
 

RS_RECAPE_SobrePEAltoMinhoI_2Fase 

VENTOMINHO – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 

 

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO 
PROJECTO DE EXECUÇÃO  

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) 

Projeto de Execução 

Volume 1 

RELATÓRIO SÍNTESE 

NOVEMBRO / 2021 

 

  





RECAPE 
SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DO 
ALTO MINHO I (2.ª FASE) 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
VOLUME 1 
RELATÓRIO SÍNTESE 

 

RS_RECAPE_SobrePEAltoMinhoI_2Fase  

I 

HISTÓRICO DO DOCUMENTO 

Versão 

n.º 

Data Técnico Responsável Descrição 

    

    

    

0 nov 2021 Albertina Gil Emissão inicial 

 





RECAPE 
SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DO 
ALTO MINHO I (2.ª FASE) 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
VOLUME 1 
RELATÓRIO SÍNTESE 

 

RS_RECAPE_SobrePEAltoMinhoI_2Fase 

i 

ÍNDICE 

1 INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 5 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO E FASE DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO ................... 5 

1.2 EQUIPA TÉCNICA RESPONSÁVEL PELO RECAPE ........................................................ 5 

1.3 APRESENTAÇÃO DOS OBJETIVOS, DA ESTRUTURA E DO CONTEÚDO DO RECAPE ........ 6 

2 ANTECEDENTES ................................................................................................. 7 

2.1 RESUMO DOS ANTECEDENTES DO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTE 

AMBIENTAL ......................................................................................................................... 7 

2.2 ALTERAÇÕES AO PROJETO ANALISADO NO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL EM FASE DE 

ESTUDO PRÉVIO .................................................................................................................. 8 

2.3 CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS DE ESTUDO ADICIONAIS ............................................. 18 

2.4 RESUMO DAS INTERVENÇÕES ................................................................................... 25 

3 CONFORMIDADE COM A DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL .......... 26 

3.1 COMPROMISSOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDICIONANTES DA DECLARAÇÃO DE 

IMPACTE AMBIENTAL ......................................................................................................... 26 

3.2 ELEMENTOS A APRESENTAR ..................................................................................... 27 

3.3 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO ........................................................................................ 43 

3.3.1 Fase de Elaboração do Projeto de Execução ................................................................. 43 

3.3.2 Fase de Construção ........................................................................................................ 60 

3.3.3 Fase de Exploração ........................................................................................................ 86 

3.3.4 Fase de Desativação ...................................................................................................... 91 

3.4 PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA ................................................ 92 

3.5 PLANO DE RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS INTERVENCIONADAS ....................................... 94 

3.6 PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO ............................................................................. 97 

3.6.1 Programa de Monitorização dos Sistemas Ecológicos ................................................... 97 

3.6.2 Programa de Monitorização do Ruido........................................................................... 100 

4 CONCLUSÕES ................................................................................................. 100 

 

 



RECAPE 
SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DO 
ALTO MINHO I (2.ª FASE) 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
VOLUME 1 
RELATÓRIO SÍNTESE 

 

RS_RECAPE_SobrePEAltoMinhoI_2Fase  

 ii 

FIGURAS 

Figura 1 – Condicionantes existentes no local previsto para a instalação do aerogerador AG28 no EIA 

no Subparque de Mendoiro/Bustavade e local da instalação do aerogerador AG27 do RECAPE. ..... 10 

Figura 2 – Condicionantes existentes no local previsto para a instalação do aerogerador AG28 no EIA 

no Subparque de Picos. ........................................................................................................................ 11 

Figura 3 – Descrição das zonas a intervencionar para a instalação dos aerogeradores. .................... 14 

Figura 4 – Área de estudo do Subparque de Mendoiro/Bustavade no EIA (estudo prévio) versus 

RECAPE, na envolvente do aerogerador AG29. .................................................................................. 15 

Figura 5 – Diferença entre a vala de cabos prevista no EIA (estudo prévio) versus RECAPE (projeto de 

execução) no Subparque de Mendoiro/Bustavade. .............................................................................. 16 

Figura 6 – Alteração do traçado do acesso e da vala de cabos associado ao aerogerador AG29 do 

Subparque de Mendoiro/Bustavade. ..................................................................................................... 17 

Figura 7 – Área de estudo do Subparque de Mendoiro/Bustavade no EIA (estudo prévio) versus 

RECAPE, na envolvente dos aerogeradores AG27 e AG28. ............................................................... 19 

Figura 8 – Acesso ao aerogerador AG28 do Subparque Mendoiro/Bustavade. ................................... 20 

Figura 9 – Locais onde a vala de cabos que irá fazer a ligação entre o aerogerador AG27 (atual 

numeração) e o AG28 (atual numeração) do Subparque de Mendoiro/Bustavade não vai ao longo do 

acesso existente. ................................................................................................................................... 22 

Figura 10 – Localização das ocorrências patrimoniais (assinaladas na figura a cor amarela) existentes 

nas novas áreas de estudo do Subparque de Mendoiro/Bustavade na envolvente do local de instalação 

dos aerogeradores AG27 e AG28. ........................................................................................................ 24 

Figura 11- Localização das ocorrências patrimoniais (assinaladas na figura a cor amarela) existentes 

nas novas áreas de estudo do Subparque de Mendoiro/Bustavade na envolvente do local de instalação 

do aerogerador AG29. ........................................................................................................................... 25 

Figura 12 – Cronograma da obra. ......................................................................................................... 27 

Figura 13 – Localização de exemplares da Phytolacca americana no Subparque de 

Mendoiro/Bustavade. ............................................................................................................................. 29 

Figura 14 - Aspeto geral da zona de implantação do estaleiro no Subparque de Picos, com a presença 

de matos baixos. ................................................................................................................................... 31 

Figura 15 - Aspeto geral da zona de implantação do estaleiro no Subparque de Mendoiro/Bustavade, 

com a presença de matos baixos. ......................................................................................................... 32 

Figura 16 – Ajustes do acesso e da vala de cabos do aerogerador AG29 no Subparque de Picos de 

forma a evitar a afetação das ocorrências 7P e 18P. ........................................................................... 34 

Figura 17 – Ajustes do acesso e da vala de cabos do aerogerador AG28 no Subparque de 

Mendoiro/Bustavade de forma a evitar a afetação das ocorrências 21M e 32M. ................................. 35 



RECAPE 
SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DO 
ALTO MINHO I (2.ª FASE) 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
VOLUME 1 
RELATÓRIO SÍNTESE 

 

RS_RECAPE_SobrePEAltoMinhoI_2Fase 

iii 

Figura 18 – Localização da vala de cabos na proximidade da ocorrêcia 25M no EIA (estudo prévio) 

versus RECAPE. ................................................................................................................................... 36 

Figura 19 – Localização da Flora RELAPE. .......................................................................................... 44 

Figura 20 – Localização das ocorrências na proximidade da plataforma, do acesso à plataforma e da 

vala de cabos do aerogerador AG29, do Subparque de Picos. ............................................................ 46 

Figura 21 – Localização da linha de água (faixa de proteção de 10 m) atravessada pelo acesso ao 

aerogerador AG28 e pela vala de cabos do Subparque de Mendoiro/Bustavade................................ 47 

Figura 22 – Localização da linha de água (faixa de proteção de 10 m) atravessada pelo acesso ao 

aerogerador AG29 do Subparque de Mendoiro/Bustavade. ................................................................. 48 

Figura 23 – Localização da captação de água na envolvente do local de implantação do aerogerador 

AG27 do RECAPE. ................................................................................................................................ 49 

Figura 24 – Localização do aerogerador AG29 do Subparque de Mendoiro/Bustavade e da captação 

de água de abastecimento público da Freguesia de Trute. .................................................................. 50 

Figura 25 – Traçado da vala de cabos entre o aerogerador AG29 do Subparque de Mendoiro/Bustavade 

e a subestação do EIA versus RECAPE. .............................................................................................. 51 

Figura 26 – Localização do aerogerador AG27 no Subparque de Mendoiro/Bustavade em relação ao 

povoamento florestal antes do incêndio de 2017. ................................................................................. 53 

Figura 27 – Localização do aerogerador AG28 no Subparque de Picos, acesso e vala de cabos no 

Estudo Prévio / EIA e Habitat 8230. ...................................................................................................... 54 

Figura 28 – Localização do aerogerador AG29 do Subparque de Picos, acesso e vala de cabos no 

Estudo Prévio / EIA versus Projeto de Execução / RECAPE e Habitat 8230. ...................................... 55 

 

QUADROS 

Quadro 1 – Equipa Técnica responsável pela elaboração do RECAPE ................................................ 5 

Quadro 2 – Correspondência entre a numeração do EIA e do RECAPE, distância e sentido de 

relocalização dos aerogeradores. ........................................................................................................... 9 

Quadro 3 – Características gerais do Projeto apresentado em EIA versus RECAPE ......................... 11 

Quadro 4 – Aptidão visual dos novos aerogeradores do Subparque de Mendoiro/Bustavade. ........... 12 

Quadro 5 – Aptidão visual dos novos aerogeradores do Subparque de Picos. ................................... 13 

Quadro 6 – Resumo das intervenções .................................................................................................. 26 

Quadro 7 – Síntese das distâncias das ocorrências às componentes do Projeto – Subparque de Picos

 ............................................................................................................................................................... 37 

Quadro 8 – Síntese das distâncias das ocorrências às componentes do Projeto – Subparque de 

Mendoiro/Bustavade. ............................................................................................................................. 38 



RECAPE 
SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DO 
ALTO MINHO I (2.ª FASE) 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
VOLUME 1 
RELATÓRIO SÍNTESE 

 

RS_RECAPE_SobrePEAltoMinhoI_2Fase  

 iv 

FOTOGRAFIAS 

Fotografia 1 – Acesso ao lado do qual irá ser instalada a vala de cabos entre os aerogeradores AG27 

e AG28 do Subparque de Mendoiro/Bustavade. .................................................................................. 21 

Fotografia 2 – Aspeto geral da zona de viragem dos camiões que irão fazer o transporte das 

componentes do aerogerador AG29. .................................................................................................... 23 

Fotografia 3 – Sinalética de Aviso instalada junto do acesso à plataforma dos aerogeradores. ......... 87 

 

VOLUME 2 – ANEXOS ao RECAPE 

Anexo 1 – Peças Desenhadas 

Anexo 2 – Declaração de Impacte Ambiental 

Anexo 3 – Condições Técnicas Ambientais  

Anexo 4 – Plano de Acompanhamento Ambiental das Obras 

Anexo 5 – Plano de Gestão de Resíduos 

Anexo 6 – Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas 

Anexo 7 - Plano de Comunicação 

Anexo 8 – Património 

Anexo 9 – Correspondência e Pareceres  

Anexo 10 – Programas de Monitorização 

Anexo 11 – Relatórios de Monitorização dos Sistemas Ecológicos (Ano 0 – Fase Prévia à Construção) 

Anexo 12 – Shapes 

ÍNDICE DE PEÇAS DESENHADAS 

Desenho 1 – Planta de localização. Enquadramento Administrativo. 

Desenho 2 – Implantação Geral do Projeto - Fase de Estudo Prévio (EIA) e Fase de Projeto de 

Execução. 

Desenho 3 – Património. 

Desenho 4 – Planta de Condicionamentos. 

Desenho 5 – Visibilidade do Projeto. Solução estudada no EIA e Projeto de Execução. 

 



RECAPE 
SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DO 
ALTO MINHO I (2.ª FASE) 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
VOLUME 1 
RELATÓRIO SÍNTESE 

 

RS_RECAPE_SobrePEAltoMinhoI_2Fase 

5 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO E FASE DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

O Projeto de Execução sobre o qual incide o presente Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto 

de Execução (RECAPE) é relativo ao Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase). 

