações; 

(…); 

o) A extração de inertes; 

p) Outras atividades que possam pôr em causa o estado dos recursos hídricos do domínio público 

e que venham a ser condicionadas por regulamentos anexos aos instrumentos de gestão 

territorial ou por regulamentos anexos aos planos de gestão da bacia hidrográfica”. 

Na Portaria nº 1450/2007, de 12 de novembro, encontram-se fixadas as regras do regime de 

utilização dos recursos hídricos. 

A área de estudo encontra-se no interflúvio do Rio Marão e da Ribeira de Leigido e no interflúvio da 

Ribeira de Leigido e do Rio Ovelha, a área em causa interseta algumas linhas de água, 

nomeadamente a Ribeira de Leigido. 
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No regulamento de segurança das linhas de alta tensão, é mencionado no art.º 93.º quanto às 

travessias áreas de cursos de água, “os cabos isolados, nas condições de flecha máxima, deverão 

manter em relação ao mais alto nível das águas uma distância não inferior a 6 m”. 

Além do mais, a respetiva análise quanto às condicionantes do Domínio Hídrico é feita no 

ordenamento em termos dos planos que se encontram enquadrados, e no descritor Recursos 

Hídricos. 

 

4.12.7.1. Recursos Geológicos 

A análise teve como referência as Plantas de Ordenamento e de Condicionantes, sendo que não 

foram identificadas pedreiras, águas de nascente e águas minerais naturais na área em estudo. 

Ainda assim, na Planta de Condicionantes de Amarante é identificado no âmbito dos Recursos 

Geológicos a tipologia “Contratos de Prospeção e Pesquisa”, sendo abrangida por toda a área em 

estudo. É também identificado na Planta de Ordenamento (Classificação e Qualificação do Solo) a 

categoria de Espaço de Recursos Geológicos - Espaço Potencial e Espaço Complementar. Para ambos 

os casos, foi solicitado à DGEG a confirmação da informação levantada no âmbito do PDM. 

Tanto o “Contrato de Prospeção e Pesquisa” como as subcategorias “Espaço Potencial e Espaço 

Complementar” dos Recursos Geológicos encontram-se identificadas nos desenhos respetivos 

(Desenho n.º 025 e 023 – Volume 3), mas não são coincidentes com a informação disponibilizada 

pelas entidades competentes (DGEG e LNEG). 

Como referido foi contactada a este respeito a DGEG e até à data não se obteve resposta. Quanto ao 

contacto estabelecido com o LNEG, foi fornecido informação sobre os recursos minerais conforme 

apresentado na Figura 4-21 e Figura 4-22 do descritor Geologia e Geomorfologia: 

• Área potencial em tungsténio (W), estanho (Sn), lítio (Li) e ouro (Au) da Faixa Scheelítica do 

Douro; 

• Antigas Concessões mineiras: Fonte da Figueira (n.º 1), Campo Mineiro do Marão/Minas do 

Ramolhoso (Rodas do Marão, Rodas do Marão n.º 3 e Ramalhal), todas revogadas. 

Fora da área de estudo, mas na sua proximidade encontra-se a ocorrência de estanífero-tungstífera 

de Fonte da Figueira: (517SnW). 
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4.12.7.1. Recursos agrícolas e florestais 

O sobreiro e a azinheira são espécies que representam um recurso renovável de extrema 

importância económica, a nível nacional e local, desempenhando um importante papel na 

conservação do solo, na regularização do ciclo hidrológico e na qualidade da água. 

O regime jurídico de proteção ao sobreiro e à azinheira rege-se pelo Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 

de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho, determinando que o corte ou 

arranque de sobreiros e azinheiras, em povoamento ou isolados, carece de autorização do Instituto 

da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) ou das Direções Regionais de Agricultura, exceto os 

que se encontram previstos no plano de gestão florestal aprovado pela DGF sendo apenas necessário 

comunicação prévia. Nos restantes casos, que carece de autorização, podem ser autorizados nas 

seguintes situações: 

a) em desbaste, com vista à melhoria produtiva dos povoamentos; 

b) em cortes de conversão que visem a realização de empreendimentos de imprescindível 

utilidade pública ou de empreendimentos agrícolas com relevante e sustentável interesse 

para a economia local, bem como para alteração do regime de exploração para talhadia; 

c) por razões fitossanitárias, nos casos em que as características de uma praga ou doença o 

justifiquem” 

O referido regime introduz ainda o recurso a medidas compensatórias no caso de cortes autorizados 

“de forma a garantir que a área daquelas espécies não seja afetada, e inibe-se por 25 anos a 

afetação do solo a outros fins”. A inibição de alteração do solo (art.º 4.º) centra-se em áreas 

ocupadas por povoamento de sobreiro ou azinheira e as que tenham sofrido conversões por terem 

sido percorridos por incêndios, terem sido realizados cortes ou arranques não autorizados, ou ainda 

nos casos em que tenha ocorrido “uma anormal mortalidade ou depreciação do arvoredo em 

consequência de ações ou intervenções por qualquer forma prejudiciais que determinaram a 

degradação das condições vegetativas ou sanitárias do povoamento”.  

É igualmente importante ter em atenção o disposto no n.º 8 do art.º 13º do Decreto-Lei n.º 

124/2006, de 28 de junho (na sua redação atual), segundo o qual “quando as faixas de gestão de 

combustíveis e os mosaicos de parcelas ocorram em áreas ocupadas por sobreiros e azinheiras, o 

ICNF, I.P., pode autorizar desbastes com o objetivo de reduzir a continuidade dos combustíveis”.  

Apesar de não ter sido identificado estas espécies nas Cartas de Ordenamento e de Condicionantes, 
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deverá ser salvaguardada a sua ocorrência, uma vez que foi confirmada a presença através do 

trabalho de campo da espécia azinheira. 

 

O Regime Florestal diz respeito ao conjunto de disposições destinadas a assegurar não só a criação, 

exploração e conservação da riqueza silvícola, sob o ponto de vista da economia nacional, mas 

também o revestimento florestal dos terrenos cuja arborização seja de utilidade pública, e necessária 

para o bom regime das águas e defesa das várzeas, para a valorização das planícies áridas e benefício 

do clima, ou para a fixação e conservação do solo, nas montanhas, e das areias, no litoral marítimo 

(parte VI, artigo 25.º, do Decreto de 24 de dezembro de 1901). O Regime Florestal é Parcial quando 

aplicado a terrenos baldios, a terrenos das autarquias ou a terrenos de particulares, subordinando a 

existência de floresta a determinados fins de utilidade pública, permite que na sua exploração sejam 

atendidos os interesses imediatos do seu possuidor. (parte IV, artigos 26.º e 27.º, do Decreto de 24 

de dezembro de 1901) (Fonte: ICNF). 

Encontram-se sob gestão direta do ICNF, I.P. os Perímetros Florestais identificados na Deliberação do 

ICNF, n.º 717/2017, de 29 de julho de 2017, publicada no Diário da República n.º 144, 2.ª série, de 27 

de julho de 2017. No caso concreto, o Perímetro Florestal das Serras do Marão e Meia Via encontra-

se sob a gestão do Departamento de Conservação da Natureza e Florestas do Norte. 

 

O regime jurídico de proteção dos povoamentos florestais percorridos por incêndios encontra-se 

previsto no Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro, tendo sido alterado pelo Decreto-Lei n.º 

55/2007, de 12 de março e pela Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto que procede à quinta alteração ao 

Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho alterando o Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra 

Incêndios. 

De acordo com este regime, “estabelece, no seu artigo 1.º, a proibição, pelo prazo de 10 anos, de 

várias ações nos terrenos com povoamentos florestais percorridos por incêndios, em áreas não 

classificadas nos planos municipais de ordenamento do território como solos urbanos”, entre os quais 

ações como a realização de obras de construção de quaisquer edificações, o estabelecimento de 

quaisquer novas atividades que possam ter um impacte ambiental negativo e substituição de 

espécies florestais por outras técnica e ecologicamente desadequadas (art.º 1.º do Decreto-Lei n.º 

327/90, de 22 de outubro, na sua redação atual). Além do mais, ficam igualmente proibidas durante 

o mesmo período a realização de operações de loteamento, a realização de obras de urbanização e a 

realização de obras de reconstrução ou de ampliação das edificações existentes. 



PAREM – PARQUE EÓLICO DO MARÃO, LDA. 
Parque Eólico da Neve 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  
Volume 1 – Relatório Síntese 

 

 

AG22005  
Versão 01      
out-22 

261 
 

Contudo, as proibições referidas podem ser levantadas perante o despacho conjunto dos ministros 

da sua tutela (Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território e do Ministro da Agricultura, do 

Desenvolvimento Rural e das Pescas), a pedido dos interessados ou da câmara, durante o prazo de 

um ano após a data de ocorrência do incêndio. 

Ainda assim, caso seja ações de interesse público ou um empreendimento com interesse geral 

relevante, todas as proibições podem ser levantadas, mediante o reconhecimento por despacho 

conjunto dos Ministros enunciados anteriormente e do membro competente em razão da matéria do 

Governo. 

É apresentado na figura seguinte as áreas percorridas por incêndios nos últimos 10 anos, sendo a 

informação apresentada proveniente do site do ICNF para o período compreendido entre 2011 e 

2020, pois 2021 ainda não se encontra disponível. Apresenta-se também a área total ardida por ano 

de ocorrência no quadro seguinte. 

 

Quadro 4-77- Áreas percorridas por incêndios (ha). 

2013 2017 

138,69 ha 

AG3, AG6 

48,24 ha 

AG1 
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Figura 4-95- Identificação das áreas ardidas nos últimos 10 anos (Fonte: ICNF, dados entre 2011 e 2020). 

4.12.7.1. Recursos ecológicos 

O regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN) foi estabelecido no Decreto-Lei n.º 166/2008, 

de 22 de agosto, alterado e republicado sucessivamente, sendo o diploma Decreto-Lei 124/2019, de 

28 de Agosto a sua quarta alteração, o qual aprova as orientações estratégicas de âmbito nacional e 

regional (revisão aprovada pela Portaria n.º 336/2019, de 26 de setembro) previstas no regime 

jurídico da REN, articulando-se “com o quadro estratégico e normativo estabelecido no Programa 

Nacional da Política de Ordenamento do Território, nos programas regionais de ordenamento do 

território e nos programas setoriais e especiais relevantes”, como a Rede Natura 2000 e a Lista 

Nacional de Sítios. 

A REN, é uma restrição de utilidade pública, à qual é aplicada um regime territorial de forma a 

contribuir para a ocupação e usos sustentáveis do território, identificando os usos e ações 

compatíveis com os objetivos do regime: 

“a) Proteger os recursos naturais água e solo, bem como salvaguardar sistemas e processos 

biofísicos associados ao litoral e ao ciclo hidrológico terrestre, que asseguram bens e serviços 

ambientais indispensáveis ao desenvolvimento das atividades humanas; 

http://www.ccdr-lvt.pt/uploader/index.php?action=download&field=http://www.ccdr-lvt.pt/files/b1e9f614e457f33db7378c8edd5e7d89.pdf&fileDesc=DL_166_2008_REN
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b) Prevenir e reduzir os efeitos da degradação das áreas estratégicas de infiltração e de 

recarga de aquíferos, dos riscos de inundação marítima, de cheias, de erosão hídrica do solo e 

de movimentos de massa em vertentes, contribuindo para a adaptação aos efeitos das 

alterações climáticas e acautelando a sustentabilidade ambiental e a segurança de pessoas e 

bens; 

c) Contribuir para a conectividade e a coerência ecológica da Rede Fundamental de 

Conservação da Natureza; 

d) Contribuir para a concretização, a nível nacional, das prioridades da Agenda Territorial da 

União Europeia nos domínios ecológico e da gestão transeuropeia de riscos naturais”. 

No art.º 20.º do diploma atual, encontra-se definido os diversos usos e ações de iniciativa pública ou 

privada que são interditos nas áreas incluídas na REN, traduzindo-se em operações de loteamento, 

obras de urbanização, construção e ampliação, vias de comunicação, escavações e aterros ou 

destruição do revestimento vegetal, desde que não estejam incluídas nas ações necessárias ao 

desenvolvimento/exploração dos espaços agrícolas e florestais. No seguimento do mesmo artigo, é 

possível constatar que existem exceções ao disposto anteriormente, ou seja, excetuam-se deste “os 

usos e as ações que sejam compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de 

prevenção e redução de riscos naturais das áreas integradas em REN” e que, cumulativamente, não 

coloquem em causa as funções das respetivas áreas (anexo I) e estejam isentos de qualquer tipo de 

procedimento ou sujeitos à realização de comunicação prévia conforme o anexo II, realizada à 

comissão de coordenação e desenvolvimento regional (CCDR-Norte), fazendo-se acompanhar por 

elementos previstos na portaria mencionada mais à frente. 

Ainda assim, nas “áreas da REN podem ser realizadas as ações de relevante interesse público que 

sejam reconhecidas como tal por despacho do membro do Governo responsável pelas áreas do 

ambiente e do ordenamento do território e do membro do Governo competente em razão da matéria, 

desde que não se possam realizar de forma adequada em áreas não integradas na REN” (art.º 21.º). 

Neste contexto, terá de se demonstrar que os usos e ações do projeto em apreço não colocam em 

causa os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de 

áreas integradas em REN. 

No concelho abrangido pela área de estudo, a delimitação das áreas de REN encontra-se aprovada 

através da Portaria n.º 308/2017, de 18 de outubro (entrada em vigor em 19 de outubro de 2017). 
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Como a atualização do regime jurídico da REN é mais recente que a data de publicação da respetiva 

carta de REN, carece de justificação a adoção das tipologias que serão analisadas de seguida, onde se 

realça que segundo a recente atualização do regime jurídico da REN, a nova tipologia denominada 

“Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo” substitui a antiga “Áreas com risco de erosão”. 

Verifica-se que a área de estudo do Parque Eólico da Neve abrange diferentes tipologias do atual 

RJREN, listadas no quadro seguinte e, podendo ser observadas no Desenho n.º 027 (Volume 3). A 

área de REN abrangida pela área de estudo totaliza 167,40 ha, excluindo a contabilização dos Cursos 

de água e respetivos leitos e margens, dada a sua pouca expressividade em termos de área, não 

obstante ser feita a sua análise. 

Quadro 4-78 – Tipologias de REN identificadas na área de estudo. 

Concelho Tipologias da Carta de REN Áreas de REN intersectadas (ha) 

Amarante 

Cursos de água e respetivos leitos e margens - 

Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo 167,40 

 

Como podemos observar pelo quadro anterior e através do Desenho n.º 027 (Volume 3), a tipologia 

“Áreas de elevado Risco de Erosão Hídrica do Solo” é intersectada pela área de estudo, assim como 

os “Cursos de de Águas e respetivos leitos e margens”, apesar de não ser contabilizada esta tipologia. 

As diferentes tipologias de REN podem ser agrupadas em três grandes grupos: áreas relevantes para 

a sustentabilidade do ciclo hidrológico terrestre, áreas de prevenção de riscos naturais e áreas de 

proteção do litoral, este último grupo não será abordado por não ter sido identificado na área de 

estudo em questão. 

A tipologia de REN designada como “Cursos de água e respetivos leitos e margens” pertence ao 

grupo Sustentabilidade do Ciclo da Água por serem relevantes para a sustentabilidade do ciclo 

hidrológico terrestre. E, também, devido ao interesse de salvaguardar, prevenir e/ou evitar a 

deterioração da quantidade e qualidade da água. 

As Áreas de Prevenção de Riscos Naturais incluem a tipologia da REN “Áreas de Elevado Risco de 

Erosão Hídrica do Solo”, delimitando “as áreas que, devido às suas características de solo e de 

declive, estão sujeitas à erosão excessiva de solo por ação do escoamento superficial”. 

Apresenta-se no quadro seguinte, segundo o RJREN nos termos do artigo 20.º, n.º 3, alínea a) as 

funções de cada uma das tipologias identificadas transpondo do seu Anexo I - Definições e critérios 
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de delimitação de cada uma das áreas referidas e funções respetivamente desempenhadas. 

Quadro 4-79 Tipologias intersectadas pelos elementos do projeto e suas funções respetivamente desempenhadas (Anexo I 
do DL). 

TIPOLOGIAS DA CARTA DE REN 
FUNÇÕES ESPECIFICAS 

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

Su
st

e
n

ta
b

ili
d

a
d

e
 d

o
 C

ic
lo

 
H

id
ro

ló
gi

co
 T

e
rr

e
st

re
 

Cursos de água e 
respetivos leitos e 

margens 

i) Assegurar a continuidade do ciclo da água;  
ii) Assegurar a funcionalidade hidráulica e hidrológica dos cursos de água;  
iii) Drenagem dos terrenos confinantes;  
iv) Controlo dos processos de erosão fluvial, através da manutenção da vegetação 

ripícola;  
v) Prevenção das situações de risco de cheias, impedindo a redução da secção de 

vazão e evitando a impermeabilização dos solos;  
vi) Conservação de habitats naturais e das espécies da flora e da fauna;  

vii) Interações hidrológico-biológicas entre águas superficiais e subterrâneas, 
nomeadamente a drenância e os processos físico-químicos na zona hiporreica. 

Á
re

as
 d

e
 P

re
ve

n
çã

o
 d

e
 

R
is

co
s 

N
at

u
ra

is
 

Áreas de elevado risco 
de erosão hídrica do 

solo 

viii) Conservação do Recurso solo; 
ix) Manutenção do equilíbrio dos processos morfogenéticos e pedogenéticos; 
x) Regulação do ciclo hidrológico através da promoção da infiltração em detrimento 

do escoamento superficial; 
xi) Redução da perda de solo, diminuindo a colmatação dos solos a jusante e o 

assoreamento das massas de água. 

 

Nos termos do art.º 20.º e do Anexo II (Usos e ações compatíveis com os objetivos de proteção 

ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas na REN) do 

atual regime reproduz-se no quadro abaixo a compatibilidade para cada uma das ações/atividades 

dos elementos do projeto face às tipologias identificadas. 

 

Quadro 4-80 – Usos e Ações compatíveis com as tipologias de REN identificadas na área de estudo. 

Usos e ações compatíveis com os 
objetivos de proteção ecológica e 

ambiental e de prevenção e redução 
de riscos naturais de áreas integradas 

na REN 

Tipologia 

Sustentabilidade do ciclo da água Prevenção de riscos naturais 

Cursos de água e respetivos leitos e 
margens 

Áreas de elevado risco de erosão 
hídrica do solo 

I - OBRAS DE CONSTRUÇÃO, ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO 

d) Pequenas construções de apoio aos 
setores da agricultura e floresta, 
ambiente, energia e recursos 
geológicos, telecomunicações e 
indústria e pesca, cuja área de 
implantação seja igual ou inferior a 30 
m2. 

Interdito nos termos do artigo 20.º Isentos de comunicação prévia 

II - INFRAESTRUTURAS 

f) Produção e distribuição de 
eletricidade a partir de fontes de 
energia renováveis. 

Sujeito a comunicação prévia Sujeito a comunicação prévia 

m) Redes subterrâneas elétricas e de 
telecomunicações e condutas de 
combustíveis, incluindo postos de 

Sujeito a comunicação prévia Sujeito a comunicação prévia 
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Usos e ações compatíveis com os 
objetivos de proteção ecológica e 

ambiental e de prevenção e redução 
de riscos naturais de áreas integradas 

na REN 

Tipologia 

Sustentabilidade do ciclo da água Prevenção de riscos naturais 

Cursos de água e respetivos leitos e 
margens 

Áreas de elevado risco de erosão 
hídrica do solo 

transformação e pequenos 
reservatórios de combustíveis. 

n) Pequenas beneficiações de vias e de 
caminhos existentes, sem novas 
impermeabilizações. 

Isentos de comunicação prévia Isentos de comunicação prévia 

o) Melhoramento, alargamento de 
plataformas e de faixas de rodagem e 
pequenas correções de traçado de vias 
e de caminhos públicos existentes. 

Isentos de comunicação prévia Isentos de comunicação prévia 

III – SETOR AGRÍCOLA E FLORESTAL 

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

Sujeito a comunicação prévia 
- É admitido apenas na margem. 

Sujeito a comunicação prévia 

 

A Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro, define as condições e requisitos a que ficam sujeitos os 

usos e ações compatíveis com os objetivos das áreas integradas em REN e os elementos instrutórios 

dos procedimentos administrativos previstos no regime jurídico, bem como os usos e ações que 

carecem de parecer obrigatório e vinculativo da Agência Portuguesa do Ambiente. 

De acordo com o Anexo I da referida Portaria, Condições e requisitos para a admissão dos usos e 

ações referidas n.ºs 2 e 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto na redação 

atual, apresentam-se sumarizadas no seguinte quadro. 

Quadro 4-81 - Condições e requisitos para a admissão dos usos e ações dado pelo Anexo I da Portaria n.º 419/2012, de 20 
de dezembro. 

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

integradas na REN 
Portaria – Anexo I 

I -
 O

B
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A
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D
E 

C
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N
ST

R
U

Ç
Ã

O
, 
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ER
A

Ç
Ã

O
 E

 

A
M

P
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A
Ç

Ã
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 d) Pequenas construções de apoio aos setores da 
agricultura e floresta, ambiente, energia e recursos 
geológicos, telecomunicações e indústria e pesca, 

cuja área de implantação seja igual ou inferior a 30 
m2. 

Sem requisitos específicos. 

II
 -

 IN
FR

A
ES

TR
U

TU
R

A
S 

f) Produção e distribuição de eletricidade a partir de 
fontes de energia renováveis. 

Sem requisitos específicos. 

m) Redes subterrâneas elétricas e de 
telecomunicações e condutas de combustíveis, 
incluindo postos de transformação e pequenos 

reservatórios de combustíveis. 

A pretensão pode ser admitida se for garantida a 
reposição das camadas de solo removidas e 
assegurado o adequado tratamento paisagístico. 

n) Pequenas beneficiações de vias e de caminhos 
existentes, sem novas impermeabilizações. 

Sem requisitos específicos. 

o) Melhoramento, alargamento de plataformas e de 
faixas de rodagem e pequenas correções de traçado 

de vias e de caminhos públicos existentes. 
Sem requisitos específicos. 

http://www.ccdr-lvt.pt/uploader/index.php?action=download&field=http://www.ccdr-lvt.pt/files/57a6bde63dd502e8a22800b9b940210fbbba1ad2.pdf&fileDesc=Portaria_419_2012
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Usos e ações compatíveis com os objetivos de proteção ecológica 
e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas 

integradas na REN 
Portaria – Anexo I 

II
I –

 S
ET

O
R

 

A
G

R
ÍC

O
LA

 E
 

FL
O

R
ES

TA
L 

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

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

 

4.12.7.2. Infraestruturas 

As servidões administrativas no que toca às infraestruturas de produção, transporte e distribuição 

de energia elétrica, seguem o estabelecido no Decreto-Lei n.º 43335, de 19 de novembro de 1960 

(Estabelece o regime aplicável à rede elétrica nacional), Decreto-Lei n.º 26852, de 30 de julho de 

1936 (Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas, alterado pelo Decreto-Lei n.º 446/76, de 5 

de junho) e no Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de agosto (na sua redação atual, Regime Jurídico 

aplicável às atividades de produção, transporte, distribuição e comercialização de eletricidade). 

Além disso, é apresentado no Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro (RSLEAT - 

Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão, as faixas de proteção para a rede de 

transporte e para a rede de distribuição. Segundo o art.º 5.º do diploma, as linhas devem ser 

estabelecidas “de modo a eliminar todo o perigo previsível para as pessoas e a acautelar de danos os 

bens materiais, não devendo perturbar a livre e regular circulação nas vias públicas ou particulares, 

nem afetar a segurança do caminho de ferro, prejudicar outras linhas de energia ou de 

telecomunicação ou causar danos às canalizações de água, gás ou outras”.  

De acordo com o art.º 28.º, “com vista a garantir a segurança de exploração das linhas e para efeitos 

de aplicação do número seguinte, a zona de proteção terá a largura máxima de: 

a) 15 m, para linhas de 2.ª classe (1,5 kV até 40kV); 

b) 25 m, para linhas de 3.ª classe de tensão nominal igual ou inferior a 60 kV; 

c) 45 m, para linhas de 3.ª classe de tensão nominal superior a 60 kV”, respetivamente 

média, alta e muito alta tensão. 

De acordo com o art.º 108.º do Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão, “nos 

cruzamentos de linhas de alta tensão com outras linhas de alta ou de baixa tensão, as linhas de 

tensão mais elevada deverão passar superiormente”. Sendo a distância entre as duas linhas (art.º 

109.º), nos cruzamentos de linhas de alta tensão em condutores nus com outras linhas de alta ou de 
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baixa tensão, também em condutores nus, nas condições de flecha mais desfavoráveis, deverá 

manter-se uma distância D, em metros, arredondada ao decímetro, não inferior à dada pela 

expressão apresentada nesse artigo. 

Com base na informação do PDM, as infraestruturas de transporte de energia elétrica identificadas 

na área de estudo dizem respeito a Linhas de Média (15 kV) e Alta Tensão (60 kV) que podem ser 

observadas no Desenho n.º 025 (Volume 3). 

Além da consulta do PDM foi realizado o contacto com as entidades, EDP (atual E-REDES) e REN, para 

levantamentos e confirmação das infraestruturas, assim como trabalho de campo. Relativamente à 

REN não existem infraestruturas na área de estudo (Volume 2 – Anexo 2). Quanto à E-REDES, 

conforme carta enviada pela entidade (Volume 2 – Anexo 2), verifica-se que a área do estudo 

interfere com infraestruturas elétricas de Alta Tensão, Média Tensão, Baixa Tensão e Iluminação 

Pública, todas elas integradas na Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) e concessionada à E-REDES: 

• LN60 1175 02 PC Seixinhos-Amarante/Pena Suar (PRE) à qual será feita a ligação para 

evacuação da energia do parque eólico (a figura que se apresenta abaixo corresponde 

ao apoio n.º 50 da EDP ao qual a energia será evacuada); 

• LN 1301L20224 Bustelo (Amarante), linha de 15 kV aérea; 

• LN 1714L30006 Marão, linha de 30 kV aérea na proximidade da área de estudo. 
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Figura 4-96 - Apoio n.º 50 da EDP. 

 

Quanto à Rede Rodoviária, de acordo com o PRN2000, instituído pelo Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 

de julho, e alterado pela Declaração de Retificações nº 19-D/98 de 31 de outubro, pela Lei nº 98/99 

de 26 de julho e pelo Decreto-Lei 182/2003 de 16 de agosto, é constituída pela Rede Rodoviária 

Nacional e Rede Rodoviária Regional que incluem as vias pertencentes ao plano rodoviário nacional. 

Segundo este plano, a rede rodoviária nacional é constituída pela rede nacional fundamental (integra 

os itinerários principais – IP) e pela rede nacional complementar (integra os itinerários 

complementares – IC e as estradas nacionais – EN). A rede rodoviária nacional integra ainda a rede 

nacional de Autoestradas (AE), formada pelos elementos da rede rodoviária nacional 

especificamente construídos com estas características. Através do art.º 12.º do Decreto-Lei n.º 

222/98, de 17 de julho (na sua redação atual), foram ainda criadas as Estradas Regionais (ER), com 

interesse supramunicipal e complementar à rede rodoviária nacional. 

Segundo o PRN atual, também as estradas nacionais desclassificadas devem ser integradas nas redes 

municipais através de um protocolo entre a Infraestruturas de Portugal (IP) e as respetivas Câmaras 

Municipais, e até à celebração do protocolo ficam sob tutela da IP.  
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A constituição de servidões relativas às estradas constantes do PRN segue o regime instituído pela 

Lei n.º 34/2015, de 27 de abril, alterada pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, que aprova o novo 

Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional e que se aplica também às estradas regionais, às 

estradas nacionais desclassificadas ainda não entregues aos municípios, e às ligações à rede 

rodoviária nacional, em exploração à data da entrada em vigor deste estatuto. As servidões 

rodoviárias, nos termos do art.º 31.º deste estatuto, compreende a servidão non aedificandi, a 

servidão de visibilidade e outras servidões que venham a ser constituídas por lei, contrato ou outra 

fonte constitutiva de direitos. No art.º 32.º da lei mencionada, para as Zonas de servidão Non 

Aedificandi, são apresentados os seguintes limites: 

“a) Autoestradas e vias rápidas: 50 m para cada lado do eixo da estrada e nunca a menos de 

20 m da zona da estrada; 

b) IP: 50 m para cada lado do eixo da estrada ou dentro da zona de servidão de visibilidade e 

nunca a menos de 20 m da zona da estrada;  

c) IC: 35 m para cada lado do eixo da estrada ou dentro da zona de servidão de visibilidade e 

nunca a menos de 15 m da zona da estrada; 

d) EN e restantes estradas a que se aplica o presente Estatuto: 20 m para cada lado do eixo 

da estrada ou dentro da zona de servidão de visibilidade e nunca a menos de 5 m da zona da 

estrada; 

e) Nós de ligação: um círculo de 150 m de raio centrado na interseção dos eixos das vias, 

qualquer que seja a classificação destas.” 

O mesmo artigo refere ainda que no caso das “estradas nacionais desclassificadas ainda não 

entregues aos municípios pode ser definida uma zona de servidão non aedificandi inferior à prevista 

na alínea d) do n.º 8 mediante acordo entre a administração rodoviária e as autarquias, devidamente 

aprovado pelo IMT, I. P.”. 

No mesmo diploma, art.º 58.º, são permitidas nas zonas de servidão non aedificandi, desde que 

autorizadas pela administração rodoviária, “instalações de antenas de telecomunicações e de redes 

de distribuição pública de água, de saneamento e de energia e outras de utilidade pública, bem como 

as edificações estritamente necessárias ao seu funcionamento”, desde que “delas não resulte o 

agravamento das condições de circulação e segurança rodoviárias, nem afete a perfeita visibilidade 

do trânsito”. 

 

Quanto à Rede Rodoviária Municipal, as estradas e caminho municipais, a constituição de servidões 
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segue o regime previsto na Lei n.º 2110, de 19 de agosto de 1961. Que de acordo com o seu Art.º 

58.º, nas zonas de servidão non aedificandi, mais concretamente, nos terrenos marginais das 

estradas e caminhos municipais não é permitido efetuar quaisquer construções dentro dos seguintes 

limites: 

 - nas faixas limitadas de cada lado da via por uma linha que dista do seu eixo 6 ou 4,5 m 

consoante se trate de estradas ou caminhos municipais, que podem ser alargadas 

respetivamente até ao máximo de 8 e 6 m para cada lado do eixo, na totalidade ou apenas 

nalguns troços de vias; 

- nas zonas de visibilidade do interior das concordâncias das ligações ou cruzamentos com 

outras comunicações rodoviárias. 

São apresentadas outras restrições além das já mencionadas, como a proibição de colocação de 

postes de linhas telegráficas, telefónica, de transporte ou distribuição de energia elétrica ou para 

quaisquer outros fins sobre a plataforma ou valeta das vias municipais e os atravessamentos sobre as 

vias municipais por conduções aéreas ou obras de qualquer natureza não podem ter altura inferior a 

5 m, a contar do nível do pavimento (art.º 54.º e 57.º). 

Não obstante, na elaboração e execução do projeto nas zonas non aedificandi, deve prevalecer 

também o disposto no Decreto-Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro (RSLEAT) quanto às 

estradas nacionais e municipais (art.º 91.º, 92.º) e vizinhanças (Art.º 115.º). 

Na área em estudo foi identificado: 

• IP4 

• EM 260 

• E outras vias sem classificação administrativa. 

Quanto às servidões relativas aos vértices ou marcos geodésicos segue o regime previsto pelo 

Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de abril, art.º 19.º e 25.º, o qual é estabelecido a partir do momento da 

construção dos marcos.  

Estas infraestruturas têm zonas de proteção ou zona de respeito delimitadas, caso a caso em função 

da sua visibilidade “que deve ser assegurada ao sinal, entretanto construído, de acordo com as 

respetivas minutas de triangulação”, que na sua extensão, esta zona de respeito será constituída por 

uma zona circunjacente ao sinal, nunca inferior a 15 m de raio (art.º 22.º), nas quais não se poderá 

fazer construções e outras obras ou trabalhos que impeçam assim a visibilidade. 
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Na área de estudo em análise, de acordo com a informação disponibilizada pela Direção Geral do 

Território (DGT), existem dois marcos geodésicos, Neve e Senhora de Moreira. O primeiro encontra-

se a cerca de 80 m do AG3 e o segundo a mais de 400 m do AG6 (ver Desenho n.º 025 – Volume 3). 

Atendendo a este facto foi consultada a entidade responsável, a qual refere que estes vértices 

deixaram de pertencer à nova rede geodésica (RGN2021) mas pertencem a uma rede auxiliar (ver 

Anexo 2 – Volume 2). 

 

Figura 4-97 - Vértice Geodésico da Neve. 

4.12.7.1. Outras condicionantes 

Na área de estudo do Parque Eólico da Neve foi também identificado a Sul, na proximidade do Posto 

de Vigia Sra. da Moreira uma antena de Telecomunicações. Através do contacto com as entidades 

que tutelam estes serviços, pode verificar-se que não pertence à Altice (Anexo 2 – Volume 2), 

contudo as restantes entidades não responderam até ao momento (ver Anexo 2 – Volume 2). 
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Antena de Telecomunicações na área de estudo do PE da Neve. 

Foi ainda estabelecido o contacto com a ANACOM “na perspetiva da identificação de condicionantes 

que possam incidir sobre essa área, decorrentes da existência de servidões radioelétricas constituídas 

ou em vias de constituição ao abrigo do Decreto-Lei n.º 597/73, de 7 de novembro”, tendo se 

verificado que “não foram identificadas condicionantes de natureza radioelétrica aplicáveis ao local 

de instalação do PE”. 

 

Ainda na área de estudo, na proximidade do aerogerador AG4, está localizado uma torre 

meteorológica que pertence à PAREM 
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Figura 4-98 - Torre Meteorológica na localização do AG4. 

 

4.13. SOCIOECONOMIA 

4.13.1. INTRODUÇÃO 

A análise do impacte social de um projeto tem como principal objetivo a avaliação das consequências 

sociais que têm a probabilidade de surgir a partir do momento em que se realizam determinadas 

ações. Isto é, fazer uma previsão das possíveis mudanças sobre a qualidade de vida das populações e 

da forma como as mesmas se adaptam a essas situações. 

Assim sendo, este capítulo procura abordar os aspetos humanos suscetíveis de serem influenciados 

pelo desenvolvimento do projeto em análise. 

O estudo deste descritor contemplará dois níveis de análise: um primeiro nível de caráter 

socioeconómico, que permitirá caracterizar o enquadramento regional e concelhio do projeto; e um 

segundo nível de caráter psicossocial e nível local que envolverá a caracterização da área de estudo. 

A informação de base utilizada na caracterização social e económica é proveniente de informação 
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disponibilizada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em particular no que respeita aos dados 

compilados nos Anuários Estatísticos Regionais, nos Recenseamentos Gerais da População e da 

Habitação, referentes aos últimos anos com dados disponíveis. Os dados relativos aos Censos de 

2021 não estão ainda totalmente disponibilizados para todos os indicadores que são parte desta 

análise; quando possível, foram utilizados estes dados. 

Para realizar este estudo foi necessário estudar diversos indicadores, apresentados de seguida: 

 

Perfil Demográfico 

Esta secção compreende a apresentação e análise de dados relativos à população residente, 

evolução da população residente, taxas de natalidade e de mortalidade, saldos populacionais, e 

estrutura etária da população. 

 

Estrutura de Emprego 

Nesta secção serão tidos em conta os dados e acerca da população ativa e taxa de desemprego. As 

dinâmicas económicas dos concelhos estão interrelacionadas com a estrutura demográfica. Por 

exemplo, a estrutura etária, pois o número de indivíduos em idade ativa está relacionado com os 

pólos de emprego.  

 

Atividades Económicas 

Esta secção consistirá na exposição e análise de dados relativos ao perfil económico e produtivo da 

região, nomeadamente em termos das sociedades sediadas por setor de atividade, taxas de 

atividade e de desemprego. 

Toda a análise da estruturação económica e sócio produtiva assume uma grande importância, pois 

permite a avaliação deste projeto, relativamente ao seu impacte no mercado de trabalho local.  

 

Acessibilidades 

Nesta secção é apresentada a forma como é realizada a acessibilidade ao Parque Eólico e ao posto de 

corte. 

 

Caracterização do setor agrícola  

Nesta secção serão analisados os dados referentes a um setor que apresenta uma elevada 

importância na região em estudo (explorações, utilização das terras, entre outros indicadores). 
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Características da área de estudo 

A caracterização e análise da área de estudo será o enquadramento local, e tem como objetivo 

compreender o quotidiano dos indivíduos e grupos, com base na descrição dos elementos 

humanizados da paisagem, e a forma como esse quotidiano pode ser afetado pelo projeto durante as 

fases de construção e de exploração.  

 

Esta secção pretende ter em consideração a população que, pela proximidade ao projeto, poderá ser 

sujeita a um contacto mais próximo com alterações na sua envolvente física e que poderão implicar 

uma alteração dos seus padrões comportamentais habituais.  

Ao nível local será então providenciada uma análise dos elementos humanizados presentes na área 

de estudo e que serão diretamente afetados pelo projeto em consideração, salientando-se de forma 

concreta os seguintes aspetos: caracterização da tipologia das zonas onde o projeto se insere; 

principais equipamentos e infra-estruturas relevantes; e vias afetadas. 

 

4.13.2. ORGANIZAÇÃO ESPACIAL 

A área em estudo insere-se no concelho de Amarante, pertencentes ao distrito do Porto, província 

do Douro Litoral. 

Segundo a nomenclatura territorial para fins estatísticos do país, este concelho integra a NUT II 

Região Norte e a NUT III Tâmega e Sousa. 

A Figura abaixo apresenta a área de estudo, com identificação das freguesias e concelho abrangido. 
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Figura 4-99 - Área de estudo. 

 

4.13.3. ENQUADRAMENTO REGIONAL 

A Região do Norte, composta por 86 municípios é limitada a norte e a este por Espanha, a sul pelo 

NUT II do Centro e a oeste pelo Oceano Atlântico. 

Apresenta uma área de 21.271 km2 (24% de Portugal continental) e uma população de 3.689.609 

habitantes (INE, Censos 2021), correspondendo a 37% do Continente e a 35% de Portugal. 

De acordo com os últimos dados do INE, a região Norte apresentou uma taxa de desemprego de 

7,8%, assegurando, no entanto, perto de 39% das exportações nacionais e representando cerca de 

29% do PIB da economia nacional. 

A sub-região de Tâmega e Sousa constitui a unidade territorial estatística de nível III (NUTS III), e é 

limitada a norte pela sub-região do Ave, a este com o Douro, a sul com Viseu Dão-Lafões e a oeste 

com a Área Metropolitana do Porto. É composta por 11 municípios, num total de 432.915 habitantes: 

Amarante, Baião, Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Cinfães, Felgueiras, Lousada, Marco de 

Canaveses, Paços de Ferreira, Penafiel e Resende. 
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O concelho de Amarante tem uma área de 301,33 km2 e 52.119 habitantes (de acordo com os Censos 

2021). O município é subdividido em 26 freguesias, e é limitado a norte pelo município de Celorico de 

Basto, a nordeste por Mondim de Basto, a leste por Vila Real e por Santa Marta de Penaguião, a sul 

por Baião, Marco de Canaveses e Penafiel, a oeste por Lousada e a noroeste por Felgueiras. 

Quadro 4-82 - Enquadramento administrativo do Parque Eólico da Neve. 

NUTS II NUTS III DISTRITO CONCELHO FREGUESIA 

Região Norte 
Tâmega e 

Sousa 
Porto Amarante 

Ansiães 

União de freguesias de Aboadela, Sanches e 

Várzea  

 

4.13.4. PERFIL DEMOGRÁFICO 

Segundo o Anuário Estatístico do Norte (2018), a região Norte apresentava uma densidade 

populacional de 167,58 habitantes/km2, acima da densidade média do país, 111,4 habitantes/km2, 

mas abaixo da densidade populacional da sub-região do Tâmega e Sousa, com 227,8 habitantes/km2. 

No Quadro 4-45, encontram-se os dados referentes ao concelho e freguesias abrangidas pelo 

projeto, bem como os dados referentes à população residente nos anos de 2001, 2011, e 2021 e 

consequente taxa de variação da população residente nesse período temporal. 

Quadro 4-83 - População residente, taxa de variação e densidade populacional nos concelhos e freguesias da área de estudo 
(INE, Censos 2001 e 2011). 

MUNICÍPIO/ 
FREGUESIA 

ÁREA 
TOTAL 
(KM2) 

POPULAÇÃO RESIDENTE 
TAXA DE VARIAÇÃO 

(%) 

DENSIDADE 
POPULACIONAL 

(HAB/KM2) 

2001 2011 2021 2011-2001 
2021-
2011 

2001 2011 

Região Norte 21.278 3.687.293 3.689.682 3.588.701 0,1 -2,8 173,20 173,3 

Amarante 301,33 59.638 56.264 52.119 -6,0 -8,0 186,7 197,81 

Ansiães 27,19 815 623 516 -30,8 -20,7 22,9 29,94 

União das freguesias de 
Aboadela, Sanche e 

Várzea(*) 
30,45 1.973 1.675 1.447 -17,8 -15,8 55,0 64,8 

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

enquadramento à luz das freguesias existentes. 

 

Analisando o quadro, verifica-se uma tendência decrescente da população para o município e para as 

duas freguesias em estudo. Este decrescimo é especialmente acentuado para a freguesia de Ansiães, 

tanto no período 2001-2011 como 2011-2021. 

O município da área de estudo é caracterizado pela existência de áreas ruralizadas e ausência de 
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grandes aglomerados populacionais.  Este é um fator que poderá potenciar a procura pelos principais 

centros urbanos em busca de melhores oportunidades, levando inclusive ao abandono do município. 

No Quadro seguinte encontram-se os saldos populacionais totais, naturais e migratórios. 

Quadro 4-84 - Saldos populacionais totais, naturais e migratórios nos anos de 2011, 2019 e 2020 (INE,2021). 

NUTS II/ NUTS III/  
MUNICIPIO 

SALDO TOTAL SALDO NATURAL SALDO MIGRATÓRIO 

2011 2019 2020 2011 2019 2020 2011 2019 2020 

Norte -6.361 2.755 -8.964 -54 -7672 -13171 -6307 10427 4207 

Tâmega e Sousa -394 -1.279 -2.380 613 -585 -1 373 -1 007 -694 -1 007 

Amarante -215 -173 -316 -32 -166 -252 -183 -7 -64 

 

Verifica-se que o município apresenta para 2020 um saldo total negativo para os três anos em 

estudo, uma vez que ambos os saldos, natural e migratório, foram negativos. Esta é uma continuação 

do verificado tanto em 2019 como em 2011, embora o saldo natural tenha sofrido uma redução 

muito significativa nesse período. O saldo migratório, por sua vez, aumentou ligeiramente os valores 

registados em 2011, mas desceu bastante relativamente aos valores registados em 2019.  

No quadro seguinte apresentam-se os indicadores de população a nível do município de Amarante: 

taxa de crescimento efetivo, taxa de crescimento natural, taxa de natalidade, taxa de mortalidade.  

Quadro 4-85 - Indicadores de População para os anos de 2011, 2019 e 2020 (INE, 2021). 

