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1. INTRODUÇÃO 

Dando cumprimento à legislação sobre Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), 
designadamente o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, a Direção Geral de 
Energia e Geologia (DGEG), na sua qualidade de entidade licenciadora, enviou à 
Agência Portuguesa do Ambiente (APA) o Relatório de Conformidade Ambiental do 
Projeto de Execução (RECAPE), relativo ao projeto “Sobreequipamento do Parque 
Eólico do Alto Minho I”, para procedimento de verificação da conformidade ambiental 
do projeto de execução, cujo proponente é a empresa VENTOMINHO – Energias 
Renováveis, S.A.. 

Salienta-se que o projeto é apresentado na sequência do procedimento de AIA n.º 
2468 sobre o estudo prévio do mesmo. 

A APA, como autoridade de AIA, enviou o RECAPE aos membros da Comissão de 
Avaliação (CA) nomeada no âmbito do procedimento de AIA, para verificação da 
conformidade do Projeto de Execução com a Declaração de Impacte Ambiental (DIA). 

A referida CA é constituída pelos seguintes elementos: 

 APA (entidade que preside) – Eng.ª Catarina Fialho; 

 APA – Dr.ª Rita Cardoso; 

 APA – Eng.ª Margarida Guedes; 

 ICNF – Arq. Miguel Portugal; 

 DGPC – Dr.ª Ana Nunes; 

 DRC Norte – Dr. Pedro Faria; 

 CCDR Norte – Eng.ª Rosário Sottomayor; 

 CEABN – Arq. João Jorge. 

O RECAPE, objeto da presente análise, é constituído pelo Relatório e o Resumo Não 
Técnico. 

A Declaração de Impacte Ambiental (DIA) foi emitida a 21 de março de 2012, e em 22 
de fevereiro de 2013 foi emitida uma alteração à mesma. 

A alteração à DIA deveu-se a um pedido do proponente relativamente à Condicionante 
1 e às Medidas de Minimização n.º 6, n.º 43 e n.º 70. No entanto, após análise do 
solicitado, foi emitida a alteração da DIA apenas para as medidas n.º 6 e n.º 43.  

 

2. CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA DO PROJECTO 

O Parque Eólico do Alto Minho I encontra-se em funcionamento desde 2007 e localiza-
se no distrito de Viana do Castelo, nos concelhos Valença, Paredes de Coura, Monção, 
Melgaço e Arcos de Valdevez. 

O Parque Eólico do Alto Minho I incluí vários Sub-Parques eólicos: o Sub-Parque Eólico 
do Alto do Corisco, o Sub-Parque Eólico de Cárdio, o Sub-Parque Eólico de Picos, o Sub-



Parecer da Comissão de Avaliação 

 

 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I                                                                               Pág. 4 

RECAPE - Processo de AIA N.º 2468 

Parque Eólico de Mendoiro/Bustavade, o Sub-Parque Eólico de Santo António e o Sub-
Parque Eólico Picoto-S. Silvestre. 

O Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I abrange os concelhos de 
Valença (União das Freguesias de Gondomil e Safins, União das Freguesias de Gandra e 
Taião, Freguesia de Boivão e terrenos baldios da Freguesia de Pias - Monção) e de 
Arcos de Valdevez (Freguesia de Gavieira), compreendendo a instalação de 10 
aerogeradores de potência unitária de 2,3 MW.  

Embora o Projeto não se insira em área sensível, um dos núcleos (Área E) localiza-se a 
600 m do limite do Parque Nacional da Peneda-Gerês, do Sítio de Importância 
Comunitária (SIC) PTCON0001 Peneda Gerês e da Zona de Proteção Especial 
PTZPE0002 da Serra do Gerês, e os outros (Áreas A, B e C) a cerca de 3 km a norte do 
SIC PTCON0040 – Corno do Bico. 

Decorrente do cumprimento das condicionantes impostas pela DIA, e 
simultaneamente, garantir a viabilidade económica do Projeto, tendo em consideração 
as condicionantes existentes, tanto em termos de ordem técnica, como em termos 
ambientais e patrimoniais, o projeto de execução do Sobreequipamento do Parque 
Eólico do Alto Minho I sofreu algumas alterações face ao estudo prévio avaliado. 

Assim, dos 23 aerogeradores previstos inicialmente no Estudo de Impacte Ambiental 
(fase de estudo prévio), o Projeto de Execução apresentado contempla a instalação de 
somente 10 aerogeradores, distribuídos pelas Áreas A, B e E, e limite oeste da Área C, 
que foram objeto de análise no Estudo de Impacte Ambiental. 

Comparando as principais diferenças do atual Projeto de Execução com o Projeto 
apresentado em fase de estudo prévio no âmbito do EIA, salientam-se, em resumo, as 
seguintes: 

 O Projeto passa a ser constituído apenas por 10 aerogeradores em comparação 
com os 23 inicialmente previstos no estudo prévio, não sendo instalados os 
aerogeradores 9 a 21 (numeração no EIA); 

 Alteração da distribuição dos aerogeradores por Sub-Parque e consequente 
alteração da numeração dos aerogeradores, bem como relocalização de alguns 
dos aerogeradores, de acordo com o apresentado no Quadro seguinte: 

 

 
Fonte: RECAPE 
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 Relocalização dos aerogeradores n.º 34 e 35 para norte, cerca de 136 m e 250 m, 
respetivamente. Esta alteração levou a uma redução significativa dos acessos a 
construir/reabilitar para a implantação destes dois aerogeradores (de 906 m 
para 514 m); 

 Alteração do traçado da vala de cabos entre o aerogerador n.º 21 e n.º 22 que 
seguirá ao longo de um acesso existente, que não será reabilitado devido ao 
declive que é superior ao admissível para o transporte das componentes dos 
aerogeradores; 

 Não reabilitação do caminho florestal existente que liga a Área A à Área B e ao 
Sub-Parque de Picoto-S. Silvestre, eliminando, assim, qualquer possibilidade de 
circulação de viaturas entre aqueles locais; 

 Reabilitação de caminho florestal existente, a partir de Taião, para acesso à Área 
A; 

 Instalação de dois estaleiros de obra na zona do Sobreequipamento do Sub-
Parque de Picoto-S. Silvestre, um na Área A e outro na Área B, em vez de um 
único estaleiro nesta zona, na sequência da não reabilitação do caminho florestal 
que liga as duas Áreas; 

 Construção da vala de cabos ao longo do caminho florestal existente que liga as 
Áreas A e B, sem que seja necessário intervir no caminho; 

 Os aerogeradores a instalar nas Áreas A e B serão ligados diretamente à 
subestação do Sub-Parque de Picoto-S. Silvestre, não sendo necessário a 
construção de uma nova subestação/edifício de comando conforme previsto no 
EIA. 

No RECAPE são apresentadas as estimativas das áreas a serem intervencionadas e dos 
volumes de escavação e aterro na fase de construção. Tendo em conta que no final da 
fase de construção as áreas relativas às plataformas de montagem dos aerogeradores 
e valas de cabos serão renaturalizadas através de ações de recuperação paisagística, 
também é apresentada uma estimativa da área final afetada com o Sobreequipamento 
do Parque Eólico do Alto Minho I. 

 
Fonte: RECAPE 
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Em síntese, o projeto de execução traduz-se em: 

 Implantação de 10 aerogeradores;  

 Construção de novos acessos na extensão de cerca de 1,3 km;  

 Reabilitação de acessos numa extensão de cerca de 4,5 km;  

 Implantação de cerca de 7,3 km de cabos subterrâneos. 

 

3. ANÁLISE GLOBAL DO RECAPE E VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA 
DIA 

O RECAPE apresentado segue, na generalidade, os requisitos expressos na Portaria n.º 
330/2001, de 2 de Abril, designadamente, quanto às normas técnicas para a sua 
estrutura. Este documento, juntamente com o Projeto de Execução, permitiu verificar 
se o projeto de execução cumpre os aspetos mencionados na DIA. 

No que concerne ao cumprimento das condições previstas na DIA, realçam-se de 
seguida alguns aspetos que se consideram estar menos explícitos ou a necessitar de 
ajustes. 

CONDICIONANTES 

1. Não construir qualquer elemento do Projeto nas Áreas C e D, incluindo os 
aerogeradores 8 a 21, podendo ser ponderada a relocalização de alguns dos 
aerogeradores nas Áreas B e E, desde que sejam salvaguardados os 
condicionamentos identificados e não sejam induzidos impactes adicionais, de 
acordo com a reanálise dos impactes ambientais. 

O Projeto de Execução, agora apresentado, não contempla a construção de nenhum 
elemento na Área D, propondo contudo a instalação do aerogerador n.º 27 
(aerogerador n.º 8 no EIA) no limite oeste da Área C. Segundo o promotor, esta 
proposta resulta da impossibilidade técnica de relocalizar mais aerogeradores nas 
Áreas B e E, conforme preconizado na condicionante 1 da DIA. Salienta o facto de a sua 
localização ser fora da Área Prioritária I, cumprindo as recomendações indicadas pelos 
responsáveis pela monitorização do Lobo nesta região. 

Salienta ainda os impactes socio económicos positivos induzidos pela instalação deste 
aerogerador dado ser o único localizado em terrenos baldios da freguesia de Pias no 
concelho de Monção, tendo em conta a impossibilidade de instalação dos restantes 
aerogeradores, localizados naquele concelho, previsto no Projeto inicial 
(aerogeradores n.º 9 a 21 de acordo com a numeração do EIA). 

O pedido de alteração da DIA efetuado pelo promotor, relativamente à condicionante 
1, não foi aceite devido aos impactes negativos muito significativos induzidos na 
Alcateia de Boulhosa, tendo sido reiterado a necessidade de cumprimento desta 
condicionante. 

Analisados os fundamentos subjacentes à Condicionante n.º1, constata-se que os 
mesmos assentam em dois aspetos:  
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 Alteração do padrão de distribuição provocado pelo Sub-Parque Eólico existente 
- a monitorização efetuada constatou um acentuado decréscimo de presença do 
lobo nas quadrículas do Sub-Parque Eólico e aumento nas quadrículas de 
controlo, e a alteração do centro de atividade para leste, ou seja, para a zona 
afetada pelas áreas C e D propostas no âmbito do Sobreequipamento;  

 Condicionantes propostas para as “Áreas de Prioridade II” (coroa circular 
limitada pelas circunferências com 1 e 2 km de raio centradas no local de 
reprodução identificado) – de acordo com relatório sobre a alcateia da Boulhosa, 
nas “Áreas de Prioridade II” deverá ser evitado qualquer fator de perturbação, 
em particular nas zonas florestadas e linhas de água, durante o período 
reprodutor do lobo, e a implementação de novas infraestruturas nestas áreas 
deverá ter em conta a distância superficial ao local de reprodução, para que este 
não fique exposto a novas infraestruturas. 

Por conseguinte, considerou-se que, tendo em conta a situação reconhecida de 
instabilidade e precariedade da alcateia, deveria ser evitado qualquer fator de 
perturbação no seu território. Naquele contexto, a instalação das áreas C e D 
exerceriam, previsivelmente, impactes muito significativos sobre a alcateia, podendo 
inclusivamente contribuir para a sua inviabilidade no território em causa. 

Notar, no entanto que, à luz dos fundamentos atrás referidos, a exposição em termos 
fisiográficos do aerogerador n.º 27 ao local de reprodução da alcateia da Boulhosa é 
idêntica aos restantes da área B cuja implantação foi deferida (n.º 24, 25 e 26), e que 
se situa em “Área Prioritária II” tal como os aerogeradores n.º 25 e 26. Face ao 
exposto, considerando que o aerogerador n.º 27, individualmente, não contraria os 
fundamentos subjacentes à Condicionante n.º 1 e, de forma conjugada, atendendo às 
medidas de minimização adicionais propostas na sequência da monitorização da 
situação de referência do lobo, a implantação daquele poderia ser deferida. 

Face à fundamentação atrás exposta, entende-se poder ser viabilizada a implantação 
do aerogerador n.º 27 na Área C. 

2. Relocalizar os aerogeradores 22 e 23, por forma a reduzir a extensão do acesso 
previsto e a aumentar a distância à encosta existente e à cumeada adjacente do 
Parque Nacional da Peneda-Gerês. 

De acordo com o RECAPE, por forma a reduzir a extensão do acesso previsto e a 
aumentar a distância à encosta existente e à cumeada adjacente do Parque Nacional 
da Peneda-Gerês, os aerogeradores n.ºs 22 e 23, atuais aerogeradores 34 e 35 foram 
relocalizados. A extensão do acesso a construir/reabilitar para implantação destes dois 
aerogeradores passou de cerca de 906 metros (estudo prévio), para cerca de 514 m no 
presente Projeto de Execução. 

Considera-se que, no que se refere a esta condicionante, foi dado cumprimento à DIA. 

3. De acordo com os estudos complementares solicitados, caso venha a ser detetado, 
na área do Projeto, o Imóvel de Interesse Público - Monte dos Fortes (rochas com 
arte rupestre), proceder ao ajuste do layout do Projeto, de modo a respeitar a área 
de proteção de 50 m deste arqueossítio. Este afastamento deverá ser contabilizado a 
partir do perímetro exterior do imóvel classificado. 
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O Relatório sobre o fator ambiental Património Arqueológico, Arquitetónico e 
Etnológico (RTA) do RECAPE, apresentado no Anexo 9, informa que o sítio Monte dos 
Fortes (ocorrência nº 3) está “afastado do local indicado no PDM de Valença e fora" da 
área de incidência do Projeto, não se prevendo “a ocorrência de impactes negativos 
relacionados com a obra” (RECAPE, Vol. 1, MD, p. 26). O local da ocorrência foi 
confirmado em campo pela equipa de arqueólogos responsável pela elaboração do 
relatório.  