Este Projeto localiza-se nos concelhos de Melgaço (União das Freguesias de Parada do Monte e 

Cubalhão, União das Freguesias de Castro Laboreiro e Lamas de Mouro e na Freguesia de São Paio) 

e de Monção (União das Freguesias de Sago, Lordelo e Parada, União das Freguesias de Anhões e 

Luzio, Freguesias de Merufe e Longos Vales), compreendendo a instalação de 5 aerogeradores de 

potência unitária de 5,8 MW.  

O proponente do Projeto de Execução do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª 

Fase) é a VENTOMINHO – Energias Renováveis, S.A. 

1.2 EQUIPA TÉCNICA RESPONSÁVEL PELO RECAPE 

O presente RECAPE foi coordenado pela TPF - CONSULTORES DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA, S.A. e a Equipa Técnica envolvida é constituída pelos técnicos identificados no quadro 

seguinte. 

Quadro 1 – Equipa Técnica responsável pela elaboração do RECAPE 

TÉCNICO QUALIFICAÇÕES PARTICIPAÇÃO 

Albertina Gil Engenheira Zootécnica Coordenação Geral e Técnica 

Teresa Bártolo Engenheira do Ambiente Componentes Gerais do RECAPE 

Marco Caetano Biólogo 

Monitorização de Avifauna e Quirópteros e Plano 

de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas 

Vegetais Invasoras 

Luis Vicente Biólogo Monitorização de Avifauna e Quirópteros 

Equipa da CIBIO (Centro de Investigação em Biodiversidade e 

Recursos Genéticos 
Monitorização do Lobo 

Ana Paiva Bióloga Monitorização de Flora e Vegetação 

Ruído 
Vítor Rosão 

Rui Leonardo 

Licenciatura em Física Tecnológica e 
Doutoramento em Acústica 

Licenciatura em Engenharia do Ambiente 

João Caninas Mestre em Arqueologia Património 

Alexandre Lima Arqueólogo Património 
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1.3 APRESENTAÇÃO DOS OBJETIVOS, DA ESTRUTURA E DO CONTEÚDO DO RECAPE 

Tendo em conta a legislação em vigor relativa à avaliação dos impactes de Projetos sobre o ambiente 

(Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação dada pelo Decreto-Lei n.º 152-

B/2017, de 11 de dezembro), no sentido de lhe dar cabal cumprimento, é necessário elaborar, na fase 

de Projeto de Execução, um RECAPE, que terá como principal objetivo a verificação de que o Projeto 

obedece aos critérios estabelecidos na Declaração de Impacte Ambiental (DIA), dando cumprimento 

aos termos e condições nela fixados. 

A DIA é apresentada no Anexo 2 do Volume 2 - Anexos ao RECAPE. 

O RECAPE está organizado da seguinte forma: 

 Volume 1 – Relatório Síntese do RECAPE 

 Volume 2 – Anexos ao RECAPE 

 Volume 3 – Resumo Não Técnico 

O Relatório Síntese do RECAPE (Volume 1), apresentado neste documento, tem a seguinte estrutura: 

1. Introdução – identificação do Projeto e do proponente, identificação dos responsáveis pelo 

RECAPE, apresentação dos objetivos, da estrutura e do conteúdo do mesmo; 

2. Antecedentes – apresenta um resumo dos antecedentes do procedimento de AIA, dos 

compromissos assumidos pelo proponente e empreiteiros, e das principais alterações 

contempladas no Projeto de Execução em relação ao Projeto em fase de Estudo Prévio analisado 

no EIA; 

3. Conformidade com a DIA – descrição das características do Projeto de Execução, que 

asseguram a sua conformidade com as condicionantes definidas na DIA, e apresentação dos 

estudos, consultas e cartografia complementares, necessários ao seu cumprimento. São ainda 

apresentados os Programas de Monitorização, contendo nomeadamente a descrição das 

atividades/metodologia de observação e recolha sistemática de dados sobre a Flora e vegetação, 

Avifauna, Quirópteros, Lobo e Património Cultural; 

4. Conclusões – resumo das principais conclusões do RECAPE; e 

5. Anexos – inclui as Peças Desenhadas do Projeto, uma cópia da DIA, a listagem das Condições 

Técnicas Ambientais que terão de ser cumpridas (Fases de Construção e de Exploração), os 

Planos de Acompanhamento Ambiental das Obras, de Gestão de Resíduos, de Recuperação 

das Áreas Intervencionadas e de Comunicação, os Programas de Monitorização e respetivos 

relatórios referentes à situação de referência, os estudos complementares do Património e os 

pareceres rececionados das entidades consultadas. 
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2 ANTECEDENTES 

2.1 RESUMO DOS ANTECEDENTES DO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTE 

AMBIENTAL 

De acordo com a Legislação em vigor, o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual 

redação dada pela sua republicação em anexo ao Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, o 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) não se enquadra nas condições 

indicadas para esta tipologia de projetos e para o Caso Geral, dado que não se localiza em Área 

Sensível (Anexo II, ponto 3 – Indústria de energia, alínea i) Aproveitamento da Energia Eólica para 

Produção de Eletricidade, Sobreequipamento de Parques Eólicos existentes que não tenham sido 

sujeitos a AIA, sempre que o resultado final do projeto existente com o Sobreequipamento, isolado ou 

conjuntamente com o Sobreequipamento anteriores não sujeitos a AIA, impliquem um total de 20 ou 

mais torres ou que a distância relativamente a outro parque similar passe a ser inferior a 2 km), uma 

vez que os Subparques do Parque Eólico do Alto Minho I a sobreequipar, adiante apresentados, foram 

sujeitos a AIA. 

Face ao referido, o Projeto foi enquadrado na subalínea i) da alínea c) do n.º 4 do artigo 1.º, ou 

seja, “são ainda sujeitos a AIA, nos termos do presente Decreto-Lei: 

 c) Qualquer alteração ou ampliação de projetos incluídos no anexo I ou no anexo II, 

anteriormente sujeitos a AIA e já autorizados, executados ou em execução, que: 

i) Corresponda a um aumento igual ou superior a 20 % do limiar e que seja considerada, com 

base em análise caso a caso nos termos do artigo 3.º, como suscetível de provocar impacte 

significativo no ambiente.” 

O Documento com os elementos que constam no Anexo IV do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 

outubro, na sua atual redação, relativos ao Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto 

Minho I (2.ª Fase) foi submetido na Plataforma LUA (Licenciamento Único Ambiental) de forma a que 

a Agência Portuguesa do Ambiente se pronunciasse sobre a aplicabilidade do regime jurídico de 

Avaliação de Impacte Ambiental (AIA). 

Resultante da análise do Documento entregue, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) emitiu um 

ofício (Ref.ª S000926-202001-DAIA.DAP) referindo que, dada a proximidade do Projeto a áreas 

classificadas como o Parque Nacional Peneda Gerês, o SIC Peneda Gerês (PTCON001) [atualmente 

denominado por ZEC – zona especial de conservação] e a ZPE Serra do Gerês (PTZPE0002), e a 

presença de espécies faunísticas com estatuto de conservação desfavorável, e vulneráveis a esta 

tipologia de projeto, o Projeto poderia ser suscetível de provocar impactes significativos no ambiente, 

pelo que deveria ser sujeito a procedimento de AIA. 
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Assim, dando cumprimento ao determinado pela APA, a empresa promotora do Projeto, VENTOMINHO 

– Energias Renováveis, S.A., submeteu o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto de 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase), em fase de estudo prévio, ao processo 

de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) [Procedimento de AIA n.º 3358 – Sobreequipamento do 

Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase)], tendo sido a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) a 

respetiva Autoridade de AIA. 

Após análise ao EIA, foi solicitado pela APA, através do Ofício n.º S054100-202009-DAIA.DAP, a 

apresentação de um conjunto de elementos adicionais para clarificar e complementar a informação 

contida no EIA. De forma a dar cumprimento a essa solicitação, a VENTOMINHO – Energias 

Renováveis, S.A., apresentou um Aditamento ao EIA. 

Após a entrega dos elementos adicionais, a APA considerou que, de uma maneira geral, a informação 

contida no Aditamento dava resposta às questões levantadas pela Comissão de Avaliação (CA), pelo 

que foi declarada a conformidade do EIA. Sem prejuízo de ter sido declarada a conformidade do EIA, 

a CA verificou que persistiam questões/elementos por apresentar e esclarecer, pelo que solicitou a 

apresentação de elementos complementares, os quais foram entregues pelo proponente. 

Decorridas as diversas fases previstas no procedimento de AIA, nomeadamente a fase de apreciação 

técnica do EIA por parte da Comissão de Avaliação (CA), o processo de participação pública, e a 

pronuncia da VENTOMINHO – Energias Renováveis, S.A. em sede de audiência prévia sobre a 

proposta de DIA (ver Anexo 1), foi emitida, a 16 de março de 2021, uma Declaração de Impacte 

Ambiental (DIA) com parecer final favorável, condicionado à apresentação de determinados elementos, 

ao cumprimento das medidas de minimização, à elaboração dos planos de recuperação das áreas 

intervencionadas, de acompanhamento ambiental da obra e de monitorização dos sistemas ecológicos, 

do ambiente sonoro e do património cultural (caso aplicável). 

Como o Projeto foi sujeito a AIA em fase de estudo prévio, de acordo com o Artigo 20.º do Decreto-Lei 

n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação “o projeto de execução está sujeito à verificação 

de conformidade ambiental com a DIA” devendo para tal o promotor apresentar, junto da entidade 

licenciadora o projeto de execução, acompanhado do RECAPE.   

É neste seguimento que se apresenta o presente RECAPE. 

2.2 ALTERAÇÕES AO PROJETO ANALISADO NO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL EM FASE 

DE ESTUDO PRÉVIO 

Conforme se pode verificar, através do Desenho 2 incluído no Anexo 1, a implantação do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) foi sujeita a algumas alterações em 

relação à solução que foi considerada no Estudo de Impacte Ambiental em fase de estudo prévio, de 

modo a dar cumprimento às exigências da DIA, e simultaneamente, garantir a viabilidade técnica do 

Projeto tendo como referência os estudos de avaliação da adequabilidade dos aerogeradores aos locais 

de instalação (Mechanical Load Assessment) e as especificações técnicas do fornecedor dos 
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aerogeradores (General Electric Renewable Portugal), nomeadamente as especificações para acessos 

e plataformas de montagem.  

Assim, o ajuste da localização dos aerogeradores dentro das áreas de estudo do EIA, em fase de 

Projeto de Execução, teve como referência: 

1) o estudo de implantação do fornecedor dos aerogeradores (inclui o estudo de cargas mecânicas); 

2) as especificações técnicas do fornecedor dos aerogeradores, nomeadamente para acesso e 

plataforma de montagem;  

3) o levantamento topográfico das áreas de implantação dos aerogeradores (não disponível na fase 

de estudo prévio);  

4) a localização das condicionantes ambientais e arqueológicas identificadas no EIA e em 

RECAPE.    

Tendo em consideração o descrito anteriormente, dos 7 aerogeradores previstos inicialmente no 

Estudo de Impacte Ambiental (fase de estudo prévio), o Projeto de Execução agora apresentado 

contempla a instalação de somente 5 aerogeradores. Face a esta alteração houve a necessidade de 

alterar a numeração dos aerogeradores de acordo com o apresentado no Quadro seguinte. 

Quadro 2 – Correspondência entre a numeração do EIA e do RECAPE, distância e sentido de 

relocalização dos aerogeradores. 