NUTS II/ NUTS 
III/ 

MUNICÍPIO 

Taxa de Crescimento 
Natural (%) por Local 

de Residência 

Taxa Bruta de 
Natalidade (‰) por 
Local de Residência 

Taxa de Mortalidade (‰) 
por Local de Residência 

2011 2019 2020 2011 2019 2020 2011 2019 2020 

Norte 0 -0,21 -0,37 8,5 7,6 7,5 8,6 9,8 11,2 

Tâmega e 
Sousa 

0,14 -0,14 -0,33 -0,23 7,4 7,2 8,8 8,8 10,5 

Amarante -0,06 -0,31 -0,48 8,2 6,4 6,6 8,8 9,5 11,4 

 

Verifica-se uma tendência semelhante nos três anos estudados para o município de Amarante, tendo 

uma taxa de crescimento natural negativa para 2011, 2019 e 2020; este resultado é derivado da taxa 

de mortalidade ter registado um valor superior ao da taxa de natalidade para os três anos. É de 

salientar, relativamente ao ano de 2020, um aumento mais significativo da taxa de mortalidade; este 

aumento poderá ser explicado pelo aparecimento da pandemia e COVID-19 que se verificou neste 
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ano e no ano subsequente. 

Estrutura Etária da População 

No que concerne à distribuição da população por faixa etária, verifica-se que, em 2018, a maioria da 

população residente nos municípios em análise, possuía entre 15 e 64 anos, como se pode observar 

pelo quadro e figura que se apresentam abaixo. 

Quadro 4-86 - Distribuição da população residente, por grandes grupos etários, nos municípios em estudo, em 2011 e 2019 
(INE, 2021). 

NUTS II/ NUTS 
III / 

 MUNICÍPIO 

0-14 ANOS 15-64 ANOS > 65 ANOS 

2011 2019 2020 2011 2019 2020 2011 2019 2020 

Norte 549.344 451.624 444.020 2.510.813 2.374.929 2.359.564 627.067 748.785 762.790 

Tâmega e 
Sousa 

72.408 54.042 52.385 300.351 290.024 287.656 60.187 71.923 73.568 

Amarante 8.773 6.401 6.168 38.525 36.527 36.197 8.801 10.265 10.512 

 

 

Figura 4-100 - Distribuição da população residente, por grandes grupos etários, nos municípios da área de estudo, em 2019 
(%) (INE, 2021). 

 

Verifica-se uma distribuição idêntica para os três anos no município em estudo, com uma maior 

representação para a faixa etária dos 15-64 anos. É possível também verificar o envelhecimento da 

população, com um aumento da população com mais de 65 anos e uma diminuição da população na 

faixa etária dos 0-14 anos. 
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4.13.5. ESTRUTURA DE EMPREGO 

Segundo os dados do INE para 2021, na região Norte a população ativa é de 1.829.500 indivíduos, 

dos quais 50,8% são homens e 49,2% mulheres. 

A população ativa nesta região corresponde a cerca de 35,5% do total da população ativa do país. 

A população empregada na região Norte ascende a 1.501.883 indivíduos e é constituída 

maioritariamente por homens 51,3%, representando as mulheres 48,7%. 

Na Figura seguinte é feita a caracterização da população economicamente ativa, em 2001 e 2011. 

 

Figura 4-101 - População ativa, no município em estudo (nº) (INE, Censos 2011). 
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Figura 4-102 - População ativa, nas freguesias em estudo (nº) (INE, 2011). 

Verificou-se um decréscimo da população ativa tanto para o município de Amarante como para as 

freguesias em estudo. Este descréscimo foi menos acentuado para a União de Freguesias de 

Aboadela, Sanche e Várzea. 

No Quadro e figura seguintes apresentam-se os dados relativos à população residente 

economicamente ativa e empregada, por setor de atividade, e a taxa de atividade para o ano de 

2011. 

Quadro 4-87 - População residente economicamente ativa e empregada, e o setor de atividade e respetivas taxas de 
atividade para o ano de 2011 (INE, Censos 2011). 

ZONA GEOGRÁFICA 
(REGIÃO, CONCELHO, 

FREGUESIA) 

POPULAÇÃO EMPREGADA TAXA DE 
ATIVIDADE 

(%)  
Total  1ário 2ário 3ário 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2011 

Região Norte 1.656.103 1.501.883 78.726 43.023 758.079 533.848 819.298 925.012 47,6 

Amarante 24.029 21.590 1.169 612 12.451 9.488 10.409 11.490 44,6 

Ansiães 264 186 25 18 145 89 94 79 32,1 

União das freguesias de 
Aboadela, Sanche e 
Várzea(*) 

635 501 84 33 311 224 240 244 44,4 

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

enquadramento à luz das freguesias existentes. 
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Figura 4-103 - Distribuição da população empregada por setor de atividade para os municípios em estudo em 2011 (INE, 
Censos 2011). 

Analisando o quadro verifica-se que houve uma diminuição generalizada da população empregada 

nos setores primário e secundário, e um acréscimo no setor terciário, com excepção da freguesia de 

Ansiães; de acordo com a figura, o setor terciário é o setor que emprega maior percentagem da 

população. Esta tendência é mais pronunciada na região Norte. 

As taxas de atividade do concelho e freguesias em análise encontram-se todas entre os 32% e os 

45%. A freguesia de Ansiães é a que apresenta menor taxa de atividade, de cerca de 32,1%, 

significativamente inferior à outra freguesia em estudo, que apresenta um valor próximo da taxa de 

atividade do município de Amarante. 

O Quadro e a Figura que se apresentam abaixo, caracterizam a população desempregada e 

consequente taxa de desemprego associada à população do município em estudo. 

Quadro 4-88 – População desempregada e taxa de desemprego em 2011 (INE, Censos 2011). 

ZONA GEOGRÁFICA (REGIÃO, CONCELHO, FREGUESIA) POPULAÇÃO DESEMPREGADA (Nº) TAXA DE DESEMPREGO (%)  

Região Norte 254.182 14,5 

Amarante 3.514 14,0 

Ansiães 14 7,0 

União das freguesias de Aboadela, Sanche e Várzea(*) 127 20,2 

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

enquadramento à luz das freguesias existentes. 
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Segundo os Censos de 2011, a taxa de desemprego na região Norte, é de 14,47%, valor superior ao 

verificado para o conjunto do país (13,18%). À semelhança do verificado em termos nacionais, 

também na região Norte o desemprego atinge mais as mulheres 13,83%; nos homens o valor da taxa 

de desemprego é de 12,58%. 

A taxa de desemprego tem maior incidência na população mais jovem. Entre os 15 e os 24 anos a 

mesma é de 20,1%. 

 

4.13.6. ATIVIDADES ECONÓMICAS 

No Quadro seguinte apresenta-se, de acordo com os dados dos Censos de 2011, a população 

residente, empregada, por grande grupo de profissão, para o município onde se insere o projeto. 

Quadro 4-89 - População residente empregada por profissão (grande grupo), em 2011 (INE, 2011). 
REGIÃO / 

CONCELHO 
TOTAL I II III IV V VI VII VIII IX X 

Norte 4.361.187 32.490 320.887 649.096 479.732 394.500 857.975 102.044 685.808 265.593 573.062 

Amarante 21.590 115 1.368 2.417 1.697 1.368 3.450 560 6.288 1.574 2.753 
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Legenda dos Códigos das Profissões: 
 
I – Profissões das Forças Armadas;  

II – Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, 

dirigentes, diretores e gestores executivos; 

III – Especialistas das atividades intelectuais e científicas; 

IV – Técnicos e profissões de nível intermédio;  

V – Pessoal administrativo;  

VI – Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e 

vendedores;  

VII – Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, da pesca 

e da floresta;  

VIII – Trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices;  

IX – Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da 

montagem;  

X – Trabalhadores não qualificados 

Figura 4-104 - % de população empregada, por grande grupo de profissão, para o concelho de Amarante 
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Verifica-se após análise do quadro e das figuras acima que tanto na região do Norte, como no 

município em questão, o grupo de profissões onde existem mais pessoas empregadas consiste em 

Trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices (na ordem dos 30%). As três profissões 

mais representativas são os trabalhadores da indústria referidos anteriormente, os trabalhadores 

dos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores, e os trabalhadores não qualificados.  

Segundo os dados mais recentes do INE, no ano de 2019 o município de Amarante tinha um total de 

5.620 empresas em atividade, o que representa cerca de 13,7% do total das empresas da Sub-região 

de Tâmega e Sousa. 
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Quadro 4-90 - Empresas com sede no município e na região, segundo a CAE rev. 3 2019 (INE, 2021). 

REGIÃO / 
CONCELHO 

TOTAL A B C D E F G H I J L M N O P Q R 

Portugal 1.318.330 130.350 1.020 68.831 4.501 1.304 90.430 218.441 31.331 118.031 21.004 49.830 131.886 188.846 58.407 101.008 38.287 64.823 

Norte 446.149 53.164 303 33.728 1.352 423 31.342 81.407 8.730 33.218 5.254 14.442 41.476 53.004 21.181 35.828 9.889 21.408 

Tâmega e Sousa 41.088 4.357 58 5.025 105 40 4.307 8.927 667 2.927 218 1.103 2.707 3.226 1.909 2.882 640 1.990 

Amarante 5.620 614 3 410 25 3 700 1.113 97 423 31 163 432 526 274 416 96 294 

 
Legenda dos Códigos das Atividades (CAE Ver. 3): 
A – Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca; B – Indústrias extrativas; C – Indústrias transformadoras; D – Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio; E – Captação, 
tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição; F – Construção; G – Comércio por grosso e a retalho; H – Transportes e armazenagem; I – Alojamento, 
restauração e similares; J – Atividades de informação e de comunicação; K – Atividades financeiras e de seguros; L – Atividades imobiliárias; M – Atividades de consultoria, científicas, 
técnicas e similares; N – Atividades administrativas e dos serviços de apoio; O – Administração Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória; P – Educação; Q – Atividades de saúde 
humana e apoio social; R – Atividades artísticas, de espetáculos, desportistas e recreativas; S – Outras atividades de serviços;  
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Como se pode verificar no Quadro acima, as empresas com sede no município de Amarante são 

maioritariamente relacionadas com Comércio por Grosso e Retalho (G), Construção (F) e Agricultura 

produção animal, caça, floresta e pesca (A), representando 19,8%, 12,5%, e 10,9% respetivamente no total 

empresarial do município.  

Como já verificado nos quadros anteriores, o setor primário representa o menor setor de atividade em 

termos de população empregada. Este fenómeno decorre da crescente mecanização da agricultura, e da 

mais recente dificuldade em obter apoios para a atividade agrícola, o que é um obstáculo ao início da 

atividade pela população mais jovem. 

Ainda, se verifica que uma grande percentagem da agricultura praticada no município da área de estudo é 

agricultura de subsistência, em que os trabalhadores pertencem à família do produtor. De acordo com 

dados do INE de 2021, para o ano de 2019, do total da mão-de-obra agrícola no município de Amarante, 

apenas cerca de 10,1% era mão-de-obra não familiar. Esta tendência verifica-se também nas freguesias em 

estudo, com 10,2% de mão-de-obra não agrícola para a União de Freguesias de Aboadela, Sanches e 

Várzea, e um valor superior para a freguesia de Ansiães, de 25,5%. 

 

O município de Amarante encontra-se numa região vinícola, correspondendo à área geográfica da 

Denominação de Origem Protegida (DOP) Vinho Verde de Amarante. Analisando os dados do IVV para 

2019, verifica-se que a produção total de vinho do município corresponde a cerca de 16,7% da produção do 

distrito do Porto. Encontra-se também relativamente próxima da Região do Alto Douro Vinhateiro. 

Quadro 4-91 - Produção de vinho nos concelhos em estudo na época 2020/2021 (Fonte: IVV). 

Distrito/Concelho Vinho 
Apto Vinho 

com IGP 
Apto Vinho 
com DOP 

Total 

Porto 5.355,59 6.803,09 399.975,5 412.134,2 

Amarante 382 1.685 66.745 68.813 

 

Verifica-se que a produção de vinho DOP é a predominante tanto no distrito do Porto como no concelho da 

área de estudo, em concordância com o referido anteriormente acerca da área geográfica de Denominação 

de Origem Protegida (DOP) Vinho Verde de Amarante.  

A área de estudo não intersecta áreas de vinha de acordo com a informação disponibilizada na carta de 

ocupação do solo (COS). 
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Abordagem turística 

O Turismo em Portugal constitui, na atualidade, um dos principais setores de proveito para a economia 

nacional. Em 2019, Portugal recebeu 13 prémios dos aclamados World Travel Awards, sendo considerado 

pelo 3ª ano consecutivo o melhor destino turístico do mundo. 

No seguimento da análise anterior relativa aos setores de atividade, o setor relativo ao Alojamento, 

restauração e similares (I), representa 7% das empresas da região Norte. Este valor ascende a 7,5% no 

município de Amarante. 

Para uma análise mais profunda do setor turístico, na área em estudo, são apresentados os dados do 

Anuário Estatístico da Região Norte de 2018. 

O Quadro que se apresenta de seguida indica o nº de estabelecimentos e capacidade de alojamento em 

Estabelecimentos de Hotelaria, em Alojamento Local e em Turismo Rural e de Habitação, para o município 

em estudo. 

Quadro 4-92 – Estabelecimentos e Capacidade de alojamento para o município de Amarante (INE 2018). 

ZONA 
GEOGRÁFICA 

HOTELARIA 
ALOJAMENTO 

LOCAL 
TURISMO RURAL E 

DE HABITAÇÃO 
TOTAL 

Nº CAPACIDADE Nº CAPACIDADE Nº CAPACIDADE Nº CAPACIDADE 

Norte 400 13.835 482 13.835 586 8.456 1.438 66.501 

Tâmega e 
Sousa 

21 566 23 566 68 1.291 112 3.438 

Amarante 5 321 6 178 7 122 18 621 

Os estabelecimentos turísticos no município em estudo consistem fundamentalmente em unidades de 

alojamento local.  

Tendo por base os dados do Turismo de Portugal, dentro da área de estudo não foram identificados 

quaisquer estabelecimentos turísticos, estando o mais próximo a cerca de 230m de distância do limite da 

área de estudo (Pousada de São Gonçalo), como pode ser observado na Figura 4.79. 
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Figura 4-105 - Empreendimento Turísticos na área de estudo 

 

Este empreendimento turístico corresponde à Pousada de São Gonçalo/Pousada do Marão, um hotel na 

Serra do Marão que oferece também SPA e atividades como passeios de BTT e todo-o-terreno, e 

caminhadas. 
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Figura 4-106 - Pousada de São Gonçalo. 

Existe perto do local onde irão ser implementados os aerogeradores o parque de lazer da Lameira, e o 

trilho correspondente “À volta do Parque da Lameira” um trilho não oficial. Similarmente, num local mais 

baixo da Serra do Marão e já fora da área de estudo encontra-se o Trilho PR6 AMT – Rio Marão, um 

percurso de dificuldade média e cerca de 14,3km de comprimento pertencente à Rota do Românico. A 

Capela de Nossa Senhora da Moreira, a sul da área de estudo, está referenciado como um local de 

geocaching. 
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Figura 4-107 - Localização de trilhos e Turismos na área de estudo. 

 

 

Figura 4-108 - Entrada no Parque de Lazer da Lameira. 
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4.13.7. ACESSIBILIDADES 

O concelho abrangido pela área de estudo é atravessado por várias vias rodoviárias estruturantes, embora 

apenas uma mais relevante atravesse a área de estudo. 

 

Figura 4-109 - Rede Rodoviária na área de estudo. 

A região em que se insere a área de estudo é atravessada por várias estradas nacionais e municipais e 

caminhos florestais, nomeadamente: 

 - Auto-estradas e Itinerários Principais: A4 e IP4; 

- Estradas nacionais: N15; N304; 

-  Estradas Municipais: M564; M574; M575; M577; 

- Caminhos Municipais: CM1212; cm1240  

Estas estradas serão os principais acessos utilizados pelos camiões e veículos afetos às obras. 

4.13.8. CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo, como já referido anteriormente está localizada no concelho de Amarante. No entanto, e 

tendo em conta a localização dos aerogeradores numa das cumeadas da serra do Marão, não existem de 

acordo com a COS mais recente, áreas artificializadas, mas sim maioritariamente áreas florestais e matos, 

como se pode observar nas figuras seguintes.  
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Figura 4-110 - Áreas florestadas e vegetação rasteira na área de estudo. 

 

A envolvente das áreas de implantação dos aerogeradores do Parque Eólico, apresentam ocupação típica 

de ambiente rural, com pequenos aglomerados habitacionais e recetores sensíveis dispersos, com 

envolvente caraterizada por campos agrícolas, cobertos por matos e floresta (árvores de grande porte). 

 As localidades mais próximas da área de estudo são Casal (a cerca de 1000m da área de estudo e 1400m 

do AG06), Espinheiro (a cerca de 1000m da área de estudo e 1400m do AG06), Covelo do Monte (a cerca de 

1700m da área de estudo e 2100 do AG1), e Aboadela (a cerca de 1600m da área de estudo e 2150m do 

AG3).  
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Figura 4-111 - Localidades e recetores sensíveis na proximidade do Parque Eólico da Neve. 

 

Os recetores sensíveis identificados dizem respeito a estas povoações, como se pode observar na figura 

anterior, e também à Pousada de São Gonçalo/Pousada do Marão, identificada aquando da caracterização 

da abordagem turística. A localização e distância destes recetores pode ser observada na figura e quadro 

seguintes. 
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Figura 4-112 - Recetores sensíveis existentes na envolvente da área de estudo 

  

Quadro 4-93 - Distância dos recetores sensíveis à área de estudo e aerogerador mais próximo do PE 

Recetor Sensível Distância à área de estudo Distância ao aerogerador mais próximo 

R01 233m 733m (AG2) 

R02 940m 1445m (AG6) 

R03 990m 1490m (AG6) 

R04 1040m 1546m (AG6) 

R05 890m 1380m (AG6) 

R06 977m 1480m (AG6) 

R07 795m 1300m (AG6) 

R08 830m 1322m (AG6) 

 

À excepção do recetor R01, correspondente à Pousada de São Gonçalo, que se encontra a cerca de 733m 

do aerogerador AG2 e 233m da área de estudo, todos os outros recetores sensíveis se encontram a mais de 

500m da área de estudo e a mais de 1km do aerogerador mais próximo do Parque Eólico da Neve.  

Salienta-se ainda que o parque eólico mais próximo do Parque Eólico da Neve é o Parque Eólico de Pena 
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Suar, e encontra-se a cerca de 1.050m do recetor sensível R01. Todos os outros recetores encontram-se a 

mais de 3km de outros parques eólicos existentes nas proximidades. 

As excepções encontradas são a Igreja de Nossa Senhora de Moreira, e o Parque de Lazer da Lameira, 

mencionados anteriormente. 

De acordo com a informação tanto da junta de Ansiães como da 

Câmara Municipal de Amarante, todos os anos a capela é palco de 

uma procissão no âmbito das Festas em honra da Nossa Senhora de 

Moreira, partindo a procissão de Ansiães, e fazendo a subida até à 

capela, com a descida prevista depois do serviço religioso. Esta 

procissão está inserida em vários dias de atividades relacionados com 

as festas e realiza-se no segundo domingo de agosto, sendo o dia do 

mês variável. Pode ser observado na figura o exemplo do programa 

das festas de 2019. Verifica-se que a procissão (subida e descida) e o 

serviço religioso é a única parte das festas que ocorre na zona da 

capela, com todas as outras atividades a terem lugar na freguesia de 

Ansiães.  

A área da capela oferece também uma vista privilegiada sobre a Serra 

do Marão, num ponto denominado localmente como Miradouro da Nossa Senhora do Marão. 

 

Figura 4-114 - Capela de Nossa Senhora de Moreira. 

O Parque de Lazer da Lameira é um parque situado em plena serra do Marão. Dispõe de um parque de 

merendas, parque infantil e possibilidade de observação de flora (coníferas, abetos, bétulas...) e espécies 

como o pardal-montês, o açor ou o pica-pau-verde. Ao longo de todo o parque existem placares 

Figura 4-113 - Cartaz das festas de 
Nossa Senhora de Moreira de 2019 

(Fonte: Porto e Norte, 2022) 
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informativos sobre a flora e fauna do parque, bem como das regras a seguir. 

 

Figura 4-115 - Placar informativo sobre o Parque de Lazer da Lameira. 

 

4.14. SAÚDE HUMANA 

4.14.1. METODOLOGIA 

Neste capítulo pretende-se enquadrar a situação de referência relativamente à saúde humana da 

população na área em estudo. Para tal, foi brevemente caracterizada a área em termos de saúde e 

infraestruturas, e caracterizados os indicadores relevantes para o projeto, nomeadamente o ruído, a 

qualidade do ar e os efeitos dos campos eletromagnéticos. 

 

4.14.2. ENQUADRAMENTO 

Como referido anteriormente no capítulo 4.13. Socioeconomia, a região do Tâmega e Sousa tem sofrido ao 

longo dos anos de uma diminuição de população residente, acompanhando a tendência nacional de 

envelhecimento da população. O município de Amarante apresenta um maior aumento do índice de 

envelhecimento, coerente com os resultados obtidos anteriormente para a estrutura etária da população. 

 

Quadro 4-94 - índice de Envelhecimento por Local de Residência (NUTS) em 2019 (Fonte: INE). 

LOCAL DE RESIDÊNCIA (NUTS) 
ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO 

2011 2019 VARIAÇÃO 

Portugal 127,6 163,2 +35,6 

Região Norte 114,1 165,8 +51,7 

Tâmega e Sousa 83,1 133,1 +50 

Amarante 100,3 160,4 +60,1 
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A área de estudo encontra-se sob a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte), e mais 

especificamente no Agrupamento de Centros de Saúde do Tâmega I – Baixo Tâmega (ACeS Baixo Tâmega). 

Quadro 4-95 - Características dos Agrupamentos abrangidos pela área de estudo em 2017 (Fonte: INE). 

AGRUPAMENTO 
POPULAÇÃO 

RESIDENTE (HAB) 
ÍNDICE DE 

ENVELHECIMENTO 
ESPERANÇA MÉDIA 

DE VIDA (ANOS) 
MUNICÍPIOS ABRANGIDOS 

ACeS Tâmega I – 
Baixo Tâmega 

172.741 144,7 81,2 
Celorico de Basto, Amarante, 
Baião, Marco de Canaveses, 

Cinfães e Resende 

 

O ACeS Baixo Tâmega abrange 96 freguesias e é constituído por: 

5 Unidades de Saúde Familiares (USF);  

12 Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP);   

2 Centro de Utentes sem Médico de Família; 

3 Serviços de Atendimento Permanente (SAP);  

4 Extensões de Saúde; 

1 Serviço de Urgência Básica (SUB); 

1 Unidade de Saúde Pública (USP);  

1 Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC);  

5 Equipas de Cuidados Continuados Integrados (ECCI);  

1 Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP); 

1 Unidade de Apoio à Gestão (UAG); 

1 Centro de Diagnóstico Pneumológico (CDP). 

 

O hospital de referência para este ACeS é o Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, situado no concelho de 

Penafiel. Abrange a população residente dos concelhos de Celorico de Basto, Felgueiras, Lousada, Paços de 

Ferreira, Amarante, Baião, Resende, Cinfães, Marco de Canaveses, Castelo de Paiva, Paredes e Penafiel, 

num total de 507.117 residentes, no ano de 2016. 

No quadro seguinte é possível observar a autoapreciação do estado de saúde dos portugueses, para os 

anos de 2018 e 2019, comparando os valores em Portugal e o Norte. 

Quadro 4-96 - Autoapreciação do estado de saúde dos portugueses, para os anos de 2018 e 2019 (%) (Fonte: INE).  
2018 2019 

  Portugal Norte Portugal Norte 

Autoapreciação do estado de saúde  

Muito bom ou Bom 49,3 49,4 50,1 50,6 

Razoável 35,2 35,1 34,8 34,7 

Mau ou Muito mau 15,5 15,5 15,1 14,8 
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2018 2019 

  Portugal Norte Portugal Norte 

Morbilidade crónica 

Com doença crónica ou 
problema de saúde 
prolongado 

41,5 41,7 41,2 41,0 

Limitação na realização de atividades 

Severamente limitado 8,6 7,1 7,9 6,5 

Limitado, mas não 
severamente 

25,0 24,1 25,1 23,6 

Nada limitado 66,5 68,8 67,0 69,9 

 

Comparando os anos de 2018 com 2019, verifica-se uma ligeira melhoria geral, tanto no estado de 

autoapreciação do estado de saúde como “Muito Bom ou Bom”, como na percentagem da população que 

se considera “Nada limitado” na realização de atividades, juntamente com uma diminuição da população 

com doença crónica ou problema de saúde prolongado. Os valores para a região Norte são idênticos aos da 

média nacional. 

 

No gráfico seguinte podem verificar-se o número de óbitos por causa de mortalidade. 

 

Figura 4-116 - Total de óbitos (nº) por causa de mortalidade, por sub-região (NUTS III) para o ano de 2019 (Fonte:INE). 

 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Doenças Infecciosas

Tumores Malignos

Doenças do sangue

Doenças Endócrinas

Doenças do Sistema Nervoso

Dependências

Doenças de Pele e sistema Osteomuscular

Doenças do Aparelho Circulatório

Doenças do Aparelho Respiratório

Doenças do Aparelho Digestivo

Doenças do Aparelho Geniturinário

Afeções no período perinatal e neonatal

Causas desconhecidas ou SSA não especificados

Causas Externas

Acidentes

Outras Causas

Óbitos na Sub-Região do Tâmega e Sousa, por causa de morte no ano de 

2019



PAREM – PARQUE EÓLICO DO MARÃO, LDA. 
Parque Eólico da Neve 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  
Volume 1 – Relatório Síntese 

 

 

AM22005 
Versão 01  
out-22 
      302 
 

Verifica-se que, para o ano de 2019, as causas de morte prevalente na sub-região do Tâmega e Sousa foram 

os Tumores Malignos, as doenças do aparelho circulatório e, em menor escala, as doenças do aparelho 

respiratório. 

4.14.3. RUÍDO 

O ruído é uma fonte de incómodo que pode levar a impactes mais sérios para saúde. Os impactes 

provocados pelo ruído dependem amplamente da atividade que o indivíduo está a realizar e expectativas 

de silêncio durante essas atividades. Os três impactes mais frequentes relacionados com o ruído são, para 

além da interferência na compreensão oral (pode ser afetada por ruído de fundo superior a 40dBA), as 

perturbações de sono induzidas por ruído, com consequências para a saúde humana, e ainda perda de 

audição por exposição prolongada a ruído, que pode ser permanente se os níveis de ruído foram acima dos 

70dBA. 

De acordo com a caracterização acústica efetuada no descritor respetivo (Cap. 4.10), verifica-se a ausência 

de fontes de ruído permanentes e sazonais, sendo o ruído de fundo captado nos vários pontos de 

amostragem, oriundo da natureza e atividades agropecuárias e outras atividades quotidianas rurais, e em 

alguns destes, do tráfego rodoviário, de carácter mais temporário e esparso.  

Também os recetores sensíveis identificados na área de estudo do parque eólico são fundamentalmente 

casas de habitação nas povoações localizadas na área de potencial influência acústica do projeto.  

Tendo em conta esta análise, verifica-se que no estado atual do ambiente acústico, não existem impactes 

negativos significativos para a saúde humana. 

 

4.14.4. QUALIDADE DO AR 

A qualidade do ar tem uma influência clara e comprovada na saúde humana. De facto, existem relações 

causais entre uma má qualidade do ar com doenças respiratórias e cardiorrespiratórias, e 

consequentemente com hospitalizações e mortalidade. O tipo de poluente, o grau de exposição e o estado 

de saúde do indivíduo influencia a sua reação à má qualidade do ar.  

 

A área em estudo não apresenta áreas artificializadas, e a áreas circundantes são esparsamente povoadas, 

não se encontrando os níveis de poluição normalmente associados a elevado tráfego rodoviário, havendo 

fontes pontuais relacionadas maioritariamente com a atividade agrícola, pecuária e industrial. De acordo 

com o analisado no descritor Qualidade do Ar, não existem na área de estudo ou imediações 

estabelecimentos no Regime de Emissão de Poluentes (PRTR).  
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5. EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA SEM O PROJETO 

No presente capítulo pretende-se prever como evoluiria a situação atual na ausência do Projeto. O objetivo 

desta avaliação é então estabelecer a projeção da situação de referência atendendo à evolução do estado 

do ambiente sem a execução do Projeto.  

Tendo em conta a situação de referência atual, as disposições constantes em planos setoriais ou 

instrumentos de ordenamento do território vigentes ou em aprovação, perspetiva-se que na ausência do 

Projeto é expectável que a área de estudo continue a manter as suas características atuais. Em termos de 

desenvolvimento territorial, e apesar do município de Amarante não conter relatório sobre o estado do 

ordenamento, este delineou objetivos estratégicos para o concelho, e na ausência do projeto é expectável 

que vejam a ocorrer as seguintes alterações, sem detrimento de outras que possam vir a ocorrer: 

Amarante: 

• “a) Consolidar a matriz rural do território; 

• b) Reforçar e desenvolver os principais núcleos urbanos; 

• c) Reforçar e articular as redes de equipamentos e de infraestruturas; 

• d) Redefinir, reorganizar e requalificar o sistema viário e de transportes; 

• e) Valorizar as características naturais, ambientais e paisagísticas do concelho; 

• f) Proteger e valorizar o património arquitetónico e arqueológico; 

• g) Estruturar áreas desarticuladas e identificar áreas problemáticas”. 

Não menos importante, refere-se a evolução ao nível nacional, tendo em conta os objetivos do País 

apresentados no PNEC2030 e no RNC2050. A tendência de evolução segue no sentido do aumento 

considerável de apostas no setor das energias renováveis, onde a realização do presente projeto contribui 

para o cumprimento dessas metas a par com outros projetos também idealizados na região. 

No que se refere à paisagem, a não implementação do Projeto em estudo faz prever a manutenção da 

paisagem descrita na situação de referência, caracterizada pela forte presença de manchas florestais nas 

encostas altas e cumeadas e áreas agrícolas associadas às zonas de baixa/vale e de morfologia mais suave, 

prevendo-se sobretudo, à semelhança do que acontece na maioria do restante território nacional, a 

crescente regressão da atividade agrícola. 

Não se prevê a expansão dos principais aglomerados populacionais, pelo condicionamento imposto pelos 

instrumentos de gestão territorial em vigor, bem como propagação de habitações dispersas, em função das 

alterações no emparcelamento rural definidas na Portaria 219/2016, que aumentou significativamente a 
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unidade de cultura. 

No que se refere às áreas florestais, não se prevê a expansão de povoamentos monoespecíficos de 

eucalipto, dadas as limitações impostas recentemente à plantação e replantação desta espécie. Prevê-se, 

no âmbito das ações de florestação e recuperação da vegetação autóctone, nomeadamente das iniciativas 

“Bosque dos Avós” em Aboadela, o aumento das áreas de carvalhais e outras espécies da vegetação nativa 

desta paisagem.  

Por fim, prevê-se que possam surgir novas parque eólicos em novas cumeadas livres destes 

empreendimentos. 

Tendo em conta a dominância de áreas de floresta, nomeadamente de floresta de pinheiro-bravo, prevê-se 

que este continue a ser o uso dominante dada a aptidão silvícola da área. Tendo em conta a dominância de 

matos na área de estudo e a reduzida aptidão dos solos, prevê-se que esse continue a ser o uso dominante. 

Prevê-se uma manutenção ou até algum crescimento das áreas de pinhal, nomeamente dada a presença de 

plantações florestais recentes. 

Quanto às áreas de matos, prevê-se a sua manutenção dada a fraca aptidão dos solos nas encostas 

ocupadas por este uso do solo. No que diz respeito aos habitats naturais presentes na área prevê-se uma 

diminuição das áreas de charnecas secas europeias, tendo em conta a tendência de desenvolvimento de 

plantaçãoes florestais recentes. Prevê-se a manutenção das áreas de ocupação dos restantes habitats de 

interesse comunitário. 

A evolução natural do ambiente sonoro na área de influência acústica do projeto está relacionada com as 

suas características atuais e futuras de ocupação e uso do solo. 

Atualmente a envolvente da área de intervenção é caraterizada por recetores sensíveis isolados ou em 

perímetros urbanos com envolvente florestal, sendo previsível que no futuro venha a apresentar o mesmo 

tipo de ocupação. 

Dado que atualmente a envolvente do projeto apresenta a ocupação relativamente consolidada e um 

ambiente sonoro que pode também ele ser considerado relativamente consolidado, e não sendo 

conhecidos projetos na área de influencia acústica capazes de alterar significativamente o ambiente sonoro 

existente, na vigência de uma política nacional e europeia direcionada para a proteção das populações ao 

ruído, patente no Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei 9/2007), pode considerar-se que o ambiente 

sonoro atual, deverá assumir no futuro valores semelhantes aos atuais, ou seja, o ambiente sonoro na 

ausência de projeto compatíveis com os limites legais vigentes. 
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6. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS 

6.1. METODOLOGIA GERAL E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

6.2. CLIMA 

As características do projeto não são suscetíveis de provocar impactes no clima, em qualquer uma das fases 

de construção, exploração ou desativação. 

6.3. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

6.3.1. FASE DE CONSTRUÇÃO 

Na fase de construção não se identificam impactes com significado ao nível das alterações climáticas. 

6.3.2. FASE DE EXPLORAÇÃO 

Durante a fase de exploração, a produção de eletricidade através dos aerogeradores permite evitar a 

emissão de poluentes atmosféricos, que se encontram associados às formas convencionais de produção de 

energia elétrica com emissões de poluentes atmosféricos. Assim, considera-se que o Projeto em estudo, 

durante a fase de exploração irá promover a produção de energia renovável sem recurso à emissão de 

gases com efeitos de estufa, contribuindo para que sejam atingidas as metas do PNAC 2020/2030 

(Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030), nomeadamente: a redução das emissões 

globais de Gases de Efeito Estuda (GEE) em 45% a 55% e o aumento para 47% do peso das energias 

renováveis no consumo final bruto de energia.  

O Parque Eólico da Neve ao produzir anualmente cerca de 57.635 MWh/ano (equivalente ao consumo 

anual de aproximadamente de 33 900 habitantes), e evita a emissão de 32.450 toneladas de CO2 

comparativamente à produção a partir de gás natural. 

O impacte do presente Projeto nas alterações climáticas pode classificar-se como positivo, de magnitude 

reduzida, pouco significativo, de âmbito nacional, certo, reversíveis e permanentes, considerando o tempo 

de vida útil do Projeto. 

Ainda na fase de exploração, conforme descrito na descrição do projeto (Cap. 3.2), refere-se a utilização do 

gás SF6 (Hexafluoreto de Enxofre) como isolante nos disjuntores de AT. Este gás consiste num gás fluorado 

com efeito de estufa com potencial de aquecimento global (PAG) elevado.  
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Os impactes associados à utilização deste gás são apenas relativos a uma eventual fuga para a atmosfera, 

pelo que a sua libertação deve ser evitada. Nos disjuntores o SF6 pode ser sistematicamente reciclado e 

reutilizado no próprio local. 

A libertação deliberada para a atmosfera de SF6 deve ser naturalmente evitada. Ele só deve ser usado onde 

possa ser reciclado para reutilização.  

Face ao exposto, considera-se que o impacte da utilização deste gás nas alterações climáticas será negativo, 

pouco significativo, de magnitude reduzida, de âmbito nacional, incerto, irreversível e permanente. 

Durante a fase de exploração, haverá pontuais ações de manutenção que poderá implicar em deslocações 

de máquinas e veículos movidas a combustíveis fósseis. No entanto, essa atividade ocorrerá de forma 

esporádica e pontual, pelo que não se prevê impactes a nível das alterações climáticas para essa ação. 

 

6.3.3. FASE DE DESATIVAÇÃO 

Na fase de desativação do Projeto, será reduzida a produção de energia elétrica com recurso a energias 

renováveis, pelo que se considera que será gerado um impacte negativo, pouco significativo, de magnitude 

reduzida, provável, permanente e de âmbito nacional. 

Além da redução da produção de energia elétrica, prevê-se o aumento da circulação de equipamentos e 

veículos necessárias à desmontagem dos aerogeradores e infraestruturas associadas ao projeto. Esse 

aumento da circulação aumentará as concentrações dos GEE, porém de forma muito reduzida e pontual, 

tratando assim de um impacte não significativo. 

 

6.3.4. IMPACTES CUMULATIVOS 

Os efeitos favoráveis que o futuro funcionamento do Parque Eólico da Neve introduz em termos de 

substituição de emissões de carbono para a produção de energia elétrica, tem um significado acrescido no 

contexto de um esforço nacional que está a ser feito nesta matéria para se atingirem metas nacionais de 

redução de emissão de gases de efeito de estufa.  

Para dar um enquadramento a uma escala regional, pode-se referir que no último ano (período de 

novembro de 2019 a outubro de 2020), na região Norte, a produção de energia por fontes energéticas 

renováveis foi de 17.698 GW/h, dos quais a componente eólica representou 5.322 GWh. Sendo a produção 

prevista para o Parque Eólico da Neve da ordem de 70.600 MWh/ano, verifica-se que este Parque Eólico 
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representará um aumento da produção de energia eólica na Região Norte de cerca de 1,5 %. Assim 

considera-se que será gerado um impacte cumulativo positivo a este nivel. 

6.4. QUALIDADE DO AR 

6.4.1. FASE DE CONSTRUÇÃO 

Durante a fase de construção, os impactes sobre a qualidade do ar estão associados às atividades de 

construção, nomeadamente circulação de veículos ligeiros e pesados, circulação de maquinaria pesada, ao 

aumento temporário de tráfego de veículos pesados e ligeiros, nas vias de comunicação de acesso ao local 

de implantação do Parque Eólico. 

O aumento temporário de tráfego de veículos durante a fase de construção, no local de implantação do 

Projeto em estudo, é responsável pela emissão de gases como o monóxido de carbono, dióxido de carbono, 

óxidos de azoto, óxidos de enxofre e partículas sólidas. A circulação de veículos durante a obra não será 

uniforme, sendo mais concentrado durante as atividades de construção civil (movimentações de terras, 

cofragem, betonagem e montagem), prevendo-se nesta fase um volume de tráfego maior. Durante as 

movimentações de terras é provável que ocorra um aumento de poeiras ou partículas em suspensão.  

O local onde será instalado o Projeto apresenta características naturais, pelo que se prevê que as emissões 

de poeiras e gases durante a fase de construção não sejam muito significativas, e que a capacidade de 

dispersão da atmosfera seja suficiente para que não se verifiquem concentrações elevadas de poluentes 

atmosféricos nas zonas envolventes. O aumento da emissão de poeiras poderá sentir-se, eventualmente, 

nas localidades mais próximas do projeto, identificadas no subcapítulo capítulo 4.13.8. Classifica-se este 

impacte como negativo, pouco significativo, direto, de magnitude reduzida, local, reversível e temporário, 

ocorrendo apenas em alguns períodos da fase de construção e em determinados períodos do dia. Este 

impacte é minimizável pela redução da velocidade de circulação de veículos e maquinaria e pela aspersão 

dos acessos de terra em tempo seco. 

 

6.4.2. FASE DE EXPLORAÇÃO 

Durante a fase de exploração do Parque Eólico da Neve, não serão produzidos pelos aerogeradores 

quaisquer poluentes atmosféricos resultantes da sua operação, pelo que não se prevê a ocorrência de 

impactes ao nível da qualidade do ar. 

O funcionamento do parque eólico permitirá a produção de energia elétrica a partir de uma fonte 

renovável, constituindo uma alternativa a outras tecnologias que utilizam combustíveis fósseis. Assim 
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espera-se um impacte positivo na qualidade do ar, uma vez que se evita a emissão de poluentes 

atmosféricos associados à produção de energia a partir dos combustíveis fósseis. 

 

6.4.3. FASE DE DESATIVAÇÃO 

Na fase de desativação, os impactes na qualidade do ar são semelhantes aos da fase de construção, devido 

ao aumento de circulação de veículos e maquinaria afeta ao desmonte dos equipamentos do Projeto. 

Assim, consideram-se impactes negativos, pouco significativos, direto, de magnitude reduzida, local, 

reversível e temporário. 

 

6.4.4. IMPACTES CUMULATIVOS 

A este nivel não se perspetivam impactes cumulativos na qualidade do ar. 

 

6.5. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

6.5.1. FASE DE CONSTRUÇÃO 

A nível da geologia os principais impactes estão relacionados com a afetação das formações geológicas 

existentes na região, bem como dos recursos geológicos e da afetação de património geológico. 

Relativamente à geomorfologia os principais impactes estão relacionados com as movimentações de terras 

durante a fase de construção associadas à implantação das infraestruturas associadas ao projeto, 

nomeadamente instalação dos aerogeradores, valas de cabos, acessos, posto de corte e instalação de 

estaleiro. 

Durante a fase de construção, os principais impactes do projeto sobre a geologia e geomorfologia estão 

associados às movimentações de terras, nomeadamente à construção das fundações dos aerogeradores, à 

criação e beneficiação dos acessos, à abertura das valas de cabos, à construção da subestação e instalação 

do estaleiro.  

As referidas movimentações de terras estão associadas a: 
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• Operações de desmatação, através da decapagem de terra vegetal; 

• Compactação de solos na área de implantação do projeto;  

• Construção das infraestruturas associadas ao projeto e acessos através das operações de escavação 

e aterros.  

As operações de desmatação e de compactação do solo, poderão favorecer localmente a diminuição da 

capacidade de recarga dos níveis aquíferos e da capacidade de infiltração, devido à alteração das condições 

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

superficial.  

Estas movimentações de terras associadas às escavações e aterros, irão afetar essencialmente, ainda que 

de modo superficial, as formações geológicas e a geomorfologia local. O projeto prevê que as 

movimentações de terras sejam reduzidas, traduzindo-se num pequeno excesso de terras, entre as 

escavações a executar e os aterros previsto. 

Assim, os impactes gerados pelas movimentações de terras têm um caráter localizado no tempo e no 

espaço, considera-se que são impactes negativos, diretos, permanentes e de magnitude reduzida e pouco 

significativos.  

Os impactes gerados pela compactação dos solos consideram-se negativos, certos, diretos, imediatos, 

pouco significativos e de reduzida magnitude. 

Importa ainda referir os impactes associados à instalação do estaleiro, circulação e parqueamento de 

maquinaria pesada, estes apesar de serem negativos, consideram-se de caráter temporário, localizado, 

reduzido, pouco significativo de magnitude reduzida. 

Relativamente ao possível impacte do projeto sobre os recursos geológicos não foram identificados na área 

de implantação do projeto pedreiras, concessões mineiras, pedidos de prospeção e pesquisa de depósitos 

minerais, nem áreas de reserva e cativas, pelo que não se prevê impactes a este nível. 

De acordo com informação disponibilizada pelo LNEG, verifica-se que a área de estudo se sobrepoe a uma 

área potencial em tungsténio (W), estanho (Sn), lítio (Li) e ouro (Au) da Faixa Sheelítica do Douro, que 

apesar de ser considerada uma das principais zonas em que se registou a produção de tungsténio e 

estanho, e que constituem áreas de elevado potencial, atualmente desconhece-se qualquer tipo de 

exploração, pelo que não se prevê impactes a este nível. 

No que respeita ao património geológico, na área de estudo não foram identificados locais de interesse 

geológico ou geomorfológico, nem geossitios, pelo que não se prevê impactes a este nível. 
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6.5.2. FASE DE EXPLORAÇÃO 

Durante a fase de exploração não são expectáveis impactes sobre a geologia e geomorfologia, uma vez que 

não estão previstas quaisquer intervenções no terreno, para além das normais ações de manutenção e 

inspeção dos equipamentos.  