Embora o RECAPE registe que a “intervenção mais próxima, nomeadamente a 
reabilitação do caminho de acesso à Área A” se localiza “a mais de 60 m do núcleo 3d 
do sítio do Monte dos Fortes” (idem, p. 26), a consulta das peças desenhadas suscita 
algumas dúvidas dada a escala apresentada, demasiado reduzida, impedindo a sua 
leitura. 

O polígono de delimitação da Zona Geral de Proteção (ZGP) do imóvel classificado teve 
por base o centro das gravuras que constituem o sítio arqueológico, parecendo 
verificar-se ligeiras diferenças em alguns locais, situação que deverá ser corrigida, 
através da implantação rigorosa dos vários núcleos de arte rupestre e respetiva 
delimitação da ZGP na carta de condicionamentos.  

Acresce que foi contactado o Dr. Mário Reis Soares, corresponsável pelo Projeto de 
Investigação sobre contextos arqueológicos de arte esquemática no Vale do Coa que 
inclui esta área, que informou ter identificado dois novos núcleos de gravuras naquela 
zona, tendo procedido à georreferenciação e registo gráfico da arte rupestre no Monte 
dos Fortes, pelo que é de considerar a existência de outras gravuras ainda não 
conhecidas. 

Assim, a carta de condicionamentos deverá ser reformulada, devendo ser incluída na 
mesma os vários núcleos de arte rupestre existentes e a delimitação da Zona Geral de 
Proteção (ZGP). 

6. Implementar os planos de recuperação das áreas intervencionadas, 
acompanhamento ambiental da obra e monitorização, previstos na presente DIA. 

São apresentados no RECAPE o Plano de Acompanhamento Ambiental das Obras 
(anexo 4), o Plano de Recuperação de Áreas Intervencionadas (anexo 6) e os Planos de 
Monitorização (anexo 8). 

A análise detalhada dos referidos planos encontra-se neste parecer nos respetivos 
capítulos. 

ELEMENTOS A ENTREGAR EM FASE DE RECAPE  

1. Esclarecimento sobre as ações de manutenção previstas para a fase de exploração 
e proposta de medidas de minimização. 

No RECAPE são descritas dois tipos de ações de manutenção que poderão ocorrer na 
fase de exploração de parques eólicos – a manutenção programada e a não 
programada. 

De acordo com o RECAPE, a manutenção programada é realizada de acordo com as 
especificações técnicas dos fabricantes e fornecedores dos aerogeradores e 
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subestação. Este tipo de manutenção envolve, geralmente, uma equipa de 
manutenção constituída por 2 ou 3 técnicos, que se deslocam numa viatura comercial 
equipada com todos os materiais e ferramentas necessários à realização das ações de 
manutenção. A manutenção programada de cada aerogerador é geralmente realizada 
quatro vezes por ano. As ações de manutenção preventiva tem lugar no interior dos 
aerogeradores, enquanto no exterior destes limitam-se à inspeção visual das 
componentes dos aerogeradores (pás, torre, anemómetro, etc.). A manutenção 
programada da subestação é realizada duas vezes por ano e tem uma duração média 
de um dia cada. Para este tipo de manutenção não é proposta medidas de 
minimização adicionais. 

A manutenção não programada consiste na reparação de avarias ou defeitos que 
põem em causa o funcionamento dos aerogeradores e subestação, sendo realizada de 
acordo com os procedimentos dos fabricantes e fornecedores dos aerogeradores e 
subestação. 

As ações de manutenção não programada, dependendo do tipo de avaria ou do 
componente em causa, podem ser muito diversificadas, de diferentes níveis de 
complexidade, de maior ou menor duração e com o recurso, ou não, a equipas/meios 
de manutenção adicionais. Apenas em algumas ações de manutenção não 
programada, de maior complexidade, com recurso a equipas/meios de manutenção 
adicionais, como gruas e/ou viaturas de transporte pesado, é necessário reutilizar a 
plataforma de montagem do aerogerador que foi objeto de recuperação no âmbito do 
Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas. Nessas situações, o movimento de 
terras limita-se apenas à remoção da camada de terra vegetal aplicada na superfície da 
plataforma, e nunca fora desta. 

Para este tipo de manutenção no RECAPE é proposta uma medida adicional para a fase 
de exploração: 

“Sempre que ocorram ações de manutenção que seja necessário reutilizar as 
plataformas de montagem dos aerogeradores, a camada de terra vegetal aplicada na 
superfície da plataforma deverá ser cuidadosamente removida e depositada nos 
limites da plataforma, de modo a poder ser posteriormente utilizada na recuperação 
da mesma após a conclusão dos trabalhos.” 

Considerando que as ações de manutenção não programada de maior complexidade, 
podem produzir impactes negativos significativos sobre o lobo, em particular, no 
período de reprodução, revela-se necessária uma medida de minimização adicional 
para a fase de exploração:  

“A realização das ações de manutenção não programada no período de reprodução do 
lobo (1 de abril a 30 de setembro), carecem de parecer prévio favorável da Autoridade 
Nacional da Conservação da Natureza, devendo para esse efeito ser apresentado um 
documento à Autoridade de AIA que informe do tipo de trabalhos a executar, meios 
afetos e calendário proposto.” 

Considera-se que foi dado cumprimento à DIA e que deverão ser cumpridas as 
medidas de minimização referidas. 
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2. Análise de alternativas de acesso na Área A e de soluções de acesso na Área E, de 
acordo com o parecer da CA. 

No parecer da CA é referido que “na visita ao local tentou-se analisar a existência de 
um acesso alternativo ao apresentado para a ligação entre a cumeada prevista para os 
aerogeradores 1 e 2 e o local do aerogerador 3, no sentido de reduzir a área afetada, 
dado que o acesso a beneficiar se localizar numa zona de declive acentuado e de 
grande exposição. Verificou-se a existência de um caminho entre os locais previstos 
para os aerogeradores 2 e 3 (ver Anexo II), que necessita de beneficiação mas 
apresenta uma menor extensão. Assim, considera-se que, aquando da elaboração do 
projeto de execução, deverão ser analisadas ambas as alternativas e os respetivos 
impactes.” 

Segundo o RECAPE, foi estudada uma alternativa de acesso na Área A, através da 
reabilitação do caminho florestal, existente, entre os aerogeradores 21 e 22 
(aerogeradores 2 e 3, respetivamente do estudo prévio), mas que se revelou 
tecnicamente inviável. 

No entanto, apesar de se manter a beneficiação do acesso que liga o atual aerogerador 
21 ao acesso a beneficiar que liga ao estaleiro secundário, não será efetuada a 
reabilitação do caminho florestal existente que liga a Área A à Área B e ao Sub-Parque 
de Picoto-S. Silvestre. Na área A será ainda reabilitado um caminho florestal existente, 
a partir de Taião, para acesso a essa área. 

Para a área E, com a relocalização dos aerogeradores 34 e 35, foi reduzido em quase 
50% o comprimento do acesso a construir, aproveitando parte de um caminho 
florestal existente. 

Considera-se que foi dado cumprimento à DIA. 

3. Análise das novas localizações dos dispositivos a instalar para condicionar a livre 
circulação de veículos motorizados não afetos ao Projeto, bem como o tipo e número 
de dispositivos a colocar. 

O Projeto de Execução contempla a instalação de duas cancelas no sentido de 
condicionar a circulação de veículos, designadamente nos acessos às Áreas A e B. 

Segundo o RECAPE, a primeira resulta do Relatório de Avaliação da Existência de Locais 
de Interesse Geológico (Anexo 10 do RECAPE), que propõe a colocação de cancela no 
caminho a construir/reabilitar que condicione o acesso à área proposta como local de 
interesse geológico, na Área A do Sub-Parque Eólico de Picoto-S. Silvestre. 

A segunda cancela pretende limitar a circulação na Área B que está inserida na Área 
Prioritária II classificada pela equipa de monitorização do lobo ibérico. A circulação de 
veículos na Área E já se encontra condicionada pela existência de duas cancelas no 
Sub-Parque Eólico de Alto do Corisco. 

Considera-se que foi dado cumprimento à DIA, no entanto devem ser apresentadas as 
características dos dispositivos a instalar. 
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4. Resultados preliminares da monitorização do Ano 0 da avifauna, quirópteros, lobo 
e flora e vegetação, com identificação das áreas sensíveis a salvaguardar e das 
posições de aerogeradores com maior risco de colisão para aves e morcegos, e 
proposta de medidas de minimização adicionais. 

Com base na monitorização da avifauna não foram identificadas quaisquer áreas 
sensíveis a salvaguardar, nem identificados aerogeradores com maior risco de colisão 
para as aves, pelo que não são propostas medidas de minimização adicionais. 

Com base na monitorização dos quirópteros, as Áreas A e B demonstram uma elevada 
densidade de quirópteros, não sendo, no entanto, identificados aerogeradores com 
maior risco de colisão, pelo que não são propostas medidas de minimização adicionais. 

Com base na monitorização do lobo, foi revelada elevada instabilidade da alcateia da 
Boulhosa. Esta instabilidade associada ao facto do Sobreequipamento do Sub-Parque 
Eólico de Picoto-S. Silvestre se inserir no principal centro de atividade, determina que 
se considere que o Sobreequipamento do Sub-Parque Eólico referido gera um impacte 
negativo na alcateia da Boulhosa. Conforme referido no Relatório em causa (p.27) “(…) 
Apesar de já existirem aerogeradores em exploração nessa mesma área, o efeito 
cumulativo de mais quatro aerogeradores [n.ºs 24, 25, 26 e 27 no RECAPE] poderá ter 
consequências no sucesso reprodutor da alcateia”. Com base no exposto, são 
propostas medidas de minimização e de compensação a seguir referidas: 

Medidas de minimização 

1. Deverão ser salvaguardados os locais de reprodução confirmados para as alcateias 
afetas ao empreendimento de acordo com o zonamento das Áreas Prioritárias de 
Conservação de forma a garantir a tranquilidade desses locais. Neste sentido, todos os 
trabalhos de construção dos aerogeradores de sobreequipamento localizados na 
envolvente próxima (< 2km) do local de reprodução da alcateia da Boulhosa deverão 
ser interditos no período compreendido entre 15 de Abril e 30 de Setembro, 
correspondente à época de reprodução do lobo (i.e. seleção do local de cria, 
nascimento e dependência das crias). 

2. Durante a época de reprodução e dependência das crias de lobo (Abril a Setembro), 
garantir uma articulação contínua entre as equipas de monitorização e de 
acompanhamento ambiental da obra, de forma a ser possível, caso se confirme um 
novo local de reprodução ativo nas proximidades do empreendimento, uma atuação e 
reprogramação das obras e das medidas propostas em tempo útil, de forma a evitar ou 
minimizar as atividades que possam envolver uma maior perturbação ou impacto 
sonoro. 

3. Colocar sinalética nos acessos principais dos SubPE’s para não permitir a circulação 
de veículos motorizados não autorizados, tal como definido na DIA. 

4. Interditar as obras e a movimentação de pessoal e de maquinaria durante o período 
noturno e crepuscular compreendido entre 1 hora após o nascer do sol e 1 hora antes 
do pôr do sol, tal como definido na DIA. 

5. Contratação de um vigilante na fase de construção e exploração do 
sobreequipamento, de forma a assegurar o encerramento do principal acesso aos 
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SubPE's, no final de cada dia de semana e aos fins-de-semana, condicionando a 
circulação noturna de pessoal não afeto à obra e/ou manutenção do empreendimento. 

6. Durante o período de construção do sobreequipamento, garantir que a utilização de 
explosivos (denominadas “pegas de fogo”) e outras ações ou maquinaria com elevado 
impacte sonoro se restrinja ao período diurno, entre as 10h e as 17h, de forma a evitar 
o período circadiano de maior atividade do lobo. 

7. Manter a prática de envio de uma carta circular a todas as câmaras municipais 
abrangidas a solicitar a não autorização de atividades de lazer e desportivas com 
veículos motorizados dentro das áreas dos SubPE's de forma a minimizar a perturbação 
associada à circulação de veículos não autorizados. 

 

Relativamente à medida 1, considera-se que o período de interdição de obras deve ter 
início a 1 de abril e estender-se à totalidade dos trabalhos de construção de 
Sobreequipamento dos Sub-Parques Eólicos, considerando a instabilidade relatada a 
respeito da alcateia da Boulhosa e, de forma conjugada, à utilização pelo lobo dos 
territórios onde se insere o Sobreequipamento, nomeadamente, com base nos 
ataques ao gado registados pelo ICNF em 2013 e 2014 (1º semestre). 

No que se refere às outras medidas propostas (de 2 a 7), estas afiguram-se adequadas, 
sem prejuízo de poder vir a ser necessário implementar medidas adicionais, em função 
dos resultados obtidos no programa de monitorização.  