SUBPARQUE 
NUMERAÇÃO 

NO EIA 
NUMERAÇÃO 

NO RECAPE 

RELOCALIZAÇÃO 

SENTIDO DE 

DESLOCAÇÃO 
DISTÂNCIA (M) 

Mendoiro/Bustavade 

27 27 Sueste 105 

28 Não vai ser instalado 

29 28 Noroeste 54 

30 29 Sudoeste 50 

Picos 

28 Não vai ser instalado 

29 29 Noroeste 32 

30 28 Sudoeste 53 

A não instalação do aerogerador AG28 no Subparque de Mendoiro/Bustavade permitiu um maior 

afastamento à captação de água existente e a salvaguarda da faixa de proteção imediata 60 m 

(Decreto-Lei n. 382/99 de 22 de setembro) (Figura 1). 
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Figura 1 – Condicionantes existentes no local previsto para a instalação do aerogerador AG28 no EIA no 

Subparque de Mendoiro/Bustavade e local da instalação do aerogerador AG27 do RECAPE.  

No caso do Subparque de Picos, a não instalação do aerogerador AG28 permitiu diminuir 

substancialmente a afetação de habitats naturais, nomeadamente do habitat 8230 - Rochas siliciosas 

com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo albi-Veronicion dillenii, e evitar a afetação 

da ocorrência n.º 22P (muros) (Figura 2). 
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Figura 2 – Condicionantes existentes no local previsto para a instalação do aerogerador AG28 no EIA no 

Subparque de Picos.  

No Quadro 3 apresenta-se um resumo das características  do atual Projeto de Execução e do Projeto 

apresentado em fase de estudo prévio no âmbito do EIA, o que permite percecionar as diferenças 

existentes entre eles. 

Quadro 3 – Características gerais do Projeto apresentado em EIA versus RECAPE 

 PROJETO APRESENTADO 

EM FASE DE ESTUDO 

PRÉVIO - EIA 

PROJETO APRESENTADO 

EM FASE DE PROJETO DE 

EXECUÇÃO - RECAPE 

N.º de aerogeradores 7 5 

Modelo não especificado Modelo GE 158-5.8 

Potência unitária (MW) 4,0 5,8 

Diâmetro de rotor (m) 150 158 

Área de varrimento do conjunto dos aerogeradores (m2) 123 638 97 984 

Altura de torre metálica (m) 105 120,9 

Altura total (m) 180,0 199,9 

Velocidade de arranque (cut-in) (m/s) 2,5 3 

Áreas das 
Plataformas (m2) 

Subparque de Picos 7472 6200 

Subparque de Mendoiro/Bustavade 9963 9300 

Extensão dos novos 
acessos (m) 

Subparque de Picos 1633 1105  

Subparque de Mendoiro/Bustavade 2216 2973 
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 PROJETO APRESENTADO 

EM FASE DE ESTUDO 

PRÉVIO - EIA 

PROJETO APRESENTADO 

EM FASE DE PROJETO DE 

EXECUÇÃO - RECAPE 

Extensão da Vala de 
Cabos (m) 

Subparque de Picos 1165 1031,5  

Subparque de Mendoiro/Bustavade 2881 5013 

Estaleiro (m2/estaleiro) 1500 1500 

Área de apoio para a 
montagem das gruas 
e descarga das pás 
(m2/plataforma) 

Subparque de Picos 

Não quantificado 

9198 

Subparque de Mendoiro/Bustavade 18701 

Área total de 
intervenção (incluindo 
áreas de estaleiro) 
(m2) 

Subparque de Picos 26615,8 29980,3  

Subparque de Mendoiro/Bustavade 37197,1 68532,5 

Área final afetada 
(m2) 

Subparque de Picos 14517,5 6746,6 

Subparque de Mendoiro/Bustavade 18812,0 17548,5 

De seguida procede-se à análise/justificação das diferenças entre o Projeto apresentado em Fase de 

Estudo Prévio (EIA) e o Projeto apresentado em fase de Projeto de Execução (RECAPE). 

TORRE METÁLICA 

Como a altura da torre dos aerogeradores aumentou de 105 m (Estudo Prévio) para 120,9 m (Projeto 

de Execução), com o consequente aumento da altura total dos aerogeradores em 19,9 m, foram 

efetuadas novas simulações de visibilidade dos aerogeradores, cujos resultados são apresentados no 

Desenho 5 e nos Quadros seguintes, de forma a avaliar o possível impacte na paisagem resultante 

desta alteração ao projeto.   

Quadro 4 – Aptidão visual dos novos aerogeradores do Subparque de Mendoiro/Bustavade. 

Aptidão Visual 

Subparque de Mendoiro/Bustavade 

Estudo Prévio - EIA Projeto Execução - RECAPE 

Área de Estudo da 
Paisagem (ha) 

Área de Estudo da 
Paisagem (%) 

Área de Estudo 
da Paisagem (ha) 

Área de Estudo 
da Paisagem (%) 

Sem aptidão visual 5957,2 46,5 5803,9 45,3 

Aptidão visual sobre 1 aerogerador 3522,6 27,5 4628,2 36,2 

Aptidão visual sobre 2 aerogeradores 1420,5 11,1 2045,8 16,0 

Aptidão visual sobre 3 aerogeradores 1685,3 13,2 320,1 2,5 

Aptidão visual sobre 4 aerogeradores 212,3 1,7 - - 
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Quadro 5 – Aptidão visual dos novos aerogeradores do Subparque de Picos. 

APTIDÃO VISUAL 

SUBPARQUE DE PICOS 

Estudo Prévio - EIA Projeto Execução - RECAPE 

ÁREA DE ESTUDO 

DA PAISAGEM (HA) 
ÁREA DE ESTUDO 

DA PAISAGEM (%) 
ÁREA DE ESTUDO 

DA PAISAGEM (HA) 
ÁREA DE ESTUDO 

DA PAISAGEM (%) 

Sem aptidão visual 5433,8 56,5 5532,3 57,5 

Aptidão visual sobre 1 aerogerador 1912,5 19,9 2143,7 22,3 

Aptidão visual sobre 2 aerogeradores 877,9 9,1 1943,5 20,2 

Aptidão visual sobre 3 aerogeradores 1395,4 14,5 - - 

Com a redução de um aerogerador no Subparque de Mendoiro/Bustavade e o aumento da altura dos 

outros três aerogeradores verificou-se um decréscimo pouco significativo da área sem aptidão visual  

(-1,2%), ou seja, os três novos aerogeradores do Projeto de Execução serão visíveis em mais 153 ha 

do que os quatro aerogeradores previstos no EIA. 

Conforme referido no EIA, em termos de número potencial de recetores, a maior abrangência da área 

de estudo do Subparque de Mendoiro/Bustavade (face ao Subparque de Picos) e a maior concentração 

de casas faz-se sentir sobretudo no quadrante N-NE-O da área do projeto (áreas que são mais visíveis 

dos aerogeradores AG27 e AG28), pelo que a não instalação do aerogerador AG28 irá contribuir para 

diminuir o impacte visual do projeto sobre os potenciais recetores.  

Já no caso do Subparque de Picos, a redução de um aerogerador e o aumento da altura dos outros 

dois aerogeradores a instalar permitiu aumentar a área sem aptidão visual (+1,0%), ou seja, os dois 

novos aerogeradores do Projeto de Execução serão visíveis em menos 99 ha do que os três 

aerogeradores previstos no EIA.  

Conforme se pode observar no Desenho 5, a não instalação do aerogerador AG28, permite reduzir a 

visibilidade do projeto na povoação de Lamas de Mouro (a cerca de 1,1 km), permitindo diminuir o 

impacte visual do projeto sobre os potenciais recetores. 

A alteração no projeto não significará uma alteração evidente em termos de impacte sobre a Paisagem 

(impactes visuais e estruturais analisados) relativamente ao referido na fase de EIA.  

PLATAFORMA 

Junto à plataforma será necessário criar uma área de apoio para a montagem da grua principal e outra 

para a descarga das pás dos aerogeradores (Figura 3), áreas estas que não tinham sido anteriormente 

quantificadas na fase de EIA (estudo prévio). As áreas de apoio têm dimensões variáveis dependendo 

da morfologia do local onde se insere o projeto. No final da obra de construção sobre estas áreas será 

colocada uma camada de terra vegetal de forma a facilitar a regeneração da vegetação natural no local. 



RECAPE 
SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DO 
ALTO MINHO I (2.ª FASE) 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
VOLUME 1 
RELATÓRIO SÍNTESE 

 

RS_RECAPE_SobrePEAltoMinhoI_2Fase  

 14 

 

Figura 3 – Descrição das zonas a intervencionar para a instalação dos aerogeradores.  

ACESSOS 

A extensão de novos acessos diminuiu no Subparque de Picos (passou de 1633 m na fase de EIA 

(estudo prévio) para 1105 m fase de RECAPE (projeto de execução)) devido à não instalação do 

aerogerador AG28 (Figura 2). 

Já no Subparque de Mendoiro/Bustavade observa-se um ligeiro aumento da extensão dos acessos 

(passou de 2216 m na fase de EIA (estudo prévio) para 2973 m fase de RECAPE (projeto de 

execução)), devido à necessidade de adequar o perfil dos acessos às especificações técnicas do 

fabricante dos aerogeradores para os acessos (menores inclinações, raios das curvas específicos, 

etc.). 

De acordo com as especificações técnicas do fornecedor dos aerogeradores em relação à 

acessibilidade, será necessário criar uma zona de viragem dos camiões que irão fazer o transporte das 

componentes do aerogerador AG29 do Subparque Eólico de Mendoiro/Bustavade, pelo que essa área 

foi acrescentada à área de estudo contemplada no EIA (Figura 4).  
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Figura 4 – Área de estudo do Subparque de Mendoiro/Bustavade no EIA (estudo prévio) versus RECAPE, 

na envolvente do aerogerador AG29. 

VALAS DE CABOS 

Pela análise do Quadro 3 verifica-se que a extensão da vala de cabos aumentou do Projeto em Fase 

de Estudo Prévio para o Projeto de Execução. A maior extensão da vala de cabos resulta do facto dos 

aerogeradores a instalar serem de uma potência unitária superior à prevista no EIA (estudo prévio), o 

que não permite ligar os cabos de potência aos ramais existentes mais próximos, que têm um 

determinado limite de capacidade. Com efeito o aerogerador AG27 (atual numeração) do Subparque 

de Mendoiro/Bustavade irá ligar-se ao aerogerador AG28 (atual numeração) e deste sairá uma vala de 

cabos até à subestação (Figura 5). 
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Figura 5 – Diferença entre a vala de cabos prevista no EIA (estudo prévio) versus RECAPE (projeto de 

execução) no Subparque de Mendoiro/Bustavade. 

O traçado da vala de cabos do aerogerador AG29 do Subparque de Mendoiro/Bustavade não 

acompanha o acesso a construir seguindo por um aceiro existente, o que irá permitir, para além da 

redução significativa da extensão da vala de cabos, minimizar os movimentos de terras em áreas que 

nunca foram intervencionadas (Figura 6). 

EIA (estudo prévio) RECAPE (projeto de execução) 
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Figura 6 – Alteração do traçado do acesso e da vala de cabos associado ao aerogerador AG29 do 

Subparque de Mendoiro/Bustavade. 

ÁREA TOTAL DE INTERVENÇÃO 

O aumento da área total de intervenção ficou a dever-se aos seguintes fatores: 

1. a área de apoio para a montagem das gruas e descarga das pás que não foi contabilizada em 

fase de EIA (estudo prévio); 

2. ao aumento da extensão da vala de cabos no Subparque de Mendoiro/Bustavade; 

3. ao aumento da extensão dos acessos no Subparque de Mendoiro/Bustavade, incluindo a área 

adicional necessária para a viragem no acesso ao aerogerador AG29. 
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Salienta-se que as áreas referidas nos pontos 1 e 2 irão ser alvo de requalificação ambiental no final 

da obra de construção. 