Importa referir que os impactes resultantes da artificialização do terreno associada essencialmente à 

presença dos ramais de acessos aos aerogeradores e dos aerogeradores, manter-se-ão durante a fase de 

exploração, sendo estes classificados como negativos, de magnitude reduzida, pouco significativas, de 

âmbito estritamente local, certas, permanentes (considerando o tempo de vida útil do Projeto), reversível, 

com efeito direto. 

 

6.5.3. FASE DE DESATIVAÇÃO 

Durante a fase de desativação prevê-se que os impactes associados sejam semelhantes aos da fase de 

construção, uma vez que estarão associados essencialmente ao desmonte das estruturas do projeto, 

implicando movimentações de terras e descompactação dos terrenos. Assim, a reposição da maior parte 

das condições naturais do terreno irá traduzir-se num impacte positivo, direto, local, de magnitude 

reduzida e pouco significativo. 

 

6.5.4. IMPACTES CUMULATIVOS 

Relativamente a aspetos de geologia e geomorfologia salienta-se que na área de implantação do Projeto 

não se conhecem áreas de pedreiras, concessões mineiras, pedidos de prospeção e pesquisa de depósitos 

minerais, nem áreas de reserva e cativas. Importa referir sobreposição da área de estudo com uma área 

potencial em tungsténio (W), estanho (Sn), lítio (Li) e ouro (Au) da Faixa Sheelítica do Douro, no entanto 

apesar de ser considerada uma das principais zonas em que se registou a produção de tungsténio e 

estanho, e que constituem áreas de elevado potencial, atualmente desconhece-se qualquer tipo de 

exploração, pelo que atualmente não se considera a existência de qualquer impacte cumulativo. 

 

6.6. RECURSOS HÍDRICOS 

6.6.1. FASE DE CONSTRUÇÃO 

Recursos Hídricos Superficiais 

Durante a fase de construção, os efeitos ao nível dos recursos hídricos estão associados à preparação do 
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terreno para as intervenções necessárias, com a desmatação e terraplanagem, respetivas movimentações 

de terras e compactação dos terrenos. Além disso, a fase de construção está associada aos efeitos como 

redução de áreas de infiltração e à eventual contaminação devido a derrames acidentais de substâncias 

poluidoras. 

Na fase de construção, as principais ações que poderão, potencialmente, causar impactes na rede de 

drenagem e linhas de águas, estão associadas à: 

• Desmatação e movimentações de terras (decapagem e escavação); 

• Circulação de veículos e maquinaria junto a linhas de água e eventuais derrames devido ao 

manuseio de substâncias poluentes ou ao seu inadequado armazenamento. 

As ações descritas acima estão associadas à implantação e melhoria dos acessos, das valas de cabo, das 

plataformas para os aerogeradores e com a abertura de caboucos para as fundações. 

As ações de desmatação e movimentação de terras podem potenciar o risco de erosão, o aumento do 

transporte de sedimentos e um aumento da turvação nas linhas de água, devido ao aumento das cargas 

elevadas de material sólido que podem provocar obstrução das linhas de águas e das passagens de água. As 

desmatações, principalmente em situações de pluviosidade elevada, poderão contribuir para o aumento de 

afluências nas linhas de água. Este aumento de afluências, poderá ainda contribuir com o arraste de 

sedimentos contribuindo assim para o assoreamento das linhas de água intersetadas pela área de estudo e 

também uma degradação da qualidade da água. Além disso, a desmatação e as movimentações de terras 

podem afetar o sistema de drenagem superficial, principalmente pelo aumento das águas de escorrência, 

uma vez que as áreas de infiltração, mesmo que de forma reduzida, serão atenuadas na área de 

implantação do parque eólico. 

Na área de implantação do projeto foram identificados, maioritariamente, linhas de águas de caráter 

torrencial, com escoamento associado apenas durante, ou imediatamente após os períodos de 

precipitação. Além disso, verificou-se que o local de implantação dos aerogeradores possui apenas matos 

rasteiros, minimizando assim o aumento das escorrências devido a desmatação. 

Importa referir que a área de estudo apresenta diversos acessos existentes e em boas condições, e por isso, 

os acessos internos previstos para o Parque Eólico da Neve seguirão, os acessos já existentes. Isso implicará 

uma redução dos impactes causados pelas movimentações de terra e desmatação necessárias para 

abertura dos mesmos, uma vez que, as intervenções sobre os acessos serão concentradas, em grande 

parte, apenas para a melhoria e alargamento de alguns troços. Refere-se aqui também, que as valas de 

cabo seguirão, quase que em sua totalidade, os acessos existentes na área de estudo do Parque Eólico da 
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Neve, de forma a diminuir o impacte de desmatação e movimentação de terras necessárias para a 

implantação dessa infraestrutura. Cabe referir que as valas de cabos intersetarão algumas linhas de água, 

nomeadamente a Rib.ª de Leigido e alguns afluentes associados a esse curso de água e também afluentes e 

subafluentes do Rio Ovelha e do Rio Marão, como descrito no subcapítulo Erro! A origem da referência não f

oi encontrada.. 

 

Figura 6-1 - Elementos de projeto e o dominío hídrico das linhas de água que intersetam a área de estudo. 

 O projeto do parque eólico prevê a execução de um sistema de drenagem adequado, através da 

construção de valetas de drenagem e passagens hidráulicas nos acessos sempre que necessário, de forma a 

permitir a manutenção do normal escoamento superficial, de forma a minimizar os impactes desta 

natureza.  

De acordo com a análise, considera-se que o impacte na fase de construção para os elementos referidos 

será negativo, pouco significativo, localizado, pouco provável, reversível, direto e de reduzida magnitude. 

Relativamente às movimentações de terras, nomeadamente escavações, considera-se que as dimensões 

das intervenções necessárias à instalação das diferentes infraestruturas previstas são de pequena 

profundidade, sendo as que atingem maiores profundidades as fundações associadas aos aerogeradores. A 

localização dos aerogeradores não interseta nenhuma linha de água da área de estudo e o possível 
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arrastamento de sedimentos será localizado, não se prevendo que as linhas de água identificadas na área 

de estudo sejam afetadas. O AG3 localiza-se nas proximidades de uma linha de água de caráter temporário 

(afluente a Rib.ª de Leigido), a aproximadamente 50 m (Figura 6-2) e por isso pode ser mais suscetível de 

gerar impactes na linha de água. Essa proximidade, poderá durante a fase de construção causar impactes 

como o carreamento de sólidos para a Rib.ª do Leigido caso esta fase se desenvolva em períodos com alta 

pluviosidade.  Porém, devido a reduzida dimensão da obra, esse impacte apesar de negativo será pouco 

significativo, localizado, temporário, reversível, pouco provável, direto e de reduzida magnitude. 

  

Figura 6-2 - Localização do AG3 em relação a linha de água. 

A movimentação de veículos afetos à obra, bem como o funcionamento de máquinas e equipamentos, 

podem originar derrames acidentais ou por negligência de óleos, combustíveis ou outras substâncias 

poluentes com consequências ao nível da contaminação pontual dos recursos hídricos. No entanto, a obra 

apresenta uma reduzida dimensão, pelo que apenas se prevê o manuseamento de óleos em locais 

devidamente impermeabilizados, de forma a evitar a ocorrência deste tipo de impacte. Tendo em 

consideração a reduzida probabilidade de ocorrência de derrames e as distâncias das principais linhas de 

água existentes na área, não são esperadas alterações nas propriedades químicas das águas superficiais. 

Assim considera-se um impacte negativo, pouco significativo, localizado, temporário, reversível, pouco 

provável, direto e de reduzida magnitude. Destaca-se ainda que esse impacto é minimizável com a adoção 
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de medidas de mitigação adequadas para evitar o derramamento de produtos potencialmente poluidores. 

A compactação dos terrenos será provocada pelas terraplanagens necessárias à instalação das estruturas 

do projeto e pela movimentação de veículos e maquinaria na área de intervenção, modificando assim as 

condições naturais de infiltração. A presença das plataformas de montagem do estaleiro (durante a fase de 

construção), dos acessos e dos aerogeradores que se prolongam para a fase de exploração, diminuem a 

área de infiltração das águas de precipitação, o que poderia gerar um volume de água de afluências maior 

para as linhas de água existentes na área, principalmente em períodos de alta pluviosidade. Porém, como já 

referido anteriormente, devido a dimensão da obra ser reduzida e a adoção de sistemas de drenagem 

adequados para as áreas que sofrerão a compactação, considera-se que a redução da área de infiltração 

gera um impacte negativo, pouco significativo, direto, localizado, certo, permanente, parcialmente 

reversível (nos locais onde será realizada a descompactação das áreas não necessárias após a conclusão 

das obras) e de magnitude reduzida. 

Recursos Hídricos Subterrâneos 

Durante a fase de construção os impactes gerados sobre os recursos hídricos estão associados à 

movimentos de terras e escavações, fundação para a implantação dos aerogeradores, posto de corte de 

alta tensão (PCAT) e movimentação de máquinas. 

 As movimentações de terras, escavações e implantação das fundações podem representar um impacte em 

termos de afetação dos níveis freáticos, alterações de escoamento e alteração nas condições de infiltração 

(recarga dos aquíferos). Esses impactes estão associados, principalmente, quando as escavações 

necessárias para a implantação das fundações dos aerogeradores, do posto de corte de alta tensão e 

também das valas de cabo. A profundidade máxima de escavação será para as fundações dos 

aerogeradores, de 2,75 metros, ou seja, as escavações mais profundas ocorrerão apenas em áreas muito 

localizadas, pelo que não se prevê que venham a existir impactes a este nível 

Os movimentos de terras e as compactações necessárias na plataforma de montagem dos aerogeradores e 

acessos a beneficiar poderão contribuir com a alteração da drenagem e com a diminuição da infiltração e 

consequentemente afetar, mesmo que de forma ligeira, a recarga do aquífero, uma vez que essa recarga é 

realizada principalmente pela infiltração das precipitações. No entanto, destaca-se que apenas as áreas de 

fundação (aerogeradores e PCAT) serão totalmente impermeabilizadas, diferente das demais áreas, 

embora ocorra uma compactação nos solos não será de forma total.  

As áreas a serem totalmente impermeabilizadas são reduzidas e localizadas, portanto a redução da área de 

recarga dos sistemas aquíferos será reduzida, uma vez que as zonas de recarga do aquífero é realizada em 
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todas zonas adjacentes a esses elementos de projeto. Desta forma, os impactes gerados são negativos, 

pouco significativos, localizados, certo, direto, permanente (uma vez que esse impacte manterá para a 

fase de exploração), de magnitude reduzida e irreversível. 

A circulação e movimentação de máquinas afetos à obra podem originar o risco de poluição do solo e que 

consequentemente poderá atingir as águas subterrâneas.  No entanto, tendo em conta a profundidade 

média do nível freático, não é expectável alterações nas propriedades químicas das águas subterrâneas. O 

impacte gerado será negativo, pouco significativo, localizado, pouco provável, direto, de magnitude 

reduzida e reversível.  Destaca-se ainda, que esses impactes podem ser minimizáveis através de adoção de 

medidas de gestão e acompanhamento ambiental ao longo da fase de construção.  

 

6.6.2. FASE DE EXPLORAÇÃO 

Recursos Hídricos Superficiais 

Durante a fase de exploração apenas se preveem ações de manutenção e/ou reparação ou substituição de 

materiais, podendo ocorrer nestas situações derrames acidentais de óleos e/ou combustíveis decorrentes 

dessas operações, o que poderá causar impactes na qualidade da água. A eventual ocorrência destes 

acidentes representa um impacte negativo, pouco significativo, direto, temporário, localizado, reversível, 

pouco provável e de magnitude reduzida. Caso os mesmos ocorram deverão ser imediatamente contidos, 

de acordo com as medidas de minimização propostas e os resíduos resultantes serem encaminhados para 

destino final adequado. 

Relativamente às áreas impermeabilizadas estas são menores às ocupadas na fase de construção, uma vez 

que dizem respeito apenas às áreas associadas à localização das fundações dos aerogeradores e dos 

acessos que se mantêm para os aerogeradores. Considera-se este impacte, apesar de negativo, pouco 

significativo, direto, localizado, certo, permanente, reversível e de reduzida magnitude. Destaca-se que o 

coberto vegetal das áreas intervencionadas, nomeadamente das plataformas dos aerogeradores, taludes 

de aterro/escavação para melhoria dos acessos e valas para passagem de cabos serão recuperados durante 

a fase de exploração, de forma que a alteração da drenagem superficial será atenuada e de menor 

importância quando comparada com a fase de construção.  

Ressalta ainda que durante a fase de exploração não haverá descargas nas linhas de água presentes pelo 

que os impactes ao nível do estado químico e ecológico são nulos. 

 



PAREM – PARQUE EÓLICO DO MARÃO, LDA. 
Parque Eólico da Neve 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  
Volume 1 – Relatório Síntese 

 

 

AM22005 
Versão 01  
out-22 
      316 
 

Recursos Hídricos Subterrâneos 

Durante a fase de exploração prevê-se apenas ações de manutenção e/ou reparação ou substituição de 

materiais e equipamentos além da presença definitiva dos elementos de projeto. 

A presença definitiva de projetos implicará uma diminuição da área de infiltração, nomeadamente as 

fundações dos aerogeradores, e do posto de corte são reduzidas. Os acessos e valas de cabos, apesar de 

compactar o solo ainda possuem uma certa permeabilidade.  Como visto na fase da construção o impacte 

gerado na fase de exploração será negativo, pouco significativo, localizado, pouco provável, direto, de 

magnitude reduzida e reversível.  

Relativamente às ações de manutenção e/ou reparação de equipamentos pode fazer com que haja, mesmo 

que de forma reduzida, a circulação de veículos e maquinaria, de forma a representar um risco de 

contaminação do solo e as respetivas águas subterrâneas por derrame de óleo, combustível ou outro 

material poluente. No entanto, nesta fase esses riscos são menores e menos importantes que na fase de 

construção devido ao caráter pontual e localizados das ações de manutenção. Assim, como na fase de 

construção, esse impacte é considerado negativo, pouco significativo, localizado, pouco provável, direto, 

de magnitude reduzida e reversível. 

 

6.6.3. FASE DE DESATIVAÇÃO 

Recursos Hídricos Superficiais 

Durante a fase de desativação, prevê-se o desmonte das estruturas que constituem o parque eólico, pelo 

que os impactes estarão associados às movimentações de terras e a eventuais derrames acidentais que 

possam ocorrer derivado destas operações de desmontagem. 

Assim, as movimentações de terras, à semelhança do que acontece na fase de construção, podem 

favorecer os processos de arrastamento de partículas para os meios hídricos e desorganização da 

drenagem superficial, podendo originar impactes negativos, pouco significativos, diretos, temporários, 

localizados, reversíveis e de reduzida magnitude. 

Relativamente aos eventuais derrames acidentais que possam ocorrer, estes poderão representar um 

impacte negativo, pouco significativo, direto, temporário, reversível, localizado e de reduzida magnitude. 

 

Recursos Hídricos Subterrâneos 

Durante a fase de desativação, onde prevê-se o desmonte das estruturas integrantes do projeto, os 

potenciais impactes estarão associados às movimentações de terras e a eventuais derrames acidentais que 
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possam ocorrer. 

Sendo assim os impactes são semelhantes aos impactes gerados na fase de construção, tanto para as 

movimentações de terras quanto para os derrames acidentais, ou seja, podem originar um impacte 

negativo, pouco significativo, diretos, temporários, localizados, reversíveis e de reduzida magnitude. 

 

6.6.4. IMPACTES CUMULATIVOS 

Tendo em conta as caraterísticas da área de estudo e os reduzidos impactes nos recursos hídricos que 

geralmente se associam a um parque eólico e atendendo à localização e tipologia das principais 

intervenções existentes ou previstas no mesmo território suscetíveis de associarem efeitos nestes recursos, 

não se consideram impactes cumulativos a este nível. 

 

6.7. SOLOS E USO DOS SOLOS 

6.7.1. FASE DE CONSTRUÇÃO 

Durante a fase de construção, os impactes sobre o solo e capacidade de uso do solo, resultam 

essencialmente das ações de desmatação e decapagem do solo, movimentação de terras para a instalação 

das várias infraestruturas do Projeto, nomeadamente aerogeradores, plataformas de montagem, 

subestação, valas de cabo, apoios da linha elétrica e acessos, montagem do estaleiro e circulação de 

veículos e maquinaria afeta à obra. 

Importa referir que serão afetados solos do tipo cambissolos com origem em rochas xistentas em toda a 

área de estudo. A nível da capacidade de uso de solo, na área do Parque eólico os solos classificam-se como 

solos de uso não agrícola (florestal).  

 

Relativamente às ações de desmatação e decapagem do solo estas representam uma área relativamente 

reduzida e afetarão maioritariamente áreas não agrícolas (florestais), pelo que é considerado um impacte 

negativo, de magnitude reduzida, pouco significativo, certo, direto, localizado, temporário e reversível. 

As movimentações de terras associadas às ações de escavação e aterros para a construção das 

infraestruturas do projeto, serão as estritamente necessárias, minimizando assim os impactes desta 

natureza. Importa referir que os materiais resultantes das escavações serão utilizados nos aterros, sempre 

que possível, bem como nas operações de terraplenagem necessárias. No entanto, prevê-se um excesso de 

terras de cerca de 1.145m3, que deverão ser preferencialmente utilizadas na própria obra ou em último 
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caso, serão encaminhadas para destino final adequado, pelo que o impacte é considerado negativo, pouco 

significativo, permanente, irreversível, localizado e de moderada magnitude. 

Relativamente à montagem de estaleiro e à circulação de veículos e maquinaria afeta à obra, considera-se 

o impacte negativo da compactação dos solos, pouco significativo, de reduzida dimensão, de caráter 

temporário, direto, localizado e de reduzida magnitude. 

Associado ao funcionamento e à circulação de veículos e maquinaria afeta à obra, são ações suscetíveis de 

ocorrer derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outras substâncias poluentes que podem originar 

contaminação pontuais no solo. A eventual ocorrência de situações deste tipo representa um impacte 

negativo, direto, de magnitude reduzida, de caráter temporário, reversível e localizado e significativo por se 

tratarem de substâncias potencialmente perigosas. No entanto, a sua ocorrência e a gravidade dos seus 

efeitos poderá ser minimizada se forem consideradas as medidas de minimização propostas. 

No que respeita aos acessos, serão beneficiados os acessos existentes e proceder-se-á à abertura de novos 

acessos, pelo que o impacte será negativo, pouco significativo, de caráter permanente, localizado e de 

reduzida magnitude sobre os solos. 

Durante a fase de construção ocorrerá também a compactação de solos decorrente da passagem e 

manobra de máquinas afetas à obra, da construção das plataformas e das fundações dos aerogeradores, da 

construção do posto de corte, construção das valas de cabos e da beneficiação dos acessos existentes, da 

abertura de novos acessos. No entanto após a fase de construção estão também previstas as operações de 

descompactação do solo, pelo que o impacte será assim minimizado. 

6.7.2. FASE DE EXPLORAÇÃO 

Durante a fase de exploração os impactes negativos previstos e avaliados relativamente à fase de 

construção considerados permanentes, nomeadamente: ações de desmatação e decapagem do solo; 

infraestruturas do Projeto; e acessos, irão manter-se. 

Durante a fase de exploração do Projeto, é previsível uma redução das áreas afetas à fase de construção, 

nomeadamente as associadas à instalação do estaleiro, às plataformas de montagem dos aerogeradores e 

à instalação das valas de cabos. 

Ao nível dos solos importa referir que, parte das áreas afetadas na fase de construção (áreas afetas ao 

estaleiro, plataformas de montagem dos aerogeradores e valas de cabos) serão recuperadas no final da 

fase de construção, pelo que se prevê que a descompactação de solos e o espalhamento das terras nas 

áreas recuperadas promovam a regeneração do coberto vegetal dos solos. 

Durante a fase de exploração prevê-se que ocorram ações de manutenção, o que poderá provocar 
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ocasionalmente derrames acidentais de óleos e/ou combustíveis decorrentes dessas operações. Estes terão 

que ser imediatamente contidos, de acordo com as medidas de minimização propostas e os resíduos 

encaminhados para destino final adequado, minimizando assim os impactes gerados. Estas situações em 

caso de ocorrência representam um impacte negativo, direto, de magnitude reduzida, pouco significativo, 

temporário, reversível e localizado. 

Durante o período de exploração do Parque Eólico poderá haver a necessidade de reparação ou 

substituição dos equipamentos e infraestruturas, podendo haver necessidade de recorrer a gruas de 

grande dimensão, e consequentemente, à utilização das plataformas renaturalizadas no final da fase de 

construção, constituindo-se assim um impacte negativo, pouco significativo, localizado, provável, 

temporário, reversível, e de reduzida magnitude, sendo minimizável após as ações de recuperação das 

plataformas. 

6.7.3. FASE DE DESATIVAÇÃO 

Durante a fase de desativação, os impactes previstos nos solos, serão semelhantes aos impactes da fase de 

construção, uma vez que estarão associados às ações de desmontagem e transporte das infraestruturas do 

Parque Eólico, prevendo-se a reposição das condições naturais próximas da existente, pelo que se preveem 

impactes negativos pouco significativos, diretos, temporários, localizados, prováveis e de magnitude 

reduzida. 

6.7.4. IMPACTES CUMULATIVOS 

Relativamente aos solos e uso do solo, refere-se que as intervenções previstas, originam alguns impactes 

associadas às ações de desmatação e decapagem do solo localizadas, às movimentações de terras e à 

compactação de solos associados a solos exclusivamente florestais, pelo que tendo em conta o carácter de 

implantação do Projeto pontual, considera-se que a este nível não existem impactes cumulativos 

relevantes. 

6.8. ECOLOGIA 

6.8.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A avaliação de impactes foi efetuada de forma separada para flora, vegetação e habitats, e para a fauna, 

sendo que para cada uma destas componentes foram identificados e avaliados os impactes para as três 

fases: construção, exploração e desativação. 

A avaliação e efeitos dos impactes considerados em seguida encontram-se, sempre que possível, 

justificadas com fontes científicas adequadas e o mais atualizadas possível. 
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6.8.2. FASE DE CONSTRUÇÃO  

Durante a fase de construção prevê-se que os impactes sobre a flora, vegetação e habitats sejam divididos 

em dois grandes grupos: destruição e degradação, tendo sido identificados os seguintes impactes: 

• Destruição de vegetação; 

• Destruição de espécimenes de flora; 

• Degradação da vegetação na envolvente devido à emissão de poeiras, deterioração da qualidade 

do solo, ar e águas; e 

• Favorecimento de espécies invasoras. 

Os impactes identificados para a fase de construção são em seguida descritos, analisados e avaliados. 

6.8.2.1. Flora, vegetação e habitats 

6.8.2.1.1. Destruição de vegetação 

As ações de desmatação, desarborização, escavações e terraplenagens previstas para as áreas de 

implantação das plataformas dos aerogeradores, valas de cabos e acessos, irão conduzir à destruição da 

vegetação presente nessas áreas. Para a instalação dos aerogeradores do Parque Eólico da Neve prevê-se a 

destruição de áreas matos e pinhal jovem com matos. Para a abertura das valas de cabos e acessos do 

parque prevê-se essencialmente a perda de áreas de matos, pinhal jovem com matos e pinhal. Prevendo-se 

por isso a afetação do habitat de interesse comunitário 4030, habitat comum em território nacional.  

O impacte de destruição de vegetação caracteriza-se como sendo negativo, direto, certo e de curto prazo. 

A magnitude do impacte é baixa e, contudo, este é um impacte significante, pois será afetado um habitat 

de interesse comunitário (4030), embora seja um habitat comum no território nacional. 

 

6.8.2.1.2. Destruição de espécimenes de flora 

As ações de desmatação, desarborização, escavações e terraplenagens previstas para as áreas de 

implantação do projeto, irão conduzir também à destruição de espécimenes de flora. A maioria dos 

espécimenes cuja destruição está prevista correspondem a espécies de baixo valor ecológico, não se 

prevendo a afetação de espécies RELAPE. 

O impacte de destruição de espécimenes de flora caracteriza-se como sendo negativo, direto, certo e de 

curto prazo. A magnitude do impacte é reduzida pois as áreas a afetar são de reduzida dimensão e reduzida 

significância.  

Também a circulação de maquinaria e veículos pesados durante a construção do parque eólico poderá 
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resultar eventualmente no dano ou morte de espécies arbóreas na vegetação circundante por descuido de 

manipulação de máquinas. Este impacte considera-se negativo, temporário, local, improvável, imediato, 

direto, reversível, de magnitude reduzida, pouco significativo e minimizável. 

 

6.8.2.1.3. Degradação da vegetação na envolvente devido à emissão de poeiras, 

deterioração da qualidade do solo, ar e águas 

As ações de terraplanagem, escavações, movimentações de máquinas e outros veículos, irão ser 

responsáveis pela suspensão de poeiras, produção de gases de combustão e de outras substâncias 

poluentes. As ações acima referidas poderão ainda contribuir para a deterioração da qualidade do solo e 

das águas, através do derramamento acidental de substâncias potencialmente poluentes ou tóxicas. 

A suspensão de poeiras levará consequentemente à acumulação das mesmas na superfície das folhas das 

plantas presentes na envolvente da obra. Esta acumulação afeta as taxas de fotossíntese, respiração e 

transpiração das plantas e favorece a entrada nas células das folhas de gases fitotóxicos, que poderão 

conduzir a doenças ou morte das plantas (Farmer, 1993). 

O aumento da presença de gases de combustão e outros poluentes no ar, poderá provocar nas plantas 

presentes na envolvente da obra necrose e alterações de coloração das folhas, diminuição das taxas de 

crescimento e queda prematura da folha (Sikora, 2004).  

O aumento da presença de poluentes e deterioração da qualidade do solo, poderá resultar em efeitos 

indiretos nas plantas presentes na envolvente do Projeto, nomeadamente alterações no pH, alteração e/ou 

diminuição da comunidade de microrganismos, maior risco de erosão, diminuição das taxas de crescimento 

e menor fertilidade (Mishra et al., 2016). Também a deterioração da qualidade das águas poderá resultar 

em efeitos indiretos nas plantas presentes na envolvente do Projeto, nomeadamente excesso de 

crescimento de algumas espécies (nitrófilas), alterações de pH e/ou morte de algumas espécies (Owa, 

2014). 

O impacte de degradação da vegetação na envolvente devido à emissão de poeiras, deterioração da 

qualidade do solo, ar e águas caracteriza-se como sendo negativo, indireto, provável, no caso da suspensão 

de poeiras e deterioração da qualidade do ar, improvável, no caso deterioração da qualidade do solo e 

água (uma vez que apenas poderá acontecer em caso de acidente), e de médio prazo. A magnitude do 

impacte é reduzida assim como a sua significância. 

Importa ainda referir que um outro fator de degradação da vegetação é o fogo e que o aumento de 

maquinaria e movimentações na área do projeto poderá levar a um aumento do risco de incêndio. Contudo 

considera-se que, sendo seguidas as boas práticas e medidas de segurança adequadas ao funcionamento 
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dos equipamentos, este é um impacte improvável 

 

6.8.2.1.4. Favorecimento de espécies invasoras 

O aumento do número de veículos e movimentação de terras na zona de implantação do projeto poderão 

funcionar como facilitadores da dispersão de espécies que anteriormente não existiam nas áreas contiguas 

ao projeto ou de espécies de caráter invasor já presentes nas imediações (ICNB, 2008).  

O impacte de favorecimento de espécies invasoras caracteriza-se como sendo negativo, indireto, incerto e 

de médio a longo prazo. A magnitude do impacte é reduzida pois as movimentações de terras e veículos 

estarão restritas à área do projeto na qual não foram detetadas espécies exóticas invasoras. Este é um 

impacte de significância reduzida. 

 

6.8.2.1.5. Recuperação ambiental das áreas intervencionadas 

A recuperação ambiental das áreas intervencionadas, de forma temporária, tem um impacte positivo sob a 

flora e vegetação, permitindo a reposição e recuperação da vegetação nas áreas intervencionadas apenas 

de forma temporária. Este é um impacte positivo, permanente, local, certo, de longo prazo, direto, 

reversível, de magnitude reduzida e pouco significativo. 

 

6.8.2.2. Fauna 

Os impactes previstos sobre a fauna decorrentes da execução deste Projeto serão maioritariamente 

resultantes das atividades que promovem a perda de habitat e o aumento da perturbação. 

 

6.8.2.2.1. Perda de habitat 

A instalação do estaleiro, assim como o depósito temporário de terras e materiais são ações que levarão à 

destruição temporária de biótopos de baixa relevância ecológica. Este é um impacte negativo, temporário, 

local, certo, imediato, direto, reversível, de magnitude reduzida considerando que a área a afetar é 

diminuta e pouco significativo. 

Para a instalação dos aerogeradores do Parque Eólico da Neve, prevê-se a perda essencialmente de áreas 

de matos e floresta de produção. Com a abertura e melhoramento de acessos e valas de cabos prevê-se a 

perda do mesmo tipo de biótopos. A perda destes biótopos irá conduzir à perda de habitat de espécies que, 

contudo, encontrarão em áreas contíguas, habitat semelhante. Como tal considera-se que este é um 

impacte negativo, permanente, local, certo, imediato, direto, reversível, de magnitude reduzida, pouco 
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significativo e minimizável. 

Aquando da caracterização da comunidade de quirópteros verificou-se a presença de indivíduos de 

espécies que possam utilizar as machas florestais como locais de abrigo. No entanto, é possível que 

nalgumas zonas, em particular as que englobem árvores maduras e de maior porte, possam ser utilizadas 

como abrigo por espécies tipicamente florestais, como as dos géneros Nyctalus e Barbastella, ou mesmo de 

outras menos dependentes de árvores para abrigos, mas que também as usam com frequência, como as 

espécies do género Pipistrellus. 

A destruição de coberto vegetal pode também originar alterações do habitat utilizado por algumas 

espécies, em particular quando ocorre corte de árvores em manchas florestais e, consequentemente são 

abertas novas clareiras nessas manchas. A resposta dos quirópteros a estas novas clareiras varia de espécie 

para espécie, podendo algumas serem beneficiadas, nomeadamente as que usam orlas florestais como 

área de alimentação (por exemplo, as do género Pipistrellus), e outras podem ser prejudicadas com a perda 

de área florestal, em particular as que usam o interior de manchas florestais para área preferencial de caça. 

Considera-se que, a eventual perturbação ou destruição de abrigos de quirópteros resultante da destruição 

de coberto vegetal durante a fase de construção, terá uma natureza negativa, ocorrência improvável, uma 

vez que não serão abatidas árvores de grande porte, magnitude reduzida, temporário, local, minimizável e 

pouco significativo.  

A destruição de habitat para implantação do Parque Eólico da Neve poderá ainda ter impactes para o lobo 

dado que, foi verificado em alguns estudos, que o mosaico de habitats presente na área em estudo (áreas 

florestais intercaladas com áreas arbustivas e abertas) são as mais favoráveis à ocorrência desta espécie 

(Almeida, 2008 em Álvares et al., 2015). Por outro lado, as áreas de cumeada e consequentemente de 

maior altitude, são cumulativamente as mais favoráveis à ocorrência de lobo, uma vez que a densidade de 

elementos de perturbação humana (núcleos populacionais, rede viária, etc) é inferior, mas verifica-se uma 

maior probabilidade de existência de animais pastoreados em regime extensivo, que constituem uma das 

principais fontes de alimento deste prepador em Portugal (Ferrão da Costa & Petrucci-Fonseca, 2013 em 

Álvares et al., 2015). Posto isto e, dada a presença de três alcateias de lobo na envolvência da área de 

estudo do Parque Eólico da Neve, considera-se que a perda de habitat terá impactes negativos, prováveis, 

temporários, locais, reversíveis, de magnitude reduzida (dada a extensão do parque eólico), mas 

significativos. 

 

6.8.2.2.2. Aumento da perturbação 

A circulação de maquinaria e veículos pesados durante a fase de construção, assim como os trabalhos de 
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desmatação, conduzirão à perturbação, incluindo ruído e vibrações, resultando num efeito de exclusão da 

fauna, sobretudo de aves e mamíferos (especialmente lobo), diminuindo a diversidade faunística. Este 

efeito não se limitará à área intervencionada, prolongando-se pelas áreas contíguas.  

Face ao exposto, importa salientar que nas proximidades da área de implantação do Parque Eólico da Neve, 

foram identificados abrigos de morcegos de importância nacional, inserindo-se este empreendimento no 

extremo de um buffer de proteção de 5km relativamente a esses mesmos abrigos (Campanhó e Maria 

Isabel). Os abrigos de importância nacional são colonizados por espécies com estatuto de conservação 

desfavorável, contudo tendo em conta a distância ao projeto em análise, considera-se pouco provável a 

perturbação desses abrigos.  

Salienta-se, contudo que a cerca de 260m da área de estudo do parque eólico foi ainda identificado um 

buffer de 1km de proteção a um abrigo de morcegos regional/local conhecido. O abrigo de importância 

regional/local não foi possível visitar durante a saída de campo, nem foi encontrado histórico relativo à sua 

ocupação por morcegos. Contudo, dada a proximidade geográfica ao projeto em análise, considera-se que 

poderá existir perturbação devido à propagação de ruídos e vibrações inerentes à construção do parque 

eólico. 

Refere-se ainda a presença de três alcateia de lobo na envolvência da área prevista para implantação do 

Parque Eólico da Neve, salientando-se ainda que a região montanhosa englobada pela ZEC Alvão/Marão 

(onde a área de estudo se insere) revela grande importância para esta espécie, sendo a densidade de 

alcateias nesta zona das maiores do nosso território nacional (Pimenta et al., 2005). 

Este impacte considera-se negativo, temporário, local, provável, imediato, indireto, reversível, de 

magnitude moderada, significativo (no caso de afetação de espécies ameaçadas – morcegos e lobo) a 

pouco significativo (não afetação de espécies ameaçadas). 

O aumento dos níveis de perturbação resultará também na degradação dos habitats presentes na 

envolvente da área de intervenção do projeto. Este impacte considera-se negativo, temporário, local, 

provável, imediato, indireto, reversível, de magnitude reduzida, pouco significativo a significativo. 

 

6.8.2.2.3. Aumento do risco de atropelamento 

A circulação de maquinaria e veículos pesados levará ainda ao aumento do risco de atropelamento, 

sobretudo sobre espécies com menor mobilidade, como os anfíbios, os répteis e os micromamíferos. Este 

impacte considera-se negativo, temporário, local, provável, imediato, direto, irreversível, de magnitude 

reduzida, pouco significativo a significativo, e minimizável pelo estabelecimento de medidas relativas aos 

limites de velocidade. 
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6.8.2.2.4. Recuperação ambiental 

A recuperação ambiental das áreas intervencionadas temporariamente tem um impacte positivo sob a 

fauna, permitindo o regresso de algumas espécies às áreas que foram intervencionadas apenas de forma 

temporária, minimizando o efeito de exclusão causado. Este é um impacte positivo, permanente, local, 

certo, de longo prazo, indireto, reversível, de magnitude reduzida e pouco significativo. 

 

6.8.3. FASE DE EXPLORAÇÃO  

6.8.3.1. Flora, vegetação e habitats 

Durante a fase de exploração esperam-se poucos impactes adicionais sobre a flora e vegetação.  

As movimentações de veículos na área do parque eólico poderão ser responsáveis pela suspensão de uma 

pequena quantidade de poeiras, produção de gases de combustão e de outras substâncias poluentes. Este 

é um impacte que foi identificado também na fase de construção e, cujos efeitos esperados são 

semelhantes aos descritos para essa fase. Contudo prevê-se uma magnitude ainda mais baixa, sendo este 

um impacte muito pouco significativo.  

Tal como identificado na fase de construção, a presença de veículos na zona de implantação do parque 

eólico poderá funcionar como facilitador da dispersão de espécies de caráter invasor. Contudo, nesta fase 

as movimentações de veículos serão menores e, como tal, este é um impacte muito pouco significativo. 

 

6.8.3.2. Fauna 

Durante a fase de exploração os impactes mais significativos são a mortalidade e perturbação (efeito de 

exclusão) de aves, morcegos e lobo. 

 

6.8.3.2.1. Mortalidade de aves e morcegos 

A mortalidade de aves num parque eólico é um dos principais impactes decorrentes deste tipo de projetos, 

contudo nem todas as espécies de aves são afetadas de forma semelhante. Por exemplo, aves de rapina 

que caçam à altura das pás, aves com pouca manobralidade (e.g. abutres) ou espécies com voos rápidos e 

erráticos (e.g. andorinhas), são espécies com comportamentos e características morfológicas, que 

aumentam o risco de colisão com aerogeradores. Existem ainda outros fatores que influenciam o risco de 

colisão das aves com os aerogeradores, como é o caso das condições meteorológicas e a localização do 

parque eólico. 

Refere-se que, 23 das 25 espécies de aves com maior taxa de mortalidade nos parques eólicos em Portugal, 
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encontram-se elencadas para a área de estudo (Silva et al., 2018). Salienta-se ainda que, uma dessas 

espécies possui estatuto de conservação desfavorável - o tartaranhão-caçador, com estatuto “Em Perigo” 

(Quadro 6-1). A espécie não foi confirmada no campo, contudo, importa referir que se trata de uma espécie 

migradora reprodutora e a ausência de observação poderá dever-se ao facto da visita de campo ter sido 

efetuado num período de ausência da mesma da área de estudo. De referir que, no âmbito dos trabalhos 

de outro parque eólico estudado nas proximidades (a sudeste do Parque Eólico da Neve), a espécie foi 

observada na área. 

Quadro 6-1 – Espécies de aves com maiores taxas de mortalidade em parques eólicos em Portugal continental (Silva et 

al., 2018). 

NOME CIENTÍFICO NOME COMUM 

Coturnix coturnix Codorniz 

Columba livia Pombo-das-rochas 

Apus apus Andorinhão-preto 

Gyps fulvus Grifo 

Circus pygargus Tartaranhão-caçador 

Falco tinnunculus Peneireiro 

Lullula arborea Cotovia-dos-bosques 

Alauda arvensis Laverca 

Delichon urbicum Andorinha-dos-beirais 

Hirundo rustica Andorinha-das-chaminés 

Phylloscopus ibericus Felosinha-ibérica 

Phylloscopus collybita Felosinha 

Sylvia atricapilla Toutinegra-de-barrete 

Turdus philomelos Tordo-pinto 

Turdus merula Melro 

Erithacus rubecula Pisco-de-peito-ruivo 

Phoenicurus ochruros Rabirruivo-comum 

Regulus ignicapilla Estrelinha-real 

Anthus pratensis Petinha-dos-prados 

Fringilla coelebs Tentilhão 

Linaria cannabina Pintarroxo 

Emberiza calandra Trigueirão 

Emberiza cirlus Escrevedeira-de-garganta-amarela 

 

Tendo em conta o referido anteriormente este impacte considera-se negativo, permanente, local, provável, 

de longo prazo, direto, irreversível, de magnitude reduzida e significativo (no caso de afetação de espécies 

ameaçadas) a pouco significativo (afetação de espécies sem estatuto de ameaça). 

A acessibilidade à área do parque eólico para efeitos de manutenção poderá potenciar situações de 
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mortalidade por atropelamentos (e. g. de indivíduos de espécies com mobilidade mais reduzida), contudo 

não se prevê que estas situações sejam comuns. Este impacte caracteriza-se como sendo negativo, 

improvável, temporário, local, imediato, irreversível, de magnitude reduzida, pouco significativo e 

minimizável. 

Apesar de ainda não serem conhecidos com exatidão os fatores que aumentam o risco de mortalidade dos 

quirópteros nos aerogeradores, são apontadas as seguintes hipóteses: 

• a concentração de insetos junto aos aerogeradores, devido à criação de corredores lineares em 

áreas florestais, à inversão térmica após tempestades, à presença de nuvens baixas e ao efeito de 

atração provocado pela cor dos próprios aerogeradores (Ahlén, 2003; Long et al., 2010b; Rydell et 

al., 2010b; Rydell et al., 2016); 

• confusão entre árvores altas e aerogeradores, levando a que estes sejam utilizados como área de 

descanso, como abrigo ou mesmo como área de acasalamento (Ahlén, 2003; Cryan, 2008); 

• desorientação acústica, devido à deficiente qualidade dos ecos refletidos pelas pás dos 

aerogeradores, ou aos sons emitidos por estes (Ahlén, 2003; Kunz et. Al., 2007; Long et al., 2009; 

Long et al., 2010ª; Long et al., 2010b); 

• a perturbação eletromagnética provocada pelos aerogeradores (Kunz et. Al., 2007); 

• a possibilidade de os indivíduos em migração reduzirem a taxa com que emitem os ultrassons, pelo 

que podem não detetar as pás ou mesmo os aerogeradores (Ahlén, 2003); 

• as altas velocidades atingidas na extremidade das pás, que dificultam ou mesmo impossibilitam a 

sua deteção pelos quirópteros (Ahlén, 2003; Kunz et. Al., 2007; Rydell et al., 2010ª; Rydell et al., 

2017). 

As espécies mais afetadas pela mortalidade são migradoras e normalmente voam e alimentam-se a grande 

altura (em espaço aberto ou sobre a copa das árvores), parecendo haver uma maior taxa de mortalidade 

entre meados de julho e finais de setembro (Alcade, 2002; Eurobats, 2013; Jameson & Willis, 2014; 

Jonhson, 2005; Johnson et al., 2000; Kunz et al., 2007; Lehnert et al., 2014; Rydell et al., 2010ª; Rydell et al., 

2010b; Rydell et al., 2017). De acordo com os dados mais recentes (Eurobats, 2017), em Portugal 

continental as espécies mais afetadas são as dos géneros Pipistrellus (no conjunto representam pelo menos 

51% dos cadáveres detetados) e Nyctalus (no conjunto representam pelo menos 28% dos cadáveres 

detetados); com as espécies morcego-anão (Pipistrellus pipistrellus) e morcego-arborícola-pequeno 

(Nyctalus leisleri) a serem claramente as que apresentam maior mortalidade (representam respetivamente 

cerca de 28% e 25% de todos os cadáveres detetados). O período de maior mortalidade surge nos meses de 
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maio, agosto e setembro (ICNB, 2017). 

Tendo em conta o elenco de espécies detetadas na área de estudo e face ao reduzido nível de atividade 

verificado na área do parque eólico, e respetivo risco de mortalidade em parques eólicos (Quadro 6-2), 

pode considerar-se que a mortalidade terá um impacte negativo de ocorrência provável, dada a 

confirmação de presença de espécies com elevado risco de mortalidade na área de estudo (Pipistrellus). No 

entanto, a magnitude prevê-se reduzida, irreversível, duração permanente e incidência local ou regional 

(no caso de serem afetadas espécies migradoras), podendo por isso ser classificado como pouco 

significativo a significativo.  

Quadro 6-2 – Risco de mortalidade em parques eólicos para as espécies que ocorrem em Portugal continental 

(adaptado de Rodrigues et al., 2015, com base nos dados de mortalidade disponíveis em Eurobats, 2018). 

Género 
Risco de mortalidade em 

parques eólicos 

Rhinolophus; Myotis; Plecotus; Barbastella Baixo 

Pipistrellus; Hypsugo; Nyctalus; Miniopterus; Tadarida Elevado 

 

6.8.3.2.2. Perturbação de aves e morcegos 

A presença dos aerogeradores poderá afetar a comunidade de aves de diferentes formas, podendo resultar 

em alterações nos padrões de uso da área, alterações dos comportamentos das aves, alterações na 

composição da comunidade, tanto ao nível da abundância como da riqueza, e alterações nos padrões e 

sucesso da nidificação (Mascarenhas et al., 2018). 