Medidas compensatórias 

1. Realizar ações de florestação e gestão cinegética compatíveis com a conservação do 
lobo. Este tipo de ações deverá incidir, nas Áreas Prioritárias de Conservação que são 
propostas. As ações de florestação deverão ser articuladas com os resultados obtidos 
pela equipa de monitorização com o objetivo de eliminar os possíveis impactes que a 
sua implementação poderá provocar. 

2. Desenvolvimento de ações de sensibilização junto da população local e sociedade em 
geral para minimização da problemática do envenenamento ilegal, da caça ilegal e da 
colocação de laços e furtivismo. 

3. Celebração de protocolos com algumas Associações de Caça com o objetivo de 
interditar ou condicionar o exercício da atividade cinegética nas Áreas Prioritárias de 
Conservação propostas. Esta medida é considerada uma mais-valia à tranquilidade das 
zonas em questão e à diminuição do risco de caça furtiva do lobo e presas naturais. 
Face à importância desta medida seria aconselhável um esforço para a sua 
concretização, eventualmente através do envolvimento ou coordenação do ICNF. 

4. Construção de cercados elétricos ou não elétricos, para confinamento noturno do 
gado bovino pastoreado em regime extensivo (e principalmente fêmeas prenhes e 
vitelos), para prevenir e minimizar a predação pelo lobo e consequentemente, o 
conflito social associado a este carnívoro. 

5. Atuar de forma pró-ativa em casos de elevado e pontual conflito Homem-Lobo (e.g. 
elevado impacto predatório junto a locais de reprodução do lobo), através da 
colocação de vedações elétricas ou a atribuição de cães de gado para proteção dos 
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rebanhos de pequenos ruminantes e gado bovino, de forma a prevenir a ocorrência de 
ataques e diminuir os conflitos. 

De referir, que quando um Projeto implica a deterioração ou destruição de locais de 
reprodução ou repouso de espécies constantes do Anexo B-II ou B-IV (como é o caso 
do lobo), só pode ser autorizado quando visa atingir as finalidades enunciadas no n.º 1 
do art.º 20.º o Decreto-Lei nº 140/99, na sua redação atual, nas quais não se enquadra 
o projeto do Sobreequipamento. 

Por força do exposto, e considerando que o ICNF no âmbito do Procedimento de 
Avaliação de Impacte Ambiental considerou que o Projeto poderia ser realizado, as 
Medidas enunciadas como Compensatórias correspondem a Medidas de Minimização 
adicionais. Assim, todas as medidas atrás transcritas (de 1 a 5) afiguram-se adequadas, 
sem prejuízo de poder vir a ser necessário implementar medidas adicionais, em função 
dos resultados obtidos no programa de monitorização.  

Verifica-se necessário aditar o âmbito geográfico mínimo para algumas medidas 
(freguesias abrangidas pelo Sobreequipamento e pelos territórios das alcateias da 
Boulhosa e do Vez, ou de contíguas, no caso de haver reconfiguração dos territórios ou 
de deixar de ser registada ocorrência dos grupos familiares previamente visados) e 
incluir uma medida que salvaguarde a implementação das medidas adicionais na fase 
de exploração.  

Com base na monitorização da flora e vegetação, foi confirmada a ocorrência de 8 
habitats naturais classificados nos termos do Anexo-I do Decreto-Lei nº140/99, na sua 
redação atual, dois dos quais prioritários (4020* pt1 na Área A e 6230* na Área E). Não 
são propostas medidas de minimização adicionais, fundamentado no facto da DIA 
através da MM n.º2 já contemplar a balizagem dos habitats naturais que se localizem 
junto das áreas a intervencionar, antes do início das obras. Para além das espécies 
RELAPE referidas na DIA, foi identificado o género Sphagnum sp. em manchas do 
habitat 7140, pelo que por essa via também serão sinalizadas.  

Face ao exposto, verifica-se que o RECAPE corresponde ao solicitado na Condicionante 
n.º4 da DIA. 

5. Avaliação da existência de Locais de Interesse Geológico na área de implantação 
do Projeto e envolvente, avaliação da sua afetação pelo Projeto e proposta de 
medidas de minimização. 

O RECAPE apresenta um Estudo Geológico (anexo 10) que conclui que, apesar da 
existência de uma área proposta como local de interesse geológico, na área A do 
projeto, e da presença de um depósito de vertente subglaciar na área E, não se 
preveem impactes com a implantação do projeto. 

No entanto, com o objetivo de preservar a área proposta como local de interesse 
geológico, o RECAPE prevê que durante a fase de exploração do projeto seja colocada 
uma cancela no caminho a construir/reabilitar que irá condicionar o acesso de veículos 
não afetos ao Projeto a essa área. 

Considera-se que foi dado cumprimento à DIA. 
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6. Informação sobre a presença de captações de água subterrânea na área de 
implantação do Projeto e envolvente, de acordo com a pesquisa de várias fontes de 
informação, avaliação da sua afetação pelo Projeto e proposta de medidas de 
minimização. 

O Estudo Geológico apresentado no RECAPE (anexo 10) inclui um capítulo referente à 
Hidrogeologia e Captação de Água Subterrânea (Capitulo 5). 

Na área do Sub-Parque Eólico do Alto do Corisco, o estudo refere que não se 
encontraram registos de captações que explorem os recursos hídricos em 
profundidade, nem superficialmente, com recurso a minas. No reconhecimento de 
superfície realizado no local, também não se encontrou qualquer sinal de captação dos 
recursos hídricos subterrâneos, a existência de minas ou nascentes. 

Na área do Sub-Parque Eólico de Picoto-S. Silvestre e na sua envolvente foi encontrada 
uma nascente que deverá ser permanente e um poço com água, com indicações para 
servirem de abastecimento em caso de incêndio. Relativamente a furos de captação de 
água, não foram detetados e não existem registos da sua presença na zona deste sub-
parque ou na sua envolvente próxima. Contudo, o estudo considera que “tratando-se 
de uma zona de cotas elevadas, este local constitui uma zona de recarga do sistema 
aquífero local, devendo no entanto ser dada importância a eventuais atividades que 
possam produzir diminuição da permeabilidade dos terrenos e contaminação das 
águas subterrâneas.”. Na zona de implantação dos aerogeradores, o estudo considera 
que “…com a aplicação de betão na sapata dos aerogeradores, existirá uma 
impermeabilização podendo no entanto a área afetada ser considerada insignificante 
relativamente à área do sobreequipamento, não se preconizando qualquer medida 
mitigadora.” 

Face ao exposto, considera-se que foi dado cumprimento à DIA e que as medidas para 
a fase de construção, já contempladas na DIA, são as indicadas para minimização dos 
impactes que poderão ocorrer. 

7. Reanálise dos impactes do Projeto à luz do novo layout do projeto de execução e 
tendo em consideração o mencionado ao longo do parecer da CA, nomeadamente as 
questões relacionadas com a Reserva Ecológica Nacional. 

No RECAPE é apresentada uma reanálise dos impactes expectáveis nos ecossistemas 
de REN presentes na área de implementação do Projeto.  

Assim, no que respeita à incidência na Reserva Ecológica Nacional (REN), considera-se 
que as alterações introduzidas no projeto não se traduzem em alterações significativas 
no que respeita a REN, traduzindo-se antes por diminuição que se afigura significativa 
em relação às áreas afetadas previstas no EIA, que, de acordo com o mencionado no 
RECAPE será cerca de 6 ha, em vez dos 10,3 ha anteriores. Não se regista ainda 
afetação de outros sistemas de REN, para além dos referenciados no EIA avaliado. 

De acordo com os elementos apresentados no RECAPE, e tendo em consideração que 
não foi possível constatar se para o cálculo de áreas foi considerada a redelimitação da 
REN de Melgaço em vigor, verifica-se: 
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Sistemas da REN 

Áreas de REN (m²/ml) - Fase de Construção 

Aerogeradores/pla
taformas 

Caminhos a 
reabilitar 

Caminhos a 
construir 

Vala de cabos Estaleiros 

Cabeceiras de 
linhas de água 

754.0 6013.3 6 151.2 12 652.4 1 200.0 

Áreas com risco de 
erosão 

3 770.0 16 729.3 2804.7 1687.0 1 200.0 

Leitos de cursos de 
água 

Áreas integradas nos outros dois sistemas REN 

TOTAL 11 310.0 22 742.6 8 955.9 14 339.4 2 400.0 

 

Sistemas da REN 

Áreas de REN (m²/ml) - Fase de Exploração 

Aerogeradores/pla
taformas 

Caminhos a 
reabilitar 

Caminhos a 
construir 

Vala de cabos Estaleiros 

Cabeceiras de 
linhas de água 

920.0 20781.1 2 781.1 3 632.1 - 

Áreas com risco de 
erosão 

460.0 7 737.3 2804.7 1656.1 - 

Leitos de cursos de 
água 

Áreas integradas nos outros dois sistemas REN 

TOTAL 1 380.0 10 518.4  5 288.2 5 288.2 - 

 

Sistemas da REN Impactes  Medidas de Minimização 

Cabeceiras de linhas 

de água 

Interferência na função de apanhamento das 

águas pluviais e na promoção da máxima 

infiltração dessas águas, com consequente 

redução no escoamento superficial e erosão do 

solo. 

Minimização da compactação do solo. 

Não impermeabilização de caminhos, evitando-

se a colocação de valetas e passagens 

hidráulicas. 

Promoção da drenagem natural. 

Áreas com risco de 

erosão 
Perda e deslizamento de solos 

Não afetação de espécies arbóreas relevantes. 

Estruturação dos taludes de escavação/aterro 

em forma de “pescoço de cavalo”, com 

pendentes não superiores a 1V:2H; adaptação 

dos acessos a construir à topografia do local. 

Leitos dos cursos de 

água 
Contaminação dos cursos de água 

Implementação do Plano de Gestão de Resíduos 
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Assim, conclui-se que, no que respeita à REN, considera-se que os usos e ações 
previstas contempladas no RECAPE mantêm a compatibilidade com os objetivos de 
proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas 
integradas em REN.  

No entanto, deverá ser esclarecida se a quantificação de áreas integradas em REN 
contempla a revisão da Reserva Ecológica do concelho de Melgaço em vigor. 

No que se refere aos Planos Diretores Municipais, na área de intervenção vigoram os 
seguintes: 

 PDM de Valença, publicado pelo Aviso nº 12235/2010, de junho. As alterações 
verificadas no projeto em RECAPE não alteram a conformidade anteriormente 
verificada em sede de EIA para este IGT; 

 PDM de Arcos de Valdevez, publicado pelo Aviso nº 24235/2007, de 10 de 
dezembro. Não se verifica alteração na conformidade com este IGT com a 
alteração do projeto; 

 PDM de Paredes de Coura, publicado pela RCM nº 82/95, de 25 de agosto, 
encontrando-se a respetiva revisão em discussão pública. A incidência do atual 
projeto não colide com a proposta de revisão deste plano.  

 PDM de Melgaço, publicado pelo Aviso nº10929/2013, de 3 de setembro. A 
entrada em vigor deste plano, não abordada em sede de EIA nem na fase de 
RECAPE, não coloca em causa a respetiva compatibilidade, face aos trabalhos 
previstos: Interfere com Espaço de usos múltiplo agrícola e florestal e em termos 
de condicionantes, ocupa áreas agora integradas em REN e Regime Florestal e 
Estrutura Ecológica Municipal. Pelo regulamento deste plano, a ocupação, uso e 
transformação do solo, nas áreas abrangidas pelas servidões e restrições 
obedecem ao disposto na legislação aplicável cumulativamente com as 
disposições do PDM que com elas não sejam conflituantes. Para o Espaço de 
usos múltiplo agrícola e florestal, a alínea e) do artigo 21º considera compatíveis 
a instalação de infraestruturas de produção e transporte de energia e 
telecomunicações. 

No que respeita a Uso do Solo, não se constatam alterações significativas em termos 
de Uso do Solo:  

 A relocalização dos aerogeradores mantem os pressupostos das condições 
abordadas no EIA. 

 No que se refere a estaleiros, o estaleiro secundário introduzido em RECAPE no 
Sub-Parque Eólico Picoto-S. Silvestre localizar-se-á num campo de futebol 
abandonado (zona de matos), na proximidade de caminho florestal existente a 
beneficiar, fora da REN, prevendo-se já no EIA ocupar área integrada em REN 
para o estaleiro principal, por não haver alternativa razoável. O estaleiro do Sub-
Parque Eólico do Alto do Corisco já no EIA previsto para o mesmo local do antigo 
estaleiro do Sub-Parque Eólico do Alto do Corisco, ou seja numa área que já foi 
anteriormente intervencionada nessa obra. Com a entrada em vigor da revisão 
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do PDM de Melgaço, localiza-se agora em REN, entendendo-se que, tendo em 
referência as condicionantes da DIA, se salvaguarda esta situação.  

 O mesmo se infere no que respeita às intervenções em acessos a beneficiar ou a 
construir e vala de cabos a realizar. A colocação de duas cancelas em Sub-Parque 
Eólico Picoto-S. Silvestre permitirá reforçar a proteção da zona compreendida 
entra as áreas A e B. 

Assim, conclui-se que, no que respeita a Uso do Solo, as alterações do projeto 
consideradas em RECAPE mantêm os pressupostos verificados em sede de EIA. 

No que se refere à Socio economia, considera-se que deve ser apresentada uma 
reanálise comparativa dos impactes avaliados no âmbito do estudo prévio e o projeto 
de execução agora apresentado. 