ÁREA FINAL AFETADA 

Na fase final de construção, terminada a montagem dos aerogeradores e restantes obras irá proceder-

se à recuperação paisagística de todas as zonas intervencionadas, nomeadamente os taludes dos 

acessos e das plataformas dos aerogeradores, a zona de estaleiro, as áreas de apoio para a montagem 

das gruas e descarga das pás e as áreas de abertura das valas para instalação dos cabos elétricos e 

de comunicações. 

Assim, apesar da área total intervencionada ser superior no Projeto de Execução quando comparada 

com a estimativa do Estudo Prévio verifica-se que após a recuperação das áreas intervencionadas a 

área final afetada pelas infraestruturas do projeto (acessos e parte das plataformas dos aerogeradores 

- uma área de cerca de 430 m2 em tout-venant de modo a permitir o acesso de um veículo ligeiro aos 

aerogeradores na fase de exploração) é menor no Projeto de Execução. 

2.3 CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS DE ESTUDO ADICIONAIS 

De referir que, de um modo geral, as alterações realizadas no Projeto na fase de Projeto de Execução 

localizam-se dentro da área estudada no EIA, com exceção da eliminação da área de estudo do 

Subparque de Picos na envolvente do aerogerador AG28 (anterior numeração) e do aumento da área 

de estudo do Subparque de Mendoiro/Bustavade associada à vala de cabos que irá ligar o aerogerador 

AG27 ao AG28, aos acessos aos aerogeradores AG28 e AG29 (atual numeração), incluindo a adicional 

necessária para a viragem no acesso ao aerogerador AG29 (Figura 4).  

No EIA não tinha sido considerada uma área envolvente ao local da instalação do estaleiro do 

Subparque de Mendoiro/Bustavade, que importa considerar para se percecionar os impactes 

resultantes da movimentação de máquinas e pessoas desde o estaleiro até ao local da obra através do 

acesso existente. Salienta-se que o estaleiro será instalado na mesma área que foi utilizada como 

estaleiro quando da construção do Subparque de Mendoiro/Bustavade em 2007 e 2008 (Figura 7). 
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Figura 7 – Área de estudo do Subparque de Mendoiro/Bustavade no EIA (estudo prévio) versus RECAPE, 

na envolvente dos aerogeradores AG27 e AG28. 

Para além disso, o acesso ao AG29 sofreu uma alteração ao nível do traçado do Estudo Prévio (EIA) 

para o Projeto de Execução (RECAPE), conforme se pode observar na Figura 6. A alteração ficou 

também a dever-se às especificações técnicas do fornecedor dos aerogeradores, especificamente em 

relação às inclinações máximas a respeitar. Sendo uma zona com algum declive foi necessário ajustar 

o acesso à topografia local de forma a respeitar as inclinações máximas admitidas. 

Apresenta-se de seguida uma caracterização das áreas adicionadas à área de estudo do Subparque 

de Mendoiro/Bustavade. 

Conforme se pode observar na Figura 8, o acesso ao aerogerador AG28 (atual numeração) do 

Subparque de Mendoiro/Bustavade irá aproveitar um caminho florestal existente, que será alargado. 

O acesso previsto no EIA implicava um declive muito acentuado que ultrapassava os limites indicados 

nas especificações técnicas do fabricante dos aerogeradores para os acessos. Também com este novo 

acesso evita-se a afetação das ocorrências 32M e 33M, assim como a travessia de uma outra linha de 

água. 
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Figura 8 – Acesso ao aerogerador AG28 do Subparque Mendoiro/Bustavade. 

AG28 Acesso a 
construir 
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As áreas envolventes ao caminho florestal são dominadas por matos caracterizados pela presença de 

ericáceas e fabáceas, enquadrados na Classe Calluno-Ulicetea e classificados no Anexo B-I do 

Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, como Habitat 4030 - Charnecas secas europeias. Na 

constituição desses matos verifica-se a existência de espécies do género Ulex, entre outros (eg. 

Agrostis curtisii, Erica cinerea, Halimium lasianthum subsp. alyssoides, Calluna vulgaris). 

O caminho florestal existente atravessa uma linha de água de escorrência, com uma bacia de drenagem 

inferior a 1000 m2 e com regime de escoamento torrencial. O projeto de execução prevê o 

restabelecimento da referida linha de água através da implementação no local de uma passagem 

hidráulica. 

A vala de cabos que irá fazer a ligação entre o aerogerador AG27 (atual numeração) e o AG28 (atual 

numeração) no troço fora da área de estudo do EIA, irá ser instalada maioritariamente ao lado do 

acesso existente do Subparque de Mendoiro/Bustavade seguindo depois o traçado do acesso a 

construir ao aerogerador AG28 (Figura 4 e Fotografia 1). A área encontra-se dominada por matos 

baixos, muito semelhantes aos descritos anteriormente para o novo acesso, verificando-se a existência 

pontual de alguns afloramentos rochosos. Para evitar ao máximo a interferência com os referidos 

afloramentos, foi incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3) a seguinte medida de 

minimização: 

 “Em fase de piquetagem de obra, será efetuada a micro localização da vala de cabos que liga o 

aerogerador AG27 ao AG 28 no Subparque de Mendoiro/Bustavade, e serão feitos os ajustes 

necessários para garantir a menor afetação possível do terreno natural e dos afloramentos 

rochosos existentes na sua envolvente.” 

 

Fotografia 1 – Acesso ao lado do qual irá ser instalada a vala de cabos entre os aerogeradores AG27 e 

AG28 do Subparque de Mendoiro/Bustavade. 

Vala de 
Cabos 
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Pontualmente esta vala de cabos afasta-se do acesso existente, contornando a plataforma dos 

aerogeradores existentes, de forma a evitar o cruzamento com uma vala de cabos existente (Figura 9). 

 

Figura 9 – Locais onde a vala de cabos que irá fazer a ligação entre o aerogerador AG27 (atual 

numeração) e o AG28 (atual numeração) do Subparque de Mendoiro/Bustavade não vai ao longo do 

acesso existente.  

Para a zona de viragem dos camiões que irão fazer o transporte das componentes do aerogerador 

AG29 foi aproveitado um aceiro existente, que será alargado, conforme se pode observar na Fotografia 

2. Na área envolvente ao aceiro predominam os matos rasteiros semelhantes aos existentes em toda 

a área de implantação do projeto no Subparque de Mendoiro/Bustavade. 
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Fotografia 2 – Aspeto geral da zona de viragem dos camiões que irão fazer o transporte das 

componentes do aerogerador AG29. 

Ao nível patrimonial, na nova área de estudo da vala de cabos que liga o aerogerador AG27 (atual 

numeração) e o AG28 (atual numeração) do Subparque de Mendoiro/Bustavade, verifica-se a eventual 

interferência do traçado da vala de cabos com a ocorrência 23M (muro). Já dentro da área de estudo 

do EIA (fase de estudo prévio) o traçado da vala de cabos interfere com a ocorrência 33M (Figura 10).  

De forma a minimizar as referidas afetações, foram ainda incluídas as seguintes medidas nas 

Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do Sobreequipamento do Parque Eólico do 

Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3), e será verificada a sua execução através da implementação do Plano 

de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) durante a fase de construção: 

 “Em fase de piquetagem de obra, será efetuada a micro localização da vala de cabos na 

proximidade das Oc. 23M e 33M (muros), e serão feitos os ajustes necessários para garantir a 

menor afetação possível dos muros; 

 Os muros rústicos que virem a ser, eventualmente, desmontados, terão que ser reconstruídos 

após a conclusão das obras, utilizando, para tal, a técnica de construção original; 

 Na impossibilidade do ajuste do projeto relativamente às ocorrências 23M e 32M, representação 

topográfica, gráfica, fotográfica, incluindo fotogrametria de aparelhos construtivos, e elaboração 

de memória descritiva destas ocorrências de interesse cultural que possam ser destruídas em 

consequência da execução obra ou sofrer danos decorrentes da proximidade em relação à frente 

de obra.” 

 



RECAPE 
SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DO 
ALTO MINHO I (2.ª FASE) 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
VOLUME 1 
RELATÓRIO SÍNTESE 

 

RS_RECAPE_SobrePEAltoMinhoI_2Fase  

 24 

 

Figura 10 – Localização das ocorrências patrimoniais (assinaladas na figura a cor amarela) existentes 

nas novas áreas de estudo do Subparque de Mendoiro/Bustavade na envolvente do local de instalação 

dos aerogeradores AG27 e AG28.  
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Na nova área de estudo que abrange o local de viragem dos camiões que irão fazer o transporte das 

componentes do aerogerador AG29 e na nova área junto ao acesso do aerogerador AG29, não foram 

identificadas ocorrências patrimoniais (ver folha 3 do Desenho 4 incluído no Anexo 1 e Figura 11). 

 

Figura 11- Localização das ocorrências patrimoniais (assinaladas na figura a cor amarela) existentes nas 

novas áreas de estudo do Subparque de Mendoiro/Bustavade na envolvente do local de instalação do 

aerogerador AG29. 

2.4 RESUMO DAS INTERVENÇÕES 

Apresenta-se de seguida 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, e assim sobre elas voltará a desenvolver-se coberto 

vegetal, apresenta-se também uma estimativa da área final afetada com o Sobreequipamento do 

Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase). 

Prevê-se que a totalidade das terras resultantes das escavações sejam aproveitadas na obra. De 

acordo com a medida 75 da DIA, se houver material sobrante, o mesmo deve ser, preferencialmente, 

utilizado na recuperação de zonas degradadas ou, em alternativa, transportado para vazadouro 

autorizado. 
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Quadro 6 – Resumo das intervenções 

SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DO 

ALTO MINHO I (2.ª FASE) 
PARÂMETROS ÁREA FINAL AFETADA 

Subparque de Mendoiro/Bustavade 

Área total de intervenção 
(incluindo áreas de estaleiro) 

68 532,5 m2 

Área a reabilitar 50 982,9 m2 

Área final afetada 17 549,5 m2 

Escavação 20 161,8 m3 

Aterro 15 675,9 m3 

Subparque de Picos 

Área total de intervenção 29 980,3 m2 

Área a reabilitar 23 233,5 m2 

Área final afetada 6 746,8 m2 

Escavação 13 649,7 m3 

Aterro 10 800,6 m3 

3 CONFORMIDADE COM A DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

3.1 COMPROMISSOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDICIONANTES DA DECLARAÇÃO DE 

IMPACTE AMBIENTAL 

O Proponente do Projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) assume o 

compromisso de implementar as medidas de minimização definidas na DIA, durante as fases de 

construção, exploração e de desativação.  

Através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, apresentado no Anexo 

4, o Proponente garante o cumprimento de todas as Medidas de Minimização e Programas de 

Monitorização definidos na DIA durante a fase de construção. 

O Proponente por sua vez obriga os Empreiteiros a implementar as Medidas de Minimização definidas 

na DIA, aplicáveis, através das Condições Técnicas Ambientais dos Cadernos de Encargos das 

empreitadas associadas à construção e manutenção do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto 

Minho I – 2ª Fase (Anexo 3) e da inclusão da DIA nos respetivos contratos. As Condições Técnicas 

Ambientais incluem ainda os seguintes documentos: 

 Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (Anexo 4) - funciona como um 

compromisso do Dono de Obra no sentido de assegurar o cumprimento de todas as medidas de 

minimização previstas na Declaração de Impacte Ambiental (DIA) para a fase de construção; 

 Plano de Gestão de Resíduos (PGR) (Anexo 5) - onde são identificados os resíduos previstos para 

a fase de construção, bem como o destino adequado a dar aos mesmos e a metodologia adequada 

ao seu encaminhamento, no cumprimento da legislação em vigor; 

 Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI) (Anexo 6) – define as ações a 

implementar nas zonas intervencionadas que serão sujeitas a requalificação ambiental no final da 

obra, de forma a minimizar os impactes resultantes da execução do projeto; 
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 Plano de Comunicação (PCOM) (Anexo 7) - funciona como um compromisso do Dono de Obra no 

sentido de divulgar informação relevante sobre o Projeto e recolha e tratamento de todas as 

reclamações ou pedidos de informação dirigidas por entidades oficiais, associações ou pela 

população em geral; 

 Planta de Condicionamentos (Desenho 4 do Anexo 1) - a Planta de Condicionamentos 

apresentada em RECAPE, será apresentada aos empreiteiros, substituindo a versão que constava 

no caderno de encargos (versão da Planta do EIA). 