No caso da área de estudo, uma vez que as áreas a afetar pela implementação dos aerogeradores do 

Parque Eólico da Neve será diminuta face ao contexto onde se insere, existindo na envolvente habitat com 

características semelhantes, prevê-se que a perturbação da comunidade de aves será um impacte negativo, 

provável, de magnitude reduzida, reversível, permanente e pouco significativo (para espécies comuns) a 

significativo (espécies com estatuto de ameaça). 

Durante a exploração de um parque eólico, poderão ocorrer ainda alterações na atividade dos quirópteros 

devido à presença dos aerogeradores ou a alterações de habitat, principalmente quando estas ocorrem em 

áreas florestadas (Rodrigues et al., 2015; Rydell et al., 2012). A resposta dos quirópteros a estes fatores de 

perturbação nem sempre é negativa. Na realidade existem casos em que se verificou um aumento da 

atividade junto dos aerogeradores e ao longo dos corredores desflorestados (Bach 2002 in Bach & Rahmel, 

2004), e outros em que houve picos de atividade junto aos aerogeradores (Amorim et al., 2012; Brinkmann 

et al., 2011). Por exemplo, num estudo realizado por Bach (2002 in Bach & Rahmel, 2004), o morcego-

hortelão-escuro (Eptesicus serotinus) parece ter abandonado os locais de alimentação onde surgiram os 
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aerogeradores, enquanto o morcego-anão foi atraído para esses locais, verificando-se mesmo um aumento 

de atividade junto dos aerogeradores, quando comparada com o mesmo habitat sem aerogeradores. Já no 

que diz respeito às rotas de voo e, segundo o mesmo autor, é provável que também possam ocorrer 

alterações derivadas da presença dos aerogeradores nessas rotas, situação que não parece acontecer com 

o morcego-hortelão-escuro nem com o morcego-anão, uma vez que no referido estudo não se verificaram 

alterações na utilização das rotas de voo. 

Em relação às alterações de habitat e presença dos aerogeradores, o impacte sobre os quirópteros será 

negativo, ocorrência improvável, magnitude reduzida, reversível a longo prazo e duração permanente, o 

que resulta como pouco significativo em termos globais. 

A aposta de Portugal nas energias renováveis, sobretudo eólica, nos últimos 15 a 20 anos, levou à 

construção deste tipo de empreendimentos em quase todas as regiões montanhosas, inclusive na área de 

distribuição do lobo. A construção destas infraestruturas facilitou o acesso humano a locais de refúgio 

desta espécie, que anteriormente eram inacessíveis e, que permitiram ao lobo subsistir em zonas 

montanhosas. O aumento da presença humana nestas zonas poderá causar um efeito de repulsa sobre a 

população lupina, ou seja, evitar a utilização de uma área anteriormente utilizada pela espécie ou até 

mesmo o abandono de locais de reprodução. Desta forma, a presença do Parque Eólico da Neve poderá ter 

um efeito semelhante sobre a população de lobo com ocorrência na sua área de implantação, pois embora 

a área não se sobreponha a nenhuma alcateia, a área de estudo está englobada na área de distribuição da 

espécie, podendo ser usada como área de dispersão entre alcateias. A verificar-se, este impacte deverá ser 

negativo, provável, reversível, a longo prazo e duração permanente, de magnitude reduzida (dada a 

extensão do parque eólico) mas significativo. 

 

6.8.4. FASE DE DESATIVAÇÃO 

6.8.4.1. Flora, vegetação e habitats 

Durante a fase de desativação, deverá ocorrer a implementação de um plano de recuperação paisagística 

de cariz ambiental, que permitirá tornar reversíveis alguns dos impactes referidos anteriormente. A 

implementação do plano de recuperação paisagística irá promover a recuperação da vegetação natural, 

facto que será potenciado pelo elenco vegetal preconizado neste plano. Este é um impacte positivo, 

permanente, local, certo, de longo prazo, direto, reversível, de magnitude moderada, significativo e 

minimizável. 
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6.8.4.2. Fauna 

A promoção da recuperação de biótopos após a desativação do projeto é um impacte positivo, 

consequência do desmantelamento de todo o equipamento e instalações e recuperação das áreas 

ocupadas anteriormente pelas infraestruturas do projeto. Este é um impacte que propicia a instalação nas 

áreas recuperadas de vegetação, das espécies de fauna que se encontram presentes em áreas contíguas, 

embora tal seja um processo naturalmente lento e gradual. 

O impacte de promoção da recuperação de biótopos caracteriza-se como sendo positivo, direto, certo, de 

longo prazo, magnitude moderada e significativo. 

Contudo, durante a fase de desativação, a movimentação de máquinas e equipamentos poderá provocar 

alguma perturbação e aumentar o risco de mortalidade por atropelamento. Este é um impacte temporário, 

provável, de reduzida magnitude e significância. 

 

6.8.5. IMPACTES CUMULATIVOS 

Na avaliação de impactes cumulativos teve-se em conta a existência de projetos potencialmente 

impactantes nas aves e nos quirópteros, num raio de 10 km ao redor da área de implantação do Parque 

Eólico da Neve, nomeadamente os Parque Eólico de Pena Suar, que se encontra a menos de 2km a 

nordeste; Parque Eólico de Vila Cova, a cerca de 5,2km a nordeste; Parque Eólico Portal da Freita que dista 

3,4km a sudeste;  Parque Eólico do Penedo Ruivo, a cerca de 4,5km a sudeste da área de estudo; Parque 

Eólico de Mafôniedes a cerca de 5,2km a sul; Parque Eólico de Chorida (Chorida I e Chorida II) que dista 

cerca de 5,9km a sul; Parque Eólico de Baião a cerca de 8,5km a sul; Parque Eólico de Seixinhos a cerca de 

8km a sudeste (ver figura seguinte). Existem ainda na envolvente adjacente à área de estudo algumas 

infraestruturas lineares, nomeadamente Auto-estrada 4 (A4), o Itinerário Principal nº4 (IP4), Estrada 

Nacional 15 (N15) e, a sudoeste a Estrada Nacional 101 (N101). Existem também algumas linhas elétricas 

que atravessam a área de estudo nomeadamente aquelas que se encontram associadas aos parques 

eólicos instalados.  
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Figura 6-3– Localização dos parques eólicos instalados na proximidade da área de estudo. 

Os principais impactes cumulativos a ter em conta são a mortalidade em parques eólicos, linhas elétricas 

associadas e por atropelamento em estradas de aves e morcegos. Estes serão de natureza negativa, 
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ocorrência provável, magnitude moderada, irreversíveis, de duração permanente e incidência local ou 

regional (no caso de serem afetadas espécies migradores), podendo por isso ser classificados como pouco 

significativos (para as espécies sem estatuto de ameaça) ou significativos (para as espécies ameaçadas). 

Por conseguinte, tendo em conta a forte presença de empreendimentos eólicos na Serra do Marão, 

considera-se que poderá existir uma pressão antropogénica sobre a população lupina causada pela 

presença deste tipo de infraestruturas, podendo resultar impactes negativos, ocorrência provável, 

magnitude moderada (dada a densidade de empreendimentos eólicos), reversíveis, de duração 

permanente (período de vida útil dos parques eólicos), incidência regional e significativos. 

 

6.9. PATRIMÓNIO CULTURAL 

6.9.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O processo de avaliação de impactes começa com a avaliação do Valor Patrimonial de cada sítio localizado 

exclusivamente na área de projeto. Depois, é determinado o Valor de Impacte Patrimonial, a partir da 

relação existente entre o Valor Patrimonial de cada sítio e a magnitude de impacte (Intensidade de 

afetação e Área de impacte) previsto para cada ocorrência patrimonial. 

6.9.2. CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

A caracterização e avaliação de impactes patrimoniais baseiam-se em dois descritores essenciais, como a 

natureza do impacte e a incidência de impacte, e descritores cumulativos, como a duração do impacte e o 

tipo de ocorrência. 

Quadro 6-3 – Natureza do Impacte. 

Negativo Quando a ação provoca um efeito prejudicial na incidência patrimonial. 

Positivo Quando a ação provoca um efeito benéfico na incidência patrimonial. 

Nulo Quando a ação não provoca qualquer efeito. 

 

Quadro 6-4 – Incidênca do Impacte. 

Direto Quando o impacte se faz sentir diretamente sobre a incidência patrimonial (faixa de 

expropriação do terreno). 

Indireto Quando o impacte produz um efeito indireto sobre a incidência patrimonial. 

Nulo Quando o impacte não provoca qualquer efeito. 

 

Quadro 6-5 – Duração do Impacte 

Permanente Quando o impacte se faz sentir diretamente sobre a incidência patrimonial 

(faixa de expropriação do terreno). 

Temporário Quando o impacte produz um efeito indireto sobre a incidência patrimonial. 

Nulo Quando o impacte não provoca qualquer efeito. 
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Quadro 6-6 – Tipo de ocorrência 

Certo Quando existe a certeza do impacte direto na Incidência Patrimonial. 

Provável Quando é provável o impacte direto na Incidência Patrimonial. 

Incerto Quando é incerto o impacte direto na Incidência Patrimonial. 

Nulo Quando não há impacte. 

 

Quadro 6-7 – Reversibilidade 

Reversível Quando o impacte é reversível 

Irreversível Quando o impacte é irreversível. 

Nulo Quando não há impacte. 

 

A avaliação de impactes patrimoniais tem de ter em consideração os múltiplos agentes de impacte 

associados a uma empreitada, mais concretamente a ação/tarefa que provoca o impacte negativo direto na 

ocorrência patrimonial, que são os seguintes: 

- Escavação do solo Abertura de valas Desmatação do terreno 

- Terraplanagem da superfície do solo Aterro da superfície do solo 

- Áreas de depósito sobre a superfície do solo  

- Empréstimo de inertes Abertura de pedreira Abertura de acessos 

- Alargamento de acessos existentes  

- Circulação de maquinaria Implantação de estaleiro 

 

6.9.3. VALOR DE IMPACTE AMBIENTAL 

O Valor de Impacte Patrimonial é o índice que relaciona o Valor Patrimonial com os impactes previstos para 

cada sítio. Deste índice resultará a hierarquização dos sítios no âmbito da avaliação de impactes 

patrimoniais e condicionará as medidas de minimização de impacte negativo propostas. 

O Valor de Impacte Patrimonial relaciona o Valor Patrimonial com o Grau de Intensidade de Afetação e o 

Grau da Área afetada. Aos dois últimos fatores é atribuído um valor numérico conforme os Quadros 27 e 

28. 

O Valor de Impacte Patrimonial é obtido através da seguinte fórmula: 

 

(Valor Patrimonial/2) * [(Grau de Intensidade de Afetação*1,5 + Grau da Área Afetada) /2] 

 

Nesta fórmula reduz-se a metade o Valor Patrimonial para que seja sobretudo o peso da afetação prevista a 

determinar o Valor de Impacte Patrimonial. 
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Pretende-se, assim, que a determinação das medidas de minimização a implementar dependa sobretudo 

da afetação prevista para determinada incidência patrimonial. 

O Grau de Intensidade de Afetação é potenciado em um e meio em relação ao Grau da Área Afetada, de 

forma a lhe dar maior peso no Valor de Impacte Patrimonial, pois considera-se que é sobretudo daquele 

que depende a conservação de determinada incidência patrimonial. No entanto, ambos os valores são as 

duas faces da mesma moeda, e para que o seu peso não seja exagerado neste índice, o resultado da sua 

soma é dividido por dois. 

 

Quadro 6-8 – Descritores do Grau de Magnitude de Impacte e respetivo valor numérico. 

Máxima 5 

Elevada 4 

Média 3 

Mínima 2 

Residual 1 

Inexistente 0 

 

Se o Valor Patrimonial for obtido usando todos os fatores já definidos, o Valor de Impacto Patrimonial mais 

baixo será igual a 2,5, enquanto o mais elevado será igual a 62,5. Só se obterá um valor inferior a 2,5 se o 

Valor Patrimonial for inferior a 4. Estes valores, que correspondem à Classe E do Impacte Patrimonial, têm 

as mesmas razões e levantam as mesmas reservas que os valores correspondentes à Classe E de Valor 

Patrimonial. 

 

Quadro 6-9 – Descritores do Grau de Área Afetada e respetivo valor numérico. 

Total 100% 5 

Maioritária 60% a 100% 4 

Metade 40% a 60% 3 

Minoritária 10% a 40% 2 

Marginal 0% a 10% 1 

Nenhuma 0 0 

 

Conforme o Valor de Impacte Patrimonial cada ocorrência patrimonial é atribuível a uma Classe de Impacte 

Patrimonial à qual são aplicáveis medidas específicas de minimização de impacto. 
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Quadro 6-10 – Relação entre as Classes e o Valor de Impacte Patrimonial 

Significado Classe de Impacte Patrimonial Valor de Impacte Patrimonial 

Muito elevado A ≥47,5 ≤62,5 

Elevado B ≥32,5 <47,5 

Médio C ≥17,5 <32,5 

Reduzido D ≥2,5 <17,5 

Muito 

reduzido 
E <2,5 

 

6.9.4. FASE DE CONSTRUÇÃO 

Na área de incidência do Parque Eólico da Neve, os trabalhos efetuados (levantamento de informação 

bibliográfica e prospeção arqueológica do terreno) contribuíram para a identificação de 2 ocorrências 

patrimoniais na área de incidência de projeto (n.º 1 – Via do Marão: troço Estalagem – Lameira; n.º 2 – Via 

do Marão: troço Sanche – Aboadela – Ansiães), mas sem potenciais impactes negativos diretos, dado que a 

construção original dos caminhos rurais já deve ter sido destruída. 

Quadro 6-11 – Valor de Impacte Ambiental para o Parque Eólico. 

N.º Designação Infraestrutura Distância 
Valor de 
Impacte 

Patrimonial 

Classe de 
Impacte 

Patrimonial 

1 Via do Marão: troço Estalagem 
- Lameira 

Acesso ao AG 03 0 m --- --- 

2 Via do Marão: troço Sanche – 
Aboadela – Ansiães 

Vala de cabos entre o AG 
3 o AG 04 

0 m --- --- 

 

Quadro 6-12 – Análise de Impactes Patrimoniais (parque eólico). 

N.º Designação Impacte Incidência Duração Ocorrência Dimensão Reversibilidade 

1 
Via do Marão: troço 

Estalagem 
- Lameira 

Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo 

2 
Via do Marão: troço 

Sanche – 
Aboadela – Ansiães 

Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo 

 

6.9.5. FASE DE EXPLORAÇÃO 

Não se prevêem impactes negativos (diretos ou indiretos) no decorrer da exploração do Parque Eólico de 

Neve, sendo por isso considerados nulos. 

6.9.6. FASE DE DESATIVAÇÃO 

Não se prevêem impactes negativos (diretos ou indiretos) nesta fase do Parque Eólico de Neve, sendo por 

isso considerados nulos. 
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6.10. PAISAGEM 

6.10.1. METODOLOGIA 

De uma forma geral, a implantação de um Parque Eólico, induz necessariamente a ocorrência de impactes 

negativos na paisagem decorrentes das alterações na morfologia natural do terreno, da afetação da 

ocupação atual do solo e, essencialmente, da intrusão visual que este elemento exógeno determina no 

ambiente visual.  

A significância dos impactes depende, como já foi referido, das características da paisagem afetada, isto é, 

do seu valor cénico e da sua capacidade para suportar a introdução de um novo elemento (Sensibilidade 

Visual), dependendo também da magnitude das transformações e da intrusão visual que as futuras 

estruturas implicarão, tendo em conta as suas características visuais mais relevantes (volumetria) e a 

presença de recetores humanos sensíveis (visibilidade) às alterações decorrentes da sua presença. 

Deste modo, as alterações que o projeto em estudo irá provocar na paisagem serão analisadas tendo em 

consideração as características visuais da paisagem na qual este se insere, tendo por base a caracterização 

da situação de referência e as características do projeto. 

A análise das características do projeto tem por objetivo identificar as intervenções potenciadoras de 

transformações e intrusões visuais mais gravosas, ou seja, as que poderão induzir um impacte visual mais 

significativo.  

Como se poderá deduzir facilmente, a intrusão visual será tanto mais gravosa quanto mais visíveis forem as 

estruturas previstas no âmbito do presente projeto, recorrendo-se desta forma à análise da sua 

visibilidade.  

A análise das visibilidades é elaborada através do software ArcMap, recorrendo à morfologia do terreno, 

através do seu modelo digital, e a pontos associados aos observadores identificados numa área de 

influência de 5.000 m, tais como aglomerados urbanos, vias rodo e ferroviárias ou outros pontos com 

afluxo de população e com potencial visibilidade para a área de implantação do Projeto, como miradouros, 

igrejas, santuários, entre outros. Salienta-se que esta cartografia é gerada para o cenário mais desfavorável, 

ou seja, sem ter em consideração a influência que a ocupação do solo exerce na amplitude visual. 

Para este estudo, em termos de alcance visual, foram considerados pela volumetria dos aerogeradores, 

focos de potenciais observadores distanciados até 5.000 m, considerando-se que: 
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• Até aos 1.000 m de distância os aerogeradores assumem-se como elementos dominantes na 

paisagem, promovendo uma intrusão visual elevada; 

• Entre os 1.000 e os 2.500 m de distância os aerogeradores assumem elevada relevância no 

ambiente visual, promovendo uma intrusão visual moderada; 

• Entre os 2.500 e os 5.000 m de distância é possível visualizar os aerogeradores com nitidez, embora 

não se destacando tão fortemente na paisagem, promovendo uma intrusão visual reduzida;  

A distâncias superiores a 5.000 m, apesar de ser possível alcançar visualmente as estruturas em causa, 

estas começam a diluir-se gradualmente na paisagem, promovendo uma intrusão visual muito reduzida, 

considerando-se que só se tornam praticamente impercetíveis a partir dos 10.000 metros. 

A análise das bacias visuais geradas para cada componente de projeto permite auferir quais os focos de 

observadores potencialmente afetados pela sua presença, analisando, em função da distância a que se 

encontram, a magnitude da intrusão visual a que estão sujeitos. 

Por sua vez, a significância do impacte visual gerado pelo projeto é avaliada tendo em consideração as 

características da paisagem afetada, partindo-se do princípio de que apenas as alterações e intrusões 

visuais moderadas e elevadas potenciam impactes significativos. 

A introdução dos novos elementos no território irá necessariamente implicar alterações no ambiente visual 

da paisagem em virtude, quer das ações previstas durante a construção e desativação, quer da sua 

presença durante a exploração, sendo que os impactes far-se-ão sentir de forma distinta nas diferentes 

fases do projeto. 

 

6.10.2. FASE DE CONSTRUÇÃO 

Na fase de construção preveem-se alterações no ambiente visual decorrentes da implementação das 

estruturas previstas no projeto, assim como das necessárias à execução da obra, das quais se destacam: a 

limpeza (desmatação/desflorestação) da área de intervenção para a implantação das componentes de 

projeto; a implantação do estaleiro; a abertura de valas para enterramento de cabos; a movimentação de 

terras para implantação de acessos, bem como para as fundações e plataformas necessárias à 

implementação dos aerogeradores e posto de corte. A área de intervenção apresentará, na sua 

generalidade, durante o período de construção, uma desorganização espacial e funcional, conferindo à 

paisagem uma imagem degradada e desequilibrada, em função da: 

Presença de elementos estranhos ao ambiente visual, como maquinaria pesada, estaleiros, materiais de 

construção e depósitos de terras, provocando, para além do distúrbio visual, um aumento da poluição do ar 
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pela suspensão de poeiras e fumos.  

Instalação do estaleiro e outras áreas de apoio à obra, devido às alterações na morfologia do terreno e à 

destruição do coberto vegetal existente, bem como da introdução destes elementos exógenos na 

paisagem, que funcionarão como intrusões visuais negativas, embora temporárias. Não existindo para já 

definição da localização do estaleiro e de outras áreas de apoio à obra, prevê-se que estas sejam 

estrategicamente localizadas em áreas de pendentes suaves, sem vegetação relevante e de reduzida 

visibilidade, de modo a minimizar os impactes visuais e estruturais na paisagem. Tendo em conta o 

contexto da área de estudo, considera-se que se cumpridas as condicionantes à implantação destas áreas 

de apoio à obra, os impactes visuais e estruturais se assumirão de magnitude reduzida e pouco 

significativos; 

Desmatação e desflorestação das áreas de intervenção para implementação das seguintes componentes 

de Projeto: 

Aerogeradores – estas estruturas coincidem maioritariamente com matos com pinheiros dispersos, 

verificando-se a necessidade de abate de árvores sobretudo na área associada à plataforma do aerogerador 

AG05. As estruturas AG02, AG03 e AG06 encontram-se em áreas recentemente mobilizadas e sem estrato 

arbóreo, e os aerogeradores AG01 e AG04 coincidem fundamentalmente com matos baixos; 

Acessos – os acessos às diferentes áreas de intervenção coincidem na generalidade com caminhos 

existentes, afigurando-se sobretudo a sua beneficiação e ajustes na largura e raios de curvatura no sentido 

de permitir o transporte das componentes do aerogerador até à sua localização. Antevê-se que nestas 

retificações de traçado a afetação de vegetação não seja relevante, uma vez que se limita à ampliação de 

uma faixa existente, que não inviabiliza a permanência da ocupação na envolvente. Preveem-se apenas 

pequenos novos troços no acesso aos aerogeradores AG01, AG03 e AG05, totalizando somente 235 m, 

sendo que apenas o último implicará o abate de árvores; 

As valas de cabos desenvolvem-se, na generalidade, adjacentes aos caminhos existentes e propostos, não 

se prevendo distúrbios adicionais associados a esta componente de projeto; 

O Posto de Corte localiza-se numa área de matos baixos com escassos pinheiros dispersos. 

Tendo em conta o enunciado, que a área de intervenção se localiza a mais de 1.000 m dos focos de 

observadores permanentes com potencial visibilidade e que as ações de desmatação e desflorestação já 

são frequentes na paisagem da área de estudo, considera-se que estas impliquem impactes visuais e 

estruturais, temporários, de carácter local, de magnitude reduzida e pouco significativos. Importa referir 

que os impactes visuais e estruturais associados à afetação de vegetação serão avaliados, pelo seu carácter 

permanente, no capítulo referente à fase de exploração.  
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Alterações na morfologia do terreno para implementação das seguintes componentes de Projeto: 

- Aerogeradores – a montagem destas estruturas exige uma área de trabalho na envolvente relativamente 

plana e livre de obstáculos, implicando a necessidade de movimentações de terras que assumem maior 

relevância nas áreas de pendentes mais acentuadas. Da análise dos declives das diferentes áreas de 

implantação, verifica-se que as localizações selecionaram estrategicamente áreas de morfologia mais suave 

presentes nesta área de cumeada, coincidindo as áreas de trabalho sobretudo com pendentes inferiores a 

12%. Acresce que, de forma a minimizar a área intervencionada na fase de construção, será utilizada uma 

técnica designada “just in time” que, apesar de mais onerosa, exige plataformas mais reduzidas que o 

habitual. Prevê-se assim que as movimentações de terras assumam alguma relevância sobretudo no caso 

das estruturas AG02, AG05 e AG06, pela maior presença de pendentes acentuadas na envolvente, podendo 

ser minimizadas pela adequada implementação das plataformas. Importa referir que, embora estas 

plataformas se “mantenham” durante a vida útil do parque, para as necessárias operações de manutenção, 

prevê-se a sua naturalização, exceto numa faixa de 4 a 5 m em redor da base da torre e na faixa 

correspondente ao acesso; 

- Acessos – os acessos utilizados coincidem na generalidade com caminhos existentes, afigurando-se 

sobretudo a sua beneficiação e ajustes na largura e raios de curvatura no sentido de permitir o transporte 

das componentes do aerogerador até à sua localização. Antevê-se que nestas retificações de traçado não 

sejam necessárias alterações relevantes na morfologia do terreno, uma vez que se prevê apenas a 

ampliação de uma faixa existente que se desenvolve estrategicamente nas zonas de morfologia mais suave, 

não se prevendo a necessidade de criar taludes de aterro e escavação com pendentes e extensão 

significativas; 

- As valas de cabos desenvolvem-se, na generalidade, adjacentes aos caminhos existentes e propostos, 

sendo reposta no final da obra a topografia natural do terreno; 

- O Posto de Corte localiza-se numa área em que a pendente se acentua, mas dada a reduzida dimensão 

desta componente de projeto, prevêem-se apenas alterações pouco relevantes e localizadas.  

Tendo em conta o enunciado e que a área de intervenção se localiza a mais de 1.000 m dos focos de 

observadores permanentes com potencial visibilidade, considera-se que os trabalhos associados às 

alterações na morfologia do terreno impliquem impactes visuais e estruturais de magnitude reduzida a 

moderada e pouco significativos a significativos, mas localizados e temporários. Importa referir que os 

impactes visuais e estruturais associados à modificação da topografia natural do terreno serão avaliados, 

pelo seu carácter permanente, no capítulo referente à fase de exploração.  

Concluindo, face ao caráter temporário e localizado da maioria das intervenções, do afastamento das áreas 
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de intervenção relativamente à maioria dos focos de potenciais observadores e tendo em conta que as 

áreas degradadas serão recuperadas no âmbito do Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas no 

término da obra, considera-se que o Projeto em estudo implique impactes estruturais e visuais negativos 

na fase de construção, diretos, certos, locais, de reduzida magnitude, pouco significativos e, em alguns 

casos, temporários e reversíveis, assumindo maior significância para os observadores temporários 

associados às vias que percorrem a serra e aos pontos de interesse mais próximos, nomeadamente a capela 

da Senhora de Moreira e o parque das Lameiras. Importa referir que a pousada de S. Gonçalo, embora 

próxima, encontra-se numa zona de reduzida amplitude visual sobre a área de intervenção, afigurando-se 

que o principal distúrbio para este ponto de interesse esteja associado ao transporte das componentes e 

materiais que previsivelmente será realizado pelas vias adjacentes.  

A recuperação das áreas intervencionadas promoverá a regeneração da paisagem degradada pelo 

decorrer da obra. Tendo em conta os reduzidos distúrbios visuais associados às ações necessárias – 

limpeza, descompactação e revestimento das áreas intervencionadas com a terra obtida por decapagem –, 

e considerando o resultado destas ações, prevê-se que sejam assim mitigados ou anulados os impactes 

negativos associados às áreas temporárias de obra. 

 

6.10.3. FASE DE EXPLORAÇÃO 

Na fase de exploração prevê-se que as medidas de minimização já tenham sido implementadas e que a 

paisagem degradada pelo decorrer da obra se encontre recuperada ou em recuperação. 

Deste modo, os impactes na paisagem decorrentes da implantação do parque eólico resultam 

fundamentalmente da presença dos aerogeradores no ambiente visual, uma vez que a evacuação da 

energia será efetuada através de um Posto de Corte numa linha da EDP (LN 60kV Seixinhos-Amarante/ 

Pena Suar) junto ao aerogerador 4, componente de projeto que assume relevância no ambiente visual 

apenas na sua envolvente direta, e os acessos, geralmente visíveis a grandes distâncias, se sobrepõem na 

generalidade a vias existentes, não implicando transformações acrescidas na paisagem.  

Como já foi mencionado, os impactes são avaliados relacionando os dados obtidos na caracterização da 

situação de referência, e que permitiram avaliar a paisagem quanto à sua sensibilidade à introdução de 

novos elementos, com os resultados auferidos na análise das transformações e intrusão visual induzidas 

pelo projeto, dependentes das suas características visuais mais relevantes e da acessibilidade visual para a 

área de intervenção. 

No que se refere às características visuais do Projeto, verifica-se que o parque eólico se encontra previsto 
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para a cumeada que se estende de Pena Suar para ocidente, preconizando quatro aerogeradores na 

cumeada da Senhora de Moreira (AG02, AG04, AG05 e AG06) e dois no esporão que se estende ao cume de 

Neve (AG01 e AG03). 

Nestas serranias verifica-se atualmente a presença dos parques eólicos de Penar Suar e Vila Cova, na 

cumeada de Pena Suar (Barra), e de Portal da Freita e Penedo Ruivo, nos cumes homónimos, totalizando 30 

estruturas, existindo ainda fora da área em análise os parques denominados Chorida, Seixinhos e Teixeiró 

ocupando cumeadas na envolvente direta da área de estudo, num total de mais 29 estruturas. 

Relativamente às características da paisagem verifica-se que as cumeadas alvo da intervenção se 

desenvolvem em cotas nos intervalos entre os 900 e os 1000 m, observando-se que os aerogeradores 2, 4 e 

5 são as estruturas localizadas a maior altitude, alcançando valores na ordem dos 977 m.  

Apesar das pendentes acidentadas que marcam este maciço montanhoso e, diretamente, a área de 

intervenção, o topo das cumeadas (Senhora da Moreira e Neve) onde se localizam os aerogeradores 

manifestam-se mais suaves, apresentando inclusivamente algumas áreas de morfologia aplanada. A 

localização das torres selecionou estrategicamente estas plataformas, interferindo, no entanto, em alguns 

locais, ainda que de forma parcial, com pendentes mais elevadas. 

No que se refere à ocupação do solo, verifica-se que os aerogeradores coincidem essencialmente com 

manchas de matos com pinheiros dispersos ou pinhal, ocupações sem grande relevância cénica, 

observando-se também algumas áreas de matos mais ricos, mas a maioria degradados ou em processo de 

regeneração pela mobilização das vertentes para plantações florestais que ainda não ocorreram. A 

envolvente manifesta a mesma matriz de ocupação, sendo apenas de referir os afloramentos rochosos 

presentes na vertente entre os aerogeradores 5 e 6 e, com maior relevância, na estrema da cumeada de 

Neve, bem como as manchas arbóreas mais diversificadas que revestem as duas zonas depressionárias 

próximas associadas ao vale da ribeira de Leigido e de um afluente deste que drena a encosta entre os 

aerogeradores 4 e 5. Nenhuma destas áreas/ocupações é afetada pelas componentes de projeto.   

O Parque proposto encontra-se numa área cuja sensibilidade é variável, refletindo áreas de qualidade 

moderada a elevada e absorção fundamentalmente elevada, função da diminuta presença humana na serra 

e da reduzida amplitude visual das povoações na sua base para esta zona sobranceira. No que se refere ao 

valor cénico, é importante justificar que nos encontramos numa estrema do maciço montanhoso do 

Marão, no qual se assiste a uma nítida transformação das características naturais que lhe conferiam uma 

maior singularidade relativamente ao restante território, nomeadamente a presença de floresta de 

produção e terrenos preparados para este efeito, ocupação sem relevância cénica que, nesta situação, 

manifesta a agravante de dissimular as formas do relevo que lhe conferem notoriedade.  
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Contudo, é importante referir que embora a frequência de visibilidade para a área de intervenção seja 

reduzida, esta não teve em conta a volumetria das estruturas propostas, prevendo-se que os 

aerogeradores sejam muito visíveis da envolvente, fator que será avaliado na análise da intrusão visual. 

No quadro seguinte sistematiza-se as características da área de intervenção de cada um dos aerogeradores.      

Quadro 6-13- Síntese das características das áreas de intervenção. 

Aerogerador Cota Declive Ocupação Qualidade Absorção Sensibilidade 

AG01 940 m 3 a 30% Matos e Pinhal Elevada 
Moderada a 

elevada 

Moderada a 

elevada 

AG02 980 m 3 a 30% 
Matos com 

pinheiros e pinhal 

Moderada a 

elevada 

Moderada a 

elevada 

Moderada a 

elevada 

AG03 940 m 3 a 12% 
Matos com 

pinheiros 
Moderada Elevada 

Reduzida a 

moderada 

AG04 970 m 3 a 12% 
Matos com 

pinheiros 
Elevada Elevada Moderada 

AG05 960 m 3 a 30% Pinhal Moderada Elevada 
Reduzida a 

moderada 

AG06 945 m 3 a 30% 
Matos com 

pinheiros e pinhal 

Moderada a 

elevada 

Reduzida a 

elevada 

Moderada a 

elevada 

 

Recapitulando a análise já elaborada para o capítulo referente à fase de construção, no que se refere às 

alterações promovidas pela implementação do projeto, retém-se que as plataformas dos aerogeradores se 

localizam estrategicamente em zonas de pendentes suaves a moderadas, interferindo de forma parcial com 

pendentes mais acentuadas, sobretudo no que se refere aos aerogeradores AG02, AG05 e AG06. Também 

o Poste de Corte coincide com uma área em que as pendentes se acentuam, mas dada a reduzida dimensão 

desta componente de projeto, não se prevê que as alterações na topografia natural assumam relevância. 

A necessidade de criar plataformas no terreno para as componentes referidas implicará alterações com 

relevância na morfologia do terreno, que se poderão perpetuar para a fase de exploração. Contudo, dado 

que ainda estamos em estudo prévio, admite-se que no projeto de execução, com o levantamento 

topográfico do terreno, as plataformas possam ser projetadas de forma a adaptarem-se às áreas de 

pendentes mais suaves e a assegurarem um balanço entre o aterro e escavação que garanta uma redução 

da dimensão/extensão dos taludes.  

Com base no previsto nesta fase, preveem-se impactes estruturais associados às alterações na morfologia 

do terreno de magnitude reduzida e pouco significativos, à exceção dos aerogeradores AG02, AG05 e AG06 

e Posto de Corte, para os quais os impactes estruturais se esperam moderados e significativos, sobretudo 
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no que se refere à última componente de projeto.  

Relativamente à afetação da atual ocupação do solo, verifica-se que as áreas intervencionadas coincidem 

essencialmente com pinhal e matos. Estes últimos correspondem a um habitat natural com interesse de 

conservação (Habitat 4030), porém, encontram-se, na sua maioria, muito degradados pelas recentes 

mobilizações do solo, considerando-se que mesmo quando se manifestam em relativo bom estado de 

conservação, o impacte da sua afetação não é significativo, por serem muito frequentes e apresentarem 

um bom potencial de regeneração. Importa referir que os pinheiros na área de intervenção se encontram 

afetados pela presença da Lagarta-do-Pinheiro ou Processionária, devendo ser as ações de desflorestação 

conduzidas de modo a evitar a disseminação deste parasita.  

Ressalva-se que, embora sejam comuns os afloramentos rochosos na área de estudo considerada no 

descritor paisagem (buffer de 5 km), estes não serão afetados por nenhuma das componentes de projeto. 

Tendo em conta o enunciado, prevê-se que os impactes estruturais e visuais associados à afetação da 

ocupação atual do solo/vegetação, se assumam negativos, diretos, de incidência local, certos, 

permanentes, irreversíveis e imediatos, de magnitude reduzida e pouco significativos. 

 

 
Aerogerador AG01 

 
Aerogerador AG02 

 
Aerogerador AG03 

 
Aerogerador AG04 
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Aerogerador AG05 

 
Aerogerador AG06 

Fotografia 1 – Localização dos diferentes aerogeradores previstos no presente projeto. 

 

Para a avaliação da intrusão visual promovida pelo parque eólico, foi gerada a bacia visual de cada um dos 

aerogeradores, tendo em conta a altura prevista para cada uma destas estruturas (Volume 3 – Desenhos 

012 a 018), bem como as bacias visuais dos pontos de observação abrangidos por estas (Volume 3 – 

Desenhos 019 a 020), de forma a avaliar que sectores e elementos serão visíveis, analisando, de acordo 

com a distância a que se encontram, a magnitude da intrusão visual a que estão sujeitos. A análise 

mencionada foi sistematizada no quadro seguinte. 

Quadro 6-14- Análise da intrusão visual. 

Focos de 
observadores 

Visibilidades e distância 

< 1000 m 1000 – 2500 m 2500 – 5000 m Não visível 

Observadores permanentes 

Aglomerados Populacionais 

Aboadela   AG03 e AG06 
AG01, AG02, AG04 e 

AG05 

Ansiães  AG06  AG01 a AG05 

Aveção    AG01 a AG06 

Boavista   AG01 a AG06  

Bustelo   AG01 a AG06  

Bustelo de Baixo   AG01 a AG06  

Campanhó    AG01 a AG06 

Candemil  AG06 AG02 a AG05 AG01 

Carregal   AG01 a AG06  

Castro   AG06 AG01 a AG05 

Cimo da Vila   AG01 a AG06  

Covelo do Monte  AG01 e AG03 AG02, AG04 a AG06  

Eido-Portela  AG05 e AG06 AG02 e AG04 AG01 e AG03 

Espinheiro  AG05 e AG06 AG03 AG01, AG02 e AG04 

Estrada-Peso  AG04, AG05 e AG06 AG01 e AG02 AG03 

Fervença    AG01 a AG06 

Gião   AG01 a AG06  

Granja   AG01 a AG06  

Miragos   AG01 a AG06  

Mirão-Outeiro   AG01 a AG06  

Murgido   AG01 a AG06  
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Focos de 
observadores 

Visibilidades e distância 

< 1000 m 1000 – 2500 m 2500 – 5000 m Não visível 

Observadores permanentes 

Noguerinha   AG01 a AG06  

Paço-Lugar de Cima   AG01 a AG06  

Paredes   AG01 a AG06  

Penoucos  AG03 AG01, AG05 e AG06 AG02 e AG04 

Povoa   AG01 a AG06  

Revilhães   AG01 a AG06  

Sanches   AG01 a AG06  

Sedões   AG01 a AG06  

Souto   AG01 a AG06  

Tapado   AG03, AG05 e AG06 AG01, AG02 e AG04 

Várzea   AG03 a AG06 AG01 e AG02 

Observadores temporários 

Pontos de interesse 

Capela de N. S. da 
Moreira 

AG05 e AG06 AG01 a AG04   

Capela de S.Bento   AG01 a AG06  

Dorna de Campanhó    AG01 a AG06 

Fonte AG01 e AG03   AG04 a AG06 

Fragas de Leiguido  AG01 a AG06   

Gruta  AG06  AG01 a AG05 

Parque da Lameira AG01 a AG05 AG06   

Parque de Campea    AG01 a AG06 

Parque de Merendas 
da Povoa 

   AG01 a AG06 

Pousada de S. 
Gonçalo – MN 

AG02 AG04, AG05 e AG06  AG01 e AG03 

Praia Fluvial de 
Aboadela 

  AG03 e AG06 
AG01, AG02, AG05 e 

AG05 

Praia Fluvial de 
Candemil 

 AG06  AG01 a AG05 

Praia Fluvial de Várzea   AG03 
AG01, AG02, AG04 a 

AG06 

Rede Viária 

A4 1089 945 2988 

 

IP4 2874 3809 4009 

EN15 1103 9500 8911 

EM573 0 0 769 

EM574 0 0 2118 

EM575 0 1806 2266 

Estrada da serra 1 3414 2536 893 

Estrada da serra 2 2018 0 0 
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Da análise anterior constata-se que: 

O aerogerador AG01: 

• Não se assume visível de 12 povoações e de 8 pontos de interesse; 

• Assume-se visível e a uma distância superior a 2.500 m de 20 povoações e 1 ponto de interesse, 

implicando uma intrusão visual reduzida; 

• Assume-se visível a uma distância entre os 1.000 e os 2.500 m de uma povoação, Covelo do Monte, 

e de 2 pontos de interesse (capela de N. S. de Moreira e Fragas de Leiguido), implicando uma 

intrusão visual moderada; 

• Assume-se visível a uma distância inferior a 1.000 m de dois pontos de interesse, Fonte e Parque da 

Lameira, implicando uma intrusão visual elevada. 

 

O aerogerador AG02: 

• Não se assume visível de 11 povoações e de 7 pontos de interesse; 

• Assume-se visível e a uma distância superior a 2.500 m de 18 povoações e de um ponto de 

interesse, implicando uma intrusão visual reduzida; 

• Assume-se visível a uma distância entre os 1.000 e os 2.500 m de 4 povoações, Candemil, Covelo do 

Monte, Eido-Portela e Estrada-Peso, e de 2 pontos de interesse (capela de N. S. de Moreira e Fragas 

de Leiguido), implicando uma intrusão visual moderada; 

• Assume-se visível a uma distância inferior a 1.000 m de três pontos de interesse, Fonte, parque da 

Lameira e pousada de S. Gonçalo, implicando uma intrusão visual elevada.  

 

O aerogerador AG03: 

• Não se assume visível de 7 povoações e de 6 pontos de interesse; 

• Assume-se visível e a uma distância superior a 2.500 m de 23 povoações e de 3 pontos de interesse, 

implicando uma intrusão visual reduzida; 

• Assume-se visível a uma distância entre os 1.000 e os 2.500 m, de 2 povoações, Candemil e 

Penoucos, e de 2 pontos de interesse (capela de N. S. de Moreira e Fragas de Leiguido), implicando 

uma intrusão visual moderada; 
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• Assume-se visível a uma distância inferior a 1.000 m de 2 pontos de interesse, Fonte e parque da 

Lameira, implicando uma intrusão visual elevada. 

O aerogerador AG04: 

• Não se assume visível de 10 povoações e de 8 pontos de interesse; 

• Assume-se visível e a uma distância superior a 2.500 m de 22 povoações e de um ponto de 

interesse, implicando uma intrusão visual reduzida; 

• Assume-se visível a uma distância entre os 1.000 e os 2.500 m de uma povoação, Estrada-Peso, e 

de 3 pontos de interesse (capela de N. S. de Moreira, Fragas de Leiguido e pousada de S. Gonçalo), 

implicando uma intrusão visual moderada; 

• Assume-se visível a uma distância inferior a 1.000 m de um ponto de interesse, parque da Lameira, 

implicando uma intrusão visual elevada. 

 

O aerogerador AG05: 

• Não se assume visível de 6 povoações e de 8 pontos de interesse; 

• Assume-se visível e a uma distância superior a 2.500 m de 23 povoações e de um ponto de 

interesse, implicando uma intrusão visual reduzida; 

• Assume-se visível a uma distância entre os 1.000 e os 2.500 m de 3 povoações, Eido-Portela, 

Espinheiro e Estrada-Peso, e de 2 pontos de interesse (Fragas de Leiguido e pousada de S. Gonçalo), 

implicando uma intrusão visual moderada;  

• Assume-se visível a uma distância inferior a 1.000 m de 2 pontos de interesse, capela de N. S. da 

Moreira e parque da Lameira, implicando uma intrusão visual elevada. 

 

O aerogerador AG06: 

• Não se assume visível de 3 povoações e de 6 pontos de interesse; 

• Assume-se visível e a uma distância superior a 2.500 m de 24 povoações e de um ponto de 

interesse, implicando uma intrusão visual reduzida; 

 

• Assume-se visível a uma distância entre os 1.000 e os 2.500 m de 5 povoações, Ansiães, Candemil, 

Eido-Portela, Espinheiro e Estrada-Peso, e de 5 pontos de interesse (Fragas de Leiguido, Gruta, 
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parque da Lameira, pousada de S. Gonçalo e praia de Candemil), implicando uma intrusão visual 

moderada; 

• Assume-se visível a uma distância inferior a 1.000 m de um ponto de interesse, capela de N. S. de 

Moreira, implicando uma intrusão visual elevada. 

Quadro 6-15- Síntese da análise da intrusão visual. 

Aerogerador 

Intrusão Visual 

Total 
Sem visibilidade 

Intrusão visual 
reduzida 

Intrusão visual 
moderada 

Elevada 

Total 4+4 22+3 6+3 0+3 32+13 

AG01 12+8 19+1 1+2 0+2 45 

AG02 11+7 17+1 4+2 0+3 45 

AG03 7+6 23+3 2+2 0+2 45 

AG04 10+8 21+1 1+3 0+1 45 

AG05 6+8 23+1 3+2 0+2 45 

AG06 3+6 24+1 5+5 0+1 45 

Nota: Aglomerados populacionais + pontos de interesse 

 

Da análise anterior conclui-se que a maioria dos focos de observadores (70%) não se manifesta afetado 

visualmente ou se encontra a uma distância a que os aerogeradores implicam apenas uma intrusão visual 

reduzida. Verifica-se que o aerogerador AG06 é o mais visível e o que induz uma intrusão visual moderada 

para um maior número de observadores, mas é o aerogerador AG02 que implica uma intrusão visual 

elevada para mais focos de observadores, ainda que sejam todos temporários associados a pontos de 

interesse presentes na serra.  