8. Proposta de um roteiro de visita patrimonial, em formato digital, cujos conteúdos 
e formato tenham merecido prévia aprovação das Tutelas. 

Esta análise encontra-se no ponto das Medidas Compensatórias. 

9. Análise mais aprofundada da bibliografia e dos dados cartográficos disponíveis, 
tendo em consideração a consulta a investigadores com trabalho efetuado sobre o 
local, seguida de uma reprospeção arqueológica sistemática de toda a Área A e da 
prospeção na zona de incidência direta dos aerogeradores 1 e 2, respetivo acesso e 
vala de cabos. A equipa no terreno deverá contar com a participação de um 
especialista em arte rupestre. Caso seja detetada a ocorrência n.º 3 - Monte dos 
Fortes (rochas com arte rupestre), classificada como Imóvel de Interesse Público, 
proceder à alteração/ajuste do layout do Projeto, de modo a respeitar a área de 
proteção de 50 m deste arqueossítio. Este afastamento deverá ser contabilizado a 
partir do perímetro exterior do imóvel classificado. Os resultados destes trabalhos 
deverão ser apresentados, à tutela do património para emissão de parecer, 
previamente à elaboração do projeto de execução. 

A equipa contou com a presença de uma especialista em arte rupestre e o 
comprovativo de envio do relatório do fator ambiental à Tutela do Património 
encontra-se no Anexo 7 do RECAPE.  

No que se refere à relocalização da ocorrência nº 3 – Monte dos Fortes, embora o 
RECAPE refira que o sítio classificado “está localizado fora da área de incidência do 
Projeto (muito afastado de qualquer tipo de intervenção necessária para a 
implantação do Sobreequipamento)”, não se prevendo “a ocorrência de impactes 
negativos relacionados com a obra” e acresce que “a intervenção mais próxima, 
nomeadamente a reabilitação do caminho de acesso à Área A, localiza-se a mais de 60 
metros do núcleo 4 do sítio do Monte dos Fortes”, a consulta das peças desenhadas 
suscita algumas dúvidas dada a escala apresentada, demasiado reduzida, impedindo a 
sua leitura. 

Por outro lado constata-se existir discrepância entre a peça desenhada Nº1 e a Nº 2, 
apresentadas no Relatório do fator ambiental Património relativamente à 
nomenclatura dos quatro núcleos de gravuras rupestres (RECAPE - Anexo 9, 
Património).  
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No ponto 3 dos “Elementos a apresentar”, o polígono de delimitação da Zona Geral de 
Proteção (ZGP) do imóvel classificado teve por base o centro das gravuras que 
constituem o imóvel classificado, parecendo verificar-se ligeiras diferenças em alguns 
locais, situação que deverá ser corrigida através da implantação rigorosa dos vários 
núcleos de arte rupestre e respetiva delimitação da ZGP na carta de 
condicionamentos.  

Conforme referido, foi contactado o Dr. Mário Reis Soares corresponsável pelo Projeto 
de Investigação sobre contextos arqueológicos de arte esquemática no Vale do Coa 
que abrange esta área que informou ter identificado dois novos núcleos de gravuras 
naquela zona, tendo procedido à georreferenciação e registo gráfico da arte rupestre 
no Monte dos Fortes, pelo que é de considerar a existência de outras gravuras ainda 
não conhecidas.  

Importa ter presente que este tipo de empreendimentos implica o transporte e 
manobra de elementos de grandes dimensões pelo que é fundamental respeitar a área 
de proteção de 50 m deste sítio arqueológico, conforme preconizado na DIA por forma 
a salvaguardar o bem classificado. 

Face ao exposto, considera-se a medida parcialmente cumprida, devendo ser 
reformulada a planta de condicionamentos. 

10. Resultados da prospeção arqueológica de todas as áreas a afetar, nomeadamente 
caminhos de acesso, áreas de estaleiro, depósitos temporários e empréstimos de 
inertes, e outras que se situem fora das áreas já prospetadas. A equipa no terreno 
deverá contar com a participação de um especialista em arte rupestre. 

Os resultados da prospeção arqueológica foram incluídos no Anexo 9 do RECAPE e na 
Planta de condicionamentos, tendo o respetivo relatório técnico-científico sido já 
apresentado à tutela. A equipa contou com a participação de um especialista em arte 
rupestre.  

Da análise do Relatório do Património, constata-se existirem algumas áreas funcionais 
da obra (depósitos de terras, áreas de empréstimo e outras áreas), ainda não 
conhecidas, localizadas fora da área de incidência do projeto que não foram 
prospetadas na presente fase, contrariamente ao preconizado na medida 10 da DIA, 
pelo que se considera que a medida não foi integralmente cumprida. 

Assim, deverão ser prospetadas as áreas que venham a ser utilizadas para a 
implantação do Projeto e que se situem fora da área de incidência (estaleiros, 
depósitos temporários e empréstimos de inertes), caso estes locais se encontrem fora 
das áreas já prospetadas, bem como dos locais anteriormente não prospetados ou em 
zonas que tivessem apresentado visibilidade reduzida ou nula.  

Por outro lado, o relatório do descritor Património inclui propostas de medidas de 
minimização de impactes com as quais genericamente se concorda. Deve-se, no 
entanto reformular / acrescentar as seguintes medidas:  

Elementos a Entregar Previamente ao Licenciamento 

1. Resultados da prospeção arqueológica das áreas que venham a ser utilizadas para a 
implantação do Projeto e que se situem fora da área de incidência do projeto 
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(estaleiros, depósitos temporários e empréstimos de inertes), caso estes locais se 
encontrem fora das áreas já prospetadas, bem como dos locais anteriormente não 
prospetados ou em zonas que tivessem apresentado visibilidade reduzida ou nula. Esta 
ação deverá ser executada por arqueólogo com experiência em pré-história recente e 
arte rupestre; 

2. Apresentação de Cartografia à escala 1:25000, sem redução, contendo todos os 
elementos patrimoniais (mantendo a numeração), tanto os que constam do RECAPE 
como os que forem detetados durante a fase de prospeção mais aprofundada. Estes 
elementos devem estar individualmente identificados e georreferenciados (em 
polígono – área de dispersão/concentração dos vestígios e/ou imóveis). 

3. Apresentação de Carta de Condicionantes, atualizada, que inclua todos os 
elementos patrimoniais (tanto os que constam do RECAPE como os que forem 
detetados durante a fase de prospeção sistemática), à escala de projeto. Estes 
elementos devem estar individualmente identificados e georreferenciados (em 
polígono – área de dispersão/concentração dos vestígios); A cartografia deve incluir a 
implantação das áreas de depósitos temporários e empréstimos de inertes. Estas áreas 
ficam interditas em todos os locais onde foram detetadas ocorrências patrimoniais e 
deverão garantir um afastamento no mínimo de cerca de 100 metros do limite exterior 
de todas as ocorrências patrimoniais.  

4. Caso se verifique a inevitabilidade de um afastamento menor de uma ocorrência 
patrimonial relativamente aos acessos, deverá ser devidamente 
demonstrado/justificado. 

5. Evitar a afetação dos vários elementos patrimoniais identificados, nomeadamente: 

 Ocorrência nº 3 – arte rupestre de Monte dos Fortes; 

 Ocorrência nº 39 – gravura rupestre (a 7 metros do caminho de acesso ao 
aerogerador (AG) 23; 

 Ocorrência nº 40 – Muro (a cerca de 20 metros da plataforma do aerogerador 
(AG) 22); 

 Ocorrência n.º 41 – Estrutura funerária (?) (a cerca de 28 m da do acesso ao 
aerogerador (AG) 27). 

6. Equacionar o afastamento / ajustamento dos elementos de projeto (acessos, valas 
de cabos e plataforma de aerogerador) de modo a garantir um afastamento maior 
relativamente às seguintes ocorrências patrimoniais: Nº 39 – gravura rupestre; Nº 41 – 
Estrutura funerária (?). Este afastamento poderá evitar a sua destruição e a 
necessidade de uma escavação arqueológica caso os trabalhos de acompanhamento 
detetem vestígios que importa salvaguardar. 

7. Relativamente à ocorrência Nº 41 – Estrutura funerária (?), deverá ser garantido o 
afastamento de todas as infraestruturas com impacte no subsolo para uma distância 
superior a 100 m. Caso de não seja tecnicamente possível alterar o posicionamento do 
acesso, a beneficiação do acesso existente deverá ser feita do lado oposto à ocorrência 
patrimonial com recurso a decapagens mecânicas de 20 em 20 cm. 
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8. Em sede de Licenciamento deverá ser entregue o comprovativo da autorização 
concedida pela Tutela do Património Cultural para a realização dos trabalhos de 
acompanhamento arqueológico da fase de construção do projeto.  

Medidas de Minimização para a Fase Prévia à Obra 

1. Sinalizar e vedar permanentemente as ocorrências patrimoniais referenciadas que 
se situem a menos de 100 m da frente de obra e seus acessos, de modo a evitar a 
passagem de maquinaria e pessoal afeto. Importa esclarecer que as ocorrências 
situadas a menos de 100 metros dos acessos já construídos deverão ser igualmente 
sinalizadas pelo facto de se prever, durante a fase de construção, um grande aumento 
de circulação de viaturas e pessoas nestes locais. 

2. Relativamente à ocorrência Nº 3 – Sítio de arte rupestre de Monte dos Fortes, a 
equipa de acompanhamento Arqueológico deverá contactar os responsáveis pelo 
projeto de investigação de arte rupestre que se encontra em desenvolvimento na área, 
tendo em vista aferir medidas de proteção adicionais de registo e salvaguarda do sítio 
classificado e de outros núcleos com ele relacionados, entretanto identificados no 
âmbito do projeto. 

Medidas de Minimização para a Fase de Construção 

1. Incluir na equipa de acompanhamento especialistas em pré-história recente e arte 
rupestre; 

2. Efetuar a sinalização e vedação permanente de todas as ocorrências patrimoniais 
identificadas na planta de condicionamentos, ou outras que possam surgir durante os 
trabalhos de acompanhamento arqueológico, caso se localizem a menos de 100 
metros das áreas a intervencionar/utilizar (incluindo acessos já existentes), de modo a 
evitar a passagem de maquinaria e pessoal afeto à obra; 

3. Promover uma ação de formação/sensibilização dos trabalhadores envolvidos na 
empreitada, prévia ao início da obra, relativamente aos valores patrimoniais em 
presença e às medidas cautelares estabelecidas para os mesmos no decurso de 
construção do empreendimento; 

4. Efetuar a prospeção arqueológica sistemática, após desmatação, das áreas de 
incidência do projeto que apresentavam reduzida visibilidade, de forma a colmatar as 
lacunas de conhecimento, incluindo todos os caminhos de acesso, áreas de estaleiro, 
depósitos temporários e empréstimos de inertes. Os resultados obtidos no decurso 
desta prospeção poderão determinar a adoção de medidas de minimização 
complementares (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre 
outras). Deverá compatibilizar-se a localização dos elementos do projeto com os 
vestígios patrimoniais que possam ser detetados, de modo a garantir a sua 
salvaguarda;  

5. Proceder a acertos de projeto nos casos em que os resultados da prospeção 
arqueológica realizada apontem para uma possível afetação de vestígios, antes mesmo 
de serem propostas quaisquer outras medidas de minimização intrusivas, como 
sondagens arqueológicas mecânicas, manuais, ou a escavação integral dos vestígios 
afetados que, neste caso, será sempre obrigatória; 
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6. Efetuar acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que 
impliquem movimentações de terras (remoção e revolvimento do solo, como 
desmatações, decapagens superficiais, preparação e regularização do terreno, 
escavações no solo e subsolo, depósitos e empréstimos de inertes) quer estas sejam 
feitas em fase de construção, quer na fase preparatória da obra, como a instalação de 
estaleiros, abertura de caminhos ou desmatação. O acompanhamento deve ser 
continuado e efetivo pelo que se existir mais que uma frente de obra a decorrer em 
simultâneo, terá de ser garantido o acompanhamento de todas as frentes. O início de 
qualquer trabalho deverá ser comunicado, atempadamente, à equipa de arqueologia; 

7. Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico podem determinar a 
adoção de medidas de minimização específicas como seja o registo documental, 
sondagens, escavações arqueológicas, entre outras;  

8. Antes da adoção de qualquer medida de mitigação deverá compatibilizar-se a 
localização dos componentes do projeto com os vestígios patrimoniais em presença, 
de modo a garantir a sua preservação; 

9. Sempre que forem encontrados vestígios arqueológicos, as obras serão suspensas 
nesse local, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à Tutela do 
Património Cultural as ocorrências com uma proposta de minimização de medidas de 
minimização a implementar sob a forma de um relatório preliminar. Se a destruição de 
um sítio (total ou parcial) depois de devidamente justificada, for considerada como 
inevitável, deverá ficar expressamente garantida a salvaguarda pelo registo da 
totalidade dos vestígios e contextos a afetar, através da escavação arqueológica 
integral; 

10. As estruturas arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento 
arqueológico da obra devem em função do seu valor patrimonial, ser conservadas in 
situ, de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação para o futuro. Os 
achados móveis deverão ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de 
tutela do património; 

11. Em fase de obra os muros rústicos que vierem a ser eventualmente desmontados 
terão de ser reconstruídos após a conclusão das obras, utilizando para tal, a técnica de 
construção original. 