3.2 ELEMENTOS A APRESENTAR 

1. “Cronograma da Obra atualizado.” 

O cronograma da obra atualizado é apresentado em seguida, em conformidade com o preconizado na 

medida de minimização 22 da DIA no que diz respeito à não realização de trabalhos no período entre 

1 de abril e 31 de agosto. As únicas exceções são trabalhos relacionados com o comissionamento e o 

período experimental dos aerogeradores (circunscritos ao interior dos aerogeradores) e a conclusão 

dos acessos e requalificação ambiental na envolvente do aerogerador AG27 e respetivo acesso no 

Subparque de Mendoiro/Bustavade.  

Figura 12 – Cronograma da obra. 

 

2022 2023

Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun

- Construção -

- Subparque de Picos

Construção dos acessos e plataformas

Fundação dos aerogeradores | GE

Construção das valas e instalação dos cabos

Transporte dos componentes dos aerogeradores | GE

Montagem dos aerogeradores | GE

Comissionamento e período | GE 

Adaptações na subestação e comunicações 

Conclusão dos acessos e requalificação ambiental

- Subparque de Mendoiro-Bustavade

Construção dos acessos e plataformas

Fundação dos aerogeradores | GE

Construção das valas e instalação dos cabos

Transporte dos componentes dos aerogeradores | GE

Montagem dos aerogeradores | GE

Comissionamento e período experimental | GE

Adaptações na subestação, SCADA e comunicações 

Conclusão dos acessos e requalificação ambiental
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2.  “Shapefiles do layout final do projeto com todas as componentes do projeto e os elementos 

patrimoniais inventariados.” 

A informação relativa ao Projeto e aos elementos patrimoniais inventariados, em formato shapefile, foi 

submetida conjuntamente com o presente documento na plataforma SILIAMB. A referida informação 

encontra-se no Sistema de Coordenadas ETRS89/PT-TM06. 

3. “Modelo e principais características dos aerogeradores do Sobreequipamento.” 

No Quadro 3 apresenta-se o modelo e as principais características dos aerogeradores do 

Sobreequipamento. 

4. “Resultados da prospeção das áreas que serão afetadas fisicamente e na sua envolvente 

para verificar a, eventual, presença de espécies vegetais exóticas invasoras. A verificar-se 

a presença de espécies vegetais exóticas invasoras deve ser estabelecida a metodologia 

mais adequada a cada uma das espécies em presença para a sua eliminação, devendo ser, 

neste âmbito, apresentado um Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Vegetais 

Invasoras (PGCEEVI), onde deve constar a cartografia com o levantamento das manchas 

ou núcleos destas. O Plano deve prever: 

 A metodologia adequada a cada espécie em presença. 

 Controlo físico como opção principal em detrimento do químico. 

 O corte, sobretudo, fora da fase de produção de semente. 

 Separação dos resíduos do corte do restante material vegetal e o seu adequado 

acondicionamento, sobretudo do efeito de ventos. 

 A estilhagem e o espalhamento desta não podem ser considerados como ações a 

desenvolver. 

 No transporte deste material, a destino final adequado, deve ser assegurado o não risco 

de propagação das espécies em causa, pelo que deverão ser tomadas as medidas de 

acondicionamento adequadas a cada espécie em causa. 

 Orientações para o tratamento/destino final dos solos contaminados por 

propágulos/sementes.” 

Os resultados da prospeção de espécies vegetais exóticas invasoras da área de estudo do projeto de 

execução foram incluídos no Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Vegetais Invasoras, 

que se encontra no Anexo 10. 
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Dos trabalhos de campo realizados, concluiu-se que a presença de espécies exóticas invasoras na 

área de estudo é rara e materializa-se sob a forma de um único núcleo, observado na área de estudo 

do Subparque Mendoiro/Bustavade, junto ao novo acesso ao AG29 do Sobreequipamento. 

No Desenho 4 incluído no Anexo 1 e na Figura 13 encontra-se identificado o local onde foi observado 

um indivíduo com várias ramificações da espécie exótica invasora, a Phytolacca americana. 

 

  

Figura 13 – Localização de exemplares da Phytolacca americana no Subparque de Mendoiro/Bustavade. 

Refere-se que, na área de estudo do Subparque de Picos não foram detetadas nenhumas espécies 

vegetais exóticas invasoras. 
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Conforme referido na medida de minimização n.º 23 da DIA, será realizada antes da 

desmatação/desflorestação, uma prospeção final das áreas que serão afetadas fisicamente - 

diretamente e indiretamente - para eventual atualização da cartografia onde tenha sido registada a 

presença de espécies vegetais exóticas invasoras. 

5. “Cartografia e caracterização da área de localização do estaleiro.” 

No âmbito do presente projeto serão instalados dois estaleiros de apoio à obra, um no Subparque de 

Picos e outro no Subparque de Mendoiro/Bustavade. A área dos referidos estaleiros encontra-se 

representada no Desenho 4 incluído no Anexo 1. 

ESTALEIRO NO SUBPARQUE DE PICOS 

A área prevista para a localização do estaleiro no Subparque de Picos é uma área com um declive 

pouco acentuado, na proximidade da área de apoio para a descarga das pás do aerogerador AG28 e 

da subestação, tendo sido anteriormente utilizada para depósito de materiais em 2007 e 2008 durante 

a obra de construção deste Subparque. 

Em termos de caracterização, a área do estaleiro, assim como toda a área envolvente, apresenta uma 

vegetação espontânea, essencialmente caracterizada por matos baixos. Em termos florísticos, estas 

pequenas áreas são pouco complexas, tendo sido identificadas espécies comuns como Ulex minor, 

Pteridium aquilinum, ou Erica umbellata. 

 

 



RECAPE 
SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DO 
ALTO MINHO I (2.ª FASE) 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
VOLUME 1 
RELATÓRIO SÍNTESE 

 

RS_RECAPE_SobrePEAltoMinhoI_2Fase 

31 

 

  

Figura 14 - Aspeto geral da zona de implantação do estaleiro no Subparque de Picos, com a presença de 

matos baixos. 

ESTALEIRO NO SUBPARQUE DE MENDOIRO/BUSTAVADE 

O local previsto para a instalação do estaleiro no Subparque de Mendoiro/Bustavade foi utilizado para 

depósito de materiais em 2007 e 2008 durante a obra de construção deste Subparque. Trata-se de 

uma área com declive pouco acentuado, sem linhas de água na sua envolvente, sem ocorrências 

patrimoniais, nem habitats naturais, existindo alguns afloramentos rochosos na proximidade que não 

serão afetados (Figura 15). 
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Em termos de caracterização, a área do estaleiro, assim como toda a área envolvente apresenta uma 

vegetação espontânea essencialmente caracterizada por matos baixos. Em termos florísticos, estas 

pequenas áreas são pouco complexas, tendo sido identificadas espécies comuns como Ulex 

europaeus, Ulex minor ou Merendera montana. 

 

  
 
 
 
Figura 15 - Aspeto geral da zona de implantação do estaleiro no Subparque de Mendoiro/Bustavade, com 

a presença de matos baixos. 
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6. “Relocalização da Ocorrência 28M.” 

A ocorrência cultural com a referência 28M foi relocalizada na cartografia em resultado dos trabalhos 

de campo realizados nesta fase de projeto de execução, de acordo com as novas coordenadas obtidas 

em campo. A sua localização foi alterada no Desenho 4 – Planta de Condicionamentos incluída no 

Anexo 1. O traçado do acesso neste local foi também reajustado no projeto de execução em 

conformidade com a exigência de salvaguarda deste elemento patrimonial. A nova posição da 

ocorrência possibilitou definir um traçado do acesso mais favorável no contexto local em relação à 

morfologia do terreno, e assegurar um maior distanciamento em relação à ocorrência 28M. Ainda assim, 

esta ocorrência será balizada durante toda a fase de construção, em conformidade com a medida de 

minimização n.º 45 da DIA, de modo a garantir que a mesma não será afetada pela implementação do 

projeto. 

Nº DE REFERÊNCIA 
TOPÓNIMO 
TIPOLOGIA 
CRONOLOGIA 
CATEGORIA 

ESTATUTO (LEGAL) 
VALOR CULTURAL 
CMP FOLHA N.º 
FONTE DE INFORMAÇÃO 
LOCALIZAÇÃO 

CARACTERIZAÇÃO 

28 
Bustavade 
Marco de Propriedade 
Moderno 
Arqueológico 

Não tem 
Médio 
8 
HENRIQUES & CANINAS, 
2004, 2 
Na AI do Ag.28 

"Marco em granito de grão médio/fino com configuração 
paralelepipédica. Está em posição ereta. Numa das faces 
apresenta uma cruz (26 cm de altura e 17cm de largura) e as 
seguintes letras UD E. Estas letras foram marteladas de 
forma a ficarem quase irreconhecíveis. O marco tem as 
seguintes dimensões: 100 cm (altura visível) x 35 cm x 30 
cm." (HENRIQUES & CANINAS, 2004, 2). 
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7. “Na impossibilidade do ajuste do projeto relativamente às ocorrências 7P, 18P, 22P, 21M, 

25M e 32M, representação topográfica, gráfica, fotográfica, incluindo fotogrametria de 

aparelhos construtivos, e elaboração de memória descritiva destas ocorrências de 

interesse cultural que possam ser destruídas em consequência da execução obra ou sofrer 

danos decorrentes da proximidade em relação à frente de obra.”  

Na fase de elaboração do projeto de execução, o proponente procedeu ao ajuste do projeto de forma 

a evitar a afetação direta das ocorrências 7P, 18P (Figura 16), 21M e 32M (Figura 17). Com o novo 

layout do projeto e a redução do número de aerogeradores a instalar no Subparque de Picos, a 

ocorrência 22P passou a localizar-se fora da área de estudo do Projeto.  

 

Figura 16 – Ajustes do acesso e da vala de cabos do aerogerador AG29 no Subparque de Picos de forma 

a evitar a afetação das ocorrências 7P e 18P. 

A29 
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Figura 17 – Ajustes do acesso e da vala de cabos do aerogerador AG28 no Subparque de 

Mendoiro/Bustavade de forma a evitar a afetação das ocorrências 21M e 32M. 

A alteração do traçado da vala de cabos irá, no entanto, implicar a eventual afetação da ocorrência 

33M (muro), conforme se pode observar na Figura 17.  

De forma a minimizar a afetação da ocorrência 33M, e da ocorrência 23M (muro) que se encontra em 

condições semelhantes (eventualmente irá ser atravessada pela vala de cabos que liga o aerogerador 

AG27 ao AG28 do Subparque de Mendoiro/Bustavade), foram ainda incluídas as seguintes medidas 

nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do Sobreequipamento do Parque Eólico 

do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3), sendo verificada a sua execução através da implementação do 

Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) durante a fase de construção: 

 Em fase de piquetagem de obra, será efetuada a micro localização da vala de cabos na 

proximidade das Oc. 23M e 33M (muros), e serão feitos os ajustes necessários para garantir a 

menor afetação possível dos muros; 

 Os muros rústicos que virem a ser, eventualmente, desmontados, terão que ser reconstruídos 

após a conclusão das obras, utilizando, para tal, a técnica de construção original; 
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 Na impossibilidade do ajuste do projeto relativamente às ocorrências 23M e 33M, representação 

topográfica, gráfica, fotográfica, incluindo fotogrametria de aparelhos construtivos, e elaboração 

de memória descritiva destas ocorrências de interesse cultural que possam ser destruídas em 

consequência da execução obra ou sofrer danos decorrentes da proximidade em relação à frente 

de obra.” 