Verifica-se também que nenhuma povoação se encontra sujeita a uma intrusão visual elevada, uma vez que 

nenhum destes focos de observadores permanentes se encontra a menos de 1.000 m do Parque Eólico.  

Acresce que a cartografia de análise que permitiu identificar os pontos de observação afetados é gerada 

para a situação mais desfavorável, não distinguindo as estruturas visíveis na totalidade das parcialmente 

visíveis, não tendo em conta as características da envolvente de cada um dos pontos de observação, isto é, 

a presença de obstáculos visuais e a presença de outros planos com volumetria no eixo visual entre o 

observador e os aerogeradores propostos, atenuando o destaque destes na paisagem, e ainda a presença 

de estruturas semelhantes no ambiente visual, determinando que os aerogeradores propostos impliquem 

somente um acréscimo da intrusão visual existente e não uma nova intrusão visual. 
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Fotografia 2 – Imagens ilustrativas da visibilidade parcial dos aerogeradores e da menor evidência dos aerogeradores numa 

paisagem com vários planos topográficos. 

 

Tendo em conta o referido, foram analisadas as bacias visuais dos pontos de observação (ver Desenho 019 

a 021 – Bacias Visuais dos Observadores – Volume 3) identificados como sujeitos a uma intrusão visual 

moderada e elevada, considerados, de acordo com a metodologia, como os focos potencialmente expostos 

a impactes visuais negativos significativos.Refere-se que as bacias visuais geradas para avaliação da 

visibilidade dos aerogeradores foram geradas tendo em conta a altura prevista para estas estruturas e que 

nesta análise não se consideraram outros fatores determinantes na acuidade visual, como a exposição das 

encostas e a variação das condições climatéricas (luminosidade, céu encoberto e nevoeiro), sendo a análise 

seguinte ainda conservadora. Da análise elaborada, constatou-se que: 
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• Ansiães apresenta somente visibilidade para um aerogerador (AG06) e apenas da estrema sul e 

nascente da povoação, prevendo-se, de acordo com o perfil do terreno gerado, que a visibilidade 

seja apenas parcial, sendo visíveis apenas as pás do aerogerador. Acresce que este foco apresenta 

já no seu ambiente visual uma estrutura da mesma tipologia, ainda que mais distante, e, num plano 

mais próximo, a A4, que neste local apresenta um talude que se assume como uma intrusão visual. 

Tendo em conta o enunciado considera-se que esta povoação se encontre sujeita a uma intrusão 

visual tendencialmente reduzida; 

 
 

Fotografia 3 – Perfil do terreno no eixo visual entre Ansiães e o aerogerador AG06 e imagem do talude da A4 adjacente à povoação. 

 

• Candemil, aglomerado principal, apresenta visibilidade somente para os aerogeradores AG02 e 

AG06, sendo o pequeno lugar a nascente que manifesta visibilidade para as restantes estruturas 

(AG03 a AG05). Verifica-se também, de acordo com o perfil do terreno gerado, que a visibilidade é 

parcial, afigurando-se que sejam visíveis sobretudo as pás dos aerogeradores. Acresce que este 

foco já apresenta no seu ambiente visual estruturas da mesma tipologia, ainda que num plano 

oposto, e num plano mais próximo um viaduto da A4. Tendo em conta o enunciado considera-se 

que esta povoação se encontre sujeita a uma intrusão visual tendencialmente reduzida; 

 
 

Fotografia 4 – Perfil do terreno no eixo visual entre Candemil e o aerogerador mais próximo (AG06) e imagem do viaduto da A4 

num plano mais próximo à povoação. 
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• Espinheiro apresenta somente visibilidade para 3 aerogeradores (AG03, AG05 e AG06), sendo que 

para os dois primeiros manifesta visibilidade apenas da estrema poente da povoação. Verifica-se 

também, de acordo com o perfil do terreno gerado, que a visibilidade para o aerogerador mais 

próximo é parcial, afigurando-se que sejam visíveis apenas as pás. Acresce que a povoação se 

encontra numa situação de encosta virada para o lado oposto à área de intervenção. Tendo em 

conta o enunciado considera-se que esta povoação se encontre sujeita a uma intrusão visual 

tendencialmente reduzida; 

 

 

Fotografia 5 – Perfil do terreno no eixo visual entre Espinheiro e o aerogerador AG05 e imagem figurativa da situação da povoação 

relativamente ao parque eólico (Fonte: Google Earth). 

 

• Penoucos, apresenta visibilidade de áreas pouco significativas da povoação para os aerogeradores 

AG01, AG05 e AG06 e, de acordo com o perfil de terreno, apenas para a parte superior destas 

estruturas (pás). Prevendo-se que seja visível fundamentalmente o AG03, pelo que se considera 

que este aglomerado se encontre sujeito a uma intrusão visual tendencialmente reduzida; 

 

 

Fotografia 6 – Perfil do terreno no eixo visual entre Penoucos e o aerogerador AG05 e simulação da visibilidade para o parque 

eólico (Fonte: Google Earth). 
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Os pontos de interesse associados à Gruta e Praia Fluvial de Candemil apresentam visibilidade somente 

para uma estrutura e previsivelmente apenas para as pás, encontrando-se também sujeitas a uma intrusão 

visual tendencialmente reduzida.  

Perante o exposto, verifica-se que o futuro Parque Eólico implicará uma intrusão visual relevante apenas 

para 7 de 45 observadores, considerando-se que globalmente implique um impacte visual negativo direto, 

local, certo, permanente, reversível (no caso de desativação), imediato, de reduzida magnitude e pouco 

significativo, assumindo-se de magnitude e significância moderada a elevada para os observadores 

presentes nas povoações de Covelo do Monte, Eido-Portela e Estrada-Peso e associados aos pontos de 

interesse capela de N.S. de Moreira, Fragas de Leiguido, Fonte, parque da Lameira e pousada de S. Gonçalo, 

que correspondem apenas a 16% dos observadores presentes na envolvente. 

 

Quadro 6-16- Avaliação dos impactes visuais por foco de observadores. 

Focos de 
observadores 

Aerogeradores 

Impacte visual 
muito significativo 

Impacte visual 
significativo 

Análise da 
visibilidade 

 

Observadores permanentes 

Aglomerados Populacionais 

Ansiães  AG06 
Visibilidade parcial 
da povoação e para 
o aerogerador - pás 

Impacte visual 
pouco significativo 

Candemil  AG06 

Visibilidade parcial 
da povoação e para 
o aerogerador – pás 

e presença de 
outras intrusões 

visuais no ambiente 
visual 

(aerogeradores e 
A4) 

Impacte visual 
pouco significativo 

Covelo do Monte  AG01 e AG03 

Sem fatores de 
atenuação dos 
aerogeradores 

propostos 

Impacte visual 
significativo 

Eido-Portela  AG05 e AG06 

Sem fatores de 
atenuação dos 
aerogeradores 

propostos 

Impacte visual 
significativo 

Espinheiro  AG05 e AG06 
Visibilidade parcial 
da povoação e para 
o aerogerador - pás 

Impacte visual 
pouco significativo 

Estrada-Peso  AG04, AG05 e AG06 

Sem fatores de 
atenuação dos 
aerogeradores 

propostos 

Impacte visual 
significativo 

Penoucos  AG03 
Visibilidade parcial 
da povoação e para 
o aerogerador - pás 

Impacte visual 
pouco significativo 
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Focos de 
observadores 

Aerogeradores 

Impacte visual 
muito significativo 

Impacte visual 
significativo 

Análise da 
visibilidade 

 

Observadores permanentes 

Observadores temporários 

Pontos de interesse 

Capela de N. S. da 
Moreira 

AG05 e AG06 AG01 a AG04 

Sem factores de 
atenuação dos 
aerogeradores 

propostos 

Impacte visual 
muito significativo 

Fonte AG01 e AG03  
Presença de 

aerogeradores no 
ambiente visual 

Impacte visual 
significativo 

Fragas de Leiguido  AG01 a AG06 
Presença de 

aerogeradores no 
ambiente visual 

Impacte visual 
significativo 

Gruta  AG06 
Visibilidade parcial 
da povoação e para 
o aerogerador - pás 

Impacte visual 
pouco significativo 

Parque da Lameira AG01 a AG05 AG06 
Presença de 

aerogeradores no 
ambiente visual 

Impacte visual 
significativo 

Pousada de S. 
Gonçalo – MN 

AG02 AG04, AG05 e AG06 
Presença de 

aerogeradores no 
ambiente visual 

Impacte visual 
significativo 

Praia Fluvial de 
Candemil 

 AG06 
Visibilidade parcial 
da povoação e para 
o aerogerador - pás 

Impacte visual 
pouco significativo 

 

 

Por fim, de modo a avaliar a afetação do valor cénico da paisagem foram quantificadas as classes de 

qualidade visual afetadas indiretamente por implantação do projeto, ou seja, as áreas de elevado valor 

cénico que poderão sofrer um decréscimo da sua qualidade ao manifestarem-se expostas à nova intrusão 

visual introduzida no território.  Essa análise encontra-se sintetizada no quadro seguinte. 

Quadro 6-17-Quantificação das classes de qualidade visual afetadas indiretamente pelo projeto. 

Aerogerador 
Qualidade Visual 

Total 
Reduzida Moderada Elevada Muito elevada 

Área de estudo 244 ha 3.561 ha 4.589 ha 1.597 ha 9.991 ha 

Bacia visual 
total 

157 ha 
2%* 

2.165 ha 
36%* 

2.950 ha 
49%* 

766 ha 
13%* 

6.038 ha 
60%*** 

AG01 
70 ha 

29%** 
1.516 ha 
43%** 

1.991 ha 
43%** 

379 ha 
24%** 

3.956 ha 
40%*** 

AG02 
70 ha 

29%** 
1.523 ha 
43%** 

1.949 ha 
42%** 

406 ha 
25%** 

3.948 ha 
40%*** 

AG03 
105 ha 
43%** 

1.765 ha 
50%** 

2.513 ha 
55%** 

516 ha 
32%** 

4.899 ha 
49%*** 

AG04 
102 ha 
42%** 

1.602 ha 
45%** 

2.064 ha 
45%** 

453 ha 
28%** 

4.221 ha 
42%*** 

AG05 
127 ha 
52%** 

1.723 ha 
48%** 

2.258 ha 
49%** 

547 ha 
34%** 

4.655 ha 
47%*** 

AG06 140 ha 1.750 ha 2.332 ha 612 ha 4.834 ha 
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Aerogerador 
Qualidade Visual 

Total 
Reduzida Moderada Elevada Muito elevada 

57%** 49%** 51%** 38%** 48%*** 

*percentagem relativamente a área total da bacia visual; ** percentagem relativa a área total da classe na área de estudo; ; ***  

percentagem relativamente a área total da área de estudo. 

 

Da análise do quadro anterior, verifica-se que a bacia visual da totalidade dos aerogeradores propostos 

abrange cerca de 60% da área de estudo e que esta integra uma maior proporção de áreas incluídas na 

classe de elevada qualidade visual, que representam cerca de 49% das áreas incluídas nesta classe na área 

de estudo. A classe moderada assume também elevada representatividade, observando-se que a afetação 

de áreas de muito elevada qualidade visual assume uma proporção reduzida, não excedendo os 15% da 

bacia, mas incluindo 48% das áreas desta classe presentes na área em análise. Analisando as bacias 

individuais geradas para os diferentes aerogeradores (Volume 3 – Desenhos 013 a 018), verifica-se que as 

bacias visuais mais abrangentes correspondem às estruturas AG03, AG05 e AG06, fator associado à sua 

localização nas estremas do maciço, mas nenhuma abrange mais de 50% da área de estudo. Os 

aerogeradores referidos evidenciam-se também pela maior afetação de áreas de elevada e muito elevada 

qualidade visual, implicando a afetação de cerca de 49 a 55% da primeira classe e 32 a 38% da segunda.  

Embora se conclua da análise anterior que a implementação do parque eólico interfere visualmente de 

forma relevante com o valor cénico do território, a afetação de áreas expressivas das classes elevada e 

muito elevada encontra-se relacionada com a sua forte presença na paisagem da área de estudo (62%), 

sendo praticamente inevitável a interferência com áreas incluídas nestas classes num empreendimento 

desta tipologia, localizado nesta zona.  

Importa referir também que, embora esta paisagem apresente um valor cénico relevante promovido pelo 

caráter agreste das zonas serranas, o seu ambiente visual já se encontra comprometido pela presença de 

outros parques eólicos, determinando que a generalidade dos observadores e das áreas de maior qualidade 

visual presentes no território já se encontrem atualmente afetadas por elementos dissonantes, prevendo-

se, dada a tipologia do projeto em estudo, apenas um acréscimo da intrusão visual existente e da 

degradação do ambiente visual. Ressalva-se ainda que as estruturas propostas se assumem, ou não, como 

elementos dissonantes consoante o observador, sendo que, regra geral, este tipo de projeto, quando 

suficientemente afastado de recetores sensíveis, é bem aceite pelas populações, ao encontrar-se associado 

a uma energia “limpa” e renovável e ao apresentar estruturas com uma “forma” que, apesar da volumetria, 

não são esteticamente desagradáveis.  

Por fim, resta avaliar se o parque eólico proposto interfere com a paisagem do Alto Douro Vinhateiro – 
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Património Mundial, localizada a nascente. Da análise da cartografia verifica-se que o limite desta 

paisagem, bem como da sua Zona Especial de Proteção (ZEP), se encontram fora da área de estudo, 

encontrando-se a primeira a cerca de 12 km e o limite mais próximo da ZEP sensivelmente a 7 km. Verifica-

se também que a bacia visual da totalidade dos aerogeradores não interfere com nenhuma destas áreas, 

função da barreira visual imposta pelas cumeadas que enquadram a paisagem da área de estudo a 

nascente, nomeadamente as demarcadas pelos vértices de Marão-Fraga da Ermida-Seixinhos (SE) e 

Vaqueiro-Pacarreira (NE), confirmando-se que não existe afetação indireta desta paisagem cultural de valor 

excecional pelo projeto em estudo. 

Da análise das alterações promovidas pelo projeto e da intrusão e degradação visual da paisagem, 

apreende-se que: 

• O parque eólico não implica na generalidade a implementação de novos acessos e não inclui a 

introdução de uma nova linha elétrica área ou subestação, minimizando assim o impacte visual 

associado a esta tipologia de empreendimento; 

• Implica alterações relevantes na morfologia do terreno sobretudo na implementação de 3 

aerogeradores, sendo que no projeto de execução esta interferência poderá ser minimizada pela 

implementação adequada das suas fundações e plataformas; Não implica uma afetação relevante 

de vegetação com valor cénico e ecológico, não se prevendo a afetação de afloramentos rochosos; 

• Dos 45 focos de observadores presentes num raio de influência de 5.000 m, apenas 7 se assumem 

sujeitos a uma intrusão visual gravosa, sendo que nenhuma das povoações se encontra a menos de 

1.000 dos aerogeradores, distância a que estariam sujeitos a uma intrusão visual elevada; 

• Para a maioria 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, ainda 

que, na generalidade, mais distantes; 

• Prevê-se apenas a colocação de mais seis aerogeradores alinhados com o parque eólico a nascente 

(Pena Suar) e ao longo das cumeadas principais (Senhora da Moreira e Neve), respeitando a 

estruturação natural da paisagem; 

• Os aerogeradores propostos, embora coincidam com uma área marcada pela elevada qualidade e 

sensibilidade visual, esta já se encontra marcada pela presença de inúmeras estruturas 

semelhantes, sendo que, do ponto de vista da paisagem, a localização ideal para novos elementos 

exógenos no território é na proximidade de estruturas semelhantes/intrusões visuais negativas 
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existentes, minimizando e circunscrevendo ao máximo os elementos e áreas de caráter dissonante 

e artificial na paisagem; 

• Que o objetivo do presente projeto é aumentar a energia disponível proveniente de fontes 

renováveis e pouco poluentes, com efeitos benéficos, ainda que indiretos, sobre a paisagem. 

Tendo em conta o exposto, considera-se assim que os impactes estruturais e visuais decorrentes da 

implementação de um novo Parque Eólico na serra do Marão se assumam negativos, diretos, locais, certos, 

imediatos, irreversíveis e permanentes no caso de não ser desativado, de magnitude reduzida, 

determinando globalmente um impacte pouco significativo. 

 

6.10.4. FASE DE DESATIVAÇÃO 

Na fase de desativação prevê-se que o desmantelamento apresente impactes semelhantes aos esperados 

para a fase de construção.  

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. 

6.10.5. IMPACTES CUMULATIVOS 

Identificam-se como projetos suscetíveis de produzir impactes cumulativos no descritor Paisagem: a linha 

elétrica de alta tensão presente na estrema poente da área de estudo (Linha dupla 400+220 kV Valpaços-R. 

Pena-Carrapatelo); as vias rodoviárias A4 e IP4 que se impuseram no território, determinando taludes de 

dimensão significativa, expressivos muros de suporte, pontes e viadutos; os parques eólicos na envolvente 

e linhas elétricas associadas, nomeadamente os designados de Pena Suar (29 aerogeradores) e Vila Cova 

(19 aerogeradores), na cumeada de Pena Suar, Portal da Freita (2 estruturas, Penedo Ruivo (12 

aerogeradores), Chorida (2 aerogeradores) e Seixinhos (8 aerogeradores), nas cumeadas homónimas.  

Os impactes cumulativos a nível da paisagem estão relacionados com a crescente artificialização do 

território, com a afetação de áreas de valor cénico relevante e com sobreposição das bacias visuais dos 

elementos propostos com infraestruturas existentes e previstas, uma vez que nestas áreas se afigura um 

aumento da intrusão visual pela presença de vários elementos exógenos.  

Considerando o contexto visual da paisagem e a análise dos impactes gerados pelo presente Projeto, e 

observando a distribuição dos elementos dissonantes na área de estudo, prevê-se um impacte cumulativo 

de magnitude moderada e significativo, dado que restam poucas cumeadas na área de estudo que não 

estejam associadas a infraestruturas humanas com forte presença visual.  
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Prevê-se uma magnitude e significância moderada, porque os aerogeradores propostos se localizam no 

alinhamento de estruturas semelhantes – - ampliando a área artificializada, mas não se assumindo como 

uma nova intrusão visual -, e pela bacia visual do futuro empreendimento se encontrar limitada por 

cumeadas próximas a nascente e sul, evitando a degradação visual dos territórios de características mais 

naturais e de maior valor presentes nestes quadrantes. 

É Importante referir por fim que, embora se preveja um impacte cumulativo significativo decorrente da 

concentração de vários elementos exógenos na zona da área de estudo, do ponto de vista da Paisagem 

considera-se mais favorável a introdução dos necessários elementos exógenos em áreas atualmente 

artificializadas e na proximidade de estruturas semelhantes/intrusões visuais negativas existentes ou 

previstas, minimizando e circunscrevendo ao máximo os elementos e áreas de caráter dissonante e 

artificial na paisagem. 

 

6.11. RUÍDO 

6.11.1. METODOLOGIA 

Tendo em consideração as características do projeto, é possível efetuar uma estimativa fundamentada, 

ainda que entretecida de algumas incertezas incontornáveis, relativamente ao ambiente sonoro gerado 

exclusivamente pelo projeto, mediante recurso a métodos previsionais adequados, tendo por base dados 

de emissão e modelos de propagação sonora normalizados. 

A avaliação dos impactes será efetuada de um modo qualitativo e, sempre que possível proceder-se-á à sua 

quantificação tendo por base a prospetiva dos níveis sonoros de ruído ambiente associados à execução ou 

não do projeto. Seguidamente apresenta-se a descrição dos critérios de avaliação considerados no 

descritor ruído 

Quadro 6-18 - Critérios de avaliação do impacte no descritor ruido. 

Termos de Impacte Critérios 

Natureza 
Positivo 
Negativo 

Redução dos níveis sonoros existentes. 
Aumento dos níveis sonoros existentes. 

Duração 
Temporária 
Permanente 

Fase de Construção 
Fase de Exploração 

Incidência 
Direto 
Indireto 

Origem no projeto (construção e exploração)  
Modificação de tráfego em vias existentes 

Probabilidade de 
Ocorrência 

Certa 
Provável 
Improvável 

Consideram-se os impactes Prováveis 

Reversibilidade 
Irreversível 
Parcialmente Reversível 
Reversível 

Considera-se os efeitos nos recetores reversíveis 
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Termos de Impacte Critérios 

Extensão espacial 
Isolado, Restrito, 
Abrangente 

Considera-se os efeitos locais 

Magnitude 

Reduzida 
 
Moderada 
 
Elevada 
 

Níveis sonoros previstos iguais ou superiores à situação de 
referência em não mais de 5 dB(A). 
Níveis sonoros previstos superiores à sit. de referência em 
mais de 5 dB(A) mas em não mais de 10 dB(A). 
Níveis sonoros previstos superiores à situação de referência 
em mais de 10 dB(A). 

Significância 

Pouco Significativo 
 
Significativos 
Muito Significativo  

Cumpre limites legais RGR ou o incumprimento não se fica a 
dever ao projeto. 
Ultrapassagem dos limites legais aplicáveis no RGR. 
Ultrapassagem, em mais de 10 dB(A), dos limites legais 
aplicáveis no RGR. 

 

6.11.2. FASE DE CONSTRUÇÃO 

Na fase de construção do Parque Eólico decorrerão um conjunto de atividades ruidosas temporárias, cuja 

emissão de níveis sonoros pode induzir alterações no ambiente sonoro de referência. 

Assim, durante esta fase, é expectável a ocorrência de um aumento temporário dos níveis de ruído 

ambiente na envolvente dos locais de obra. As múltiplas operações e atividades diferenciadas que integram 

as obras na fase de construção, geram níveis de ruído, normalmente, temporários e descontínuos no 

espaço e no tempo, pelo que a quantificação dos níveis de ruído nesta fase é difícil de determinar com 

rigor. 

Durante esta fase serão levadas a cabo um conjunto de ações passíveis de gerarem níveis sonoros com 

algum significado, nomeadamente: 

• instalação e utilização dos estaleiros; 

• circulação de viaturas, maquinaria e veículos pesados afetos à obra; 

• trabalhos de desmatação e decapagem; 

• construção dos acessos, da plataforma e fundação dos aerogeradores,  

• execução das fundações dos aerogeradores (abertura de caboucos para as fundações e betonagem 

dos maciços de fundação); 

• montagem dos aerogeradores; 

• abertura e fecho de valas para cabos elétricos e de comunicação; 

• recuperação paisagística das áreas intervencionadas; 
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• movimentação de viaturas e máquinas para a execução das várias intervenções, incluindo o 

transporte de materiais e de trabalhadores. 

Assim, durante esta fase, é expectável a ocorrência de um aumento temporário dos níveis de ruído 

ambiente na envolvente dos locais de obra. As múltiplas operações e atividades diferenciadas que integram 

as obras na fase de construção, geram níveis de ruído, normalmente, temporários e descontínuos em 

função de diversos fatores dificultam a previsão, em termos quantitativos, dos níveis sonoros resultantes. 

De referir, ainda, que o carácter transitório destas atividades induz nas populações uma maior tolerância, 

relativamente a outras fontes de carácter permanente. 

A quantificação dos níveis sonoros do ruído na fase de construção, requer conhecimento preciso do 

planeamento da obra, equipamentos envolvidos e suas características em termos de potência sonora. 

Neste contexto, no quadro seguinte apresentam-se as distâncias correspondentes aos níveis sonoros 

contínuos equivalentes, ponderados A, de 65 dB(A), 55 dB(A) e 45 dB(A), considerando fontes pontuais e 

um meio de propagação homogéneo, determinados a partir dos valores limite dos níveis de potência 

sonora, indicados no Anexo V, do Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de novembro, relativamente às emissões 

sonoras dos equipamentos para utilização no exterior. 

Quadro 6-19 - Distâncias correspondentes a diferentes níveis de LAeq associados a equipamentos típicos de construção. 

Tipo de Equipamento 

P: potência instalada efetiva (kW); 
Pel: potência elétrica (kW); 
m: massa do aparelho (kg); 

L: espessura transversal de corte (cm) 

Distância à fonte [m] 

LAeq 
=65 

LAeq 
=55 

LAeq 
=45 

Compactadores (cilindros vibrantes, placas vibradoras 
e apiloadores vibrantes) 

P8 

8<P70 
P>70 

40 
45 

>46 

126 
141 

>146 

398 
447 

>462 

Dozers, carregadoras e escavadoras-carregadoras, com 
rasto contínuo 

P55 
P>55 

32 
>32 

100 
>102 

316 
>322 

Dozers, carregadoras e escavadoras-carregadoras, com 
rodas; dumpers, niveladoras, compactadores tipo 
carregadora, empilhadores em consola c/ motor de 
combustão, gruas móveis, compactadores (cilindros 
não vibrantes), espalhadoras-acabadoras, fontes de 
pressão hidráulica 

P55 
P>55 

25 
>26 

79 
>81 

251 
>255 

Escavadoras, monta-cargas, guinchos de construção, 
motoenxadas 

P15 
P>15 

10 
>10 

32 
>31 

100 
>99 

Martelos manuais, demolidores e perfuradores 
m15 

15<m30 
m>30 

35 

52 
>65 

112 

163 
>205 

355 

516 
>649 

Grupos eletrogéneos de soldadura e potência 
Pel2 

2<Pel10 
Pel>10 

12 

13 
>13 

37 

41 
>40 

116 

130 
>126 

Compressores 
P15 
P>15 

14 
>15 

45 
>47 

141 
>147 
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Dependendo do número de equipamentos a utilizar (no total e de cada tipo) e dos obstáculos à propagação 

sonora, os valores apresentados no quadro anterior podem aumentar ou diminuir significativamente. 

Tipicamente as atividades de preparação de terreno e escavação são as mais ruidosas, dando lugar a níveis 

sonoros contínuos equivalentes na ordem dos 85 dB(A), pelo que é expectável que a menos de 10 metros 

da obra o nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, do ruído particular, seja superior a 65 dB(A). 

No caso em apreço, as principais frentes de obra com emissão sonora mais expressiva referem-se â 

abertura das fundações para implantação dos aerogeradores, cujos recetores sensíveis mais próximos 

(habitações unifamiliares) localizam-se a mais de 700 metros de distância, pelo é expectável que o 

respetivo ambiente sonoro, em termos médios, não venha a variar significativamente. 

De referir ainda que o tráfego rodoviário para transporte de trabalhadores, equipamentos e material, 

acederá às áreas de intervenção diretamente a partir de estradas nacionais e municipais, sem intersetar 

diretamente as povoações mais próximas da área de intervenção do projeto. O acréscimo de tráfego médio 

global será reduzido, pelo que é previsível que se venha a verificar um aumento pontual dos níveis sonoros 

à passagem dos veículos, mas em termos médios o incremento no ambiente sonoro existente será pouco 

significativo, prevendo-se o cumprimento dos valores limites de exposição aplicáveis (zona mista). 

De acordo com o explicitado anteriormente, tendo em conta o carácter intermitente e descontínuo do 

ruído gerado durante a fase de construção, e a distância a que se localizam os recetores sensíveis mais 

próximos das frentes de obra mais ruidosas, na fase de construção prevê-se que os impactes no ambiente 

sonoro seja negativo, direto e indireto, provável, temporário, restrito, de magnitude reduzida, reversível, 

parcialmente mitigável e pouco significativo. 

 

6.11.3. FASE DE EXPLORAÇÃO 

Durante a fase de exploração, o ruído resulta do funcionamento dos aerogeradores e afetará de forma mais 

ou menos relevante os recetores expostos em função da velocidade e direção do vento. 

O funcionamento dos aerogeradores poderá afetar de forma mais ou menos relevante os recetores 

existentes em função da distância a que estes se localizam, do nível de operação do conjunto de 

aerogeradores do parque e da direção do vento, que influência a propagação sonora. 
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Tendo em consideração as características do projeto, a avaliação dos níveis sonoros nos recetores 

sensíveis, localizados na área de potencial influência acústica do projeto, foi efetuada mediante a 

construção de um modelo 3D do local, com recurso ao programa informático CadnaA. 

O CadnaA foi desenvolvido pela Datakustik para que, de forma rápida e eficaz, sejam determinados, 

mediante os métodos definidos pelo utilizador, todos os “caminhos sonoros” entre as diferentes fontes e 

os diferentes recetores, mesmo em zonas urbanas complexas, integrando, assim, os parâmetros com 

influência, nomeadamente a topografia, os obstáculos, o tipo de solo e as condições atmosféricas 

predominantes, e permitindo a análise individual dos níveis sonoros, mediante seleção de recetores 

específicos, ou a análise global, mediante a produção de mapas de ruído a 2D e 3D. 

No caso específico, foi considerada a metodologia preconizada no documento “A Good Practice Guide to 

the Application of ETSU-R-97 for the Assessment and Rating of Wind Turbine Noise”, e sendo os 

aerogeradores a fontes ruidosas permanentes do tipo industrial, foi considerado o método de cálculo 

CNOSSOS, que é o método recomendado pelo Decreto-Lei nº136-A/2019 (que transpõe a Diretiva (UE) 

2015/996), que altera e republica o Decreto-Lei nº 146/2006, de 31 de julho (que transpõe a  

Diretiva n.º 2002/49/CE). 

No desenvolvimento do modelo de simulação acústica foi utilizada cartografia 3D do terreno e as 

caraterísticas especificas do projeto. De acordo com os dados específicos do presente estudo, com a 

experiência adquirida em outros estudos já desenvolvidos e tendo por base as diretrizes da Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA), afigurou-se adequado, por segurança, considerar as configurações de 

cálculo e de apresentação que se apresentam no quadro seguinte. 

Quadro 6-20 - Configurações de cálculo utilizados na modelação de simulação de ruído (fase de exploração). 

Parâmetros Configuração 

Geral 

Software CadnaA – Versão 2020MR (BMP XL) 

Máximo raio de busca 8000 metros 

Ordem de reflexão 2 

Erro máximo definido para o cálculo 0 dB 

Métodos/normas de cálculo: Aerogeradores: CNOSSOS 

Absorção do solo α = 0,3 (refletor) 

Meteorologia 

Percentagem de condições favoráveis: 
diurno/entardecer/noturno 

Diurno: 50% 
Entardecer: 75% 
Noturno: 100% 

Temperatura média anual 12º C 

Humidade relativa média anual 88 % 

Mapa de Ruído 

Malha de Cálculo 10X10 metros 

Tipo de malha de cálculo (variável/fixa) Fixa 

Altura ao solo 4 metros 

Código de cores Diretrizes APA (2011) 



PAREM – PARQUE EÓLICO DO MARÃO, LDA. 
Parque Eólico da Neve 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  
Volume 1 – Relatório Síntese 

 

 

AM22005 
Versão 01  
out-22 
      362 
 

Parâmetros Configuração 

Avaliação de ruído 
nos recetores 

Altura acima do solo 1,5 m acima do piso mais desfavorável 

Distância mínima recetor-fachada 3,5 metros 

Distância mínima fonte/refletor 0,1 metros 

 

De acordo com a informação de projeto está prevista a instalação de 6 aerogeradores Modelo VESTAS 

V136, instalados em torres de 116 m de altura e pás de 136 m de diâmetro. 

O referido modelo de aerogerador possui, para o nível de produção elevado (velocidade máxima de 

operação), uma potência sonora máxima de 105,5 dB(A). 

Na ausência de dados de espectrais da emissão dos aerogeradores em questão, seguiu-se o recomendado 

no documento “A Good Practice Guide to the Application of ETSU-R-97 for the Assessment and Rating of 

Wind Turbine Noise”, considerando condições 100% favoráveis à propagação sonora (inversões térmicas) 

no período noturno, com a emissão continua dos aerogeradores com o nível de potência sonora máximo 

105,5 dB(A), na frequência dos 250Hz e solo refletor (α = 0,3). 

Sendo a média anual das caraterísticas do vento apenas indicativa de maior ou menor probabilidade de 

ocorrência de condições favoráveis à propagação sonora para junto dos recetores, na simulação procurou-

se efetuar a avaliação do cenário mais desfavorável (mais critico), ou seja, consideraram-se as percentagens 

de condições favoráveis à propagação sonora recomendadas no documento Good Practice Guide for 

Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise Exposure (100% em todas as 

direções no período noturno). 

De notar que caso fosse considerada a distribuição de ventos local, iríamos ter apenas algumas direções 

com maior probabilidade de ocorrência de condições favoráveis de propagação sonora. Uma vez que as 

condições favoráveis de propagação sonora não dependem só do regime do vento, mas também dos 

gradientes verticais de temperatura (período do dia e nebulosidade, como especificado no Quadro A.1 da 

NP ISO 1996-2: 2019), a consideração das condições favoráveis de propagação sonora apenas com base na 

Rosa dos Ventos, traduzir-se-ia, sobretudo no período noturno, na subvalorização da ocorrência de 

condições favoráveis.  

Com base no modelo 3D referido e nos parâmetros de base descritos foram prospetivados os níveis 

sonoros contínuos equivalentes ponderados A de ruído particular, associados ao funcionamento continuo 

(24 horas) dos aerogeradores na potência máxima, para os vários recetores sensíveis (fachada e piso mais 
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desfavorável) potencialmente mais afetados pelo ruído do projeto, que se localizam nas peças desenhadas 

em anexo (conjuntamente com os mapas de ruído). 

Para que seja possível uma perspetiva mais abrangente do Ruído Particular da fase de exploração do 

projeto em apreço, foram também calculados os Mapas de Ruído Particular, a 4 metros acima do solo para 

os indicadores Lden e Ln, cujos resultados se ilustram nas peças desenhadas em anexo. 

No quadro seguinte apresentam-se os níveis sonoros de ruído residual (referência), os resultados 

previsionais associados ao ruído particular dos aerogeradores (potência sonora máxima), os níveis de ruído 

ambiente decorrente (soma energética do ruído de referência com o ruído particular) e o valor de 

emergência sonora (diferença entre ruído ambiente e ruído de referência). Apesar do software apresentar 

resultados com uma casa decimal, os valores foram arredondados à unidade com vista à avaliação da 

conformidade com os limites legais do RGR. 

Quadro 6-21- Níveis de ruído junto dos recetores na fase de exploração. 

Recetor/ 
Ponto 

Medição 

Ruído de Referência 
[dB(A)] 

Ruído Particular [dB(A)] Ruído Ambiente [dB(A)] 
Emergência 

Sonora [dB(A)] 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln 

R01 / Pto 1 48 46 44 51 39 39 39 46 49 47 45 52 1 1 1 

R02 / Pto 2 47 45 43 50 32 32 32 39 47 45 43 51 0 0 0 

R03 / Pto 2 47 45 43 50 30 30 30 36 47 45 43 50 0 0 0 

R04 / Pto 2 47 45 43 50 20 20 20 27 47 45 43 50 0 0 0 

R05 / Pto 2 47 45 43 50 14 14 14 21 47 45 43 50 0 0 0 

R06 / Pto 2 47 45 43 50 25 25 25 31 47 45 43 50 0 0 0 

R07 / Pto 3 45 43 42 49 35 35 35 41 45 44 43 50 0 1 1 

R08 / Pto 3 45 43 42 49 35 35 35 41 45 44 43 50 0 1 1 

 

De acordo com os resultados apresentados no quadro anterior, considerando a emissão sonoro máxima 

contínua (24h/dia) dos 6 aerogeradores propostos, em condições de emissão e propagação sonora 

favoráveis (equivalente ao mês mais critico), o que corresponde a uma posição de segurança, prospetiva-

se, para a situação futura, o cumprimento dos valores limite de exposição aplicáveis a zona mista em todos 

os recetores, conforme disposto na alínea a), número 1, artigo 11º do RGR. 

Relativamente ao Critério de Incomodidade prospetiva-se que os níveis sonoros junto de todos os recetores 

sensíveis cumpram os limites do Critério de Incomodidade [diferencial entre o ruído de referência e o ruído 

ambiente ≤ 5 dB(A) para Ld, ≤ 4 dB(A) para Le, e ≤ 3 dB(A) para Ln; não sendo aplicável quando o ruído 

ambiente é inferior a 45 dB(A)], conforme estabelecido nos números 1 e 5, artigo 13.º do RGR. 
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De acordo com o explicitado anteriormente, com a concretização do projeto na fase de exploração prevê-

se que o impacte no ambiente sonoro seja negativo, direto, provável, permanente, restrito, de magnitude 

reduzida, reversível, parcialmente mitigável e pouco significativo. 

6.11.4. FASE DE DESATIVAÇÃO 

A fase de desativação será caracterizada pela desativação e reabilitação das infraestruturas em exploração. 

De forma análoga à fase de construção, as operações associadas à desativação têm associada a emissão de 

níveis sonoros devido às atividades ruidosas temporárias, limitadas no espaço e no tempo, onde se destaca 

a emissão sonora de maquinaria pesada e circulação de veículos pesados. 

De acordo com o explicitado anteriormente, tendo em conta o carácter intermitente e descontínuo do 

ruído gerado durante a fase de desativação, e a distância a que se localizam os recetores sensíveis mais 

próximo do parque (a mais de 700 metros das frentes de obra mais ruidosas), na fase de desativação prevê-

se que o impacte no ambiente sonoro seja negativo, direto e indireto, provável, temporário, restrito, de 

magnitude reduzida, reversível, parcialmente mitigável e pouco significativo. 

6.11.5. IMPACTES CUMULATIVOS 

Na envolvente próxima dos recetores sensíveis potencialmente mais afetados pelo projeto do Parque 

Eólico em avaliação, para além das fontes de ruído existentes consideradas no ruído de referência (parques 

eólicos atualmente em exploração e rodovias A4 e IP4), não são conhecidos projetos ou novas atividades 

ruidosas que possam vir a influenciar o ambiente sonoro decorrente, pelo que não se preveem impactes 

cumulativos. 

 

6.12. USO DO SOLO 

Os impactes na ocupação do solo advêm da alteração do uso, em resultado das atividades humanas, que se 

traduzem sempre numa transformação da ocupação do território. 

Para a avaliação dos impactes neste descritor, considera-se como critério essencial a área afetada, assim 

como a afetação de usos do solo considerados mais sensíveis pela sua importância socioeconómica.  

A avaliação dos impactes em termos de usos do solo afetados tem uma natureza qualitativa, embora se 

tenha efetuado uma quantificação das áreas dos diferentes usos do solo afetados. 

6.12.1. FASE DE CONSTRUÇÃO 

As ações de desmatação, desarborização, escavações e terraplenagens previstas para as áreas de 
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implantação das plataformas dos aerogeradores, valas de cabos e acessos, irão conduzir à destruição da 

vegetação presente nessas áreas. Para a instalação dos aerogeradores prevê-se a destruição de áreas de 

matos e florestas de pinheiro-bravo. Para a abertura das valas de cabos do parque eólico prevê-se também 

a perda de áreas de matos e florestas de pinheiro-bravo.  

O impacte resultante caracteriza-se como sendo negativo, direto, certo e de curto prazo. A magnitude do 

impacte é reduzida e a sua significância baixa. 

6.12.2. FASE DE EXPLORAÇÃO 

Na fase de exploração, a presença dos aerogeradores, levam à impossibilidade de regeneração das áreas de 

floresta. Este impacte classifica-se como negativo, direto, certo, permanente, restrito, de magnitude 

reduzida, reversível, assumindo-se como pouco significativo. 

6.12.3. FASE DE DESATIVAÇÃO 

Na fase de desativação, a recuperação paisagística leva à regeneração de áreas de floresta e matos e à 

possibilidade de reposição de áreas agrícolas. Este impacte classifica-se como positivo, indireto, certo, 

permanente, restrito, de magnitude reduzida, reversível, assumindo-se como significativo. 

6.12.4. IMPACTES CUMULATIVOS 

Os impactes cumulativos incluem a existência de outros parques eólicos existentes e infraestruturas 

lineares, como vias de comunicação, num raio de 10km, tal como acima referido (Figura 3 1).  

Os impactes cumulativos classificam-se como negativos, prováveis a certos, permanentes, restritos, de 

magnitude moderada, reversível, assumindo-se como significativos. 

 

6.13. ORDENAMENTO E CONDICIONANTES 

6.13.1. METODOLOGIA 

Os impactes no ordenamento do território estão associados à alteração do uso, em resultado das 

atividades humanas, que se traduzem sempre numa transformação da ocupação do território. 

Para a avaliação dos impactes neste descritor, considera-se como critério essencial a área afetada e as 

ações suscetíveis de causar impactes, assim como a afetação das classes de ordenamento e de 
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condicionantes intercetadas tendo em consideração as restrições e condicionalismos que lhe estão 

impostos.  

Visto a avaliação da compatibilização do projeto com os instrumentos de ordenamento ter sido efetuada na 

situação de referência, a metodologia adotada para esta capítulo baseia-se, em primeira instância, na 

seleção das ações suscetíveis de causar impactes sobre as disposições constantes nos instrumentos de 

ordenamento e respetiva avaliação dos impactes, onde a abordagem será feita através da verificação das 

interferências com incidência na área de intervenção do projeto.  

No sentido de dar seguimento à análise desenvolvida no capítulo da caracterização da situação de 

referência, neste capítulo a análise para além de qualitativa, será feita sempre que necessário e aplicável, 

de forma quantitativa através da quantificação das áreas intervencionadas (aerogeradores, PCAT e acessos 

e vala de cabos). Esta quantificação permitirá determinar a magnitude dos impactes que será determinada 

como Baixa, Média ou Elevada, consoante a área afetada e a sua representatividade relativamente à área 

de estudo. 

Em particular, considera-se que qualquer uso do solo divergente daquele previsto nos instrumentos de 

ordenamento e gestão municipal deverá ser classificado como um impacte negativo. Contudo, dada a 

natureza de cada um destes espaços, o significado do impacte poderá ser mais, ou menos, significativo. 

Neste sentido atribuiu-se a seguinte escala de significância: 

• Impacte pouco significativo – quando o impacte gerado por determinada ação se faz sentir sobre 

categorias de espaços e/ou recursos, que não possuam importância estratégica para o concelho onde 

se inserem; quando a interferência com servidões e restrições de utilidade pública abrangidas pelo 

projeto tem caráter temporário; 

• Impacte significativo – quando o impacte gerado por determinada ação se faz sentir sobre categorias 

de espaços e/ou recursos que apresentem uma importância estratégica para o concelho onde se 

inserem, nomeadamente, em termos das suas utilizações económicas, sociais, culturais e também 

naturais; quando a interferência com servidões e restrições de utilidade pública tem caráter 

permanente; 

• Impacte muito significativo – quando não se verificar a compatibilidade do projeto com o impacte 

gerado. 
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6.13.2. FASE DE CONSTRUÇÃO 

Ordenamento 

Rede Natura 2000 

Na análise da ocorrência de impactes do projeto verifica-se a interferência de todas as infraestruturas do 

Parque Eólico da Neve com áreas integradas na Rede Natura 2000 - ZEC do Alvão/Marão.  