Medidas de Minimização para as Fases de Exploração e Desativação 

1. Sempre que se desenvolvam ações de manutenção, reparação ou de obra, deverá 
ser fornecida para consulta a planta de condicionantes do projeto, atualizada, aos 
responsáveis e cumpridas as medidas de minimização, previstas para a fase de 
construção, aplicáveis; 

2. Sempre que ocorram trabalhos de manutenção que obriguem a revolvimentos do 
subsolo, circulação de maquinaria e pessoal afeto, deverá efetuar-se o 
acompanhamento arqueológico dos trabalhos. 
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11. Cartografia à escala 1:25000 e à escala de projeto de todos os elementos 
patrimoniais (mantendo a numeração), tanto os que constam do EIA como os que 
forem detetados durante a fase de prospeção mais aprofundada. Estes elementos 
devem estar individualmente identificados e georeferenciados (em polígono – área 
de dispersão/concentração dos vestígios e/ou dos imóveis). 

A cartografia com os elementos patrimoniais encontra-se no Anexo 9 do RECAPE 
(Desenho 1). No entanto a escala apresentada (cópia do desenho original reduzido 
para A3) é demasiado reduzida, impedindo uma leitura correta. 

Por outro lado, constata-se existir discrepância entre a peça desenhada Nº 1 e a Nº 2, 
apresentadas no Relatório do descritor Património, relativamente à nomenclatura dos 
quatro núcleos de gravuras rupestres (RECAPE - Anexo 9, Património).  

Considera-se que deve ser apresentada cartografia à escala 1:25000, sem redução. 

12. Fichas de caracterização dos elementos detetados, tanto no EIA como nos 
trabalhos posteriores (mantendo a numeração das ocorrências), avaliação de 
impactes e proposta das respetivas medidas de minimização. Incluem-se, neste caso, 
todas as ocorrências que se localizem a menos de 100 m da área de afetação, 
incluindo as que se situam junto aos acessos já existentes e que serão utilizados na 
fase de construção. 

Estes elementos estão incluídos Anexo 9 do RECAPE, tendo sido dado cumprimento à 
DIA. 

13. Pareceres da Administração da Região Hidrográfica do Norte (ARH N) e do 
Instituto Geográfico Português (IGP), sobre a eventual afetação de marcos 
geodésicos. 

São apresentados no RECAPE (anexo 7) os pareceres da APA (ex-ARH N) e Direção-
Geral do Território (ex-IGT). Estas entidades consideram que, no âmbito das suas 
competências, não existe impedimento na implantação do projeto. 

Considera-se que foi dado cumprimento à DIA. 

14. Reconhecimento de interesse municipal para as infraestruturas a realizar em 
Valença. 

No RECAPE é apresentada (anexo 7) uma certidão de reconhecimento de interesse 
municipal da Câmara Municipal de Valença, pelo que se considera que foi dado 
cumprimento à DIA. 

15. Autorização das respetivas Assembleias de Compartes para a construção do 
Projeto. 

No Anexo 7 são apresentadas as autorizações das Assembleias de Compartes dos 
baldios abrangidos pelo Projeto (Taião, Sanfins, Boivão, Pias e Gavieira), 
consubstanciadas nos contratos de cessão de exploração de terrenos baldios. 

Considera-se cumprido este ponto. 
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16. Autorização para utilização das áreas percorridas por incêndios florestais. 

O despacho que opera o levantamento da proibição de edificação, nos termos do n.º 5 
do art.º 1.º do Decreto-Lei n.º 327/90, na sua redação atual, não consta do RECAPE. 

Contudo, é apresentado o documento comprovativo emitido pela Guarda Nacional da 
Republicana expressando não existir nada apurado quanto à responsabilidade do 
proponente nos incêndios ocorridos (anexo 7), conforme n.º 6 do Decreto-Lei citado. 

No RECAPE é expresso que o Proponente compromete-se a remeter à APA cópia do 
despacho logo que emitido. Face ao exposto, o RECAPE não corresponde ao solicitado 
na Condicionante n.º4 da DIA, pelo que subsiste a necessidade de apresentar o 
despacho como Elemento a apresentar previamente ao início da obra. 

CONDIÇÕES PARA LICENCIAMENTO OU AUTORIZAÇÃO DO PROJETO 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Fase de Projeto 

2. Não poderão ser afetadas pelas obras de construção as áreas dos habitats 
prioritários 4020* e 6230* e do habitat 7140, e as áreas onde se localizam as 
populações das espécies Narcissus bulbocodium, Narcissus cyclamineus, Narcissus 
triandrus e Silene acutifolia, devendo estas áreas ser devidamente sinalizadas antes 
do início das obras de construção. 

O Projeto de Execução não afeta os habitats prioritários citados, nem as áreas onde 
ocorrem as populações das espécies citadas. Face ao exposto, o Projeto de Execução 
está conforme com a DIA, devendo esta medida ser transcrita para a DCAPE, aditada 
do critério de distância (100 m). 

3. Evitar, ao máximo, a afetação de afloramentos rochosos. 

Segundo o RECAPE, nas áreas A, B e C o Projeto não afeta os afloramentos rochosos, 
sendo a maior proximidade do Projeto e esses afloramentos rochosos corresponde à 
passagem da vala de cabos no limite Sueste da Área A, pelo que o RECAPE, para esse 
caso propõe a seguinte medida de minimização: 

“Em fase de piquetagem de obra, será efetuada a micro localização da vala de cabos à 
saída da área A, e serão feitos os ajustes necessários para garantir uma menor 
afetação do terreno natural e dos afloramentos rochosos existentes na sua 
envolvente.” 

Concorda-se com esta medida. 

No que se refere à Área E (Sub-Parque Eólico do Alto do Corisco), os atuais 
aerogeradores n.º 34 e nº 35 foram relocalizados por forma a reduzir a extensão do 
acesso previsto e a aumentar a distância à encosta existente e à cumeada adjacente do 
Parque Nacional da Peneda-Gerês. Segundo o RECAPE, a escolha das novas posições 
“…teve em consideração a minimização das intervenções na zona de afloramentos 
rochosos tipo lage. Para o efeito, na zona aplanada o projeto desenvolve-se em aterro, 
e na zona que apresenta já algum declive procurou-se equilibrar a escavação com o 
aterro de forma a minimizar a movimentação de terras.”. 
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Considera-se que foi dado cumprimento à DIA. 

4. Garantir um afastamento de 50 m dos aerogeradores e acessos às ocorrências 
patrimoniais identificadas no EIA na Área A, bem como para todas as que vierem a 
ser identificadas no âmbito da prospeção e avaliação arqueológica solicitada nos 
Elementos a Apresentar em RECAPE. 

Verifica-se que existem na área de estudo algumas ocorrências patrimoniais que se 
situam a menos de 50 m de distância dos elementos do projeto nomeadamente: 

 Ocorrência nº 39 – gravura rupestre (a 7 metros do caminho de acesso ao 
aerogerador 23); 

 Ocorrência nº 40 – Muro (a cerca de 20 metros da plataforma do aerogerador 
22). 

O RECAPE considera que, embora existam várias ocorrências a menos de 50 metros 
dos elementos de projeto, se forem cumpridas as medidas de minimização 
preconizadas no RECAPE as mesmas não serão afetadas. 

Considera-se não ser suficiente a distância das ocorrências nºs 39 e 40 aos elementos 
de projeto, pelo que deverá ser equacionado o afastamento / ajustamento dos 
elementos de projeto (acessos, valas de cabos e plataforma de aerogerador) de modo 
a garantir um afastamento maior. 

Considera-se que não foi dado cumprimento à medida da DIA. 

5. Garantir um afastamento de 50 m dos aerogeradores e acessos às ocorrências 
arqueológicas que vierem a ser identificadas no âmbito da prospeção e avaliação 
arqueológica a realizar para a Áreas B e E. 

Verifica-se que está registada uma ocorrência patrimonial (n.º 41 – Estrutura funerária 
(?)) na Área B, situada a menos de 50 m de distância dos elementos do projeto. 

O RECAPE refere que se forem cumpridas as medidas de minimização preconizadas no 
RECAPE a ocorrência patrimonial não será afetada. 

Considera-se que a distância de 28 m da ocorrência relativamente ao acesso não é 
suficiente, pelo que deveria ser equacionado o afastamento / ajustamento do acesso 
ao aerogerador (AG) 27 de modo a garantir um afastamento maior.  

6. Respeitar, sempre que possível, os limites das áreas de Regime Ordenado de Caça 
da Zona de Caça Municipal de Cerdal e Taião, e da Zona de Caça Associativa de Penha 
da Rainha, devendo ser obtido parecer prévio favorável da AFN sobre a configuração 
final do Projeto. 

Em resposta ao pedido do Proponente, foi emitido parecer favorável pelo ICNF (Ofício 
38199/2014, datado de 30 de julho de 2014), pelo que foi dado cumprimento à DIA. 

7. A beneficiação de acessos deverá ser efetuada na margem oposta às manchas 
florestais existentes, nomeadamente entre a Área A e o Sub-Parque de Picoto-S. 
Silvestre. 

O atual projeto não contempla a beneficiação de acesso entre a Área A e o Sub-Parque 
Eólico de Picoto-S. Silvestre, já que o acesso à Área A será feito a partir de Taião. No 
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entanto, será implantada a vala de cabos entre as Áreas A e B, ao longo de um 
caminho florestal que não será intervencionado. Segundo o RECAPE a vala de cabos 
será implantada no lado oposto às manchas florestais aí existentes. 

Considera-se que foi dado cumprimento à DIA. 

8. Nos acessos a construir, ou a melhorar, e nas plataformas de montagem deverá 
ser minimizada a compactação do solo e não deverão ser utilizados materiais 
impermeabilizantes, nem saibros com origem na Área Classificada, devendo contudo 
ser semelhantes aos do local. Procurar a utilização de materiais que permitam uma 
coloração/tonalidade próxima da envolvente, para aplicação, no mínimo, à camada 
de desgaste dos acessos, não utilizando materiais brancos e refletores de luz, com 
maior impacte visual. 

No RECAPE é indicado que eventuais materiais inertes para enchimento ou 
pavimentação dos acessos e plataformas (saibros e tout-venant) serão obtidos em 
locais autorizados da região, sendo esta medida refletida em caderno de encargos (CE) 
da obra e verificada pelo Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, na fase de 
construção. 

O cumprimento desta medida será verificado durante a fase de construção, pelo que 
do que se pode verificar nesta fase, foi dado cumprimento à DIA. 

9. Colocar dispositivos que condicionem a livre circulação de veículos na área de 
implantação do Projeto. 

O Projeto contempla a instalação de duas cancelas no sentido de condicionar a 
circulação de veículos, designadamente nos acessos às Áreas A e B. A circulação de 
veículos na Área E já se encontra condicionada pela existência de duas cancelas no 
Sub-Parque Eólico de Alto do Corisco. 

Considera-se que foi dado cumprimento à DIA. 

10. Os acessos a construir deverão adaptar-se à topografia do local, minimizando os 
movimentos de terra, promovendo a drenagem natural e evitando a afetação de 
espécies arbóreas relevantes da envolvente e do seu enquadramento ambiental e 
paisagístico. 

O projeto adota essencialmente os caminhos florestais existentes, que reabilita, assim 
como a drenagem natural que lhes está associada. O traçado dos acessos será o mais 
adaptado possível à topografia local, minimizando os movimentos de terras e a 
afetação de espécies arbóreas relevantes. 

O cumprimento desta medida será verificado durante a fase de construção, pelo que 
do que se pode verificar nesta fase, foi dado cumprimento à DIA. 

11. Os taludes de escavação/aterro, considerados na construção/reabilitação dos 
acessos e plataformas, deverão ser estruturados em forma de “pescoço de cavalo”, 
com pendentes não superiores a IV:2H. 

De acordo com o RECAPE, a medida é adotada sempre que as circunstâncias do local a 
recomendam, nomeadamente, nas pendentes dos taludes em terrenos rochosos onde 
existe um menor risco de erosão, e onde não está previsto a sua cobertura com terra 



Parecer da Comissão de Avaliação 

 

 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I                                                                               Pág. 26 

RECAPE - Processo de AIA N.º 2468 

vegetal, tal como acontece nas Áreas A e E, reduzindo a dimensão dos taludes, área de 
intervenção e impactes negativos, especialmente no que respeita ao enquadramento 
paisagístico e ocupação do solo. 

O cumprimento desta medida será verificado durante a fase de construção, pelo que 
do que se pode verificar nesta fase, foi dado cumprimento à DIA. 

12. Prever um sistema de drenagem que assegure a manutenção do escoamento 
natural (passagens hidráulicas e valetas). 

Verifica-se que no projeto de execução se dimensionou o sistema de drenagem de 
forma a garantir a manutenção do escoamento natural e ajustado às condições 
topográficas do local, sendo as passagens hidráulicas identificadas nas plantas e perfis 
longitudinais do projeto. A drenagem transversal permitirá dar continuidade às linhas 
de água existentes e será constituída principalmente por passagens hidráulicas, 
enquanto, a drenagem longitudinal, essencialmente constituída por valetas, conduzirá 
as águas da plataforma da estrada e dos taludes adjacentes para as respetivas linhas 
de água. 

Considera-se que foi dado cumprimento à DIA. 

13. As valetas de drenagem não deverão ser em betão, exceto nas zonas de maior 
declive, ou em outras desde que devidamente justificado. 