A ocorrência 25M localiza-se no lado oposto do acesso por onde vai passar a vala de cabos que liga o 

aerogerador AG27 ao AG28, pelo que não houve a necessidade de adaptar o traçado da vala de cabos 

nesta zona (Figura 18).  

 
Figura 18 – Localização da vala de cabos na proximidade da ocorrêcia 25M no EIA (estudo prévio) versus 

RECAPE. 

8. “Resultados da prospeção arqueológica sistemática das áreas de incidência do projeto, de 

forma a colmatar as lacunas de conhecimento, incluindo todos os caminhos de acesso, 

áreas de estaleiro, depósitos temporários e empréstimos de inertes, caso estes locais se 

situem fora das áreas já prospetadas. Os resultados obtidos no decurso desta prospeção 

podem determinar a adoção de medidas de minimização complementares (registo 

documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre outras).” 

Os resultados da prospeção arqueológica de todas as áreas de incidência do projeto foram incluídos 

no Relatório do Fator Património Cultural, que se encontra no Anexo 8. 

9. “Cartografia do projeto atualizada com sinalização, com a respetiva identificação 

(numeração) da totalidade das ocorrências patrimoniais identificadas, à escala 1:25 000 e à 

escala de projeto (1:5 000 ou 1:2 000).” 

No Desenho 3, incluído no Anexo 1, encontram-se cartografados à escala 1:25 000 sobre a carta militar 

todos os elementos patrimoniais, tanto os que constam do EIA como os que foram detetados durante 

a prospeção arqueológica sistemática realizada na área de incidência do Projeto nesta fase de projeto 
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de execução. No Desenho 4, incluído no Anexo 1, apresenta-se a mesma informação à escala 1: 5 000 

sobre o ortofotomapa. 

10. “Quadro síntese com as distâncias de cada ocorrência patrimonial registada na AE às 

várias componentes do projeto em avaliação - aerogeradores/plataformas/acessos/ 

estaleiros - (relativamente ao limite exterior das ocorrências).” 

No Quadro seguinte apresentam-se as distâncias de cada ocorrência patrimonial registada na área de 

estudo às várias componentes do projeto de execução do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto 

Minho I (2.ª Fase) (ver Anexo 8 - Relatório do Fator Património Cultural). 

Quadro 7 – Síntese das distâncias das ocorrências às componentes do Projeto – Subparque de Picos 

SPE de PICOS 

Oc. 
(Nº) 

Tipologia 
 

Elementos do 
Projeto 

Distância 
Aproximada (m) 

Oc. 
(Nº) 

Tipologia 
Elementos do 

Projeto 
Distância 

Aproximada (m) 

1P Mamoa 

Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos 
Plataforma AG28 
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

ZE 12P Abrigo 

Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos 
Plataforma AG28  
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

ZE 

2P Topónimo 

Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos 
Plataforma AG28  
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

ZE 13P 
Mamoa 

(?) 

Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos 
Plataforma AG28  
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

ZE 

3P Topónimo 

Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos 
Plataforma AG28  
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

ZE 14P 
Casa dos 
Serviços 
Florestal 

Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos 
Plataforma AG28  
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

ZE 

4P Topónimo 

Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos 
Plataforma AG28  
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

ZE 15P Fonte 

Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos 
Plataforma AG28  
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

ZE 

5P Topónimo 

Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos 
Plataforma AG28  
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

ZE 16P Fonte 

Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos 
Plataforma AG28  
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

ZE 

6P Abrigo 

Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos 
Plataforma AG28  
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

1420m 
315m 
28m 

1401m 
144m 
35m 

1380m 

17P Abrigo 

Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos 
Plataforma AG28  
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

1264m 
429m 
50m 

1223m 
286m 
45m 

1237m 

7P Abrigo 

Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos 
Plataforma AG28  

1416m 
87m 
25m 

1376m 

18P Muros 

Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos 
Plataforma AG28  

1321m 
96m 
50m 

1278m 
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SPE de PICOS 

Oc. 
(Nº) 

Tipologia 
 

Elementos do 
Projeto 

Distância 
Aproximada (m) 

Oc. 
(Nº) 

Tipologia 
Elementos do 

Projeto 
Distância 

Aproximada (m) 

Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

9m 
69m 

1386m 

Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

22m 
80m 

1277m 

8P Abrigo 

Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos 
Plataforma AG28  
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

1465m 
344m 
78m 

1423m 
168m 
85m 

1434m 

19P Muros 

Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos 
Plataforma AG28  
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

1319m 
29m 
38m 

1278m 
9m 

30m 
1277m 

9P 
Cerca de 

gado e abrigo 

Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos 
Plataforma AG28  
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

ZE 20P Abrigo 

Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos 
Plataforma AG28  
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

1338m 
69m 
56m 
1347 
10m 
96m 

1348m 

10P Indeterminado 

Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos 
Plataforma AG28  
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

ZE 21P Mariola 

Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos 
Plataforma AG28  
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

ZE 
 

11P Abrigo 

Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos 
Plataforma AG28  
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

ZE 22P Muros 

Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos 
Plataforma AG28  
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

ZE 

Quadro 8 – Síntese das distâncias das ocorrências às componentes do Projeto – Subparque de 

Mendoiro/Bustavade. 

SPE de Mendoiro-Bustavade 

Oc. 
(Nº) 

Tipologia 
 

Elementos do 
Projeto 

Distância 
Aproximada (m) 

Oc. 
(Nº) 

Tipologia 
Elementos do 

Projeto 
Distância 

Aproximada (m) 

1M Mamoa 

Aerogerador AG27 
Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos 
Plataforma AG27 
Plataforma AG28 
Plataforma AG29 

Valas de Cabo 
Estaleiro 

ZE 23M Muro 

Aerogerador AG27 
Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos  
Plataforma AG27 
Plataforma AG28 
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

1610m 
1310m 
4300m 
470m 

1460m 
1170m 
4250m 

0m 
1390m 

2M Mamoa 

Aerogerador AG27 
Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos 
Plataforma AG27 
Plataforma AG28 
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

ZE 24M 
Achado 
isolado  

Aerogerador AG27 
Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos  
Plataforma AG27 
Plataforma AG28 
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

1610m 
1280m 
4290m 
440m 

1450m 
1150m 
4250m 
11m 

1380m 

3M Mamoa 

Aerogerador AG27 
Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos 
Plataforma AG27 
Plataforma AG28 
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

ZE 25M Muro 

Aerogerador AG27 
Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos  
Plataforma AG27 
Plataforma AG28 
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

1130m 
1320m 
4810m 
890m 
970m 

1240m 
4770m 
31m 

1810m 
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SPE de Mendoiro-Bustavade 

Oc. 
(Nº) 

Tipologia 
 

Elementos do 
Projeto 

Distância 
Aproximada (m) 

Oc. 
(Nº) 

Tipologia 
Elementos do 

Projeto 
Distância 

Aproximada (m) 

4M Mamoa 

Aerogerador AG27 
Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos 
Plataforma AG27 
Plataforma AG28 
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

ZE 26M 
Marca de 
propriedade 

Aerogerador AG27 
Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos  
Plataforma AG27 
Plataforma AG28 
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

750m 
1330m 
510m 
150m 
750m 
600m 
1290 
58m 

2060m 

5M 
Topónimo 

 

Aerogerador AG27 
Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos 
Plataforma AG27 
Plataforma AG28 
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

ZE 27M 
Recinto 
defensivo? 

Aerogerador AG27 
Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos  
Plataforma AG27 
Plataforma AG28 
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

790m 
1300m 
5090m 
190m 
630m 

1260m 
5050m 

90m (p.cent) 
2020m 

6M 
Recinto 

defensivo? 

Aerogerador AG27 
Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos 
Plataforma AG27 
Plataforma AG28 
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

ZE 28M 
Marco de 
propriedade 

Aerogerador AG27 
Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos  
Plataforma AG27 
Plataforma AG28 
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

960m 
1430m 
5050m 

5m 
810m 

1380m 
5000m 
44m 

2030m 

7M Capela 

Aerogerador AG27 
Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos 
Plataforma AG27 
Plataforma AG28 
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

ZE 29M 
Marco de 
propriedade 

Aerogerador AG27 
Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos  
Plataforma AG27 
Plataforma AG28 
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

ZE 

8M 
Topónimo 

 

Aerogerador AG27 
Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos 
Plataforma AG27 
Plataforma AG28 
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

ZE 30M Muro 

Aerogerador AG27 
Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos  
Plataforma AG27 
Plataforma AG28 
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

1910m 
460m 

3940m 
152m 

1800m 
320m 

3900m 
65m 
800m 

9M 
Povoado 
fortificado 

Aerogerador AG27 
Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos 
Plataforma AG27 
Plataforma AG28 
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

ZE 31M Abrigo 

Aerogerador AG27 
Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos  
Plataforma AG27 
Plataforma AG28 
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

1950m 
490m 

3900m 
340m 

1840m 
360m 

3860m 
98m 
770m 

10M Mamoa 

Aerogerador AG27 
Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos 
Plataforma AG27 
Plataforma AG28 
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

ZE 32M Marco 

Aerogerador AG27 
Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos  
Plataforma AG27 
Plataforma AG28 
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

>1820m 
370m 

4020m 
>215m 
1710m 
>236m 
>250m 

55m 
3980m 

11M Mamoa 
Aerogerador AG27 
Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

ZE 33M Muro 
Aerogerador AG27 
Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

1760m 
320m 

4080m 
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SPE de Mendoiro-Bustavade 

Oc. 
(Nº) 

Tipologia 
 

Elementos do 
Projeto 

Distância 
Aproximada (m) 

Oc. 
(Nº) 

Tipologia 
Elementos do 

Projeto 
Distância 

Aproximada (m) 

Acessos 
Plataforma AG27 
Plataforma AG28 
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

Acessos  
Plataforma AG27 
Plataforma AG28 
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

>150m 
1650m 
>173m 
4030m 

0m 
920m 

12M Mamoa 

Aerogerador AG27 
Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos 
Plataforma AG27 
Plataforma AG28 
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

ZE 34M Abrigo/Muro 

Aerogerador AG27 
Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos  
Plataforma AG27 
Plataforma AG28 
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

2040m 
590m 

3810m 
420m 

1910m 
450m 

3770m 
131m 
680m 

13M Mamoa 

Aerogerador AG27 
Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos 
Plataforma AG27 
Plataforma AG28 
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

ZE 35M Marco 

Aerogerador AG27 
Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos  
Plataforma AG27 
Plataforma AG28 
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

250m 
245m 

5540m 
40m 
103m 
98m 

5590m 
2m 

2390m 

14M Muro 

Aerogerador AG27 
Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos 
Plataforma AG27 
Plataforma AG28 
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

ZE 36M 
Abrigo 

 

Aerogerador AG27 
Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos  
Plataforma AG27 
Plataforma AG28 
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

108m 
1550m 
5800m 
79m 
85m 

1530m 
5760m 
112m 

2630m 

15M Mamoas 

Aerogerador AG27 
Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos 
Plataforma AG27 
Plataforma AG28 
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

ZE 37M Abrigo 

Aerogerador AG27 
Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos  
Plataforma AG27 
Plataforma AG28 
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

123m 
1570m 
5820m 
97m 
98m 

1550m 
5780m 
124m 

2650m 

16M Castro 

Aerogerador AG27 
Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos 
Plataforma AG27 
Plataforma AG28 
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

ZE 38M Abrigo 

Aerogerador AG27 
Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos  
Plataforma AG27 
Plataforma AG28 
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

5750m 
4440m 
51m 
63m 

5610m 
4290m 
31m 
52m 

3180m 

17M Abrigo 

Aerogerador AG27 
Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos 
Plataforma AG27 
Plataforma AG28 
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