No diploma de constituição da RN 2000, na sua redação atual, art.º 9.º, referem a necessidade de parecer 

favorável do ICNF ou da CCDR competente no caso da “instalação de infraestruturas de eletricidade e 

telefónicas, aéreas ou subterrâneas, de telecomunicações, de transporte de gás natural ou de outros 

combustíveis, de saneamento básico e de aproveitamento de energias renováveis ou similares fora dos 

perímetros urbanos”. Este condicionalismo encontra-se também ele subjacente na Ficha de caracterização 

ecológica e de gestão dos valores naturais do Plano Setorial da Rede Natura 2000 para a ZEC 

correspondente, assim como no PDM abrangido. Verificou-se também a presença do habitat prioritário 

91E0* na proximidade da vala de cabos entre o AG3 e o AG4. 

No âmbito da ZEC são apresentadas orientações de gestão condicionantes à elaboração do projeto, além da 

necessária autorização por parte do ICNF, como: 

• Apoiar tecnicamente o alargamento de estradas e a limpeza de taludes, dependendo da espécie ter 

em consideração os ciclos de vida assim como a sua ocorrência nas áreas adjacentes às linhas de 

água, de forma a não aterrar/destruir as margens das linhas de água e a vegetação aí existente; 

• Condicionar a construção de infraestruturas consoante a espécie presente, assim como na 

construção de novas estradas ou alargamento das existentes, evitar também que não passem 

demasiado próximo das linhas de água. 

Em termos quantitativos a área da RN2000 afetada pelas infraestruturas do Parque Eólico é inferior à área 

de estudo considerada na situação de referênciacoincidente com a ZEC, ainda assim, a colocação de 

infraestruturas na área da ZEC é inevitável. 

Considera-se que perante os habitats designados como prioritários, as ações de projeto da fase de 

construção, nomeadamente, a movimentação e funcionamento de máquinas e veículos afetos à obra, a 

desarborização, desmatação e decapagem e a abertura da faixa de proteção/segurança conduzem a uma 

potencial afetação dos valores naturais e de gestão, levando à afetação destes habitats. Não obstante, a 

presença do habitat 91E0* na proximidade da vala de cabos entre o AG3 e o AG4, e conforme referido na 
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análise da situação de referência, na presença desta habitat fica condicionada intervenções nas margens e 

leito de linhas de água. Assim, o impacte classifica-se como negativo, direto, incerto, permanente, isolado, 

de magnitude baixa elevada, reversível, mitigável através das medidas apresentadas em sede do descritor 

Ecologia, considera-se como sendo significativo. No caso dos restantes habitats, para as mesmas ações, o 

impacte é classificado como negativo, direto, certo, permanente, isolado, de magnitude elevada pois todas 

as infraestruturas encontram-se localizadas na ZEC, reversível, não mitigável e tendo em conta a reduzida 

área da ZEC e também a não afetação de habitats protegidos, considera-se como sendo pouco significativo 

após parecer favorável da entidade de tutela. 

 

Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Rio Douro (RH3) 

No que diz respeito ao Plano de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) do Douro, verifica-se que o projeto 

não interfere com os objetivos e diretrizes indicados no referido plano, dada a tipologia de projeto e as 

respetivas atividades nas diferentes fases, pelo que não há impactes. 

 

Programa Regional De Ordenamento Florestal De Entre O Minho (PROF EDM) 

O referido programa por se tratar de um plano direcionado para a defesa, valorização e gestão sustentável 

dos espaços e recursos florestais, não constitui impedimento específico a esta tipologia de projetos.  

Contudo, pelo seu enquadramento, verifica-se que na área do Parque Eólico os aerogeradores AG1, AG2 e 

AG6 se sobrepõem a Áreas Florestais Sensíveis. O mesmo sucede com o posto de corte (PCAT). 

No que concerne a ZIF Marão identificada na área de estudo, está é intersetada por todas as infraestruturas 

do Parque Eólico. Embora as ZIF sejam um meio de concretização das orientações e dos objetivos 

específicos dos PROF, a ZIF em questão não detém ainda um plano de gestão florestal aprovado, que 

determina “no espaço e no tempo, as intervenções de natureza cultural e de exploração dos recursos, 

visando a produção sustentada dos bens e serviços por eles proporcionados e tendo em conta as atividades 

e os usos dos espaços envolventes”. Considera-se que as ações enunciadas no caso da implementação dos 

aerogeradores e PCAT têm impactes negativos, diretos, certos, permanentes, isolados, de elevada 

magnitude uma vez que todas as infraestruturas se sobrepõem à ZIF, mitigável, assumindo-se como 

significativo. No entanto, uma vez obtido o parecer favorável da entidade gestora este impacte torna-se 

pouco significativo. 
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Importa salientar que a criação da faixa de manutenção em torno das infraestruturas será um aspeto 

relevante na medida em que reforça a defesa da floresta contra incêndios, isto é, passará a integrar a rede 

secundária das faixas de gestão de combustível da região onde se insere. Neste aspeto, existe a 

compatibilização das medidas de defesa com a implementação do parque para a criação de outras faixas de 

gestão de combustível. Além do mais, os acessos a criar e a beneficiação dos existentes poderão integrar a 

rede viária florestal de apoio. 

A compatibilização do projeto com as medidas do PROF, no que respeita à contribuição para a defesa das 

florestas contra incêndios, considera-se como sendo um impacte positivo, direto, certo, permanente, 

abrangente, de magnitude elevada/média tendo em conta a expressividade da classe mais alta de 

perigosidade na zona do Parque, assumindo-se significativo. 

 

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

Não se preveem impactes do projeto no programa em questão uma vez que este não se encontra em vigor.  

 

Plano Regional de Ordenamento do Território para a Região do Norte (PROT-Norte) 

Não se preveem impactes do projeto neste plano uma vez que este não se encontra em vigor, ainda que o 

plano diretor municipal contenha algumas das diretrizes.  

 

Planos Diretores Municipais 

Dos espaços de ordenamento analisados na situação de referência ao nível da área em estudo, identificam-

se aqueles em que poderá haver afetação direta ou indireta pelas ações de projeto. Para efeitos de 

quantificação de impactes procede-se à quantificação das categorias de espaço abrangidas pela área de 

ocupação do projeto. 

Assim sendo, na fase de construção, as ações inerentes à implantação dos aerogeradores, do PCAT e 

demais atividades, levam à alteração temporária ou definitiva das classes de espaço. Dependendo do 

conjunto de ações: 

- Atividades de alargamento e beneficiação de alguns acessos existentes, abertura/fecho de valas 

para instalação de cabos elétricos, constituem ações não suscetíveis de alterar significativamente as 

classes de espaço intercetadas. 



PAREM – PARQUE EÓLICO DO MARÃO, LDA. 
Parque Eólico da Neve 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  
Volume 1 – Relatório Síntese 

 

 

AM22005 
Versão 01  
out-22 
      370 
 

- Quanto às ações que culminam na implantação dos aerogeradores e do PCAT, dada a sua 

dimensão, verifica-se afetação direta das classes de espaço em que se inserem. Este impacte 

classifica-se como negativo, direto, certo, permanente, isolado, irreversível e mitigável. A 

magnitude e significância dependem respetivamente da área afetada e do condicionalismo 

associado à classe de espaço. 

Conforme mencionado na situação de referência, a área de estudo do Parque Eólico totalizava 351,11 ha, 

sendo apenas intersectado pelas infraestruturas do Parque 7,4 ha (2,1% da área estudada). No quadro 

seguinte apresenta-se as ocupações diretas das infraestruturas do Parque (aerogeradores, PCAT, e acessos 

e vala de cabos) nas diferentes categorias de espaço pertencentes ao solo rural, bem como a área (ha) 

afetada por cada uma delas. 

Quadro 6-22 - Interceção das diferentes infraestruturas do Projeto do Parque Eólico com as classes de ordenamento e respetivas 
áreas afetadas (ha). 

CATEGORIA/ 
SUBCATEGORIA 

PARQUE EÓLICO 

ÁREA AFETADA (HA) 

AEROGERADORES  PLATAFORMAS PCAT 
ACESSOS E 
VALAS DE 

CABOS 

Espaços 
Florestais 

Conservação 
tipo I 

Acessos e Vala de 
Cabos entre os AG 

- - - 0,16 

Espaços de Uso 
Múltiplo 
Agrícola e 
Florestal 

Tipo I 
AG4, AG5, AG6, 

Acessos e Vala de 
Cabos entre os AG 

0,09 0,34 0,11 4,25 

Espaço Natural 
AG1, AG2, AG3, 

Acessos e Vala de 
Cabos entre os AG 

0,09 0,34 - 2,03 

Espaço de 
Recursos 
Geológicos 

Espaço 
Potencial 

AG3, Acessos e Vala 
de Cabos entre os 

AG 
0,002 0,11 - 0,54 

 
Espaço 
Complementar 

- -  - - 

 

Através da análise do quadro anterior é percetível que as infraestruturas do Parque Eólico intersetam 

maioritariamente a categoria “Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal do Tipo I”, seguida da categoria 

“Espaços Naturais”, totalizando 4,79ha e 2,45ha respetivamente, praticamente metade. Para ambas as 

categorias em relação aos aerogeradores e às plataformas a afetação em termos de área é a mesma e a 

diferença reside no PCAT e nos acessos e valas de cabos. Segundo o regulamento, sem prejuízo da 

legislação em vigor na classe de solo rústico são permitidas implantações de infraestruturas de energia 

elétrica e de produção de energias renováveis. Ao nível das duas categorias mais afetadas, o regulamento 

refere para os “Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal do Tipo I” ser condicionado a parecer técnico a 
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construção de novas infraestruturas, pelo que as ações inerentes à implementação dos aerogeradores e 

PCAT, o impacte classifica-se como negativo, direto, certo, permanente, isolado, de magnitude elevada 

uma vez a maioria das infraestruturas do Parque Eólico se concentra todo nesta categoria, assumindo-se 

significativo. Uma vez obtido o parecer favorável pela entidade competente, o mesmo assume-se pouco 

significativo. Relativamente à categoria “Espaços Naturais”, o regulamento não dispõe de normas 

diretamente aplicáveis, ainda que refira situações que devem ser preservadas, atendendo a este facto e por 

nos encontrarmos em áreas de ZEC, o impacte quanto às ações inerentes à implementação dos 

aerogeradores classifica-se como negativo, direto, certo, permanente, isolado, de magnitude moderada, 

assumindo-se significativo. Uma vez obtido o parecer favorável pela entidade competente, o mesmo 

assume-se pouco significativo. Quanto às valas de cabos e acessos do parque e respetivas ações considera-

se o impacte de magnitude moderada para ambas as categorias. 

Quanto à categoria de “Espaços Potenciais” e uma vez que não existe ainda a pretensão para a exploração, 

o regulamento refere que se “aplica-se o disposto para as categorias de espaços agrícolas, florestais e 

naturais abrangidas, salvo se outras soluções forem aprovadas pelas entidades competentes”, pelo que o 

impacte se classifica de acordo com as categorias anterior pois são coincidentes. 

Relativamente à categoria “Espaços Florestais de Conservação do Tipo I”, o regulamento refere ser 

permitida a edificação nova, pelo que quanto às valas de cabos e acessos do parque e respetivas ações 

considera-se o impacte como negativo, direto, certo, permanente, isolado, de magnitude baixa, assumindo-

se pouco significativo. 

A respeito das áreas de salvaguarda identificadas, no caso da Estrutura Ecológica Municipal do qual todas 

as infraestruturas intersectam, o regulamento não incompatibiliza diretamente o projeto, estando apenas 

sujeito aos demais regimes associados às servidões administrativas e restrições de utilidade pública, 

aplicando-se o regime das categorias e subcategorias de espaço subjacentes. Contudo, refere algumas 

disposições a serem cumpridas as quais não deverão ser afetadas (elementos da paisagem como estruturas 

tradicionais, sebes de compartimento, socalcos e preservação da galeria ripícola). Neste sentido, 

atendendo ao facto de não serem afetados estes elementos, o impacte neste espaço é negativo, direto, 

certo, permanente, isolado, de magnitude elevada por ser abrangida por todas as infraestruturas, 

assumindo-se como pouco significativo. 

Relativamente às áreas identificadas como “Suscetibilidade Sísmica (Falhas e Fraturas)”, “Suscetibilidade de 

Movimentos de Massa em Vertentes” e “Suscetibilidade de Erosão Hídrica do Solo” não se prevê a sua 

afetação, à exceção do acesso entre o AG2 e o AG5. Todavia, este acesso é existente perspetivando-se a 

sua melhoria. Assim, não se perspetiva impactes sobre estas áreas. 
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Quanto ao Património Cultural identificado (Arquitetónico) que diz respeito à Capela da Srª de Moreira, foi 

possível relocaliza-lo e verificar que não existe interferência com os elementos do projeto, não se 

afigurando por isso impactes a este nível. 

 

Paisagem Protegida Regional da Serra da Aboboreira 

Conforme mencionado na situação de referência a Paisagem Protegida em causa encontra-se somente 

aprovada pela entidade responsável, a Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios do Baixo 

Tâmega (AMTB), seguindo-se os trâmites legais. Como a Serra da Aboboreira não detém ainda proteção 

legal conferida através do diploma legal, a análise é feita através do disposto no regulamento do município 

intersetado. Contudo, nenhuma das infraestruturas associadas ao Parque Eólico da Neve se localiza dentro 

da área delimitada em sede de Ordenamento (Planta do PDM) nem na delimitação da associação gestora, 

pelo que não se afiguram impactes a este nível. 

 

Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios  

Através da análise do mapa de perigosidade de risco de incêndio verificou-se que as infraestruturas do 

Parque Eólico intersectam as classes de perigosidade mais elevadas, muito alta e alta. Segundo o 

regulamento, “a construção de edificações para habitação, comércio, serviços e indústria, fora das áreas 

edificadas consolidadas, é proibida nos terrenos classificados nos PMDFCI com risco (componente de 

perigosidade) de incêndio das classes alta ou muito alta, sem prejuízo das infraestruturas definidas na Rede 

de Defesa da Floresta Contra Incêndios”, pelo que as ações que levam à implementação destas 

infraestruturas geram impacte negativo, direto, certo, permanente, isolado, de baixa magnitude, 

irreversível, mitigável, assumindo-se muito significativo. 

Contudo, o DL n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual, enuncia exceções às normas referidas 

para a classe alta e muito alta, neste caso para a pretensão de exploração de recursos energéticos, devendo 

ser reconhecido o interesse municipal e verificada as condições apresentadas na situação de referência. 

Deste modo, o cumprimento das medidas estabelecidas no âmbito deste reconhecimento, reduzirá o nível 

de significância dos impactes. 

Relativamente aos pontos de água e ao ponto de vigia identificados não se perspetiva impactes sobre estes. 

 

Condicionantes: Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública 

Quanto ao Domínio Público Hídrico, parte das áreas afetas são também analisadas no âmbito da REN visto 
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que existe leitos e cursos de água identificados ao abrigo do regime jurídico da reserva ecológica nacional. 

Os cursos de água que não se encontram ao abrigo deste regime são analisados no descritor Recursos 

Hídricos. 

Não obstante, na zona dos aerogeradores do Parque Eólico, é recomendado o levantamento topográfico 

em fase de projeto de execução a fim de aferir a localização dos cursos de água e a aplicação de medidas de 

minimização adequadas. 

 

No caso dos recursos geológicos a análise de impactes é feita no Descritor da Geologia uma vez que não 

foram identificadas pedreiras, águas de nascente e águas minerais naturais na área em estudo. Ainda 

assim, os espaços de recursos geológicos identificados no PDM como “Espaço Potencial” foi analisado na 

secção dos Planos Diretores Municipais. Relativamente a “Contratos de Prospeção e Pesquisa” identificados 

na Planta de Condicionantes de Amarante, este é coincidente com as subcategorias de ordenamento, 

sendo que todas referem ser “interdita a prospeção, pesquisa, exploração ou ampliação de exploração de 

massas minerais e edificação dos respetivos apoios”, pelo que a implantação das infraestruturas do parque 

rege-se pelas categorias subjacentes. 

 

Quanto a sobreiros e a azinheiras conforme mencionado no capítulo respetivo, não foram identificadas 

estas espécies no PDM do concelho abrangido, porém, através de visita de campo é confirmado a presença 

de azinheiras na área em estudo. Contudo a sua presença não coincide com a localização das 

infraestrtuuras do projeto, pelo que não se afiguram impactes a este nível. Ainda assim, deverá ser 

realizado um levantamento de todas estas espécies a fim de evitar a sua afetação. 

  

Para os povoamentos florestais percorridos por incêndios identificados em áreas classificadas nos planos 

de ordenamento como solos rústicos, o regime estabelece pelo prazo de 10 anos a proibição de obras de 

construção de quaisquer edificações. Tal como referido na situação de referência, as proibições podem ser 

levantadas perante o despacho conjunto dos ministros da sua tutela (Ministro do Ambiente e do 

Ordenamento do Território e do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas), a pedido 

dos interessados ou da câmara, durante o prazo de um ano após a data de ocorrência do incêndio, ou em 

caso das ações serem consideradas de interesse público ou empreendimento com interesse geral 

relevante. Desta forma o nível de significância do impacte é reduzido. À exceção do AG2, AG4, AG5 e do 

PCAT, os outros aerogeradores intersetam áreas ardidas pelo período considerado de 10 anos, pelo que as 

ações de implantação dos mesmos geram impacte negativo, direto, certo, temporário, isolado, de baixa 
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magnitude, parcialmente reversível, parcialmente mitigável e pouco significativo após o despacho.  

 

Como analisado anteriormente na situação de referência a área em estudo abrange duas das tipologias de 

áreas de REN. No quadro que se segue é apresentado, a sua afetação por parte das infraestruturas do 

Parque Eólico bem como a área ocupada por estas. Comparativamente ao analisado na situação de 

referência quanto à área de estudo do Parque Eólico, este abrangia um total de 1.674.010,77 m2 de Áreas 

de elevado risco de erosão hídrica do solo. Através do quadro constata-se que a afetação da tipologia de 

REN Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo ocorre apenas por parte do PCAT e dos acessos a 

melhorar e vala de cabos, totalizando 5.393,61 m² (menos de 1% em relação à situação de referência). Em 

relação à tipologia Cursos de água e respetivos leitos e margens, a zona afetada diz respeito à Ribeira de 

Leigido, na qual se prevê a passagem da vala de cabos de ligação entre os aerogeradores AG3 e AG4, na 

qual é definido a constituição de passagem hidráulica.  

Quadro 6-23 - Afetação de áreas de REN, por tipologia, pelas diferentes infraestruturas do projeto. 

Tipologias de REN 
Aerogeradores e 

plataformas 
(m2) 

Posto de Corte 
(m2) 

Acessos e Valas de cabos 
(m2) 

Áreas de elevado risco de erosão hídrica do 

solo 
- 1109,95 4283,66 

Cursos de água e respetivos leitos e margens - - 114,80 

 

Na fase de construção a ocupação e disrupção destas áreas não se limita apenas ao local de implantação 

das infraestruturas, mas também das ações relativas à desmatação, escavação e movimentações de terra, 

que poderão impactar os objetivos previstos no regime que constitui estas áreas. 

Segundo o regime jurídico da REN, na sua redação atual, nas Áreas de elevado risco de erosão hídrica do 

solo o regulamento prevê como uso compatível (Anexo II do Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto), 

embora sujeitas a comunicação prévia, a produção e distribuição de eletricidade a partir de fontes de 

energia renováveis. Pelo que as ações destinadas à implantação do PCAT, geram impactes negativos, 

diretos, certos, permanentes, isolados, irreversíveis, mitigáveis, de baixa magnitude, assumindo-se como 

significativos. 

Para a constituição das redes subterrâneas elétricas no Parque Eólico, o regulamento prevê a 

compatibilidade, embora sujeito a comunicação prévia para a tipologia Áreas de elevado risco de erosão 

hídrica do solo. Pelo que as ações destinadas à implantação da rede subterrânea como as movimentações 

de terra geram impactes negativos, diretos, certos, permanentes, isolados, irreversíveis, mitigáveis, de 
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baixa magnitude, assumindo-se como significativos. O mesmo sucede com a tipologia de Cursos de água e 

respetivos leitos e margens, pelo que o impacte se classifica de igual modo. 

Para as ações do projeto como as pequenas beneficiações de vias e de caminhos existentes (sem novas 

impermeabilizações) ou o melhoramento, alargamento de plataformas e de faixas de rodagem e pequenas 

correções de traçado, para qualquer uma das tipologias de REN apresentadas encontram-se isentas de 

comunicação prévia. Pelo que neste caso o impacte assume-se de magnitude baixa/média, mas pouco 

significativo.  

Da análise efetuada anteriormente e pela consulta feita à Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro, 

quanto às condições e requisitos para a admissão dos usos e ações descritos, não existem requisitos 

específicos, exceto para “Redes subterrâneas elétricas” onde a pretensão é “admitida se for garantida a 

reposição das camadas de solo removidas e assegurado o adequado tratamento paisagístico”. 

O restauro do território ao seu estado inicial efetuado no fim da fase de construção permite o retorno das 

áreas afetadas pela construção e montagem de infraestruturas aos objetivos previstos da REN.  

 

Quanto à Rede Elétrica identificada na área de estudo, prevê-se o cumprimento de todas as distâncias 

recomendas no RSLEAT, pelo que não se perspetiva impactes. 

 

Para as infraestruturas da Rede Rodoviária, considera-se que não será suscetível de ocorrerem impactes 

desde que se respeite as zonas de servidão Non-Aedificandi, que neste caso nas proximidades das 

infraestruturas dizem respeito a: 

• Estradas ou Caminhos municipais:  faixas limitadas de cada lado da via por uma linha que dista do seu 

eixo 6 ou 4,5, respetivamente, que podem ser alargadas respetivamente até ao máximo de 8 e 6 m 

para cada lado do eixo, na totalidade ou apenas nalguns troços de vias”. 

 

Por último, no caso dos Vértice Geodésicos identificados, Neve e Srª de Moreira, o primeiro encontra-se a 

cerca de 80 m do AG3 e o segundo a mais de 400 m do AG6, tendo sido contactada a entidade responsável, 

e uma vez que é respeitada a zona de proteção do marco bem como as suas visibilidades, não constitui 

impedimento para as atividades geodésicas desenvolvidas pela DGT. Não é suscetível de ocorrerem 

impactes. 

Relativamente às outras condicionantes identificadas, no que diz respeito à Antena de Comunicações dada 

a sua localização não será suscetivel de ocorrem impactes. Quanto à torre meteorológica instalada, através 
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da medida de minimização não se prevê impactes a este nível. 

 

6.13.3. FASE DE EXPLORAÇÃO 

Ordenamento 

Na fase de exploração subsistirão os impactes permanentes já identificados na fase de construção. As 

classes de espaço afetadas de forma negativa durante a fase de construção, continuarão a ser afetadas 

mesmo após a conclusão dos trabalhos de construção, salvo se os instrumentos de ordenamento 

conseguirem, em tempo útil, contemplar as modificações no ordenamento do território resultantes do 

projeto. 

Consideram-se, assim, que os impactes previstos continuarão a ser negativos, de reduzida magnitude, de 

um modo geral pouco significativos, diretos, permanentes, certos, com influência local e irreversíveis, caso 

sejam aplicadas as medidas de minimização preconizadas no estudo. 

Não obstante, é na fase de exploração que ocorrem os impactes positivos relativos à concretização dos 

objetivos e das orientações estratégicas constantes dos instrumentos de nível nacional. O projeto vai ao 

encontro dos eixos estratégicos definidos no âmbito do PNPOT, nomeadamente ao nível da produção de 

energia renovável. Perante este facto, o impacte avalia-se como positivo, direto, certo, permanente, 

abrangente, de magnitude média tendo em conta a capacidade de produção de energia renovável, 

assumindo-se como significativo.  

Destaca-se ainda a contribuição do projeto para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 

nomeadamente o Objetivo 13, relativo à ação climática, o Plano Nacional Energia e Clima 2021-2030 (PNEC 

2030) e o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC 2050) que visam a descarbonização da 

economia e a transição energética como meio para a obtenção da neutralidade carbónica em 2050. 

Na fase de exploração, a presença de caminhos de acesso e das faixas de servidão levam à ocorrência de 

impactes sobre a gestão da floresta contra incêndios, tendo em conta que beneficiam a gestão de 

combustíveis e o aumento da rede viária florestal para um melhor e mais rápido acesso. O impacte 

classifica-se como positivo, direto, certo, permanente, isolado, de magnitude média, assumindo-se como 

significativo. 

 

Condicionantes: Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública 

Como referido no ordenamento, as ações previstas nesta fase dizem respeito a áreas já intervencionadas 

na fase de construção, pelo que os impactes verificados são os que advém da ocupação das áreas 
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regulamentares anteriormente referidas, dizendo agora respeito apenas às infraestruturas consolidadas. 

Assim, as áreas ocupadas pelas infraestruturas em zonas classificadas como REN traduzem-se num impacte 

negativo, direto, permanente, certo, isolado, de magnitude média, parcialmente reversível, parcialmente 

mitigável e significativo. Uma vez instruído e aceite o processo de utilização de áreas de REN pelas 

infraestruturas, considera-se que o impacte deixa de existir. 

 

6.13.4. FASE DE DESATIVAÇÃO 

Ao nível do ordenamento, na fase de desativação não se antevê impactes acrescidos uma vez que não se 

encontra previsto a afetação de áreas adicionais na execução desta fase. Prevê-se que após o tempo de 

exploração do parque eólico que detém um horizonte de projeto de 25 anos, que se proceda à recuperação 

paisagística das áreas desativadas, proporcionando a regeneração das classes de espaço interligadas com as 

áreas florestais.  

Na fase de desativação os impactes previstos em termos de condicionantes estão alinhados com os 

analisados na fase de construção, uma vez que provêm de ações semelhantes. O restauro paisagístico ao 

estado anterior ao projeto vai permitir a reabilitação de áreas de REN.  

Como se pode verificar, teremos a regeneração das áreas afetadas, pelo que se pode considerar o impacte 

como positivo, indireto, certo, permanente, restrito, de magnitude média, assumindo-se como significativo. 

 

6.13.5. IMPACTES CUMULATIVOS 

Os impactes cumulativos incluem a existência de outros parques eólicos e linhas elétricas associadas, sendo 

que para a sua avaliação foi considerado um raio de 10 km ao redor do Parque Eólico da Neve, onde foram 

identificados os: 

• Parque Eólico de Pena Suar, que se encontra a cerca menos de 2km a nordeste;  

• Parque Eólico de Vila Cova, a cerca de 5,2km a nordeste;  

• Parque Eólico Portal da Freita que dista 3,4km a sudeste;   

• Parque Eólico do Penedo Ruivo, a cerca de 4,5km a sudeste da área de estudo;  

• Parque Eólico de Mafôniedes a cerca de 5,2km a sul;  

• Parque Eólico de Chorida (Chorida I e Chorida II) que dista cerca de 5,9km a sul;  

• Parque Eólico de Baião a cerca de 8,5km a sul;  
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• Parque Eólico de Seixinhos a cerca de 8km a sudeste. 

 

Ordenamento 

A presença de outros parques eólicos na região, quer já existentes quer em fase de projeto, contribuem, no 

seu conjunto, para o aumento da produção de energia renovável com origem na fonte eólica, contribuindo 

positivamente para a estratégia de adaptação às alterações climáticas. Trata-se, portanto, de um impacte 

cumulativo de magnitude elevada e muito significativo. 

Por outro lado, considera-se também que o melhoramento dos acessos e de faixas de gestão de 

combustível, resulta na criação de melhores condições para a prevenção e combate de fogos florestais, em 

áreas tipicamente de elevada perigosidade e de elevado risco de incêndio. A correta manutenção destas 

faixas e dos acessos sugere um impacte positivo de magnitude elevada e significativo ao nível do concelho 

e da região. 

 

Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

Relativamente aos impactes cumulativos, é suscetível que o parque em questão intersete áreas de REN e 

que consoante a sua tipologia seja causadora de diferentes níveis de significância. 

 

6.14. SOCIOECONOMIA 

6.14.1. METODOLOGIA 

Os impactes na componente socioeconómica resultam da passagem e atividade em áreas urbanas ou junto 

de populações, provocando alterações nas atividades diárias, degradação de infraestruturas e incómodo 

causado pelo ruido, poeiras e desorganização espacial, típicos da construção deste tipo de infraestruturas. 

Os impactes iniciam-se na fase de construção do projeto e têm na sua maioria duração limitada a essa fase, 

no entanto, existem outros que se perpetuam para a fase de exploração. 

Para a análise de impactes neste descritor são selecionadas as ações suscetíveis de causar impactes sobre a 

população e respetiva avaliação dos mesmos. No que diz respeito à socioeconomia, e tendo em conta a 

metodologia geral definida, foi considerada a seguinte escala de significância e magnitude de impactes: 

• Pouco significativo – Quando não esteja em causa a afetação de imóveis ou bens materiais, nem 

perda económica para o proprietário, mas apenas implicações pontuais nos acessos ou outras 
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pequenas alterações nas rotinas diárias suscetíveis de causar incómodo pontual; quando não se 

verifique alterações nas condições de empregabilidade ou de dinamização da população. 

• Significativo – Quando se verifique uma grande proximidade a habitações, atividades económicas 

ou equipamentos, suscetível de causar incómodo ou de diminuir o valor económico ou sentimental; 

alterações nos percursos habituais ou alterações significativas nas rotinas diárias; quando as 

alterações nas condições de empregabilidade ou de dinamização da população são suscetíveis de 

existir. 

• Muito Significativo – Quando esteja em causa a afetação direta de habitações, de atividades 

económicas, pondo em causa a sua continuidade da forma como atualmente existem; quando se 

verifique alterações nas condições de empregabilidade ou de dinamização da população. 

• Magnitude Reduzida – Quanto a quantidade de pessoas afetada é muito reduzida, como por 

exemplo 1 família ou menos de 10 pessoas. 

• Magnitude Moderada - Quanto a quantidade de pessoas afetada é moderada, como por exemplo 

mais de 1 família ou mais de 10 pessoas. 

• Magnitude Elevada - Quanto a quantidade de pessoas afetada é elevada, como por exemplo 1 ou 

mais povoações. 

 

6.14.2. FASE DE CONSTRUÇÃO 

Todas as ações relacionadas com a fase de construção vão requerer a contratação de mão-de-obra para o 

efeito. Segundo dados da Direção Geral da Energia e Geologia, a energia eólica é um recurso nacional, 

fiável e que gera cinco vezes mais emprego por Euro investido do que as tecnologias associadas ao carvão 

ou ao nuclear. 

Assim, um dos impactes nesta fase poderá ser o aumento da procura a nível local, contribuindo para a 

redução (temporária) do desemprego no município abrangido. De acordo com o previsto, será necessária a 

contratação de 25 a 30 trabalhadores para as atividades da fase de construção.  Este impacte é classificado 

como positivo, direto, provável (uma vez que o empreiteiro poderá ir buscar mão-de-obra onde lhe 

aprouver, e não necessariamente às localidades na proximidade do projeto), temporário (com a duração da 

fase de construção), reversível e local; este impacte é ainda de magnitude moderada, e, caso sejam 

aplicadas as medidas de potenciação, significativo. 
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Durante a fase de construção poderá verificar-se um aumento de procura no comércio local, 

nomeadamente alojamento, afluência a estabelecimentos de restauração e compra de matérias-primas por 

parte do empreiteiro, traduzindo-se num impacte positivo, indireto, provável, temporário, local, reversível, 

de magnitude moderada e, caso sejam postas em prática medidas de potenciação, significativo.  

Os impactes associados à qualidade de vida das populações e vivência local serão negativos, nesta fase, e 

resultam da passagem em áreas urbanas ou junto de populações, provocando alterações nas atividades 

diárias, degradação de infraestruturas e acessos e incómodo.  

A maior afluência de transportes de grandes dimensões ao local dará origem a um aumento de ruído e 

emissão de partículas, o que será uma fonte de incómodo para a população local. Este impacte é 

considerado um impacte negativo, indireto, certo, temporário, local, reversível com o fim da fase de 

construção, de magnitude reduzida, não minimizável e pouco significativo, em particular tendo em conta 

que o acesso utilizado será o IP4, que já apresenta tráfego intenso. 

Associado ainda à afluência de transportes de grandes dimensões e à circulação de maquinaria pesada está 

ainda o possível congestionamento em vias rodoviárias de menor largura ou com uma curvatura maior, 

afetando os utilizadores frequentes destes acessos e a sua rotina diária. Este é um impacte negativo, direto, 

provável, local, magnitude moderada, não minimizável, mas temporário e reversível, e pouco significativo.  

A passagem destes veículos pode dar origem também à degradação das estradas e acessos utilizados, um 

impacte negativo, indireto, provável, temporário, local e magnitude moderada; é ainda irreversível, mas 

minimizável, e por isso pouco significativo. 

Associado a estas ações da fase de construção está também a desorganização espacial e o incómodo visual 

com a alteração da paisagem, quer através dos trabalhos de desarborização e desmatação, como de 

escavações, depósitos e movimentações temporárias de terras, abertura de valas e as infraestruturas 

associadas a esta fase, nomeadamente a implantação dos aerogeradores. Este impacte é classificado como 

negativo, indireto, certo, temporário, local e de magnitude reduzida, reversível, não minimizável, mas 

pouco significativo, uma vez que boa parte dos trabalhos de construção serão efetuados afastados das 

localidades e habitações existentes. 

Pelos pontos acima descritos, os trabalhos de instalação das infraestruturas associadas ao projeto são 

suscetíveis de causar uma perturbação temporária nas atividades e vivência da zona rural e agrícola que 

atravessa. Este impacte é considerado negativo, indireto, certo, temporário, local, reversível, minimizável, 

de magnitude moderada e pouco significativa. 
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6.14.3. FASE DE EXPLORAÇÃO 

Nesta fase é fundamental ter em consideração o contributo que o funcionamento de um empreendimento 

com estas características terá para o desenvolvimento da região abrangida. 

O contributo potencial do parque eólico no concelho abrangido, está ligado às características do projeto e 

da sua relação com as dinâmicas regionais de investimento. 

Quanto à sua tipologia e relação com dinâmicas em curso no território, o projeto enquadra-se numa 

política nacional de incremento de produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis, no âmbito da 

qual o desenvolvimento da energia eólica é particularmente relevante. O desenvolvimento de um novo 

projeto de parque eólico contribui, assim, para o alcance de objetivos nacionais, traduzindo-se num retorno 

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

positiva em termos de consciencialização ambiental. 

No âmbito dos efeitos do projeto na área de influência direta e envolvente próxima podem-se identificar 

efeitos positivos e negativos. 

Embora a localização dos aerogeradores seja afastada de habitações e localidades, o funcionamento dos 

aerogeradores poderá ser sentido pela população em termos de ruído, dependendo da velocidade de 

rotação e direção do vento. Este é um impacte negativo, direto, certo, permanente, de local e magnitude 

reduzida. É ainda um impacte reversível e não mitigável, sendo, no entanto, pouco significativo, uma vez 

que não se perspetiva que o aumento dos níveis sonoro seja suscetível de causar incómodo na população 

presente. 

A mera presença destas infraestruturas e outras que lhe estão associadas (posto de corte), pode provocar o 

incómodo visual na população. Este é um impacte negativo, indireto, certo, permanente, local e magnitude 

moderada; é um impacte reversível, não mitigável, e pouco significativo. 

A manutenção do parque poderá trazer algum incómodo à população local através da circulação de 

viaturas e obras que sejam necessárias. Este é um impacte negativo, indireto, temporário, incerto, local, 

não minimizável, reversível, de magnitude baixa e pouco significativo.  

O parque eólico poderá ter ainda um efeito positivo a nível pedagógico, uma vez que poderá vir a ser 

visitado por estudantes através de visitas de estudo organizadas por escolas e universidades, com o 

acompanhamento devido de alguém responsável pelo parque, e tal permitirá um retorno social do projeto. 

Este impacte é positivo, indireto, incerto, local, permanente no horizonte do projeto, reversível, de 

magnitude baixa e pouco significativo. 
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Por fim, a presença de caminhos de acesso melhorados durante a fase de construção e que se mantém em 

funcionamento durante o período de vida útil de projeto, constituem um impacte positivo para a 

população, uma vez que poderão usufruir dos mesmos, com mais conforto e segurança. Este é, portanto, 

um impacte positivo, direto, certo, permanente, local, magnitude moderada, e pouco significativo. 

 

6.14.4. FASE DE DESATIVAÇÃO 

Na fase de desativação, caso não se construa um novo parque eólico ou outra forma de produção 

sustentável de energia, os impactes positivos específicos gerados durante a sua exploração irão cessar.  

O efeito de aumento de emprego e de alguma atividade económica direta ou indiretamente relacionada 

com a atividade de exploração do parque eólico irá também cessar, resultando num impacte negativo, 

ainda que pouco significativo. 

As atividades inerentes à desativação do projeto, consistirão em atividades idênticas às da fase de 

construção, assumindo-se os mesmos impactes dessa fase. 

 

6.14.5. IMPACTES CUMULATIVOS 

Tal como referido nos descritores Ordenamento e Paisagem existem outros Parques Eólicos em 

funcionamento na região, pelo que os impactes referentes à fase de exploração analisados no ponto 

anterior serão cumulativos com os impactes semelhantes existentes nos outros parques. À excepção do 

Parque Eólico de Pena Suar, e como já analisado no subcapítulo 6.13.5 do Ordenamento e Condicionantes, 

todos os parques se encontram a uma distância da área de estudo superior a 3km, nomeadamente: 

• Parque Eólico de Pena Suar, que se encontra a cerca menos de 2km a nordeste;  

• Parque Eólico de Vila Cova, a cerca de 5,2km a nordeste;  

• Parque Eólico Portal da Freita que dista 3,4km a sudeste;   

• Parque Eólico do Penedo Ruivo, a cerca de 4,5km a sudeste da área de estudo;  

• Parque Eólico de Mafôniedes a cerca de 5,2km a sul;  

• Parque Eólico de Chorida (Chorida I e Chorida II) que dista cerca de 5,9km a sul;  

• Parque Eólico de Baião a cerca de 8,5km a sul;  

• Parque Eólico de Seixinhos a cerca de 8km a sudeste. 

O incómodo visual sentido pela população pela presença e funcionamento do Parque Eólico da Neve será 
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comulativo com todos os outros impactes existentes na zona, ainda que afastados uns dos outros. Este 

impacte será assim negativo, indireto, certo, permanente, local e magnitude moderada; é um impacte 

reversível, não mitigável, e pouco significativo. 

 

6.15. SAÚDE HUMANA 

Os impactes na saúde humana estão intimamente ligados a outros descritores já analisados, como o ruído, 

a qualidade do ar e a socioeconomia, uma vez que têm como objeto de análise (direta ou indiretamente), a 

população humana. Os efeitos sobre a saúde foram avaliados ao nível da população, através da 

consideração da exposição aos impactos ambientais e socioeconómicos do projeto e da avaliação do 

potencial para que esses impactes afetem a saúde. 

Assim, a identificação dos impactes foi efetuada com base numa análise dos elementos do projeto e das 

ações ou atividades relacionadas suscetíveis de influenciar determinantes da saúde. Isto passa pela 

identificação de impactes, em outros descritores que são também determinantes da saúde. 

 

6.15.1. FASE DE CONSTRUÇÃO 

Os impactes na saúde humana na fase de construção estão relacionados com a construção das várias 

infraestruturas associadas à obra, das fundações, montagem de aerogeradores, beneficiação dos acessos 

existentes, desmatação e decapagem dos solos, e transporte de matérias-primas. Como analisado 

anteriormente no descritor Socioeconomia, estas ações provocam a emissão de poeiras, que podem afetar 

a qualidade do ar, e a produção de ruído, passível de provocar incómodo e, se for prolongado e de 

frequência elevada, pode provocar danos na saúde.  

No entanto, no que diz respeito à saúde humana, tendo em conta o carácter temporário das ações e o facto 

da maioria das ações potenciadoras de impacte se realizarem longe de recetores sensíveis e aglomerados 

populacionais, é considerado um impacte negativo, indireto, improvável, temporário, local, reversível, não 

minimizável, de magnitude reduzida e pouco significativo. 

 

6.15.2. FASE DE EXPLORAÇÃO 

No que diz respeito à fase de exploração, os impactes estão relacionados com o funcionamento dos 
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aerogeradores, e traduzem-se no ruído provocado pelos mesmos. Uma vez que a linha elétrica é já 

existente, não se afiguram novos possíveis impactes em termos campos electromagnéticos. Em termos de 

ruído, o impacte é avaliado no descritor respetivo e para o parque eólico foi considerado como pouco 

significativo, uma vez que o mesmo não é suscetível de causar incómodo nos recetores.  

 

6.15.3. FASE DE DESATIVAÇÃO 

As ações da fase de desativação são da mesma natureza das ações da fase de construção; deste modo, 

prevêem-se na saúde humana impactes semelhantes aos mencionados no ponto 6.15.1. 

Após a cessação de exploração do Parque Eólico, deixará de existir o ruído associado ao funcionamento dos 

aerogeradores. Assim sendo, este afigura-se um impacte positivo, indireto, provável, permanente, local, 

reversível de magnitude baixa, e pouco significativo. 

 

6.15.4. IMPACTES CUMULATIVOS 

Os projetos capazes de causar impactes cumulativos neste caso são os parques eólicos que se encontram 

nas proximidades do Parque Eólico da Neve. O impacte proveniente seria relacionado com o ruído de 

funcionamento dos aerogeradores e o incómodo causado à população, mas como já concluído 

anteriormente no descritor ruido, este impacte é pouco significativo, uma vez que os outros parques se 

encontram fora da área de influência acústica do Parque Eólico da Neve.  

 

6.16. RISCO DE ACIDENTES 

O presente projeto assenta em tecnologias consolidadas, pouco suscetível de produzir efeitos muito graves 

em caso de acidente, e com um longo historial de aperfeiçoamento. Estas características conferem alguma 

segurança em Fase de Construção e Exploração, não se afigurando riscos tecnológicos desconhecidos. Esta 

tipologia de projeto é também reconhecida pelas reduzidas emissões para o ambiente, não se prevendo 

emissão ou utilização de substâncias particularmente perigosas para o ser humano e para o ambiente, em 

quantidades relevantes (excetuando a natural utilização de combustíveis para veículos e maquinaria). 

Os principais riscos de acidente inerentes à presente tipologia de projeto decorrem das diferentes 

tarefas/operações dominantes em cada uma das diferentes fases do projeto. Focando-se nas fases de 

construção e exploração. No quadro seguinte sintetizam-se os principais riscos de acidentes expectáveis 
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durante a fase de construção e exploração. 

Quadro 6-24 – Principais acidentes expectáveis no âmbito da implementação do Projeto. 

Fase Actividade ou Tarefa Tipo de Acidente 

Construção 

Fundação/ Escavação 
Esmagamento 
Soterramento 
Quedas em altura 

Montagem dos aerogeradores 
Cortes 
Quedas em altura 
Projeção/ queda de objetos 

Exploração 
Reparação/ Substituição de peças 
Limpeza e lubrificação 

Entalamento 
Cortes 
Quedas em altura 
Projeção/ queda de objetos 

 

Importa referir que a maioria dos acidentes identificados anteriormente são minimizáveis, quer em 

quantidade, quer em gravidade, desde que sejam aplicadas as normas legais de Higiene e Segurança no 

Trabalho, que não faz parte do presente estudo, no entanto é obrigatório a elaboração de um Plano de 

Segurança e Saúde (PSS) para a fase de construção e exploração do projeto. 

Salienta-se ainda que a presença e funcionamento dos aerogeradores não acarreta riscos de acidente 

expectáveis ao longo da Fase de Exploração do Projeto.  