De acordo com o apresentado no RECAPE, as valetas serão de betão ou não revestidas 
nas zonas de maior declive, quando o terreno for em rocha natural, prevenindo a sua 
erosão e garantindo uma drenagem eficaz das águas pluviais. Nas zonas de menor 
declive, serão revestidas em pedra argamassada. 

Considera-se que foi dado cumprimento à DIA. 

14. Revestir exteriormente as estruturas de drenagem, caixas de visita ou valetas 
com pedra local/região. No que se refere à eventual utilização de argamassas, as 
mesmas devem recorrer à utilização de uma pigmentação mais próxima da cor do 
terreno ou através de utilização de cimento branco. 

Considera-se que a medida foi considerada no projeto e refletida nas cláusulas técnicas 
ambientais do caderno de encargos, pelo que se considera que foi dado cumprimento 
à DIA. Na fase de construção será verificado o seu cumprimento através do Plano de 
Acompanhamento Ambiental da Obra. 

15. A rede de cabos subterrânea deverá ser desenvolvida, preferencialmente, ao 
longo dos caminhos de acesso, devendo, sempre que tal não aconteça, ser 
devidamente justificado. 

A rede de cabos subterrânea será desenvolvida, de um modo geral, ao longo dos 
acessos a beneficiar, ou a construir, e de caminhos florestais, existentes, não 
intervencionados. A única exceção é a vala de cabos que faz as interligações ao 
aerogerador 23. A justificação apresentada prende-se com a necessidade de minimizar 
a área de intervenção com a construção do acesso a este aerogerador, garantindo, 
assim, a não afetação da ocorrência patrimonial n.º 39 e do povoamento florestal de 
pinheiro-bravo existente naquele local. 
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Considera-se que foi dado cumprimento à DIA. 

16. A escolha do local de implantação do edifício de comando/subestação deverá ter 
em consideração a necessidade do seu bom enquadramento paisagístico. Os 
materiais a utilizar no revestimento exterior (tipo, técnica, cor, textura e dimensões) 
e as volumetrias deverão ser adequados às características locais. 

O projeto apresentado não contempla, ao contrário do estudo prévio, a construção de 
um edifício de comando / subestação, uma vez que os aerogeradores das Áreas A e B 
serão ligados diretamente à subestação existente do Sub-Parque Eólico de Picoto-S. 
Silvestre. 

17. Prever a colocação de balizagem aeronáutica diurna e noturna de acordo com a 
Circular Aeronáutica 10/03, de 6 de Maio. 

O RECAPE prevê a colocação da balizagem aeronáutica nos aerogeradores n.º 20, 22, 
23, 24, 27 e 35 de acordo com o parecer da ANA - Aeroportos de Portugal, S.A., 
apresentado no anexo 7, pelo que se considera que foi dado cumprimento à DIA. 

Fase de Construção 

Planeamento dos trabalhos, estaleiro e áreas a intervencionar 

18. Deverá ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos. 

Verifica-se que as localizações propostas para os estaleiros respeitam os valores 
naturais identificados na Planta de condicionamentos.  

Relativamente ao património, o RECAPE, considera “que a implementação do Projeto 
não colide com nenhuma das zonas e ocorrências identificadas, registando-se um 
afastamento que cumpre, sempre que possível, com o recomendado relativamente às 
zonas consideradas.” 

O Relatório do descritor património do RECAPE considera ainda “que os impactes 
identificados podem ser anulados com a aplicação das medidas de minimização” 
(RECAPE – Vol. 2, Anexo 9, pp. 17 a 26). As referidas medidas de minimização foram 
incluídas no PAAO, sendo de referir que sofreram ligeiras alterações. 

Considera-se que a medida dá cumprimento à DIA. 

21. Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior 
perturbação.  

A medida consta nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos 
apresentado no RECAPE (anexo 3), pelo que se considera que foi dado cumprimento à 
DIA. 

Adicionalmente, é proposta a seguinte medida: 

“Todos os trabalhos de construção associados à instalação dos aerogeradores n.º 24, 
25, 26 e 27 (acessos, valas de cabos e aerogeradores) devem ser suspensos entre os 
meses de maio e setembro, de modo a minimizar a perturbação na Área Prioritária II, 
de acordo com a recomendação da equipa de monitorização do lobo”. 

Conforme já referido, considerando a instabilidade relatada a respeito da alcateia da 
Boulhosa e, de forma conjugada, à utilização pelo lobo dos territórios onde se insere o 
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Sobreequipamento, nomeadamente, com base nos ataques registados pelo ICNF em 
2013 e 2014 (1º semestre), a suspensão dos trabalhos de construção deve incluir todos 
os núcleos propostos do Sobreequipamento e o período deve corresponder à época de 
reprodução do lobo (seleção do local de cria, nascimento e dependência das crias), ou 
seja, de 1 de abril a 30 de setembro. 

24. Nas Unidades de Baldio sob gestão da Autoridade Florestal Nacional, o 
planeamento e execução das obras deverão ter a participação da Direção Regional 
das Florestas do Centro e ser previstas medidas compensatórias nas áreas de 
Perímetro Florestal afetadas. 

Entre as Unidades de Baldio nas quais se insere o Sobreequipamento, apenas a 
Unidade de Baldio da Gavieira está em regime de cogestão, estando as restantes 
exclusivamente sob gestão dos Compartes. 

Comummente, as medidas compensatórias estabelecem-se ao nível da compensação 
por corte de arvoredo, ocupação da área anteriormente afeta à produção florestal 
e/ou afetação de infraestruturas florestais. 

No entanto, o Sobreequipamento na Unidade de Baldio da Gavieira não envolve 
nenhuma das situações descritas. 

Face ao exposto, o Projeto de Execução e o RECAPE estão conformes com a DIA na 
medida em que não é necessário prever medidas compensatórias. A participação do 
ICNF/DCNF-Norte no planeamento das obras terá lugar no âmbito do Processo de Pós-
Avaliação. 

28. As populações mais próximas deverão ser informadas acerca das ações de 
construção e respetiva calendarização, divulgando esta informação em locais 
públicos, nomeadamente nas juntas de freguesia e câmaras municipais. 

O promotor assegura a implementação desta medida através do Processo de 
Comunicação de Reclamações/Informações (PCRI) e da distribuição do Resumo Não 
Técnico do RECAPE pelas câmaras municipais e juntas de freguesia abrangidos pelo 
Projeto. 

O Canal de Comunicação será implementado previamente ao início das obras e irá 
manter-se durante a vida útil do Projeto. Para o efeito será efetuada a divulgação de 
informação relevante sobre o Projeto e da existência do Canal de Comunicação nos 
locais dos concelhos e freguesias onde se insere o Projeto. Durante o período de 
construção será disponibilizado o Resumo Não Técnico do RECAPE que contém a 
informação das principais características do Projeto, bem como das medidas de 
minimização e das monitorizações a aplicar. 

Na fase de exploração o Promotor compromete-se a disponibilizar a informação 
relativa ao Sobreequipamento através da atualização dos painéis interpretativos que 
atualmente existem para os Parques Eólicos em exploração, com a inclusão das 
características do Sobreequipamento e a atualização da página da Internet com a 
informação do Sobreequipamento. 

Serão ainda criadas condições para receção de reclamações e recolha de pedidos de 
informação durante a fase de construção e de exploração, variando apenas na 
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frequência de recolha de reclamações/pedidos de informação. Durante a fase de 
exploração serão disponibilizadas Fichas de Reclamações e Fichas de Pedidos de 
Informação que serão recolhidas semestralmente, enquanto durante a fase construção 
essas mesmas Fichas serão disponibilizadas também no estaleiro de obra, sendo 
recolhidas com a periodicidade mensal. De salientar que, para além das referidas 
Fichas, será disponibilizado um email e um n.º de telefone, que permitirão um 
acompanhamento e resposta em tempo real às questões colocadas. 

Os relatórios, a elaborar no âmbito do PCRI, serão anuais durante a fase de exploração 
do Projeto, e será entregue um relatório no final da fase de construção. Os relatórios 
incluirão uma base de dados com todas as reclamações e pedidos de informação 
recebidos, a análise efetuada com indicação do desenvolvimento dado, 
nomeadamente, quais as ações implementadas ou previstas implementar para 
correção do fator que originou a reclamação, a descrição das dificuldades existentes na 
aplicação de medidas/ações que se venham a revelar necessárias para a correção de 
eventuais fatores, com justificação quanto a impossibilidade de aplicar medidas/ações 
por questões técnico-económicas e a avaliação da eficácia das medidas/ações que 
tenham sido implementadas. 

O 1.º Relatório, a ser entregue no final da fase de construção, que será incluído no 
Relatório Final de Acompanhamento Ambiental da Obra, irá conter também 
informação relativa aos postos de trabalho criados, com indicação da freguesia e 
concelho de residência das pessoas recrutadas e o meio de transporte utilizado na 
deslocação casa-trabalho. 

Quanto aos avisos às povoações mais próximas de condicionamentos na circulação 
viária, resultante principalmente do transporte das componentes dos aerogeradores, 
verifica-se que foi incluída uma medida nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno 
de encargos. 

Considera-se que, antes do início das obras, deverão ser demonstradas evidências da 
divulgação da informação relevante sobre o Projeto e da existência do Canal de 
Comunicação nos locais dos concelhos e freguesias onde se insere o Projeto. 

29. Os estaleiros e as áreas de apoio à obra deverão localizar-se fora das manchas de 
habitats prioritários, de Domínio Hídrico e de REN (se possível), e deverão ser 
organizados nas seguintes áreas: 

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

- Deposição de resíduos: deverão ser colocadas duas tipologias de contentores - 
contentores destinados a Resíduos Sólidos Urbanos e equiparados e contentor 
destinado a resíduos de obra; 

- Armazenamento de materiais poluentes (óleos, lubrificantes, combustíveis): esta 
zona deverá ser impermeabilizada e coberta e dimensionada, de forma a que, em 
caso de derrame acidental, não ocorra contaminação das áreas adjacentes; 

- Parqueamento de viaturas e equipamentos; 

- Deposição de materiais de construção. 
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O novo estaleiro secundário agora previsto no Sub-Parque Eólico de Picoto-S. Silvestre 
localiza-se fora de área integrada em REN, o que não sucede com o principal já 
comtemplado no EIA. O previsto no Sub-Parque Eólico do Alto do Corisco, ao contrário 
do que se verificava no EIA, integra agora área REN, no mesmo local do antigo estaleiro 
do Sub-Parque Eólico do Alto do Corisco.  

Nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos é proposta uma alteração 
ao segundo ponto desta medida: 

“Deposição de resíduos: deverão ser colocados no estaleiro as tipologias de 
contentores definidos no Plano de Gestão de Resíduos, devendo no mínimo existir 
contentores destinados a resíduos sólidos urbanos e equiparados, a resíduos de obra 
não perigosos e a resíduos perigosos”. 

Concorda-se com esta alteração. 

36. Assinalar e vedar as áreas a salvaguardar identificadas na Planta de 
Condicionamentos, ou outras que vierem a ser identificadas pela Equipa de 
Acompanhamento Ambiental e/ou Arqueológico, caso se localizem a menos de 100 
m das áreas a intervencionar/utilizar.  

Medida incluída no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) e nas 
Cláusulas Técnicas e Ambientais do caderno de encargos anexo ao contrato da 
empreitada (Anexo 3) e será verificada a sua execução através da implementação do 
Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra durante a fase de construção. 

Considera-se que é dado cumprimento à DIA. 

37. Os serviços interrompidos, resultantes de afetações planeadas ou acidentais, 
deverão ser restabelecidos o mais brevemente possível, devendo ser apresentadas 
evidências de articulação com as respetivas entidades gestoras. 

Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos e a 
sua execução será verificada através da implementação do Plano de Acompanhamento 
Ambiental da Obra, apresentado no Anexo 4 do RECAPE, durante a fase de construção. 

Complementarmente, o promotor compromete-se a articular com as entidades 
gestoras dos serviços que sejam passíveis de serem afetados, programática ou 
acidentalmente, durante a fase de construção, sendo tal articulação devidamente 
apresentada nos Relatórios de Acompanhamento Ambiental de Obra. 

Considera-se que foi dado cumprimento à DIA. 

38. Efetuar o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que 
impliquem movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, 
depósitos e empréstimos de inertes), não apenas na fase de construção, mas desde 
as suas fases preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura de acessos e 
desmatação. O acompanhamento deverá ser continuado e efetivo, pelo que se 
houver mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo terá de ser garantido 
o acompanhamento de todas as frentes. O início de qualquer trabalho deverá ser 
comunicado, atempadamente, à equipa de arqueologia. 
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Medida incluída no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) e nas 
Cláusulas Técnicas e Ambientais do caderno de encargos anexo ao contrato da 
empreitada (Anexo 3) e será verificada a sua execução através da implementação do 
Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra durante a fase de construção. 

Considera-se que é dado cumprimento à DIA. 

39. Os resultados obtidos no Acompanhamento Arqueológico podem determinar a 
adoção de medidas de minimização específicas (registo documental, sondagens, 
escavações arqueológicas, entre outras). Se, na fase de construção ou na fase 
preparatória, forem encontrados vestígios arqueológicos, as obras serão suspensas 
nesse local, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à tutela as 
ocorrências acompanhadas de uma proposta de medidas de minimização a 
implementar. No entanto, antes da aplicação de quaisquer medidas de minimização 
equacionar, em primeiro lugar, um afastamento mínimo de 50 m dos componentes 
do Projeto (contados a partir dos limites das ocorrências). 