ZE 39M Gravura 

Aerogerador AG27 
Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos  
Plataforma AG27 
Plataforma AG28 
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

5750m 
4440m 
51m 
63m 

6510m 
4290m 
31m 
52m 

3180m 

18M Muro 

Aerogerador AG27 
Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos 
Plataforma AG27 
Plataforma AG28 

ZE 40M Abrigo 

Aerogerador AG27 
Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos  
Plataforma AG27 
Plataforma AG28 

5660m 
4280m 
400m 
35m 

5520m 
4140m 
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SPE de Mendoiro-Bustavade 

Oc. 
(Nº) 

Tipologia 
 

Elementos do 
Projeto 

Distância 
Aproximada (m) 

Oc. 
(Nº) 

Tipologia 
Elementos do 

Projeto 
Distância 

Aproximada (m) 

Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

239m 
144m 

3060m 

19M Alminha 

Aerogerador AG27 
Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos 
Plataforma AG27 
Plataforma AG28 
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

ZE 41M Gravuras 

Aerogerador AG27 
Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos  
Plataforma AG27 
Plataforma AG28 
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

150m 
1410m 
5580m 
11m 
8m 

1380m 
5540m 
54m 

2420m 

20M 
Povoado 
fortificado 

Aerogerador AG27 
Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos 
Plataforma AG27 
Plataforma AG28 
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

ZE 42M Abrigo 

Aerogerador AG27 
Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos  
Plataforma AG27 
Plataforma AG28 
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

5850m 
4500m 
108m 
117m 

5680m 
4350m 
77m 
108m 

3250m 

21M Muro 

Aerogerador AG27 
Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos 
Plataforma AG27 
Plataforma AG28 
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro  

2260m 
960m 
3480m 
620m 
2120m 
790m 
3450m 

9m 
300m 

43M Gravuras 

Aerogerador AG27 
Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos  
Plataforma AG27 
Plataforma AG28 
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

5850m 
4500m 
108m 
117m 

5680m 
4350m 
77m 
108m 

2350m 

22M Muro 

Aerogerador AG27 
Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos 
Plataforma AG27 
Plataforma AG28 
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

ZE 44M Gravuras 

Aerogerador AG27 
Aerogerador AG28 
Aerogerador AG29 

Acessos  
Plataforma AG27 
Plataforma AG28 
Plataforma AG29 
Valas de Cabo 

Estaleiro 

6000m 
4680m 
280m 
300m 

5860m 
4530m 
261m 
260m 

3420m 

11. “Reavaliação dos impactes patrimoniais tendo em conta a implantação do projeto e a real 

afetação provocada pela materialização dos vários componentes de obra, e proposta de 

novas medidas de minimização patrimonial. Mediante os resultados obtidos devem ser 

equacionadas as medidas de salvaguarda destinadas à preservação das ocorrências 

detetadas que possam sofrer afetação, as quais devem ser previamente submetidas à 

análise e aprovação da Tutela do Património Cultural.”  

A avaliação de impactes relativa ao fator Património é realizada no Relatório do Fator Património 

Cultural que se apresenta no Anexo 8. 

12. “Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO), com a atualização da Planta de 

Condicionamentos a qual deve incluir também todas as áreas a salvaguardar.” 

O Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) é apresentado no Anexo 4 deste RECAPE. 

A Planta de Condicionamentos faz parte do PAAO, encontrando-se em anexo ao mesmo.  
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A Planta de Condicionamentos foi atualizada em resultado dos trabalhos realizados nesta fase de 

projeto de execução, e será atualizada sempre que se justifique durante o decorrer da obra, conforme 

preconizado na medida de minimização n.º 19 da DIA. A Planta de Condicionamentos é também 

apresentada no Desenho 4 incluído no Anexo 1. 

13. “Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI).” 

O Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI) é apresentado no Anexo 6 do presente 

RECAPE. 

14. “Programas de monitorização atualizados para os Sistemas ecológicos”. 

Os Programas de Monitorização para os Sistemas Ecológicos (Flora e Vegetação, Avifauna, 

Quirópteros e Lobo) foram atualizados de acordo com os requisitos expostos na DIA e são 

apresentados no Anexo 10 do presente RECAPE. 

15. “Programa de monitorização para o Ambiente Sonoro.” 

O Programa de Monitorização para o Ambiente sonoro foi formulado de acordo com os requisitos 

expostos na DIA e é apresentado no Anexo 10 do presente RECAPE. 

16. “Programa de monitorização do Património cultural, caso aplicável.” 

A avaliação da necessidade de propor um Programa de Monitorização do Património Cultural para as 

áreas do Projeto, focada na relação de proximidade das ocorrências de maior valor cultural, com as 

várias partes do Sobreequipamento, só fará sentido agregada a uma visão de conjunto, portanto, que 

englobe todas as áreas afetas a cada um dos Subparques Eólicos. 

Neste sentido, considera-se que a implementação de um Programa de Monitorização não deverá 

avançar sem antes haver uma caracterização de referência do estado de conservação de todas as 

ocorrências inventariadas na área de incidência de cada um dos Subparques, desde a empreitada 

inicial, cujos resultados ditarão a necessidade de implementação do Programa. 

A realização desta tarefa deverá ser executada no âmbito do acompanhamento arqueológico da obra 

e integrar o relatório final a ser entregue à Tutela onde conste:  

1) Registo descritivo de cada ocorrência observada e verificar-se a conformidade da sua 

georreferenciação, por comparação com a disponível em relatórios antecedentes;  

2) Registo fotográfico detalhado; 

3) Identificação de eventuais danos e respetivas causas e a formulação de medidas reparadoras 

ou de salvaguarda tendo em vista evitar o prosseguimento dos danos identificados; 
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4) No caso das ocorrências objeto de conservação in situ, em fase antecedente, verificar a eficácia 

desses trabalhos e conservação dos elementos aplicados. 

3.3 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

3.3.1 Fase de Elaboração do Projeto de Execução 

1. “Deve ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos, a mesma deve incluir:  

- As populações das espécies importantes do ponto de vista conservacionista, em 

especial as espécies RELAPE, ou com estatuto de proteção elevado. 

- A totalidade das ocorrências patrimoniais identificadas, devendo ficar interdita, em 

locais a menos de 50 m das ocorrências patrimoniais, a instalação das várias 

componentes do projeto (incluindo do estaleiro, novos acessos à obra e áreas de 

empréstimo e de depósito de inertes). Caso por razões de ordem técnica não seja 

possível respeitar a distância de 50 m, tal deve ser devidamente fundamentado.” 

A Planta de Condicionamentos é apresentada no Desenho 4 do Anexo 1. Nesta Planta são indicadas 

as áreas a salvaguardar consideradas sensíveis do ponto de vista ambiental e patrimonial e as 

servidões a respeitar. 

Nas campanhas de monitorização da flora e vegetação realizadas em maio e novembro de 2020 e em 

setembro de 2021 foram efetuadas prospeções dirigidas às espécies RELAPE com potencial de 

ocorrência na área de estudo e envolvente mais próxima. Como resultado dessas campanhas foram 

observadas as seguintes espécies RELAPE: Silene acutifolia e Armeria humilis subsp. Odorata. 

Conforme se pode observar no Desenho 4 incluído no Anexo 1, as espécies RELAPE identificadas 

encontra-se situadas apenas no Subparque de Picos e muito afastadas das áreas de intervenção do 

projeto, pelo que não se prevê nenhuma interferência do projeto sobre estas espécies. 
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Figura 19 – Localização da Flora RELAPE. 

Em relação aos Afloramentos rochosos (8230) foi incluída a seguinte medida nas Condições Técnicas 

Ambientais do caderno de encargos do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) 

(Anexo 3), e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento 

Ambiental da Obra (Anexo 4) durante a fase de construção: 

 “Em fase de piquetagem de obra, será efetuada a micro localização da vala de cabos que liga o 

aerogerador AG27 ao AG28 no Subparque de Mendoiro/Bustavade, e serão feitos os ajustes 

necessários para garantir a menor afetação possível do terreno natural e dos afloramentos 

rochosos existentes na sua envolvente.” 

Em relação às ocorrências patrimoniais identificadas no EIA e no RECAPE, verifica-se que a distância 

de 50 m não pode ser sempre respeitada devido à própria localização dos aerogeradores e às 

especificações técnicas do fabricante dos aerogeradores, nomeadamente em termos de inclinações 

máximas e ângulos de curvas dos acessos, dimensões das plataformas e das áreas de apoio à 

montagem dos aerogeradores. Aliás, convém salientar que, para garantir a distância de 50 m de 
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ocorrências patrimoniais, a alteração do projeto implicaria um aumento muito significativo da área de 

intervenção e, consequentemente, um maior impacte ambiental noutros fatores ambientais, por 

exemplo, em termos de ocupação de solo, geologia, hidrografia, entre outros. 

As componentes do Projeto que se encontram a menos de 50 m das ocorrências identificadas são as 

seguintes: 

SUBPARQUE DE MENDOIRO/BUSTAVADE 

 plataforma do aerogerador AG27 dista 8 m da ocorrência 41M (grafismos rupestres) e o acesso 

dista 11 m da ocorrência 41M (grafismos rupestres); 

 vala de cabos na proximidade do local de instalação do aerogerador AG27 dista 2 m da 

ocorrência 35M (marco de propriedade) e o acesso ao aerogerador AG27 dista 40 m da 

ocorrência 35M (marco de propriedade); 

 acesso ao aerogerador AG27 dista 5 m da ocorrência 28M (marco de propriedade) e a vala de 

cabos dista cerca de 44 m; 

 vala de cabos que irá ligar o aerogerador AG27 ao AG28 dista 31 m da ocorrência 25M (muro), 

0 m da ocorrência 23M (muro) e 11 m da ocorrência 24M (achado isolado); 

 vala de cabos que liga o aerogerador AG28 à subestação dista 0 m da ocorrência 33M (muro) e 

9 m da ocorrência 21M (muro); 

 acesso ao aerogerador AG29 dista 35 m da ocorrência 40M (abrigo); 

 plataforma do aerogerador AG29 dista 31 m das ocorrências 38M (abrigo) e 39M (grafismos).    

SUBPARQUE DE PICOS 

 acesso ao aerogerador AG29 dista 28 m da ocorrência 6P (abrigo) e a vala de cabos do lado 

oposto ao acesso dista 35 m da ocorrência 6P; 

 plataforma do aerogerador AG29 dista 9 m da ocorrência 7P (abrigo); 

 plataforma do aerogerador AG29 dista 19 m da ocorrência 7P (abrigo); 22 m da ocorrência 18P 

(muros); 9 m da ocorrência 19P (muros) e 10 m da ocorrência 20P (abrigo); 
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Figura 20 – Localização das ocorrências na proximidade da plataforma, do acesso à plataforma e da vala 

de cabos do aerogerador AG29, do Subparque de Picos. 

 acesso que acompanha a plataforma do aerogerador AG29 dista 25 m da ocorrência 7P (abrigo) 

e 38 m da ocorrência 19P (muros); 

 vala de cabos do aerogerador AG29, à saída da torre do aerogerador, dista 30 m da ocorrência 

19P (muros); 

 vala de cabos do aerogerador AG29 dista 45 m da ocorrência 17P (abrigo). 

Conforme previsto na medida n.º 45 da DIA, a não afetação das ocorrências situadas a menos de  

10 metros será assegurada pela sua vedação com recurso a painéis. As restantes ocorrências 

localizadas a menos de 50 metros, mas a mais de 10 m, serão sinalizadas e vedadas com fita 

sinalizadora de modo a assegurar uma área de proteção a 10 metros. 