Além dos riscos associados a acidentes procedeu-se a uma avaliação dos riscos ambientais de e para o 

projeto do Parque Eólico da Neve. De ressalvar que, conforme mencionado anteriormente, o presente 

projeto assenta em tecnologias pouco suscetíveis de produzir efeitos muito graves em caso de acidente, 

sendo que se encontram em constante processo evolutivo de aperfeiçoamento, garantindo assim, 

segurança nas fases de construção e exploração, além de contribuir para o efeito as diversas normas 

setoriais de segurança. 

 

6.16.1. RISCO CLIMÁTICO 

No que diz respeito ao risco climático, a região onde o Parque se insere não tem diferenças consideráveis 

comparativamente ao resto das regiões do País. Ainda assim, a possível intensificação de eventos extremos, 

designadamente secas, incêndios rurais, cheias, deslizamentos de terra, episódios de ventos extremos, 

entre outros, reveste-se de especial importância, atendendo aos seus impactos severos nos diversos 

setores de atividade, nas infraestruturas e no ambiente em geral. 

A constituição do Parque, nomeadamente ao nível dos aerogeradores apresenta características capazes de 

resistir a tempestades, porém poderá existir a eventual afetação em caso de serem atingidos por 

relâmpagos. As situações apontadas ao nível do risco correspondem à eventual ocorrência de ventos fortes 
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que provocam o bloqueio das pás de forma preventiva. 

Ainda que a evacuação de energia seja feita por meio da linha elétrica existente da E-REDES, poderá existir 

maior suscetibilidade de afetação dos apoios por parte de fortes tempestades, levando à possibilidade de 

os apoios e a linha serem derrubados, interrompendo o normal processo de evacuação de energia até ao 

regresso do seu normal funcionamento. 

Dos restantes parâmetros meteorológicos não é suscetível a afetação do Parque nem da linha elétrica 

existente. 

Quanto ao risco do projeto para o meio ambiente, não se perspetiva consequências a este nível, exceto da 

presença de para-raios nas torres dos aerogeradores que contribui positivamente na proteção do território 

na envolvência destes. 

 

6.16.2. RISCO SÍSMICO 

Atendo à análise feita, foi possível verificar que de acordo com o zonamento sísmico para o território 

nacional, elaborado pelo Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes, a área 

de estudo localiza-se na Zona Sísmica D, correspondendo à zona de menor intensidade sísmica, das quatro 

em que Portugal Continental se encontra classificado. Quanto à intensidade sísmica, a área apresenta 

sismos de grau VI classificados como bastante forte. 

Tendo isso em consideração e o conhecimento das características das infraestruturas do projeto 

perspetiva-se que ao nível do Parque Eólico estas não sejam comprometidas aquando da ocorrência de 

sismos.  

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

 

6.16.3. RISCO DE EROSÃO E DE INSTABILIDADE GEOMORFOLÓGICA 

Estes tipos de riscos encontram-se intimamente ligados à tipologia de REN que lhes está subjacente (Áreas 

de elevado risco de erosão hídrica do solo e Áreas de instabilidade de vertentes) e também ao facto de os 

parques eólicos habitualmente serem projetados em zonas de relevo acidentado. Estes riscos são 

acautelados aquando da fase de construção para que a obra ocorra em segurança e de forma a não agravar 

as situações já existentes. 

Do levantamento efetuado ao nível da REN pode verificar-se que a tipologia de instabilidade de vertentes 

não ocorre na área de estudo. Apesar de não ser caracterizada como tipologia de REN, encontra-se 

presente na Planta de Ordenamento quanto a riscos ao Uso do Solo, áreas de Suscetibilidade de 



PAREM – PARQUE EÓLICO DO MARÃO, LDA. 
Parque Eólico da Neve 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  
Volume 1 – Relatório Síntese 

 

 

AM22005 
Versão 01  
out-22 
      387 
 

Movimentos de Massa em Vertentes, além de que do ponto de vista geomorfológico, segundo a ANEPC, a 

zona caracteriza-se pelo relevo acidentado e acentuados declives nas vertentes como acontece na 

proximidade do vértice geodésico da Neve. Como referido no capítulo do Ordenamento, as infraestruturas 

não se encontram localizadas nestas áreas, à exceção dos acessos existentes a beneficiar e as valas de 

cabos, pelo que não se perspetivam impactes a este nível. 

Quanto às Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo, a tipologia é afetada ao nível do Parque Eólico, 

por acessos existentes a beneficiar e valas de cabos numa área bastante reduzida. A este respeito, a 

abertura das valas de cabos não se afigura crítico visto que grande parte delas é feita ao longo de caminhos 

já existentes. Ainda assim, pode potenciar o risco de erosão, uma vez quena fase de construção ocorrem 

ações de desmatação e decapagem de terra, que conduzem à remoção das camadas superficiais, expondo 

as camadas inferiores aos fenómenos associados à erosão, nomeadamente provocar o 

transporte/arrastamento de sólidos para as linhas de água.  

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

efeitos negativos. 

 

6.16.4. RISCO DE INUNDAÇÃO 

Tal como os riscos anteriores, também o risco de inundação está em parte associado a tipologias de REN, 

nomeadamente a tipologia “Zonas ameaçadas pelas cheias” por serem “áreas suscetíveis de inundação por 

transbordo de água do leito dos cursos de água e leito dos estuários devido à ocorrência de caudais 

elevados e à ação combinada de vários fenómenos hidrodinâmicos característicos destes sistemas”. 

Tendo em conta as tipologias de REN identificadas, não se perspetiva impactes de e para o projeto do 

Parque Eólico neste âmbito uma vez que não ocorre esta tipologia na área do Projeto. 

Não obstante, na área em estudo existem linhas de água permanentes, nomeadamente a Ribeira de 

Leigido, à qual se encontra projetada a passagem da vala de cabos de ligação entre o AG3 e o AG4. Contudo 

a área em causa não constitui área suscetivel de inundação, além de se prever a constituição de passagem 

hidráulica.  

 

6.16.5. RISCO DE INCÊNDIO 

Ao nível do Ordenamento pode verificar-se que o projeto se desenvolve em meio rural, dominantemente 

associado à categoria Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal e Espaço Natural, sendo que todas as 

infraestruturas do Parque Eólico abrangem estas categorias. Pela análise ao nível do Uso do Solo verifica-se 
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que a área de estudo do parque é dominada por matos que ocupam cerca de 40% da área, seguindo-se as 

florestas de pinheiro-bravo que ocupam cerca de 29% da área e as florestas de outras resinosas que 

ocupam cerca de 22% da área.. Neste contexto, o risco de incêndio assume-se como baixo a moderado. 

Através também da análise do PMDFCI de Amarante, foram enquadrados os elementos do projeto nas 

cartas de perigosidade e risco de incêndios: 

Quanto à perigosidade de incêndio: na área de estudo do Parque Eólico da Neve predominam as classes 

mais elevadas do índice de perigosidade de incêndio. Todos os aerogeradores do Parque e o PCAT 

localizam-se na classe de perigosidade muito alta, à exceção do AG5 que se localiza na classe alta de 

perigosidade; 

Quanto ao risco de incêndio: o índice de risco de incêndio varia entre a classe de risco muito baixo, médio e 

alto. Verifica-se que os aerogeradores AG1, AG2, AG4 e a maioria dos acessos e valas de cabo localizam-se 

na classe de risco de incêndio muito baixo, e os aerogeradores AG3, AG5 e AG6 localizam-se na classe de 

risco médio. Relativamente ao PCAT está localizado na classe de risco muito baixo. Apesar do mapa de risco 

de incêndio se preconizar as classes anteriormente referidas, a área de estudo não apresenta vegetação 

envolvente dos aerogeradores, pelo que o risco se considera baixo. 

O enquadramento dos elementos do Parque nestes mapas deve ser tido em conta na fase de construção, e 

exploração do projeto, a fim de cumprir com as regras de segurança aplicáveis. Deve ser tido em conta nas 

ações de desmatação e desflorestação de árvores na constituição da faixa de proteção/segurança, pois os 

resíduos destas ações podem ser potenciais combustíveis para a ocorrência de incêndios florestais, embora 

sejam praticadas medidas para reduzir e evitar estas situações e o EIA contemplar algumas medidas de 

minimização de forma a diminuir o risco deste. As primeiras devem em fase de Projeto de Execução, vir a 

ser integradas no Plano de Recuperação de Áreas Intervencionadas (PRAI) e no Plano de Acompanhamento 

Ambiental de Obra (PAAO). 

A situação inversa, revela impacte positivo na medida em que a constituição destas faixas permite a melhor 

gestão de faixas de combustível privilegiando o combate aos incêndios. Também a estrutura dos 

aerogeradores contém para-raios para proteção das infraestruturas, servindo também de proteção às 

árvores ao redor. 
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7. SÍNTESE DE IMPACTES AMBIENTAIS 
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Alterações Climáticas e qualidade do ar 

            X     Redução das emissões globais de Gases de Efeito Estuda (GEE)        P - - - 

              X   Potencial fuga gás fluorado com efeito de estufa (SF6) PAG elevado       P S - - 

X X X X           Emissão de poeiras e gases para a atmosfera       T S - - 

Geologia e geomorfologia 

X X X X           Diminuição da capacidade de recarga dos níveis aquíferos e da capacidade de infiltração 
      

P S - - 

                  Alteração da geologia e geomorfologia local       P S - - 

Recursos hidricos  

X X X X           Potencial aumento do transporte de sedimentos nas linhas de água       T S - - 

X X X X X X       Risco de contaminação pontual dos recursos hídricos       T S - - 

X X X X           Redução das condições naturais de infiltração       P S - - 

Solos 

X X X X       X   Afetação de solo não agrícolas (florestais)       T S - - 

X X X X X X   X   Potencial contaminação dos solos por derrames acidentais        T S     

Ecologia 

X X X X           Destruição de vegetação       P N     

X X X X           Destruição de espécimes de flora       P N     

X X X X           
Degradação da vegetação na envolvente devido à emissão de poeiras, deterioração da qualidade do solo, ar e 
águas 

      
T S 

    

X X X X           Favorecimento de espécies invasoras       T S     

X X X     X       Perda de habitat       P N     

    X X X X       Aumento da perturbação       T S     

      X           Aumento do risco de atropelamento       T S     

            X   X Mortalidade de aves e morcegos       P S     

            X   X Perturbação de aves e morcegos       P N     

X   X             Alteração do uso do solo       P N     

              X   Recuperação ambiental das áreas intervencionadas       P S     

Património* 
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Paisagem 

X X X X X X       Alterações na estrutura da paisagem       T S     

            X     Impactes estruturais, alteração do caráter da Paisagem       P S     

            X     impactes visuais, alteração do valor cénico da paisagem       P N     

Ambiente Sonoro 

X X X X X X X X X Emissão de ruído       T S     

Ordenamento do Território e Condicionantes 

X           X X   
Compatibilização do projeto com as medidas do PROF (contribuição para a defesa das florestas contra 
incêndios) 

      
P - - - 

X X X   X X X     Afetação da ZIF do Marão       P N - - 

X X X X X X X     Ocupação das categorias "Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal do Tipo I” no concelho de Amarante 
      

P N 
    

X X X X X   X     Ocupação de categorias incluidas na classe "Espaços Naturais" no concelho de Amarante 
      

P N 
    

X X X X X X X     Ocupação de categoria "Espaços Florestais de Conservação do Tipo I" no concelho de Amarante 
      

P S 
    

X X X X X X X     Ocupação de categoria "Estrutura Ecológica Municipal" no concelho de Amarante       P S     

  X X X X X X     
Compatibilização do projeto com o Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios do concelho de 
Amarante 

      
P S 

    

X X X X X X X     Interseção com áreas ardidas (todos os aerogeradores, estaleiro e subestação de ambos os Parques) 
      

P S 
    

X X X X X X X     
Afetação de áreas de REN (Cursos de água e respetivos leitos e margens e Escarpas) pela implantação de apoios 
da linha elétrica 

      
P S 

    

X X X X X X X     
Afetação de áreas de REN (Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo, Áreas estratégicas de infiltração e 
de proteção e recarga de aquíferos) 

      

P S 

    

                X Concretização dos objetivos e das orientações estratégicas constantes dos instrumentos de nível nacional 
      

P - - - 

                X Contribuição do projeto para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável        P - - - 

Socioeconomia 

X X X X X X       Criação de emprego e procura de comércio local       T - - - 

X X X X X X       Qualidade de vida da população        T S     

              X   Criação de emprego       P - - - 
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* Impactes nulos 

Natureza: Positivo Negativo  

Magnitude: Baixa Moderada  Elevada 

Significância: Pouco significativa  Significativa Muito significativa 

Duração: Temporário (T) Permanente (P)  

Minimizável: Sim (S) Não (N) Ind = indeterminado 

    

Fase de Construção 
Fase de 

Exploração 

IMPACTES PREVISTOS 

Classificação dos 
Impactes 

Impactes 
Residuais 

P
re

p
ar

aç
ão

 d
o

s 

te
rr

e
n

o
s/

d
e

sm
at

aç
ão

 

M
o

vi
m

e
n

ta
çã

o
 d

e
 t

e
rr

as
 

Es
ta

le
ir

o
 

C
ir

cu
la

çã
o

 

M
o

n
ta

ge
m

 d
o

 P
o

st
o

 d
e

 C
o

rt
e

 

M
o

n
ta

ge
m

 d
o

s 
ae

ro
ge

ra
d

o
re

s 

A
e

ro
ge

ra
d

o
re

s 

M
an

u
te

n
çã

o
 

P
ro

d
u

çã
o

 d
e

 e
n

e
rg

ia
 r

e
n

o
vá

ve
l 

N
at

u
re

za
 

M
ag

n
it

u
d

e
 

Si
gn

if
ic

ân
ci

a
 

D
u

ra
çã

o
 

M
in

im
iz

áv
e

l 

M
ag

n
it

u
d

e
 

Si
gn

if
ic

ân
ci

a
 

            X   X Retorno social do projeto (Educação ambiental)       P - - - 

Saúde Humana 

X X X X           Afetação da saúde humana       T S - - 

                 



PAREM – PARQUE EÓLICO DO MARÃO, LDA. 
Parque Eólico da Neve 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  
Volume 1 – Relatório Síntese 

 

 

AM22005 
Versão 01  
out-22 
     392 

8. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO  

8.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Após a identificação e avaliação dos impactes ambientais, são propostas medidas de minimização que 

visam reduzir a sua intensidade e/ou alterar e compensar os efeitos negativos e potenciar os efeitos 

positivos. De seguida são propostas medidas de minimização gerais que têm vindo a ser aplicadas, e cuja 

eficácia é já conhecida, bem como medidas especificas para a área de implementação do Parque Eólico 

da Neve. 

Importa referir que para além das medidas de minimização gerais, foram definidas também medidas de 

minimização específicas para alguns fatores ambientais em análise, sendo que algumas das medidas 

especificas são transversais a vários fatores ambientais, pelo que se optou por compilar as várias 

medidas, de modo a que não haja repetição das mesmas. 

 

8.2. MEDIDAS PARA A FASE DE PROJETO DE EXECUÇÃO 

Para a fase de Projeto de Execução do Parque Eólico, propõem-se as seguintes medidas de minimização: 



PAREM – PARQUE EÓLICO DO MARÃO, LDA. 
Parque Eólico da Neve 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  
Volume 1 – Relatório Síntese 

 

 

AM22005 
Versão 01  
out-22 
     393 

• Realização de um levantamento topográfico da área do Parque Eólico; 

• Realização de um estudo geológico e geotécnico, no Parque Eólico, nomeadamente nos locais 

de fundações dos aerogeradores, plataformas e Posto de Corte de Alta Tensão; 

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

• 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, exceto quando estritamente necessário; 

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

hidráulicas e/ou valetas no Parque Eólico, as mesmas não deverão ser em betão, exceto nas 

zonas que tecnicamente não seja possível e seja devidamente justificado;  

• Todos os aerogeradores devem distar 10 m dos cursos de água, assim como o posto de corte e o 

estaleiro. As plataformas que coincidam com a categoria de espaços Florestais de Conservação 

do Tipo devem distar 20 m dos cursos de água; 

• Manter as plataformas, posto de corte e estaleiro fora das áreas identificadas como 

“Suscetibilidade Sísmica (Falhas e Fraturas)”, “Suscetibilidade de Movimentos de Massa em 

Vertentes” e “Suscetibilidade de Erosão Hídrica do Solo” na Planta de Ordenamento - A.02 - 

Salvaguarda e Riscos ao Uso do Solo; 

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

tido em conta no âmbito da execução do projeto, particularmente no estabelecimento da faixa 

de proteção das infraestruturas e na execução do correspondente plano de manutenção; 

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

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

Estaleiro) de forma a minimizar o perigo de incêndio; 

• 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; 
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• 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; 

• Nas plataformas de montagem não deverão ser utilizados materiais impermeabilizantes; 

• Na construção dos acessos novos (acesso aos aerogeradores), 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. 

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

abrangido pelo Parque Eólico; 

• 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 reforçado a consulta à Guarda Nacional Republicana a respeito da visibilidade do 

Posto de Vigia de Senhora da Moreira; 

• Manter o afastamento mínimo do AG3 de 15m ao vértice geodésico “Neve”; 

• Cumprir as disposições constantes na Circular de Informação Aeronáutica n.º 10/2003, de 6 de 

maio, “Limitações em Altura e Balizagem de Obstáculos Artificiais à Navegação Aérea”;Deverá 

ser respeitada a servidão das estradas identificadas, nomeadamente 8 m das estradas 

municipais e 6 dos caminhos municipais; 

• Deverá ser respeitado as faixas de servidão das linhas elétricas existentes, tendo em conta as 

servidões administrativas constituídas, cumprindo com o disposto no Regulamento de 

Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT) aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 

1/92 de 18 de fevereiro e no Regulamento de Segurança de Redes de Distribuição de Energia 

Elétrica em Baixa Tensão (RSRDEEBT) aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 90/84 de 26 de 

dezembro. O Posto de corte deverá manter a zona de proteção de largura máxima de 25 m à 

linha de alta tensão existente pertencente à E-REDES. 
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• 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. 

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

diminuir o contraste e evitar os reflexos. O Poste de Corte 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; 

• Nos acessos a beneficiar e construir deverão ser utilizados inertes de origem local ou com a 

mesma coloração da rocha na envolvente, para que o seu traçado não assuma demasiado 

contraste relativamente às zonas adjacentes; 

• Implementar as plataformas necessárias aos aerogeradores e Poste de Corte nas áreas de 

pendentes mais suaves, ao longo dos acessos e garantindo um equilíbrio entre o aterro e a 

escavação que assegure taludes de reduzida dimensão (altura e extensão) e de pendentes 

suaves, não devendo exceder a razão de 1/2 (V/H);  

• Elaborar um Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI) que recupere a paisagem 

degradada pelo decorrer da obra e integre, na medida do possível, os novos elementos 

introduzidos, nomeadamente o Poste de Corte e os acessos; 

 

8.3. MEDIDAS PARA A FASE DE PRÉ-CONSTRUÇÃO 

De seguida apresentam-se algumas medidas para a fase que antecede a Fase de construção, 

nomeadamente: 

• Caso se verifique a necessidade de abate de espécies protegidas (sobreiros, azinheiras e azevinhos), 

deverá ser solicitada a devida autorização à entidade competente; 

• Deverá ser efectuada a prospeção arqueológica sistemática na área de impalantação do projeto, de 

modo a avaliar corretamente os impactes da sua construção sobre o Património Cultural e propor 

as respetivas medidas mitigadoras, se for caso disso; 

• Caso necessário, deverá ser efectuado o registo documental antes ou durante a construção, através 

da representação topográfica, gráfica, fotográfica, incluindo fotogrametria de aparelhos 

construtivos, e elaboração de memória descritiva das ocorrências de interesse cultural que possam 



PAREM – PARQUE EÓLICO DO MARÃO, LDA. 
Parque Eólico da Neve 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  
Volume 1 – Relatório Síntese 

 

 

AM22005 
Versão 01  
out-22 
     396 

ser destruídas em consequência da execução do projeto ou sofrer danos decorrentes da 

proximidade em relação à frente de obra; 

• Caso necessário, deverão ser efectuadas sondagens ou escavação arqueológica / fases antes da 

fase de construção, de construção e de exploração. Execução de sondagens arqueológicas de 

caracterização de ocorrências com risco de afetação pela obra ou que sejam postas a descoberto 

no decorrer da mesma. Os resultados obtidos podem determinar a execução de escavações em 

área. 

 

8.4. MEDIDAS PARA A FASE DE CONSTRUÇÃO 

Com o objetivo de minimizar os impactes negativos que possam ocorrer na zona de implantação do 

Parque Eólico da Neve, durante a fase de construção, apresenta-se em seguida um conjunto de medidas 

de minimização que deverão ser consideradas de modo a minimizar os impactes potencialmente 

significativos a muito significativos, se tornem geralmente pouco significativos a nulos. 

 

8.4.1. MEDIDAS GERAIS 

• Comunicar o início da construção e divulgar o programa de execução das obras, junto da Câmara 

Municipal e Juntas de Freguesias abrangidas pelo projeto; a informação disponibilizada deve incluir 

o objetivo, a natureza, a localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização 

e eventuais afetações à população, designadamente a afetação das acessibilidades; 

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

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

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

no decurso dos trabalhos, bem como a necessidade de restringir a área de intervenção ao mínimo 

indispensável, evitando a desnecessária afetação de áreas na envolvente; 

• Efetuar um acompanhamento ambiental da fase de construção, que valide e verifique os limites da 

obra bem como a implementação das medidas propostas; 

• A fase de construção deverá restringir-se às áreas estritamente necessárias, devem proceder-se à 

balizagem prévia das áreas a intervencionar; 
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• Definir um 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 justificável; 

• Aplicação da técnica just in time ou passagem hidráulica caso se verifique a afetação do afluente da 

Rib.ª de Leigido pela plataforma do aerogerador AG3 ou por acessos que intersetam qualquer linha 

de água da área de projeto; 

• Procura local de mão-de-obra, matérias-primas e outros bens ou serviços necessários a esta fase da 

obra, quando viável. 

• Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica 

nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de 

conservação/manutenção. 

• Garantir a aspersão regular, em períodos secos e ventosos, das zonas de trabalho e acessos, onde 

ocorre a produção, acumulação e re-suspensão de poeiras. 

• Deverá ser elaborado um Plano de Segurança/Emergência para a ocorrência de acidentes ou outras 

situações de emergência, durante a fase de construção, contemplando os procedimentos levados a 

cabo de forma a minimizar efeitos negativos. 

• Para todas as ações da fase de construção passíveis de causar incómodo na população, verificar 

com a Junta de Freguesia de Ansiães que as mesmas não perturbam as festas em Honra de Nossa 

Senhora de Moreira, em especial a procissão que sobe até à capela dentro da área de estudo, que 

se realiza em agosto. 

 

8.4.2. IMPLANTAÇÃO DE ESTALEIRO 

• A localização de estaleiro e implantação de depósitos de terra provisório, deve ser em locais tanto 

quanto possível, em áreas já artificializadas, não condicionados, de acordo com a Carta de 

Condicionantes à localização de estaleiro (Desenho 31 – Volume 3); 

• As áreas de estaleiro e outras infraestruturas necessárias à obra devem ser localizadas em zonas 

mais aplanadas possíveis, de modo a reduzir as movimentações de terras; 
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• As áreas de estaleiro e outras infraestruturas necessárias à obra devem ser afastadas dos recetores 

identificados ou de outros edifícios habitacionais, ou com sensibilidade ao ruído; 

• Para instalação do estaleiro deve ser obtida a necessária licença/autorização por parte da(s) 

entidade(s) com competência na matéria, devendo o processo ser acompanhado pelo respetivo 

projeto de recuperação e integração paisagística; 

• Os estaleiros, parque de materiais e maquinarias outras áreas de apoio as atividades necessárias 

para a construção do parque eólico não devem ocupar áreas do domínio público hídrico 

(afastamento de 10 metros das margens de cursos de águas) e áreas de REN.  

 

8.4.3. DESMATAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS 

• Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra viva e ao seu 

armazenamento em pargas, com um máximo de 2 metros de altura, para posterior utilização nas 

ações de recuperação. As pargas de solos devem localizar-se em áreas aplanadas, mas com 

inclinação suficiente para uma drenagem eficiente, e deverá evitar a proximidade a linhas de 

escorrência natural de água e exemplares arbóreos; 

• Os trabalhos de limpeza e movimentação geral de terras deverão ser programados de forma a 

minimizar o período de tempo em que os solos ficam descobertos e ocorram, preferencialmente, 

no período seco. Caso contrário, deverão adotar-se as necessárias providências para o controle dos 

caudais nas zonas de obras, com vista à diminuição da sua capacidade erosiva; 

• Nos períodos de maior probabilidade de ocorrência de precipitação muito intensa os trabalhos de 

desmatação, movimentações de terras e de exposição do solo desprovido de vegetação deverão 

ser suspensos. Desta forma pretende-se minimizar a erosão de origem hídrica e as consequentes 

implicações que essa erosão provoca, nomeadamente o transporte de sedimentos pelas águas 

superficiais que subsequentemente atingem as linhas de água a jusante; 

• Não interromper, em caso nenhum, o fluxo de linhas de água, independentemente da sua maior ou 

menor expressão no terreno;  

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

evitando repetição de ações sobre as mesmas áreas; 
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• As ações de desmatação, decapagem, limpeza e movimentações de terras devem ser limitadas às 

zonas estritamente indispensáveis para a execução da obra. Se viável, deverá optar-se por delimitar 

ou balizar estas áreas, de modo a ser evidente a desnecessária afetação das áreas adjacentes. Deve 

ser evitada a utilização de áreas não intervencionadas para áreas de apoio, mas, se tal não for 

possível, estas não deverão ser desmatadas. As áreas a intervir, mas nas quais não será necessária a 

movimentação de terras, deverão ser desmatadas através de corte raso (corta-matos) e rechega do 

material cortado; 

• Sempre que a salvaguarda de exemplares arbóreos existentes no interior da área de intervenção se 

afigurar possível, estes deverão ser devidamente identificados com cintas e resguardados por 

vedações que abranjam, no mínimo, uma área coincidente com a projeção da copa. As árvores na 

proximidade da área de intervenção, que possam ser acidentalmente afetadas, deverão ser, no 

mínimo, identificadas com cintas de modo a não serem afetadas pelas movimentações de máquinas 

e viaturas ou outras ações no decorrer da obra; 

• Caso sejam detetadas espécies alóctones invasora identificadas no Anexo II do Decreto-Lei 

nº92/2019 de 10 de julho de 2019 na área de intervenção, deverá proceder-se à sua erradicação 

através de metodologias adequadas e por pessoal especializado neste tipo de intervenção; 

• A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes das atividades de desmatação devem ser 

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

sempre que não forem detetadas na proximidade espécies alóctones com conhecido 

comportamento invasor e risco ecológico, de forma a evitar a sua propagação; 

• Nas áreas sujeitas a alteração da topografia natural (plataformas, acessos, etc.) as pendentes 

adotadas não devem exceder a razão 1/2 (v/h) e devem estabelecer uma concordância harmoniosa 

com o terreno natural na envolvente; 
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Construção de Acessos e Circulação de veículos 

• Definição de uma rede de caminhos de acesso à obra e de circulação, usando sempre que 

possível os  acessos existentes; 

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

obstruídos ou em más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da população 

local. 

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

respetivos planos de alteração à entidade competente, para autorização. 

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

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

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

aglomerados populacionais e junto a recetores sensíveis. 

• Definir e sinalizar os acessos à obra quanto a limite de velocidade (sempre que possível de 

20km/h). 

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

moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras. 

• Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em 

veículos adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras. 

• Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o 

menor ruído possível. 

• Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação 

acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de 

conservação/manutenção. 

• Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de 

forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das 

emissões gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar 

cumprimento às normas relativas à emissão de ruído. 

• Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações se 

restringem ao período diurno e nos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor. 

• Devem ser adotadas soluções estruturais e construtivas dos órgãos e edifícios, e instalação de 

sistemas de insonorização dos equipamentos e/ou edifícios que alberguem os equipamentos 
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mais ruidosos, de modo a garantir o cumprimento dos limites estabelecidos no Regulamento 

Geral do Ruído. 

• Nos veículos pesados de acesso à obra, o ruído global de funcionamento não deve exceder em 

mais de 5 dB(A) os valores fixados no livrete, de acordo com o nº 1 do artigo 22º do RGR 

(Decreto-Lei 9/2007). 

• A saída de veículos da zona de estaleiro e das frentes de obra para a via pública deverá, 

obrigatoriamente, ser feita de forma a evitar a sua afetação por arrastamento de terras e lamas 

pelos rodados dos veículos. Sempre que possível, deverão ser instalados dispositivos de lavagem 

dos rodados e procedimentos para a utilização e manutenção desses dispositivos. 

• Garantir a aspersão regular, em períodos secos e ventosos, das zonas de trabalho e acessos, 

onde ocorre a produção, acumulação e re-suspensão de poeiras; 

• Procura local de mão-de-obra, matérias-primas e outros bens ou serviços necessários a esta fase 

da obra, quando viável; 

• Preferência por horários com menos tráfego rodoviário, e articulação com as entidades 

competentes as ações passíveis de causar estorvo na circulação da população local; 
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Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos 

• Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os resíduos 

suscetíveis de serem produzidos na obra, com a sua identificação e classificação, em 

conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a definição de responsabilidades de 

gestão e a identificação dos destinos finais mais adequados para os diferentes fluxos de 

resíduos; 

• Implementar um adequado sistema de recolha e tratamento das águas residuais no estaleiro, 

considerando as diferentes características dos efluentes gerados. As águas residuais com 

características domésticas devem ser recolhidas em tanques estanques ou fossas estanques e 

encaminhadas para tratamento. Garantir a recolha por empresa licenciada das instalações 

sanitárias do tipo “móvel” com frequência de forma a evitar a degradação das condições de 

higiene e evitar qualquer vazamento deste efluente; 

• A zona de armazenagem dos produtos químicos deve ser impermeabilizada e drenada para uma 

bacia de retenção igualmente impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural, de 

forma a evitar que os derrames acidentais contaminem o solo ou as águas superficiais; 

• Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a sua 

tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Deve ser prevista a contenção/retenção 

de eventuais escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de resíduos, ainda que 

provisória, nas margens, leitos de linhas de água; 

• Assegurar o correto encaminhamento dos resíduos para operadores devidamente licenciados. 

• Os resíduos líquidos, tais como óleos das máquinas, lubrificantes, entre outros, serão 

devidamente acondicionadas dentro do estaleiro em recipientes específicos para o efeito e 

transportados por uma empresa licenciada pela Agência Portuguesa do Ambiente. 

• Cumprimento rigoroso das normas de boa operação e manutenção dos diversos equipamentos 

utilizados, de modo a evitar o derrame acidental de óleos ou hidrocarbonetos e a sua 

escorrência para o solo e linhas de água. 

• Para um transporte adequado dos resíduos, estes devem ser bem acondicionados e tapados, de 

modo a evitar derrames e a sua dispersão. 
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• Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem ser 

depositados em contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser promovida 

a separação na origem das frações valorizáveis e posterior envio para reciclagem. 

• Os resíduos urbanos deverão ser recolhidos pelas Entidades Gestoras que servem o município. 

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

com base nas guias de acompanhamento de resíduos. 

• Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha do 

solo contaminado e ao seu armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador 

licenciado. 

• Os resíduos vegetais, devem ser encaminhados para formas de valorização orgânica, energética 

ou outras. 

• Os materiais sobrantes sem aplicação na obra devem ser recolhidos e encaminhados para 

valorização. 

 

Fase Final da Execução das Obras 

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

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

• Assegurar a reposição das condições de circulação dos caminhos envolventes e outros acessos 

utilizados durante a fase de construção. 

• Desobstruir e limpar todas as linhas de água, valas de drenagem e órgãos de drenagem que tenham 

sido total ou parcialmente obstruídas durante a fase de construção; 

• Implementar o Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas; 

 

8.4.4. MEDIDAS ESPECÍFICAS DA ECOLOGIA 

• Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior perturbação; 

• Evitar a afetação de áreas de habitats de interesse comunitário (8220, 91E0* e 9340) por qualquer 

estrutura associada ao projeto. E minimizar sempre que possível a afetaçaão do habitat 4030; 

• Implementação de um plano de controlo de espécies exóticas invasoras, que permita limitar a 

dispersão destas espécies durante o período de obra; 
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• Balizagem de áreas de habitat (4030, 8220, 91E0* e 9340) próximas da área de obra (num raio de 

30m), de forma a evitar a sua destruição ou afetação acidental; 

• Confinar as ações respeitantes à construção à área de afetação, delimitando/balizando as áreas de 

intervenção para que estas não sejam extravasadas; 

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

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

• Garantir a utilização de espécies nativas, típicas da região, na recuperação das áreas 

intervencionadas, tendo por base o elenco florístico apresentado no presente estudo; 

• Realização de amostragem prévia das árvores a cortar que possuam maior porte, de forma a tentar 

verificar se são usadas como abrigos por quirópteros. Caso sejam usadas como abrigo, previamente 

ao corte deve-se tentar retirar os quirópteros que as ocupem, para evitar ferimentos ou mesmo 

mortes. Os quirópteros retirados devem ser guardados em locais próprios (por exemplo, sacos de 

pano ou caixas de transporte), para serem libertados novamente ao anoitecer do dia de captura, o 

mais próximo possível do local de captura. Recomenda-se que as árvores que sirvam de abrigo 

sejam cortadas no próprio dia em que forem retirados os quirópteros, de forma a evitar eventuais 

recolonizações. Como alternativa podem ser colocadas estruturas que impeçam o acesso dos 

quirópteros ao local previamente ocupado (por exemplo, tapar com rede de malha fina); 

• Tendo em conta que poderá não ser possível ter certeza se todas as árvores a cortar são utilizadas 

como abrigo, ou mesmo retirar todos os quirópteros que as usem, o corte deve ser efetuado de 

forma a minimizar o risco de danos físicos nos quirópteros e os troncos devem ser deixados deitados 

no local durante alguns dias, para que os quirópteros que os ocupem possam sair livremente; 

• Deve ser evitada a realização de quaisquer trabalhos em período noturno;  

• As ações que impliquem maior perturbação devem ser realizadas fora do período mais sensível para 

a fauna, correspondendo à época de reprodução, entre abril e julho; 

• Dada a proximidade do Parque Eólico da Neve a um buffer de um abrigo de importância 

regional/local, para o qual não foi possível apurar o histórico de ocupação, recomenda-se a visita a 

este abrigo por técnicos credenciados, no sentido de avaliar a sua ocupação (idealmente na época 

de hibernação e/ou na(s) época(s) de criação dos morcegos) e ajustar os trabalhos de construção 

que causem maior perturbação ao elenco específico encontrado; 
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8.4.5. MEDIDAS ESPECÍFICAS DA ARQUEOLOGIA 

• A implementação deste projeto deverá ter acompanhamento arqueológico permanente e presencial 

durante as operações que impliquem movimentações de terras (desmatações, escavações, 

terraplenagens, depósitos e empréstimos de inertes), quer estas sejam feitas em fase de 

construção, quer nas fases preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos ou 

desmatação. 

• O acompanhamento deve ser efetuado por um arqueólogo, por frente de trabalho, quando as ações 

inerentes à implementação do projeto não sejam sequenciais, mas sim simultâneas. 

• Em todo o projeto deve-se evitar a demolição dos muros de propriedade em pedra seca e os troços 

desmontados terão de ser repostos sempre que possível, conforme as técnicas construtivas 

tradicionais. 

• Efetuar a prospeção arqueológica sistemática após a desmatação das áreas de estaleiros, áreas de 

empréstimo e depósito de terras, caminhos e acessos à obra e outras áreas funcionais da obra que 

não tenham sido prospetadas no EIA, sendo que de acordo com os resultados obtidos, podem vir a 

ser condicionadas. 

• No caso de, na fase de construção, forem detetados vestígios arqueológicos, a obra deve ser 

suspensa nesse local, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à tutela essa 

ocorrência, devendo igualmente propor as medidas de minimização a implementar. 

• As ocorrências arqueológicas que vierem a ser reconhecidas no decurso do Acompanhamento 

Arqueológico da obra devem, tanto quanto possível e em função do valor do seu valor patrimonial, 

ser conservadas in situ, de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação atual, ou 

serem salvaguardadas pelo registo. 

• Os achados móveis efetuados no decurso destas medidas devem ser colocadas em depósito 

credenciado pelo organismo de tutela do património móvel. 

• Antes da obra ter início deverá ser apresentado e discutido, por todos os intervenientes, o Plano 

Geral de Acompanhamento Arqueológico (documento a elaborar pela equipa responsável pelos 

trabalhos arqueológicos). 
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• As observações realizadas pela equipa de arqueologia deverão ser registadas em Fichas de 

Acompanhamento, que têm os seguintes objetivos principais: 

• Registar o desenvolvimento dos trabalhos de minimização. 

• Registar todas as realidades identificadas durante o acompanhamento arqueológico (de carácter 

natural e de carácter antrópico) que fundamentam as decisões tomadas: o prosseguimento da obra 

sem necessidade de medidas de minimização extraordinárias ou a interrupção da mesma para 

proceder ao registo dos contextos identificados e realizar ações de minimização arqueológica, como 

por exemplo, sondagens arqueológicas de diagnóstico. 

• No final dos trabalhos de campo, deverá ser entregue um relatório final, que deverá corresponder à 

síntese de todas as tarefas executadas. Assim, deverá ser feito um texto, no qual serão 

apresentados os objetivos e as metodologias usadas, bem como, uma caraterização sumária do tipo 

de obra, os tipos de impacte provocados e um retrato da paisagem original. 

• Por fim, deverão ser caraterizadas todas as medidas de minimização realizadas, os locais de 

incidência patrimonial eventualmente identificados e descritos criteriosamente todos os sítios 

afectados pelo projeto. 

• As medidas patrimoniais genéricas aplicadas a todos os locais situados na zona abrangida pelo 

projecto são as seguintes: 

• Proteção, sinalização e vedação da área de proteção de cada local identificado nos trabalhos, desde 

que não seja afetado diretamente pelo projeto. 

• A área de proteção deverá ter cerca de 5 m em torno do limite máximo da área afetada pela obra. 

No entanto, podem ser mantidos os acessos à obra já existentes. 

• A sinalização e a vedação deverão ser realizadas com estacas e fita sinalizadora, que deverão ser 

regularmente repostas. 

• Realização de sondagens arqueológicas manuais, no caso de se encontrarem contextos 

habitacionais e funerários, durante o acompanhamento arqueológico. 

• As sondagens serão de diagnóstico e têm como principais objetivos: identificação e caracterização 

de contextos arqueológicos; avaliação do valor patrimonial do local; apresentação de soluções para 

minimizar o impacto da obra. 
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• Escavação integral de todos os contextos arqueológicos (habitacionais e funerários) com afetação 

negativa direta. 

 

8.5. MEDIDAS PARA A FASE DE EXPLORAÇÃO 

Apresenta-se, de seguida, uma série de medidas de gestão que devem ser adotadas durante a fase de 

exploração e que são fundamentais para a mitigação de efeitos negativos ou potenciação de impactes 

positivos. 

• As ações relativas à exploração e manutenção deverão restringir-se às áreas já ocupadas, 

devendo ser compatibilizada a presença do parque com as outras atividades presentes; 

• Para minimizar o risco de mortalidade no parque eólico, recomenda-se desde logo que qualquer 

iluminação existente nos aerogeradores (com exceção da obrigatória para a aeronáutica) esteja 

desligada ao longo da noite, para evitar efeitos de atração de algumas espécies de quirópteros. 

Se por razões de segurança for necessário que a iluminação esteja temporariamente ligada, 

recomenda-se que sejam utilizadas células de deteção de movimento associadas a relógios, de 

modo que esteja ligada apenas por curtos períodos de tempo (poucos minutos); 

• Se na fase de exploração ocorrer mortalidade considerável de espécies sensíveis, ou muito 

considerável de outras espécies, deve ser avaliada a adoção de medidas de minimização do risco 

de mortalidade mais diretas, como por exemplo a utilização de dissuasores acústicos para 

afastar quirópteros (Arnett et al., 2013); 

• Deverá ser efetuada a compensação das árvores abatidas no decurso da obra, sendo a gestão 

dessa área feita de forma a permitir o crescimento de matos correspondentes ao habitat 4030; 

• Monitorização da regeneração natural da vegetação, preconizando-se medidas adicionais de 

recuperação e valorização da paisagem no caso de, ao fim de um ano, a recuperação natural da 

vegetação existente se manifestar deficiente; 

• Deve ser efetuada a comunicação, pelo promotor, à DGPC do eventual aparecimento de vestígios 

arqueológicos, devendo fazê-lo de imediato, no sentido de serem acionados os mecanismos de 

avaliação do seu interesse cultural e respetiva salvaguarda; 

• As ações de reparação ou de alteração do Projeto, com impacte direto no solo/subsolo devem ter 

acompanhamento arqueológico integral e contínuo da obra, por arqueólogo, com efeito preventivo 
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em relação à afetação de vestígios arqueológicos incógnitos e salvaguarda preventiva dos já 

identificados; 

• As ações de reparação ou de alteração do Projeto, com impacte direto no solo/subsolo, devem ter 

em consideração a planta de condicionantes, onde estão incluídas todas as ocorrências da situação 

de referência, em planta de condicionantes do projeto e do caderno de encargos da empreitada, 

como forma de garantir a sua conservação in situ; 

• Deverá ser garantida a manutenção e limpeza das valas de drenagem de águas pluviais dos acessos 

internos do parque eólico; 

• Para o ruido considera-se que são necessárias Medidas de Minimização de Ruído, quando se prevê a 

ultrapassagem do valor limite de exposição (artigo 11.º do RGR) ou do critério de incomodidade 

(artigo 13.º), que no presente caso, prospectiva-se o cumprimento dos limites legais junto de todos 

os recetores sensíveis, pelo que se considera desnecessária a definição de qualquer medida de 

minimização de ruído específica para esta fase; 

• Recomenda-se a definição e implementação de um plano de manutenção preventiva que permita 

revisões periódicas das condições de funcionamento dos aerogeradores e, consequentemente, evite 

que os seus níveis de potência sonora de origem mecânica sejam incrementados; 

• Estabelecimento de parcerias com instituições culturais e de ensino locais, bem como juntas de 

freguesia, quando viável; 

• Conjugar os objetivos de gestão dos PMDFCI para os espaços florestais, quanto à melhoria das faixas 

de gestão de combustível em torno dos elementos do projeto, assim como a manutenção, 

conservação e limpeza dos acessos e zona envolvente do projeto, de modo a garantir uma barreira à 

propagação de eventuais incêndios; 

• Deverá ser colocada na área de implantação do projeto, sinalética disciplinadora e condicionantes 

de comportamentos que suscitem um aumento de risco de incêndio. 

 

8.6. MEDIDAS PARA A FASE DE DESATIVAÇÃO 

De modo geral, assume-se que a desmontagem e remoção dos elementos principais do parque eólico 

(aerogeradores e subestação) produzam impactes similares aos da fase de construção e, por 

conseguinte, careça de medidas de mitigação similares, quando aplicáveis. 

 



PAREM – PARQUE EÓLICO DO MARÃO, LDA. 
Parque Eólico da Neve 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  
Volume 1 – Relatório Síntese 

 

 

AM22005 
Versão 01  
out-22 
     409 

Face ao exposto, são propostas as seguintes medidas: 

• Infraestruturas e acessos afetados na Fase de Desativação deverão ser alvo de processos que 

assegurem a reposição das condições adequadas das mesmas, procedendo à limpeza necessária 

dos caminhos utilizados durante esta fase; 

• Deverá ser efetuada a manutenção dos acessos existentes, de modo a potenciar a utilidade 

destes acessos, particularmente no que diz respeito ao combate a incêndios, além do 

importante papel que representam como infraestruturas florestais; 

• No que diz respeito ao ambiente sonoro, deverão ser cumpridas as medidas definidas para a 

Fase de Construção. 