A Medida foi parcialmente incluída no PAAO. 

Considera-se que a medida não dá total cumprimento à DIA pelo que deverá ser 
reformulada e incluída integralmente no Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra (PAAO) e nas Cláusulas Técnicas e Ambientais do caderno de encargos anexas ao 
contrato da empreitada e verificada a sua execução através da implementação do 
Plano durante a fase de construção. 

40. As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o 
acompanhamento arqueológico da obra devem, tanto quanto possível, e em função 
do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de acordo com o parecer prévio da 
Tutela. Os achados móveis deverão ser colocados em depósito credenciado pelo 
organismo de tutela do património cultural. 

Foi dada nova redação a esta medida no PAAO. A medida deverá ter a redação tal 
como se encontra na DIA, uma vez que a decisão quanto ao valor patrimonial e ao tipo 
de medidas a considerar para a conservação das estruturas deverá ser tomada de 
acordo com o parecer prévio da Tutela do Património.  

Por forma a dar cumprimento à DIA, a medida deve ser incluída no PAAO com a 
redação da DIA. 

41. Caso sejam detetadas vias antigas, o seu atravessamento ou sobreposição deverá 
fazer-se em aterro, utilizando, para tal, uma tela de geotêxtil e garantido o seu 
registo documental prévio. 

A medida foi reformulada no PAAO sem contudo ter alterado o essencial, pelo que se 
considera a medida cumprida. 

Desmatação e Movimentação de Terras 

43. Deverão ser salvaguardados todos os espécimes arbóreos autóctones, 
procedendo-se à sua sinalização. Caso, em situações devidamente justificadas, seja 
necessário efetuar o corte ou abate destes espécimes, deverão ser efetuadas 
florestações com as mesmas espécies em áreas proporcionais às afetadas, a acordar 
com o ICNF. 
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Verifica-se que a medida em termos operativos foi incluída no Caderno de Encargos da 
obra (Cláusulas Técnicas Ambientais), pelo que se considera que foi dado cumprimento 
à DIA. 

46. Efetuar a prospeção arqueológica sistemática, após desmatação, das áreas de 
incidência do Projeto, de forma a colmatar as lacunas de conhecimento, incluindo as 
áreas de estaleiro, depósitos temporários e empréstimos de inertes. 

Foi dada nova redação a esta medida no PAAO. Face às lacunas de conhecimento 
identificadas no EIA, nomeadamente quanto à visibilidade que se mantiveram nos 
trabalhos arqueológicos executados no RECAPE, reitera-se que se considera que após a 
desmatação, tem de se efetuar a prospeção sistemática pelo que a medida deverá ter 
a redação tal como se encontra na DIA.  

Por forma a dar cumprimento à DIA, a medida deve ser incluída no PAAO com a 
redação da DIA. 

Gestão de materiais, resíduos e efluentes 

49. No caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo, deverá ser dada atenção 
especial à sua origem, por forma a que as mesmas não alterem a ecologia local e 
introduzam plantas invasoras. 

Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos 
com a seguinte redação, com a qual se concorda: 

“Em caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo, deverá ser dada atenção 
especial à sua origem, para que as mesmas não afetem a ecologia local e introduzam 
plantas invasoras”.  

A execução desta medida será verificada através da implementação do Plano de 
Acompanhamento Ambiental da Obra durante a fase de construção 

Considera-se que foi dado cumprimento à DIA. 

51. Implementar um plano de gestão de resíduos que permita um adequado 
armazenamento e encaminhamento dos resíduos resultantes da obra. 

De acordo com o referido no RECAPE, antes do início da obra o promotor do Projeto 
solicitará a cada uma das entidades executantes a apresentação do seu Plano de 
Gestão de Resíduos (PGR) que deverá ser elaborado de acordo com as especificações 
presentes no Anexo 5 do RECAPE e com as especificações que integrarão as Cláusulas 
Técnicas Ambientais do caderno de encargos anexo ao contrato da empreitada. A 
aprovação do PGR será da responsabilidade da Equipa de Acompanhamento 
Ambiental da Obra. 

Concorda-se com o proposto no RECAPE, pelo que se considera que foi dado 
cumprimento à DIA. 

64. Durante as betonagens, deverá proceder-se à lavagem das caleiras das 
betoneiras para bacias de retenção estanques colocadas nas zonas a intervencionar, 
preferencialmente, junto aos locais a betonar, respeitando os condicionamentos 
identificados. A capacidade das bacias de lavagem de betoneiras deverá ser a 
mínima indispensável à execução da operação. Finalizadas as betonagens, as bacias 
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de retenção deverão ser removidas. Não deverá ser autorizada a descarga dessas 
águas sobre brita a utilizar noutros trabalhos da obra, nem a abertura de bacias de 
retenção no solo. 

Segundo o referido no RECAPE, as bacias de descarga das águas de lavagem das 
calhas/caleiras das autobetoneiras serão criadas dentro das plataformas de montagem 
dos aerogeradores. Depois de seco o material resultante dessas bacias será triturado e 
utilizado como material de enchimento no aterro do maciço do aerogerador. Desta 
forma assegura-se que não existe proliferação de betão para fora das áreas de 
intervenção. 

É referido ainda que a medida será cumprida, tendo sido incluída nas Cláusulas 
Técnicas Ambientais do caderno de encargos com a seguinte redação: 

“Durante as betonagens, deverá proceder-se à lavagem das caleiras das betoneiras 
para bacias de retenção criadas dentro das plataformas de montagem dos 
aerogeradores. A capacidade das bacias de lavagem de betoneiras deverá ser a mínima 
indispensável a execução da operação. Depois de seco o material resultante dessas 
bacias será triturado e utilizado como material de enchimento no aterro dos maciços 
dos aerogeradores.” 

Concorda-se com proposto, pelo que esta medida deverá a ter a redação sugerida. 

Fase de Exploração 

69. Sempre que se desenvolvam ações de manutenção, reparação ou de obra, deverá 
ser fornecida para consulta a planta de condicionamentos atualizada aos 
responsáveis e cumpridas as medidas de minimização, previstas para a fase de 
construção, aplicáveis. 

O promotor compromete-se a divulgar a versão atualizada da planta de 
condicionamentos à empresa responsável pela prestação dos serviços, pelo que se 
considera que foi dado cumprimento à DIA. 

70. Sempre que ocorram trabalhos de manutenção que obriguem a revolvimentos do 
subsolo, circulação de maquinaria e pessoal afeto, deverá efetuar-se o 
acompanhamento arqueológico dos trabalhos. 

No RECAPE é proposta a seguinte redação:  

“Sempre que ocorram trabalhos em áreas que não tenham sido previamente 
intervencionadas, que obriguem a revolvimento do subsolo, circulação de maquinaria 
e pessoal afeto, deverá efetuar-se o acompanhamento arqueológico dos trabalhos.” 

Considera-se que a medida não é suficiente, uma vez que se trata de uma área sensível 
onde existem ocorrências patrimoniais, algumas delas a curta distância das várias 
componentes do projeto, pelo que permanece a probabilidade de identificação de 
novas ocorrências em locais adjacentes às anteriormente identificadas. 

Considera-se que a medida não dá total cumprimento à DIA, pelo que a mesma deve 
ser reformulada, mantendo a redação da DIA. 
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MEDIDA COMPENSATÓRIA 

Atendendo a que as áreas abrangidas pelo Sobreequipamento são sensíveis do ponto 
de vista patrimonial, estando identificadas várias ocorrências na área de estudo, uma 
das quais classificada como Imóvel de Interesse Público, destacando-se os 
monumentos megalíticos, rochas com gravuras rupestres, sepulturas, elementos de 
arquitetura vernacular, marcos de propriedade, edifícios religiosos e povoados, 
deverá ser elaborado um roteiro de visita em formato digital, para estar disponível 
nas páginas de internet dos municípios abrangidos pelo empreendimento e nos 
Organismos que tutelam o património cultural. A proposta que vier a ser 
apresentada deverá conter informação atualizada e relevante em conformidade com 
os resultados plasmados neste processo de AIA. A proposta deverá ser submetida às 
Tutelas para apreciação e validação de conteúdos. A elaboração deste roteiro deverá 
ter, obrigatoriamente, a participação e aprovação do ICNB. 

A proposta de um roteiro de visita patrimonial está incluída no Anexo 7 do RECAPE, e 
já foi submetida à aprovação pela Tutela.  

Importa referir que a proposta apresentada refere-se à execução de um projeto fixo no 
terreno que inclui painéis informativos e sinalética, enquanto a medida 8 da DIA 
preconiza a realização de um roteiro de visita patrimonial em formato digital.  

Neste contexto, considera-se que o modelo apresentado distancia-se da intenção 
prevista na DIA, acarretando um modelo que a experiência tem vindo a revelar pouco 
funcional, sobretudo pela inadequação face ao visitante comum (com excesso de 
informação difícil de absorver) e sobre suportes que irremediavelmente acabam por 
ser alvo de vandalismo. 

Considera-se que os conteúdos do modelo apresentados no relatório, em termos de 
informação, são adequados ao propósito que a medida da DIA prevê. O seu acesso 
através de canais digitais, junto do grande público, permitirá a quem pretenda fazer do 
turismo cultural uma mais-valia, suficiente. Com a vantagem de ser possível organizar 
antecipadamente opções de percurso e visita, bem como uma leitura mais cuidada da 
informação. 

Naturalmente que será necessário, no terreno, a colocação de elementos orientadores 
(sinalética) quanto aos pontos de interesse a visitar, por forma a evitar a desorientação 
dos visitantes. Essa sinalética deverá seguir um modelo simples e de baixo custo que 
facilite a sua reposição e manutenção sempre que necessário. 

Considera-se ainda que a existência de um modelo desdobrável, disponível em pontos 
estratégicos, onde se aborde de uma forma mais genérica a informação disponibilizada 
pelos canais digitais, poderá ser um elemento complementar a considerar. 

Não se considera recomendável o acesso a informação rigorosa quanto à localização 
de sítios com gravuras rupestres, dado que uma eventual proliferação do número de 
visitantes poderá colocar em risco a sua salvaguarda. 

Considera-se ainda que os roteiros de visita propostos afiguram-se importantes sob o 
ponto de vista da divulgação dos Locais de Interesse Geológico (LIG) identificados no 
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Sub-Parque Eólico de Picoto-S. Silvestre (Alto dos Teares e Castelo da Furna) e não são 
suscetíveis de produzir impactes negativos significativos sobre os valores naturais. 

No entanto, recomenda-se a revisão da rota patrimonial do Sub-Parque Eólico de 
Picoto-S. Silvestre no sentido de ponderar inclusão de referência ao LIG Alto dos 
Teares, podendo ser consultada para esse efeito, para além das fontes bibliográficas 
citadas a Tese de Mestrado em Património Geológico e Geoconservação com o título 
Património Geológico do Vale do Minho e sua Valorização Geoturística (RODRIGUES, 
M., 2009). 

Face ao exposto, considera-se que o roteiro patrimonial, nos seus conteúdos técnicos, 
reúne as condições necessárias à sua aprovação, no entanto, no que se refere ao 
modelo apresentado para roteiro patrimonial, deverá ser apresentada a sua 
reformulação. 

 

PLANO DE RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS INTERVENCIONADAS 

O Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI) é apresentado no anexo 6 
do RECAPE. 

Concorda-se com o plano apresentado, devendo o proponente apresentar os 
respetivos relatórios com a periodicidade proposta no PRAI apresentado. 

 

PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA (PAAO) 

Foi apresentado o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra a implementar na 
construção do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I. Considera-se que 
o plano, de uma maneira geral, cumpre os requisitos da DIA, devendo o proponente 
entregar os respetivos relatórios com a periodicidade proposta no PAAO apresentado. 

 

PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

Plano de Monitorização da Flora e Vegetação 

Plano de Monitorização da Avifauna 

Plano de Monitorização dos Quirópteros 

Plano de Monitorização do Lobo 

Concorda-se com os Planos de Monitorização da Avifauna, Quirópteros, Lobo e Flora e 
Vegetação apresentados, pelo que se considera que foi dado cumprimento à DIA. 

No que se refere ao Plano de Monitorização do Lobo, são apresentadas medidas de 
minimização e de compensação, cuja análise detalhada consta do capítulo “Elementos 
a Entregar em Fase de RECAPE”. 
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Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro 

Caso venham a existir queixas relativas aos trabalhos em fase de construção ou ao 
funcionamento dos aerogeradores em fase de exploração, deverão ser realizadas 
medições nos pontos de interesse e estudadas as respetivas possíveis medidas de 
minimização. 

No RECAPE é referido que “relativamente ao plano de Monitorização do Ambiente 
Sonoro, caso venham a existir queixas relativas aos trabalhos em fase de construção 
ou ao funcionamento dos aerogeradores em fase de exploração, o promotor do 
Projeto compromete-se a realizar medições nos pontos que se revelem como críticos e 
estudar/implementar as respetivas possíveis medidas de minimização. 