• De forma similar ao indicado para a fase de construção, deve ser evitada a realização de 

trabalhos de construção ou desativação em período noturno, para diminuir os fatores de 

perturbação sobre a atividade dos quirópteros, e também o risco de atropelamento. 

• Na fase de desativação preconiza-se: a eliminação de todas as estruturas superficiais e limpeza 

de todos os materiais e resíduos, quer na área do Parque Eólico quer noutras zonas onde se 

verifique a acumulação indevida; a modelação do terreno, eliminando todas as plataformas 

criadas para implantação das estruturas, e a mobilização dos solos, promovendo a sua 

descompactação; 

• Acompanhamento arqueológico integral e contínuo da obra, por arqueólogo, com efeito 

preventivo em relação à afetação de vestígios arqueológicos incógnitos e salvaguarda 

preventiva dos já identificados.  

• Deve ser efetuada a comunicação, pelo promotor, à DGPC do eventual aparecimento de 

vestígios arqueológicos, devendo fazê-lo de imediato, no sentido de serem acionados os 

mecanismos de avaliação do seu interesse cultural e respetiva salvaguarda; 

• No momento do descomissionamento ou de eventual repowering do parque eólico, deverão ser 

adotadas as melhores práticas disponíveis no mercado para deposição final dos componentes 

dos aerogeradores, incluindo as pás. Deverão ser priorizadas soluções relacionadas ao upcycling 

e reciclagem dos materiais. 
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9. PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

9.1. ENQUADRAMENTO 

A monitorização de um projeto deve ser avaliada numa lógica de proporcionalidade entre a dimensão e 

as características do projeto. Os programas de monitorização deverão cobrir, para cada fator, os 

principais impactes negativos previsíveis nas fases de construção e exploração, passíveis de medidas de 

gestão ambiental. Dever-se-á, ainda, prever o acompanhamento detalhado de qualquer alteração do 

meio que possa ocorrer, durante o período de exploração do projeto. 

Desta forma, o objetivo dos planos de monitorização é permitir uma correta avaliação da evolução dos 

aspetos ambientais relativos a alguns descritores, de modo a que, na fase de construção e de 

exploração, seja possível aferir as situações perspetivadas com os resultados reais. 

Durante toda a fase de construção, desde a preparação dos terrenos até ao desmantelamento dos 

estaleiros, propõe-se o acompanhamento ambiental da obra por parte de equipas de especialistas 

afetos à gestão ambiental da obra, com o objetivo de, entre outros, assegurar a implementação dos 

programas de monitorização e a avaliação dos respetivos resultados. 

A definição de planos de monitorização, no presente capítulo, decorre da avaliação de impactes e da 

identificação das respetivas medidas de minimização, anteriormente efetuadas, encontrando-se o 

projeto em avaliação em fase de estudo prévio, são apresentadas as diretrizes a que obedecerá o plano 

geral de monitorização a pormenorizar em fases posteriores. 

Prevê-se as seguintes monitorizações: 

• Monitorização de Flora, Habitats e Vegetação 

• Monitorização de Avifauna 

• Monitorização de Quirópteros 

• Monitorização do Lobo 

Relativamente ao Ruido, dado que não se prospetiva a ultrapassagem dos limites legais aplicáveis no 

âmbito do RGR, nem a ocorrência de impactes significativos, e que os níveis sonoros previstos junto dos 

recetores sensíveis existentes na área de potencial influência acústica do projeto são pouco 

significativos [≤ 40 dB(A)], considera-se desnecessário propor um Plano de Monitorização de Ruído para 

a fase de exploração. 
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Caso existam reclamações, deverá ser definido um plano de monitorização específico e efetuadas 

medições junto do recetor reclamante. 

A realização da monitorização dos níveis de ruído deverá ser realizada no âmbito do Regulamento Geral 

do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, e ser efetuada por Laboratório 

Acreditado pelo IPAC. De411íveis avaliado os niveis de LAeq e LAr e deverão ser usados equipamentos 

de medição acústica de classe 1, de modelo(s) homologado(s) pelo Instituto Português de Qualidade, e 

com a verificação metrológica devidamente atualizada. 

Os resultados das medições acústicas devem ser analisados por comparação com os requisitos legais 

aplicáveis, nomeadamente os estabelecidos nos artigos 11º e 13º do RGR (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 

de janeiro). 

As medições devem seguir a versão mais atual da legislação, normalização e diretrizes aplicáveis, 

nomeadamente: 

− Regulamento Geral do Ruído – Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro; 

− NP ISO 1996-1:2019 – Acústica. Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente. Parte 1: 

Grandezas fundamentais e métodoissoe avaliação. 

− NP ISO 1996-2:2019 – Acústica. Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente. Parte 2: 

Determinação dos níveis de pressão sonora do ruído ambiente. 

− Agência Portuguesa do Ambiente – Guia prático para medições de ruído ambiente: no 

contexto do Regulamento Geral do Ruído tissoo em conta a NP ISO 1996. 2020. 

 

9.2. MONITORIZAÇÃO DE FLORA, HABITATS E VEGETAÇÃO 

Dada a presença de habitats de interesse comunitário e espécies RELAPE na área de estudo e área do 

projeto é em seguida apresentado um plano de monitorização que visa acompanhar os impactes do 

projeto sobre estes valores ecológicos. 

 

9.2.1. PARÂMETROS E LOCAIS DE MONITORIZAÇÃO 

Deverão ser alvo de monitorização os seguintes parâmetros: 

• Composição específica; 
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• Grau de cobertura. 

Os locais de amostragem deverão corresponder a parcelas (num mínimo de três) para cada 

habitat/espécie RELAPE onde foram instalados elementos de projeto e parcelas controlo (em número 

semelhante). Os locais de amostragem deverão ser definidos quando a localização de todos os 

elementos do projeto esteja devidamente definida (layout final) e confirmados em campo, pois as 

alterações na vegetação ao longo do tempo podem afetar a representatividade dos locais escolhidos. 

 

9.2.2. PERIODICIDADE E FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM 

A monitorização deverá compreender uma amostragem imediatamente antes do início da construção, o 

final da construção e, no mínimo, durante três anos na fase de exploração seguidos.  

A monitorização deverá contemplar uma campanha de amostragem a realizar na primavera. 

 

9.2.3. TÉCNICAS E MÉTODOS DE RECOLHA DE DADOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS 

As parcelas de amostragem deverão ser definidas aquando da primeira campanha de amostragem 

(imediatamente antes da construção) e ter dimensão de 5x5m. Cada uma das parcelas de monitorização 

deverá ser delimitada com recurso a estacas de madeira, assim como georreferenciadas com recurso a 

GPS. Em cada uma das parcelas definidas deverá ser efetuado o inventário das espécies presentes e seu 

grau de cobertura de acordo com a escala de Braun-Blanquet. 

O equipamento necessário para a realização da monitorização é o seguinte: GPS, fita métrica, estacas de 

madeira, máquina fotográfica e fichas de campo. 

 

9.2.4. TIPOS DE MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL A ADOTAR FACE AOS RESULTADOS OBTIDOS  

Com base nos resultados obtidos serão propostas ou ajustadas as medidas de gestão ambiental 

necessárias. 

9.2.5. ESTRUTURA E CONTEÚDO DOS RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO, RESPETIVAS ENTREGAS E CRITÉRIOS 

PARA DECISÃO SOBRE A SUA REVISÃO  

Propõe-se que seja elaborado um relatório técnico de monitorização, a desenvolver de acordo com a 

Portaria n.º 395/2015 de 4 de novembro, no final de cada ano de monitorização (entregue 90 dias pós 

os últimos resultados). Nos relatórios anuais deverá ser efetuada uma comparação dos resultados com 

os anos anteriores. 
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Atendendo aos resultados que forem sendo obtidos durante a monitorização, periodicamente, a equipa 

técnica deverá avaliar a eficácia das técnicas de amostragem, procedendo-se à sua revisão, caso 

considere necessário. 

 

9.3. MONITORIZAÇÃO DE AVIFAUNA 

9.3.1. ENQUADRAMENTO 

Tendo em conta que o elenco avifaunístico identificado para a área de estudo e, uma vez que esta se 

sobrepõe com a ZEC Alvão/Marão, onde potencialmente ocorrem espécies de aves ameaçadas e/ou 

com preferência por habitats florestais, nomeadamente o açor (Accipiter gentilis) e o tartaranhão-

caçador (Circus pygargus). Dado que o elenco específico inventariado engloba ainda espécies 

observadas mortas com frequência em parques eólicos em Portugal, recomenda-se a implementação de 

um plano de monitorização que permita compreender a verdadeira importância dos impactes dos 

empreendimentos eólicos sobre as suas populações. 

 

9.3.2. PARÂMETROS E LOCAL DE MONITORIZAÇÃO 

Deverão ser alvo de monitorização os seguintes parâmetros: 

• Censos para determinação da comunidade de aves em geral, na área de implantação do 
parque eólico e numa área controlo; 

• Censos para determinação da utilização da área por parte das espécies-alvo (açor e 
tartaranhão-caçador); 

• Mortalidade de aves através de campanhas de prospeção no parque eólico, 

• Testes para o cálculo de taxas de detetabilidade e taxas de decomposição e de remoção 

por parte de predadores necrófagos. 

Os locais de amostragem deverão englobar a área do Parque Eólico da Neve, assim como uma área 

controlo (em proporção semelhante), distribuindo-se da seguinte forma: 

• 2 pontos observação de rapinas direcionados para as espécies-alvo; 

• 10 pontos de escuta de aves em geral; 

• Prospeção de mortalidade em todos os aerogeradores do parque eólico, 
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• 5 a 10 pontos para a obtenção de taxas de remoção e 5 a 10 áreas para determinação da 

taxa de detetabilidade. 

 

Figura 9-1-Pontos de amostragem direcionados para a comunidade avifaunística para o Parque Eólico da Neve. 
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9.3.3. PERIODICIDADE E FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM 

A monitorização deverá compreender um ano de situação de referência (anterior à construção), todo o 

período de construção e, no mínimo, durante três anos na fase de exploração.  

Para o estabelecimento da situação de referência das populações das espécies-alvo, deverão ser 

realizadas duas campanhas de amostragem em cada uma das épocas fenológicas: reprodução, dispersão 

de juvenis, migração outonal e invernada. Para cada ciclo anual a garantir na fase de construção e 

exploração, deverá ser adotado o esquema de amostragem da situação de referência. 

A prospeção de mortalidade deverá ter uma periodicidade semanal nos períodos de reprodução e 

dispersão de juvenis e bimensal na migração outonal e invernada. 

 

9.3.4. TÉCNICAS E MÉTODOS DE RECOLHA DE DADOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS  

Para a comunidade de aves em geral devem ser realizados pontos de escuta e observação fixos, com 

uma duração de 5 minutos, durante os quais deverão ser registados todos os contactos auditivos e/ou 

visuais com aves, em diferentes bandas de distância. 

Em cada ponto de escuta e observação deverão ser registados os seguintes dados: hora de início, hora 

de fim, observador, espécie, distância ao observador e número de indivíduos. 

Para as espécies-alvo, os pontos de observação deverão cobrir a maior extensão possível e devem ter a 

duração de uma hora. As localizações das espécies deverão ser anotadas sobre uma grelha de 500 × 

500m com base na carta militar, de modo a permitir a integração destes dados num projeto SIG e, 

posteriormente, a sua análise espacial. 

Em cada ponto de observação deverão ser registados os seguintes dados: hora de início, hora de fim, 

observador, espécie, distância ao observador, direção e tipo de voo.  

O equipamento necessário para a realização dos censos de aves é o seguinte: binóculos, telescópio, GPS, 

mapas e ficha de campo. 

A prospeção deverá ser efetuada em redor dos aerogeradores num buffer de 50m a uma velocidade 

constante, durante 20 minutos. Para cada cadáver deve registar-se: a espécie, o sexo/idade, o ponto 

GPS, distância à torre, a data aproximada da morte (e.g. quatro categorias: 24 horas; dois–três dias; 

mais de uma semana; mais de um mês), fotografias e as condições climatéricas registadas no dia da 

prospeção e dias anteriores. O equipamento necessário para as campanhas de prospeção consiste em 

caderno de campo, ortofotomapas, GPS, máquina fotográfica digital, luvas, máscara e sacos de plástico. 

O desenho experimental dos testes de detetabilidade deverá considerar: o biótopo mais semelhante ao 
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do parque eólico; a dimensão das aves; e a época do ano. Para evitar o sacrifício desnecessário de 

animais poderão ser utilizados objetos ou modelos semelhantes a aves (e.g. pequeno, médio e grande 

porte).  

Os testes de decomposição/remoção de cadáveres deverão ser realizados durante as épocas de 

prospeção de cadáveres. Propõe-se que após a colocação de cadáveres, para a época de 

primavera/verão e para a época outono/inverno, a verificação dos mesmos seja efetuada com 

regularidade diária durante 10 dias e que, no final de cada época de amostragem, sejam recolhidos os 

exemplares não removidos. Devem ser utilizados cadáveres frescos em número suficiente para permitir 

a validação estatística dos resultados, sacrificando-se um número mínimo de animais, evitando-se assim 

que a área de estudo não fique saturada de cadáveres e que estes funcionem como um atrativo artificial 

de predadores. Os cadáveres devem ser verificados e fotografados diariamente. 

 

9.3.5. TIPOS DE MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL A ADOTAR FACE AOS RESULTADOS OBTIDOS  

Com base nos resultados obtidos serão propostas ou ajustadas as medidas de gestão ambiental 

necessárias, para garantir a minimização da mortalidade de aves. 

 

9.3.6. ESTRUTURA E CONTEÚDO DOS RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO, RESPETIVAS ENTREGAS E CRITÉRIOS 

PARA DECISÃO SOBRE A SUA REVISÃO  

Propõe-se que seja elaborado um relatório técnico de monitorização, a desenvolver de acordo com a 

Portaria n.º 395/2015 de 4 de novembro, no final de cada ano de monitorização (entregue 90 dias pós 

os últimos resultados). Nos relatórios anuais deverá ser efetuada uma comparação dos resultados com 

os anos anteriores. 

Atendendo aos resultados que forem sendo obtidos durante monitorização, periodicamente, a equipa 

técnica deverá avaliar a eficácia das técnicas de amostragem, procedendo-se à sua revisão, caso 

considere necessário. 

 

9.4. MONITORIZAÇÃO DE QUIRÓPTEROS 

De seguida apresenta-se o Plano de Monitorização de Quirópteros para o Parque Eólico da Neve. Este 

teve em conta as diretrizes propostas pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) 

para estudos deste tipo (ICNF, 2017), tendo estas sido adaptadas ao projeto em análise. 
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9.4.1. OBJETIVOS 

Com o presente plano de monitorização, pretende-se conhecer de que forma os quirópteros utilizam a 

área de implantação do Parques Eólico da Neve e avaliar os eventuais impactes decorrentes da 

implantação do projeto, abrangendo por isso três situações distintas: 

• elenco de espécies de quirópteros existentes e a sua situação populacional (número de 

colónias/indivíduos, localização de abrigos ocupados/potenciais e avaliação de atividade na área 

de estudo); 

• analisar a influência das variáveis consideradas na atividade dos quirópteros; 

• avaliar os impactes do projeto sobre os quirópteros. 

O plano de monitorização encontra-se dividido em três fases, que abrangem o período anterior à 

construção do parque eólico (Fase 1), o período da fase de construção (Fase 2) e o período inicial de 

exploração (Fase 3). Tendo em conta que o parque eólico em análise se insere a menos de 5km e 2km 

de abrigos de importância nacional e regional/local, respetivamente, a monitorização desta comunidade 

deve abranger a fase de construção do empreendimento eólico. Os objetivos de cada uma das fases são 

apresentados de seguida. 

Fase 1 (antes da fase de construção): 

• inventariar as espécies de quirópteros que ocorrem na área de influência do parque eólico e 

numa área de controlo; 

• avaliar a atividade dos quirópteros, na área de implantação do parque eólico (ao nível do solo e 

em altura) e numa área de controlo; 

• avaliar a ocupação sazonal dos abrigos de quirópteros conhecidos e inventariar novos abrigos, 

num raio máximo de 10 km ao redor da área de implantação do projeto. 

Fase 2 (fase de construção): 

• monitorizar os parâmetros ecológicos das colónias de quirópteros detetadas, 

• avaliar a atividade dos quirópteros, na área de implantação do projeto eólico (ao nível do solo e 

em altura) e numa área de controlo; 

Fase 3 (fase de exploração, duração de 3 anos): 
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• monitorizar os parâmetros ecológicos das colónias de quirópteros detetadas; 

• avaliar a atividade dos quirópteros, na área de implantação do projeto eólico (ao nível do solo e 

em altura) e numa área de controlo; 

• avaliar a mortalidade dos quirópteros devido à presença de aerogeradores. 

 

9.4.2. PARÂMETROS A MONITORIZAR 

De acordo com os objetivos do presente Plano de Monitorização, considera-se importante a 

monitorização dos seguintes parâmetros: 

• diversidade específica, que corresponde à determinação das espécies ou grupos de espécies de 

quirópteros que ocorrem na área do Parque Eólico da Neve e numa área de controlo, através de 

deteção acústica; 

• atividade, que corresponde à determinação do número de contatos com quirópteros por 

unidade de tempo na área do parque eólico e numa área de controlo, através de deteção 

acústica; 

• mortalidade, que corresponde à contagem do número de cadáveres de quirópteros junto aos 

aerogeradores; 

• taxa de remoção de cadáveres, que corresponde à determinação da taxa de consumo ou 

remoção de cadáveres por intervalo de tempo; 

• eficiência na deteção de cadáveres, que corresponde à estimativa da proporção relativa de 

cadáveres não detetados; 

• causas de morte, ou seja, determinação da provável causa de morte dos cadáveres detetados; 

• temperatura do ar, precipitação, direção e intensidade do vento, coincidentes com os períodos 

de amostragem. 

Para além destes, será ainda necessário obter alguns parâmetros caracterizadores das emissões sonoras 

dos quirópteros, que serão descritos de forma mais detalhada à frente. 

 

9.4.3. LOCAIS DE AMOSTRAGEM 

Na avaliação da utilização do espaço ao nível do solo, as amostragens serão realizadas em 10 pontos de 

amostragem, distribuídos pela área de implantação do Parque Eólico da Neve e, em número igual, numa 
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área de controlo com características similares. 

Na avaliação da utilização do espaço em altura, as amostragens serão realizadas numa torre 

meteorológica, onde serão instalados 2 detetores de ultrassons que vão amostrar a área de rotação das 

pás dos aerogeradores (localizado entre 30 e 80 m de altura) e a área próximo do solo (por razões de 

segurança do equipamento, o microfone deverá ficar entre 2 a 3 m de altura ligeiramente orientado 

para baixo). 

No que diz respeito aos abrigos, a monitorização abrangerá um raio 10 km ao redor da linha de 

implantação dos aerogeradores. Dada a presença de abrigos de importância nacional na elvolvência ao 

parque eólico, a sua monitorização deverá ficar a cargo do Programa de Monitorização de Abrigos 

Subterrâneos, coordenado pelo ICNF, neste caso as visitas poderão ser realizadas por técnicos do ICNF 

ou por colaboradores credenciados acompanhados, caso o desejem, pela equipa que esteja a realizar o 

Programa de Monitorização. 

A estimativa da mortalidade será realizada num raio mínimo de 50 m ao redor dos aerogeradores. 
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Figura 9-2- Pontos de amostragem direcionados para a comunidade de quirópteros para o Parque Eólico da Neve. 

 

9.4.4. PERÍODO E FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM 

Na avaliação da utilização do espaço ao nível do solo, serão efetuadas escutas mensais com detetor de 

ultrassons entre março e outubro, na fase anterior à construção do parque eólico, na fase de construção 

e nos 3 primeiros anos de exploração. Não serão efetuadas amostragens em condições meteorológicas 

adversas (ocorrência de chuva, nevoeiro e com ventos de intensidade superior a 5 m/s ao nível do solo), 
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ou em situações de evidente risco (por exemplo, incêndios florestais). 

Na avaliação da utilização do espaço em altura, serão efetuadas escutas mensais com detetores de 

ultrassons automáticos entre março e outubro, durante 7 dias por mês, na fase anterior à construção do 

parque eólico, na fase de construção e nos 3 primeiros anos de exploração. As amostragens irão 

decorrer de forma contínua durante todo o período compreendido entre 1 hora antes do pôr-do-sol e 1 

hora após o pôr-do-sol. 

No que diz respeito aos abrigos, as amostragens serão realizadas ao longo de todo o ano, com especial 

atenção aos períodos de hibernação (15 de dezembro até ao final de fevereiro), maternidade de M. 

myotis (15 de abril até ao final de maio) e maternidade de outras espécies (115 de junho a 15 de julho). 

A estimativa da mortalidade decorrerá durante os 3 primeiros anos de exploração do parque eólico, 

sendo efetuadas amostragens semanais de março a outubro para a prospeção de cadáveres, pelo 

menos uma amostragem por equipa, para determinação da eficácia de deteção de cadáveres (pelo 

menos 1 amostragem por equipa) e 3 amostragens para determinação da taxa de remoção de cadáveres 

(primavera, verão e outono), estas últimas no primeiro ano de exploração. 

 

9.4.5. MÉTODOS E MATERIAIS DE AMOSTRAGEM 

A recolha de dados para a utilização do espaço ao nível do solo será efetuada por meio de escutas com 

detetores de ultrassons (manuais ou automáticos), a realizar nos pontos de amostragem definidos na 

área de implantação do parque eólico e numa área de controlo. O detetor de ultrassons poderá ser do 

tipo tempo expandido ou full spectrum, e ter uma capacidade de amostrar na gama de frequências pelo 

menos entre 10 e 120kHz. Será ainda utilizado um gravador áudio digital, que possibilitará registar as 

emissões sonoras dos quirópteros captadas pelo detetor, caso o modelo utilizado não possua essa 

capacidade, e um anemómetro de bolso, que permitirá efetuar medições da velocidade do vento e da 

temperatura do ar, em cada amostragem. É ainda recomendável usar um datalloger com capacidade de 

recolha de dados de temperatura do ar e humidade relativa ao longo das amostragens. 

Em cada amostragem serão contabilizados os encontros com quirópteros (sequência de pulsos 

associados à passagem de um morcego no espaço amostrado pelo microfone do detetor de ultrassons) 

e os feeding buzzes (sequência de pulsos emitidos com uma elevada taxa de repetição, que indicam a 

fase final de aproximação a um inseto). Os valores de temperatura do ar, intensidade do vento e 

humidade relativa ao nível do solo, serão recolhidos no início de cada amostragem, ou se possível, ao 

longo de todo o período amostrado. 
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Na avaliação da utilização do espaço em altura, serão instalados 2 detetores automáticos do tipo full 

spectrum, que deverão possuir capacidade de amostrar na gama de frequências entre 10 e 150 kHz 

(idealmente entre 5 e 190 kHz) e ter uma taxa de amostragem otimizada para 190 kHz. É recomendável 

que o detetor seja programado para que os ficheiros gravados tenham no máximo 3 segundos de 

duração e que o intervalo entre duas gravações consecutivas não exceda os 5 segundos sendo, no 

entanto, preferível que o possa efetuar gravações de forma permanente (sem intervalo entre duas 

gravações consecutivas). Para a obtenção dos dados meteorológicos, deverão ser utilizados pelo menos 

os equipamentos disponíveis na própria torre meteorológica, sendo recomendável também 

disponibilizar dados dos aerogeradores. 

Em cada amostragem serão contabilizados os encontros com quirópteros (sequência de pulsos 

associados à passagem de um morcego no espaço amostrado pelo microfone do detetor de ultrassons) 

e os feeding buzzes (sequência de pulsos emitidos com uma elevada taxa de repetição, que indicam a 

fase final de aproximação a um inseto). Os valores de temperatura do ar e intensidade do vento, serão 

obtidos a intervalos de 10 ou 15 minutos, consoante os equipamentos disponíveis. 

No que diz respeito aos abrigos, serão monitorizados os locais que aparentemente possuam condições 

para albergar quirópteros (minas, edifícios abandonados, barracões, pontes, escarpas interiores, etc.) e 

que sejam identificados durante o trabalho de campo, mas também devem ser acompanhados os 

abrigos de importância nacional, regional ou local identificados em fase de EIA. Sempre que possível, 

serão efetuadas visitas diurnas aos locais inventariados, registando-se as espécies e o número de 

indivíduos presentes. Quando tal não for possível (por razões de segurança, por se tratar de propriedade 

privada, etc.), as visitas devem ser substituídas por amostragens com detetor de ultrassons ao longo de 

um período de 30 a 45 minutos, com início um pouco antes do pôr-do-sol. Nestas amostragens será 

contabilizado o número de indivíduos que saírem do abrigo (por observação direta) e identificadas as 

espécies detetadas (através dos registos sonoros). 

Em relação à estimativa da mortalidade, a prospeção de cadáveres consistirá na realização de percursos 

aleatórios pela área a prospetar. Sempre que for encontrado um cadáver de quirópteros, serão obtidos 

parâmetros de localização (pelo menos a coordenada com gps), anotado o seu estado de decomposição, 

data e o aerogerador onde foi encontrado. O cadáver será então recolhido para posterior identificação 

(recomenda-se que após a recolha, seja congelado o mais depressa possível). Para determinar a eficácia 

da deteção de cadáveres por parte dos observadores, serão espalhados aleatoriamente modelos de 

quirópteros num raio equivalente ao da prospeção de cadáveres, e posteriormente, cada observador 

inicia a prospeção normal de cadáveres, devendo anotar o número de modelos detetados. A 
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metodologia para a taxa de remoção de cadáveres consistirá em espalhar aleatoriamente cadáveres de 

ratos na área de implantação do parque eólico, registando a sua localização. De seguida, serão 

efetuadas visitas diárias para registo do estado de remoção de cada cadáver durante um período 

máximo de 10 dias. Se os cadáveres a utilizar forem de espécies que possam ocorrer em estado 

selvagem na região, devem ser marcados de maneira a permitir a sua associação ao estudo, mas de 

forma a não facilitar ou indicar a sua localização a eventuais consumidores. 

 

9.4.6. MÉTODOS DE TRATAMENTO DOS DADOS 

A análise dos registos sonoros obtidos nas amostragens da utilização do espaço ao nível do solo e em 

altura, será efetuada através de programas informáticos de análise de sons, que permitam a obtenção 

das principais variáveis caracterizadoras das emissões sonoras dos quirópteros, como por exemplo o 

tipo de frequência (constante, modulada ou quase-constante), a frequência de máxima energia (kHz), a 

gama de frequências (kHz), a duração do pulso (ms), o intervalo entre pulsos (ms) e a taxa de repetição 

(Hz). Os dados recolhidos devem, posteriormente, ser comparados com dados de referência das 

espécies que ocorrem em Portugal, de forma a se conseguir determinar qual a(s) espécie(s) ou grupos 

de espécies que estão presentes numa determinada gravação. 

No processo de análise e identificação dos registos sonoros poderão também ser utilizados algoritmos 

de identificação automática ou semiautomática, disponíveis nalguns programas informáticos. Estes 

algoritmos efetuam a medição automática ou automatizada das variáveis caracterizadoras das emissões 

sonoras dos quirópteros e comparam-nas com bases de dados de referência, atribuindo a cada registo 

uma classificação ao nível da(s) espécie(s) ou grupos de espécies presentes. Tendo em conta o erro que 

existe nestes classificadores (Brabante et al., 2018), se estes forem utilizados terá sempre de ser 

efetuada uma validação de mais de 5% dos registos analisados. Esta validação terá de abranger uma 

amostra significativa de todas as espécies identificadas. Por sua vez, se forem utilizados programas de 

análise semiautomática, esta validação só é necessária se durante o processo não houver logo uma 

validação de todas as identificações por parte de um utilizador experiente. 

No caso específico da utilização do espaço em altura, para além dos registos sonoros dos quirópteros 

que forem detetados pelo microfone, serão também gravados outros sons provenientes de várias fontes 

de ruído, como por exemplo do próprio aerogerador, do vento da chuva, de aves, etc. Assim, 

previamente à análise dos registos sonoros dos quirópteros, será necessário efetuar uma triagem de 

todas as gravações efetuadas, de forma a separar as gravações com ruído das com quirópteros. Esta 
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triagem poderá ser feita de forma manual ou de forma automática através de algoritmos desenvolvidos 

para esse fim, que estão disponíveis nalguns programas informáticos. Se a triagem for efetuada por 

processos automáticos, terá também de haver uma validação posterior de pelo menos 5% dos ficheiros 

classificados como ruído, para determinar a percentagem de erro que os algoritmos retribuem na 

classificação das gravações. 

Tendo em conta que o número de gravações com quirópteros poderá ser muito elevado, em alternativa 

à análise de todas as gravações poderá ser efetuada apenas uma análise de uma amostra significativa. A 

seleção das gravações a analisar deve ser feita por métodos estatísticos, recomendando-se que sejam 

utilizados processos de seleção aleatória estratificada, devendo por exemplo, ser garantida a análise de 

gravações de todos os dias em que existirem registos de quirópteros. 

Posteriormente, para a utilização do espaço ao nível do solo e em altura serão calculados índices de 

atividade (número de encontros/h) por espécie, grupos de espécies e/ou em termos globais, sendo 

ainda considerada a variação entre amostragens e período do ano (mês). Os dados meteorológicos 

também serão apresentados tendo em conta a variação entre amostragens e período do ano (mês). 

Será ainda efetuado tratamento estatístico adequado aos dados obtidos, de modo a avaliar a influência 

dos parâmetros medidos na atividade dos quirópteros e na riqueza específica. 

Para a estimativa da mortalidade e tendo em conta que não serão detetados todos os quirópteros que 

venham a morrer, serão utilizados estimadores específicos como os propostos por Erickson et al. (2004), 

Huso (2010) e Korner-Nievergelt et al. (2011). Estes estimadores usam dados da mortalidade detetada, 

da eficácia de deteção e da taxa de remoção, como base para estimar a mortalidade ocorrida num 

parque eólico, estando os 2 últimos referenciados pelo ICNF (2017), como estimadores a utilizar nestes 

cálculos. 

 

9.4.7. MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL A ADOTAR NA SEQUÊNCIA DOS RESULTADOS DO PROGRAMA DE 

MONITORIZAÇÃO 

Caso se verifique a existência de impactes significativos sobre os quirópteros, em particular no que diz 

respeito à mortalidade, deve ser ponderada a adoção de medidas de minimização do risco, como por 

exemplo a utilização de dissuasores acústicos para afastar os quirópteros dos aerogeradores. Estas 

medidas de minimização terão de ser sempre avaliadas em conjunto com a autoridade de AIA. 

 

9.4.8. PERIODICIDADE DOS RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO E CRITÉRIOS PARA A DECISÃO SOBRE A REVISÃO 

DO PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 
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Num prazo de pelo menos 60 dias úteis após o último mês de amostragem, serão entregues relatórios 

anuais, onde constarão os dados obtidos durante o período de amostragem do ano correspondente. No 

final dos quatro anos de monitorização, o último relatório incluirá também uma análise global dos dados 

recolhidos ao longo de todo o estudo e respetivas conclusões. 

No final de cada ano de monitorização e em função dos resultados obtidos, poderá proceder-se a uma 

revisão do plano de monitorização, indicando-se os critérios que levarem às alterações entretanto 

propostas. 

9.5.  MONITORIZAÇÃO DO LOBO 

Tendo em conta que a área de implantação do Parque Eólico da Neve se insere na área de distribuição 

da subpopulação a norte do rio Douro, revê-se de especial importância verificar o tipo de utilização que 

a espécie faz desta área e, avaliar a ocorrência dos impactes previstos sobre a mesma.  O plano de 

monitorização que se descreve abaixo, teve em conta as diretrizes propostas pelo Instituto da 

Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) para estudos deste tipo (ICNF, 2017), tendo estas sido 

adaptadas ao projeto em análise. 

9.5.1. PARÂMETROS E LOCAL DE MONITORIZAÇÃO 

Com o presente plano de monitorização, pretende-se 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, abrangendo as seguintes situações: 

• Mapear a distribuição de lobo na área de estudo; 

• Determinar a frequência de utilização da área de estudo pelo lobo; 

• Mapear a distribuição das populações de presas selvagens (corço e javali) na área de estudo, 

• Determinar a frequência de utilização das populações de presas selvagens (corço e javali) na 

área de estudo. 

De acordo com ICNB (2010c), a área de estudo deve contemplar não só a totalidade da área de 

implantação do Parque Eólico da Neve, mas também a área envolvente do mesmo na qual seja 

expectável que se façam sentir os efeitos do projeto. Por outro lado, deve ainda ser contemplada uma 

área controlo, com características semelhantes à área afetada, mas que se encontre simultaneamente 

fora da influência do projeto, mas com relativa proximidade, garantindo que os animais que utilizam 

ambas as áreas se encontram sujeitos ao mesmo tipo de condicionantes ecológicas e/ou 

antropogénicas.  
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A área de estudo deve ser definida com base na magnitude dos movimentos da espécie-alvo, sendo 

recomendado para o lobo ibérico uma dimensão de 5km em torno do empreendimento em causa. De 

acordo com ICNB (2010c), sempre que a área de estudo definida se sobreponha com a área vital de 

alguma das alcateias identificadas em Pimenta et al. (2005), a área de estudo deverá ainda integrar a 

totalidade dessa mesma área.   

Para garantir uma amostragem uniforme e estratificada da área de estudo, esta deve ser dividida tendo 

por base uma grelha de quadrículas 2x2km, nas quais devem ser definidas as estações de amostragem. 

Por conseguinte, devem ser consideradas para prospeção as quadrículas 2x2 km intersetadas 

diretamente pelo Projeto, bem como quadrículas 2x2 km numa área controlo. 

 

9.5.2. PERIODICIDADE E FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM 

Os trabalhos de monitorização devem decorrer num período de sete anos, abrangendo a fase de pré-

construção (1 ano), a fase de construção (1 ano) e na fase de exploração do empreendimento deve ter 

uma duração de, pelo menos, cinco anos (ICNB, 2010). Por cada ano de amostragem, deve realizar-se 

uma campanha de amostragem por época, num total de 4 campanhas de amostragem anuais. 

 

 

9.5.3. TÉCNICAS E MÉTODOS DE RECOLHA DE DADOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS  

Para cumprir os objetivos do presente plano de monitorização, devem ser implementadas duas 

metodologias de amostragem distintas, nomeadamente a prospeção de dejetos e armadilhagem 

fotográfica. 

Prospeção de dejetos 

A prospeção de dejetos deve consistir na realização de percursos de carro a uma velocidade constante 

de 10 a 20km/h, de forma a permitir a deteção de indícios de presença de lobo devendo, contudo, ser 

prospetados a pé os cruzamentos de caminhos florestais onde a probabilidade de se encontrar indícios é 

maior. Devem, assim, ser prospetados caminhos florestais e/ou rurais de terra batida com utilização 

antropogénica reduzida e que se localizem em zonas características de passagem desta espécie, 

nomeadamente colos de montanha e cabeceiras de linhas de água, junto a habitats naturais como 

manchas florestais ou extensas zonas de mato (ICNB, 2010c; Pimental et al., 2005). 
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Para atribuição ou não dos dejetos encontrados a lobo, devem ser tidos em conta o seu aspeto 

morfológico, o conteúdo, o odor, a localização no terreno, bem como outros fatores circunstanciais, 

nomeadamente a existência de cães na zona e a repetição ao longo do ano da ocorrência de dejetos 

nesse mesmo local (Pimental et al., 2005), assim como a análise genética destes dejetos para 

confirmação da espécie. Todos os dejetos atribuíveis a lobo detetados durante os percursos devem ser 

georreferenciados e fotografados com escala. 

A prospeção de dejetos deve ser realizada com uma periodicidade trimestral, ou seja, deve ser realizada 

uma campanha de amostragem por época no ano (primavera, verão, outono e inverno), num total de 

quatro campanhas de amostragem anuais.  

Os dados recolhidos com recurso a esta metodologia irão permitir o cálculo dos parâmetros que se 

apresentam de seguida, dando assim resposta aos objetivos estabelecidos para o presente plano: 

• Número de quadrículas onde se detetaram dejetos atribuíveis a lobo; 

• Distribuição espacial das quadrículas 2x2km com presença de indícios de presença atribuíveis ao 

lobo; 

• Índice Quilométrico de Abundância, que se traduz no número de dejetos atribuíveis ao lobo 

pelo número de quilómetros percorridos em cada quadrícula (nº dejetos/km). 

Armadilhagem fotográfica 

Para aplicação de armadilhagem fotográfica devem ser estabelecidas estações de amostragem fixas, 

idealmente, duas estações por cada quadrícula 2x2km. Sempre que possível, as estações de 

amostragem devem ser definidas em locais com maior probabilidade de se detetarem indivíduos em 

passagem, ou seja, em locais relativamente próximos de caminhos florestais e/ou de cruzamentos de 

caminhos. 

No caso da armadilhagem fotográfica, cada estação de amostragem deve estar ativa por um período 

igual ou superior a 12 dias consecutivos por campanha de amostragem. À semelhança da prospeção de 

dejetos, deve ser realizada uma campanha de amostragem por época no ano (primavera, verão, outono 

e inverno), num total de quatro campanhas de amostragem anuais. 

Os dados recolhidos com recurso a esta metodologia irão permitir o cálculo dos parâmetros que se 

apresentam de seguida, dando assim resposta aos objetivos estabelecidos: 
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• Número de quadrículas onde de se detetaram indivíduos de lobo; 

• Distribuição espacial das quadrículas 2x2km com presença confirmada de indivíduos, 

• Frequência de ocorrência, que se traduz no número de contactos com lobo por número de dias 

de amostragem (nº de contactos/nº dias de amostragem). 

Devem assumir-se como diferentes contactos, as fotografias/vídeos com indivíduos que sejam 

registadas(os) na mesma estação de amostragem com 12 horas de intervalo uma vez que, em estudos 

acerca da ecologia da espécie se assume que este será o intervalo de tempo necessário para que um 

indivíduo se possa deslocar para qualquer ponto da sua área vital (ICNB, 2010c). 

Nos dados resultantes da armadilhagem fotográfica, deve ainda ser extraída informação relativamente 

às principais presas selvagens de lobo, nomeadamente corço e javali, de forma a considerarem obter-se 

os mesmos parâmetros calculados para a espécie alvo do plano de monitorização.  

Estas metodologias devem ainda ser complementadas com a informação relativa de prejuízos atribuíveis 

a lobo, alvo de indeminização pelo ICNF, bem como da realização de deslocações noturnas na área de 

estudo para observação direta de indivíduos. Esta última metodologia complementar poderá ter maior 

eficácia no período entre novembro e abril, quando as alcateias apresentam maior amplitude de 

movimentos (ICNB, 2010). 

Os dados resultantes das metodologias de recolha de dados complementares, devem ser analisados de 

forma integrada com os dados das metodologias sistemáticas (prospeção de dejetos e armadilhagem 

fotográfica). 

9.5.4. TIPOS DE MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL A ADOTAR FACE AOS RESULTADOS OBTIDOS  

Com base nos resultados obtidos serão propostas ou ajustadas as medidas de gestão ambiental 

necessárias, para garantir a minimização do efeito de exclusão de lobo. 

 

9.5.5. ESTRUTURA E CONTEÚDO DOS RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO, RESPETIVAS ENTREGAS E CRITÉRIOS 

PARA DECISÃO SOBRE A SUA REVISÃO  

Está previsto que o presente Plano de Monitorização tenha uma duração de, pelo menos, sete anos: 1 

ano de monitorização correspondente à fase de pré-construção (ano 0), 1 ano de monitorização durante 

a fase de construção ou, em caso de um período superior, a monitorização deverá acompanhar todo o 

período de construção e, pelo menos, 5 anos durante a fase de exploração do projeto. 
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No final de cada ano será elaborado um relatório técnico de progresso, cuja estrutura estará de acordo 

com o Anexo V da Portaria nº 395/2015, de 4 de novembro. Nesse relatório, para além da análise dos 

resultados obtidos, será efetuada sempre que possível a comparação com os resultados das 

monitorizações realizadas em anos anteriores na área de estudo ou região envolvente. Sempre que se 

justificar, será igualmente efetuada uma avaliação da eficácia da metodologia utilizada, assim como a 

definição de medidas minimizadoras/compensatórias e as alterações que se considerem convenientes e 

adequadas para evitar/minimizar os efeitos negativos para a população de lobo. 

9.6. MONITORIZAÇÃO DO RUÍDO 

Dado que não se prospetiva a ultrapassagem dos limites legais aplicáveis no âmbito do RGR, nem a 

ocorrência de impactes significativos, e que os níveis sonoros previstos junto dos recetores sensíveis 

existentes na área de potencial influência acústica do projeto são pouco significativos [≤ 40 dB(A)], 

considera-se desnecessário propor um Plano de Monitorização de Ruído para a fase de exploração. 

Caso existam reclamações, deverá ser definido um plano de monitorização específico e efetuadas 

medições junto do recetor reclamante. 

A realização da monitorização dos níveis de ruído deverá ser realizada no âmbito do Regulamento Geral 

do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, e ser efetuada por Laboratório 

Acreditado pelo IPAC. Deve ser avaliado os niveis de LAeq e LAr e deverão ser usados equipamentos de 

medição acústica de classe 1, de modelo(s) homologado(s) pelo Instituto Português de Qualidade, e com 

a verificação metrológica devidamente atualizada. 

Os resultados das medições acústicas devem ser analisados por comparação com os requisitos legais 

aplicáveis, nomeadamente os estabelecidos nos artigos 11º e 13º do RGR (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 

de janeiro). 

As medições devem seguir a versão mais atual da legislação, normalização e diretrizes aplicáveis, 

nomeadamente: 

− Regulamento Geral do Ruído – Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro; 

− NP ISO 1996-1:2019 – Acústica. Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente. Parte 1: 

Grandezas fundamentais e métodos de avaliação. 

− NP ISO 1996-2:2019 – Acústica. Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente. Parte 2: 

Determinação dos níveis de pressão sonora do ruído ambiente. 
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− Agência Portuguesa do Ambiente – Guia prático para medições de ruído ambiente: no 

contexto do Regulamento Geral do Ruído tendo em conta a NP ISO 1996. 2020. 

 

10. LACUNAS DE INFORMAÇÃO 

De acordo com a análise efetuada, considera-se que os objetivos do EIA foram atingidos, não tendo sido 

registadas lacunas de conhecimento que possam interferir de forma relevante com a validade das 

conclusões alcançadas.  

A caracterização dos vários descritores foi efetuada através da consulta de bibliografia existente e 

complementada com a realização de trabalho de campo específico uma cartografia temática, pelo que 

se considera que a mesma foi adequada e permitiu uma correta caracterização da situação de 

referência. 
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11. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O Parque Eólico da Neve é constituído por 6 aerogeradores de 3,3MW cada, perfazendo um total de 

20MW. Por se localizar em zona sensível (ZEC da Serra do Marão/Alvão) e a menos de 2km de um 

parque eólico existente tem enquadramento direto no RJAIA. Este projeto foi alvo de dois processos de 

AIA anteriores, localizado nas fases anteriores numa cumeada diferente da qual atualmente se localiza, 

tendo obtido DIA desfavorável em ambos os estudos, o que levou neste estudo a uma total relocalização 

dos aerogeradores. 

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, 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. A presença dos aerogeradores introduz alterações negativas na paisagem significativas e 

de magnitude moderada.  

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

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

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

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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