Assim, no caso de queixas fundamentadas e de modo a caracterizar o ambiente sonoro 
serão monitorizados os seguintes indicadores: 

LAeq,dia – nível sonoro contínuo equivalente do período diurno; 

LAeq,entardecer – nível sonoro contínuo equivalente do período entardecer; 

LAeq,noite – nível sonoro contínuo equivalente do período noturno; 

Lden – Indicador de ruído diurno-entardecer-noturno, expresso em dB(A),que está 
associado ao incómodo global. 

Com base nas medições acústicas efetuadas para determinação dos indicadores acima 
identificados, pretende-se caracterizar o Ruído Ambiente e avaliar o cumprimento dos 
Critérios de Incomodidade e Exposição Máxima, fixados no artigo 11º do Regulamento 
Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro; será 
igualmente necessário, em caso de reclamações, avaliar o incómodo a populações, 
traduzido por acréscimos elevados registados com o funcionamento dos 
aerogeradores face à situação de referência. 

As medições serão efetuadas, com base na legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 9/2007, 
de 17 de Janeiro), complementada pelos procedimentos constantes da Circular de 
Clientes nº 02/2007 – “Critérios de acreditação transitórios relativos à 
representatividade das amostragens de acordo com o Decreto-Lei nº 9/2007” do 
Instituto Português de Acreditação (IPAC) de Fevereiro de 2007, e seguindo as 
indicações definidas nas normas portuguesas aplicáveis: 

Norma Portuguesa 1730-1:1996 – Descrição e medição do ruído ambiente – Grandezas 
Fundamentais (Parte 1); 

Norma Portuguesa 1730-2:1996 – Descrição e medição do ruído ambiente - Recolha de 
dados relevantes para o uso do solo (Parte 2); 

Norma Portuguesa 1730-3:1996 – Descrição e medição de ruído ambiente - Aplicação 
aos limites do ruído (Parte 3). 

As medições serão realizadas em três períodos distintos do dia: diurno (7 às 20 horas), 
entardecer (20 às 23 horas) e noturno (23 às 7 horas). 

O incumprimento dos valores limite admissíveis definidos na legislação em vigor, 
desencadeará a implementação de medidas com vista à redução e minimização dos 
efeitos do Projeto nos recetores sensíveis e será realizada nova campanha de 
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medições que demonstre que foi reposta a conformidade legal. As medidas de 
minimização do ruído no recetor sensível poderão constituir-se na colocação de 
barreiras acústicas naturais, face ao enquadramento da zona, ou outras soluções 
resultantes de estudo específico a realizar.” 

Concorda-se com o proposto para o plano de monitorização, no entanto devem ser 
feitas as seguintes correções: 

Onde é referido “ (…) fixados no artigo 11º do Regulamento Geral do Ruído” deverá 
passar a referir-se “(…) fixados nos artigos 11º e 13º do Regulamento Geral do Ruído”; 

As referências aos documentos Circular de Clientes nº 02/2007 e Norma Portuguesa 
1730:1996 devem ser atualizadas, uma vez que foram substituídos, respetivamente, 
pelo “Guia prático para medições de ruído ambiente”, APA, 2011 e pela Norma NP ISO 
1996:2011 “Acústica. Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente”. 

 

4. CONSULTA PÚBLICA 

A Consulta Pública decorreu durante 15 dias úteis, de 12 de agosto a 2 de setembro de 
2014. 

No âmbito da consulta pública foi recebido um parecer da Câmara Municipal de 
Monção. 

A Câmara Municipal refere que atendendo a que os impactes negativos para o 
concelho de Monção são de intensidade reduzida e que os benefícios socioeconómicos 
resultantes da construção do aerogerador nº 27 terá um impacte positivo com alguma 
relevância, sobretudo para a freguesia de Pias, tendo em conta a impossibilidade de 
instalação dos restantes aerogeradores, e, ainda, que o Relatório de Conformidade 
Ambiental do Projeto de Execução está desenvolvido de acordo com o estipulado na 
DIA, salvaguardado e preservando a qualidade ambiental da região, manifesta-se 
favoravelmente ao projeto em análise. 

 

5. CONCLUSÕES 

Face ao acima exposto e tendo a CA constatado que o referido projeto contempla, de 
uma maneira geral, as condicionantes, as medidas de minimização e de compensação, 
e os planos de acompanhamento ambiental da obra, de recuperação das áreas 
intervencionadas e de monitorização referidos na DIA, considera-se que o Projeto de 
Execução do “Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I” está conforme 
com a DIA, à exceção do aerogerador 27 (aerogerador 8 no estudo prévio) que não 
poderá ser implantado de acordo com a condicionante 1 da DIA. 

Será ainda necessário o cumprimento dos aspetos referidos no presente parecer, dos 
quais se destacam os seguintes: 
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Em sede de Licenciamento 

 Comprovativo da autorização concedida pela Tutela do Património Cultural para 
a realização dos trabalhos de acompanhamento arqueológico da fase de 
construção do projeto. 

 Plano de Acompanhamento Ambiental e Caderno de Encargos revistos em 
função da DCAPE. 

Apresentar à Autoridade de AIA previamente ao início das obras 

 Reformulação do roteiro patrimonial previsto na medida compensatória de 
acordo com o referido no parecer da CA. 

 Cronograma atualizado em função dos condicionamentos temporais. 

 Despacho que autorize a utilização das áreas percorridas por incêndios florestais. 

 Projeto do tipo de dispositivos a instalar para condicionar a livre circulação de 
veículos motorizados não afetos ao Projeto. 

 Confirmação de que a quantificação de áreas integradas em REN contempla a 
revisão da REN de Melgaço em vigor. 

 Reanálise comparativa dos impactes avaliados no âmbito do estudo prévio e o 
projeto de execução agora apresentado. 

 Evidências da divulgação da informação relevante sobre o Projeto e da existência 
do Canal de Comunicação nos locais dos concelhos e freguesias onde se insere o 
Projeto. 

 Resultados da prospeção arqueológica das áreas que venham a ser utilizadas 
para a implantação do Projeto e que se situem fora da área de incidência do 
projeto (estaleiros, depósitos temporários e empréstimos de inertes), caso estes 
locais se encontrem fora das áreas já prospetadas, bem como dos locais 
anteriormente não prospetados ou em zonas que tivessem apresentado 
visibilidade reduzida ou nula. Esta ação deverá ser executada por arqueólogo 
com experiência em pré-história recente e arte rupestre. 

 Cartografia à escala 1:25 000, sem redução, contendo todos os elementos 
patrimoniais (mantendo a numeração), tanto os que constam do RECAPE como 
os que forem detetados durante a fase de prospeção mais aprofundada. Estes 
elementos devem estar individualmente identificados e georreferenciados (em 
polígono – área de dispersão/concentração dos vestígios e/ou imóveis). 

 Carta de Condicionamentos atualizada, que inclua todos os elementos 
patrimoniais (tanto os que constam do RECAPE como os que forem detetados 
durante a fase de prospeção sistemática), à escala de projeto. Estes elementos 
devem estar individualmente identificados e georreferenciados (em polígono – 
área de dispersão/concentração dos vestígios). A cartografia deve incluir a 
implantação das áreas de depósitos temporários e empréstimos de inertes. Estas 
áreas ficam interditas em todos os locais onde foram detetadas ocorrências 
patrimoniais e deverão garantir um afastamento no mínimo de cerca de 100 
metros do limite exterior de todas as ocorrências patrimoniais.  
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ANEXO I 

 

Enquadramento e localização do projeto 

 

 



PICOTO / S.SILVESTRE

FREGUESIA: Trute

CONCELHO: MONÇÃO

B

A

BALDIOS DE PIAS

B

A

FREGUESIA: Pias

CONCELHO: MONÇÃO

FREGUESIA:

CONCELHO: VALENÇA

FREGUESIA: Abedim

CONCELHO: MONÇÃO

FREGUESIA: Portela

CONCELHO: MONÇÃO

FREGUESIA: Barroças e Taias

CONCELHO: MONÇÃO

FREGUESIA: Boivão

CONCELHO: VALENÇA

FREGUESIA: Cerdal

CONCELHO: VALENÇA

FREGUESIA: Padroso

ARCOS DE VALDEVEZ

CONCELHO: 

União das freguesias de

Gondomil e Safins

União das freguesias de 

FREGUESIA:

CONCELHO: VALENÇA

Gandra e Taião

Formariz e Ferreira

FREGUESIA:

União das freguesias de

 PAREDES DE COURA

CONCELHO: 

União das freguesias de 

Insalde e Porreiras

FREGUESIA:

 PAREDES DE COURA

CONCELHO: 

ARCOS DE VALDEVEZ

Portela e Extremo

União das freguesias de 

FREGUESIA:

CONCELHO: 

C

SUBPARQUE EÓLICO DE PICOTO / S. SILVESTRE

SANTO ANTÓNIO

ALTO DO CORISCO

E

FREGUESIA:  Gavieira

CONCELHO: ARCOS DE VALDEVEZ

FREGUESIA:  Gave

CONCELHO: MELGAÇO

CONCELHO: MELGAÇO

FREGUESIA:

União das freguesias de

CONCELHO: MELGAÇO

FREGUESIA:

União das freguesias de

FREGUESIA:  Riba de Mouro

CONCELHO: MONÇÃO

FREGUESIA:  Tangil

CONCELHO: MONÇÃO

FREGUESIA:  Sistelo

CONCELHO: ARCOS DE VALDEVEZ

FREGUESIA:  Cabreiro

CONCELHO: ARCOS DE VALDEVEZ

SUBPARQUE EÓLICO DO ALTO DO CORISCO

E

B

A

B

A

C

A

C
O
N
V
E
N
Ç
Õ
E
S
:

- ÁREAS PARA SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE
 EÓLICO DO ALTO MINHO I

- ACESSO A REABILITAR

- ACESSO A CONSTRUIR

- LINHA ELÉCTRICA 60 kV EXISTENTE

- LIMITE DE CONCELHO (CAOP 2013)
(FONTE: CARTA ADMINISTRATIVA OFICIAL DE PORTUGAL - IGP)

- LIMITE DE FREGUESIA (CAOP 2013)
(FONTE: CARTA ADMINISTRATIVA OFICIAL DE PORTUGAL - IGP)

- SUBPARQUES EÓLICOS DE PICOTO/S. SILVESTRE
E ALTO DO CORISCO  - EM EXPLORAÇÃO

- AEROGERADOR EXISTENTE 

- ACESSO EXISTENTE

- EDIFÍCIO DE COMANDO / SUBESTAÇÃO  EXISTENTE

- ESTALEIRO

- CANCELA

PROJECTO

DO

LOCALIZAÇÃO 

1

2

1 2



- SUBPARQUE EÓLICO DE PICOTO/S. SILVESTRE
(EM EXPLORAÇÃO)

- VALA PARA LIGAÇÃO À LINHA ELÉCTRICA EXISTENTE

C
O
N
V
E
N
Ç
Õ
E
S
:

- AEROGERADOR EXISTENTE 

- ACESSO EXISTENTE

- EDIFÍCIO DE COMANDO / SUBESTAÇÃO  EXISTENTE

- ÁREAS PARA SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE
 EÓLICO DO ALTO MINHO I

- ACESSO A BENEFICIAR

- ACESSO A CONSTRUIR

- EDIFÍCIO DE COMANDO / SUBESTAÇÃO A CONSTRUIR

- AEROGERADOR A CONSTRUIR

- ACESSO EXISTENTE A UTILIZAR (PICOTO/S. SILVESTRE)

- LINHA ELÉCTRICA 60 kV EXISTENTE

- VALA DE CABOS

A

- CANCELA

SOLUÇÃO ESTUDADA NO EIA

- ÁREAS PARA SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE
 EÓLICO DO ALTO MINHO I - SUB PARQUE EÓLICO

- ACESSO A BENEFICIAR

- ACESSO A CONSTRUIR

- VALA DE CABOS

- CANCELA

- ESTALEIRO

PROJECTO DE EXECUÇÃO

A

PICOTO/S. SILVESTRE

D

C

B

A

11

C

SUBPARQUE EÓLICO DO CÁRDIO

B

A

C

SUBPARQUE EÓLICO DE PICOTO/S.SILVESTRE

SOLUÇÃO ESTUDADA NO EIA

PROJECTO DE EXECUÇÃO

1

2



- SUBPARQUE EÓLICO DO ALTO DO CORISCO
(EM EXPLORAÇÃO)

C
O
N
V
E
N
Ç
Õ
E
S
:

- AEROGERADOR EXISTENTE 

- ACESSO EXISTENTE

- EDIFÍCIO DE COMANDO / SUBESTAÇÃO  EXISTENTE

- ÁREAS PARA SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE
 EÓLICO DO ALTO MINHO I

- ACESSO A CONSTRUIR

- AEROGERADOR A CONSTRUIR

- LINHA ELÉCTRICA 60 kV EXISTENTE

- VALA DE CABOS

E

- ÁREAS PARA SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE
 EÓLICO DO ALTO MINHO I - SUBPARQE EÓLICO

- ACESSO A BENEFICIAR

- ACESSO A CONSTRUIR

- VALA DE CABOS

- ESTALEIRO

PROJECTO DE EXECUÇÃO

SOLUÇÃO ESTUDADA NO EIA

E

DO ALTO DO CORISCO

E

SUBPARQUE EÓLICO DO ALTO DO CORISCO

EE

SUBPARQUE EÓLICO DO ALTO DO CORISCO

SOLUÇÃO ESTUDADA NO EIA

PROJECTO DE EXECUÇÃO

1

2