Das ocorrências identificadas no EIA e no RECAPE prevê-se a afetação da Oc. 23M e 33M (muros) 

pela instalação da vala de cabos. Conforme referido anteriormente, de forma a minimizar a referida 

afetação foram ainda incluídas as seguintes medidas nas Condições Técnicas Ambientais do caderno 

de encargos do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3), sendo 

verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

(Anexo 4) durante a fase de construção: 

 Em fase de piquetagem de obra, será efetuada a micro localização da vala de cabos na 

proximidade das Oc. 23M e 33M (muros), e serão feitos os ajustes necessários para garantir a 

menor afetação possível dos muros; 
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 Os muros rústicos que virem a ser, eventualmente, desmontados, terão que ser reconstruídos 

após a conclusão das obras, utilizando, para tal, a técnica de construção original; 

 Na impossibilidade do ajuste do projeto relativamente às ocorrências 23M e 33M, representação 

topográfica, gráfica, fotográfica, incluindo fotogrametria de aparelhos construtivos, e elaboração 

de memória descritiva destas ocorrências de interesse cultural que possam ser destruídas em 

consequência da execução obra ou sofrer danos decorrentes da proximidade em relação à frente 

de obra. 

Em relação às linhas de água e faixa de proteção de 10 m não foi possível evitar o seu atravessamento 

em dois locais pontuais, nomeadamente pelo: 

 acesso ao aerogerador AG28 (Figura 21); 

 acesso ao aerogerador AG29 (Figura 22).  

 

 

 

 

Figura 21 – Localização da linha de água (faixa de proteção de 10 m) atravessada pelo acesso ao 

aerogerador AG28 e pela vala de cabos do Subparque de Mendoiro/Bustavade. 
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Figura 22 – Localização da linha de água (faixa de proteção de 10 m) atravessada pelo acesso ao 

aerogerador AG29 do Subparque de Mendoiro/Bustavade. 

Refere-se que em ambos os casos as linhas de água resultam da cartografia (carta militar à escala 

1:25 000) que foram produzidas antes da construção do Parque Eólico existente (situação bem evidente 

no caso do acesso ao AG29). 

Refere-se que o projeto de execução prevê o restabelecimento das referidas linhas de água através da 

implementação no local de passagens hidráulicas. Face à interferência será solicitado o Título de 

Utilização de Recursos Hídricos (TURH) junto do Departamento de Administração de Região 

Hidrográfica do Norte. 

Exceto as situações referidas, considera-se, que o Projeto de Execução em apreço permite respeitar o 

exposto na Planta de Condicionamentos. 

2.  “Assegurar o afastamento do acesso e da plataforma do aerogerador AG28 do Subparque 

de Mendoiro/Bustavade em relação à nascente de água.” 

Conforme referido no subcapítulo 2.2 do presente Relatório, o aerogerador AG28 do Subparque de 

Mendoiro/Bustavade, previsto no EIA, não vai ser instalado, passando o aerogerador AG27 a ser o 

aerogerador mais próximo (a cerca de 200 m) da referida captação de água, embora claramente fora 

da sua área de proteção. A plataforma de montagem do aerogerador AG27 e o respetivo acesso foram 

também desenhados na fase de elaboração do projeto de execução de modo a garantir o maior 

afastamento possível a essa área de proteção (Desenho 2 incluído no Anexo 1 e Figura 23). 
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Figura 23 – Localização da captação de água na envolvente do local de implantação do aerogerador 

AG27 do RECAPE.  

3. “Garantir que a implantação do aerogerador AG29 do Subparque de Mendoiro/Bustavade, 

não afeta a qualidade da água para consumo humano, uma vez que a cerca de 900 metros 

se encontra localizada uma captação de água de abastecimento público da freguesia de 

Trute.” 

Conforme referido no subcapítulo 2.2 o aerogerador AG29 do EIA corresponde ao aerogerador AG28 

do RECAPE.  

Pela análise da Figura 24 pode-se constatar que o aerogerador  AG28 (atual numeração) e a respetiva 

plataforma de montagem, ambos foram relocalizados e projetados mais afastados da captação de água 

de abastecimento público da freguesia de Trute, garantindo assim a impossibilidade de qualquer 

possível afetação à qualidade da água da referida captação. 
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Figura 24 – Localização do aerogerador AG29 do Subparque de Mendoiro/Bustavade e da captação de 

água de abastecimento público da Freguesia de Trute. 

4. “Ajustar o traçado da vala de cabos entre o aerogerador AG29 do Subparque de 

Mendoiro/Bustavade e a subestação, de modo a garantir a não afetação das linhas de água.” 
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Conforme referido no subcapítulo 2.2 o aerogerador AG29 do EIA corresponde ao aerogerador AG28 

do RECAPE.  

Refere-se que o traçado da vala de cabos entre o aerogerador AG28 (atual numeração) e a subestação 

foi ajustado de modo a não afetar quaisquer linhas de água, conforme se pode observar na Figura 25. 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Traçado da vala de cabos entre o aerogerador AG29 do Subparque de Mendoiro/Bustavade e 

a subestação do EIA versus RECAPE. 

5.  “Assegurar que as infraestruturas do projeto associados aos aerogeradores AG27 e AG28 

sejam implantadas preferencialmente fora de área ardida, ou em área para a qual foi levantada 

a restrição legal aplicável à alteração de uso de áreas florestais ardidas, merecendo ainda o 

reconhecimento de equipamento de interesse municipal.” 

De acordo com o referido no capítulo 2.2 Alterações ao Projeto Analisado no Estudo de Impacte 

Ambiental em fase de Estudo Prévio, o aerogerador AG28 não vai ser instalado. 

As infraestruturas do projeto associados ao aerogerador AG27 estão inseridas em área ardida de 

acordo com a Planta de Áreas Ardidas anexa à Planta de Condicionantes do PDM de Monção, mas 

estão fora da área com povoamentos florestais percorridos por incêndios (Figura 26). 
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O regime jurídico das áreas percorridas por incêndios florestais encontra-se previsto no DL nº 327/90, 

de 22 de outubro, na sua atual redação republicado pelo DL nº 55/2007, de 12 de março. Segundo o 

Art.º 1º do DL nº 327/90, nos terrenos com povoamentos florestais percorridos por incêndios, não 

incluídos em espaços classificados em planos municipais de ordenamento do território como urbanos, 

urbanizáveis ou industriais, ficam proibidas, pelo prazo de 10 anos, as seguintes ações: 

a) “A realização de obras de construção de quaisquer edificações;  

b) O estabelecimento de quaisquer novas atividades agrícolas, industriais, turísticas ou outras que 

possam ter um impacte ambiental negativo;  

c) A substituição de espécies florestais por outras, técnica e ecologicamente desadequadas;  

d) O lançamento de águas residuais industriais ou de uso doméstico ou quaisquer outros efluentes 

líquidos poluentes.” 

A plataforma de montagem do AG27, a vala de cabos e o acesso foram desenhados precisamente de 

modo a serem implantadas fora dos terrenos com povoamentos florestais percorridos por incêndios 

(Figura 26), não se aplicando deste modo a essas infraestruturas o disposto na legislação aplicável. 
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Figura 26 – Localização do aerogerador AG27 no Subparque de Mendoiro/Bustavade em relação ao 

povoamento florestal antes do incêndio de 2017. 

Porém, a partir de 1 de janeiro de 2022 entra em vigor o Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro, 

que revoga o DL nº 327/90, de 22 de outubro. De acordo com o artigo n.º 60 do referido Decreto-Lei: 

1 -  “Nas áreas das APPS correspondentes às classes de perigosidade de incêndio rural «elevada» 

e «muito elevada», delimitadas na carta de perigosidade de incêndio rural ou já inseridas na 

planta de condicionantes do plano territorial aplicável, nos termos do n.º 6 do artigo 41.º, em solo 

rústico, com exceção dos aglomerados rurais, são interditos os usos e as ações de iniciativa 

pública ou privada que se traduzam em operações de loteamento e obras de edificação.  

2 -  Excetuam-se da interdição estabelecida no número anterior: 

c) Obras com fins não habitacionais que pela sua natureza não possuam alternativas de 

localização, designadamente infraestruturas de redes de defesa contra incêndios, vias de 

comunicação, instalações e estruturas associadas de produção e de armazenamento de energia 

elétrica, infraestruturas de transporte e de distribuição de energia elétrica e de transporte de gás 

e de produtos petrolíferos, incluindo as respetivas estruturas de suporte, instalações de 

telecomunicações e instalações de sistemas locais de aviso à população.” 

Face à data prevista para o início das obras de construção (setembro de 2022), considera-se que o 

projeto se enquadra na exceção referida anteriormente. 

Refere-se que, como o projeto a instalar no Subparque de Mendoiro/Bustavade se insere em “Espaço 

Florestal de Proteção e Conservação” ao abrigo do n.º 5 do Artigo 31.º e da alínea c) do n.º 1 do Artigo 

34.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Monção, o proponente solicitou junto da Câmara 

Povoamento 
Florestal 

Anterior a 2017 
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Municipal de Monção o Reconhecimento de Interesse Municipal do projeto do Sobreequipamento do 

Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (ver Anexo 9). 

6. “Devem ser efetuados ajustes no projeto do Subparque de Picos, nomeadamente nos novos 

acessos e no traçado da vala de cabos, de forma a salvaguardar os afloramentos rochosos 

de maiores dimensões existentes na área desse Subparque e que se encontram delimitados 

na planta de condicionamentos, como habitat 8220.” 

Por lapso no Estudo Prévio / EIA o habitat associado aos afloramentos rochosos foi considerado como 

sendo o habitat 8220 – Vertentes rochosas siliciosas com vegetação casmofítica quando na realidade 

deveria ter sido considerado como habitat 8230 - Rochas siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-

Scleranthion ou da Sedo albi-Veronicion dillenii.  

Conforme se pode observar no Desenho 4 incluído no Anexo 1 foram efetuados ajustes no projeto do 

Subparque de Picos, nomeadamente nos novos acesos e no traçado da vala de cabos, de forma a 

salvaguardar os afloramentos rochosos de maiores dimensões existentes na área desse Subparque e 

que se encontram delimitados na planta de condicionamentos, como habitat 8230. 

Refere-se que o facto do aerogerador AG28 do EIA no Subparque de Picos não ser instalado permite 

salvaguardar muitos dos afloramentos rochosos (habitat 8230) que se encontravam identificados na 

planta de condicionamentos do Subparque de Picos no Estudo Prévio / EIA, conforme se pode observar 

na Figura 27. 

  

Figura 27 – Localização do aerogerador AG28 no Subparque de Picos, acesso e vala de cabos no Estudo 

Prévio / EIA e Habitat 8230. 
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Refere-se que, como resultado do levantamento topográfico das áreas de estudo e da campanha de 

monitorização da flora e vegetação houve uma ligeira redefinição das áreas com afloramentos rochosos 

associadas ao habitat 8230. 

Conforme se pode observar na Figura 28, apesar dos ajustes efetuados ao projeto, não será possível 

evitar a afetação pontual dos habitats, nomeadamente com a necessidade de áreas de apoio à 

descarga das pás junto à plataforma do aerogerador AG29. Prevendo-se uma afetação muito pontual 

de cerca de 400 m2, resultante da instalação da plataforma do aerogerador AG29 do Subparque de 

Picos e da instalação de vala de cabos que liga os aerogeradores AG27 e AG28 do Subparque de 

Mendoiro/Bustavade.   

 

 

 

 

 

 

Figura 28 – Localização do aerogerador AG29 do Subparque de Picos, acesso e vala de cabos no Estudo 

Prévio / EIA versus Projeto de Execução / RECAPE e Habitat 8230. 
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7.  “No caso de ocorrência de afloramentos rochosos deve, sempre que possível, ser evitada 

a sua destruição, por potenciarem a existência de património geológico.” 

O Projeto de Execução, que agora se apresenta, teve em consideração a localização de afloramentos 

rochosos de maiores dimensões (cartografados na Planta de Condicionamentos - Desenho 4 incluído 

no Anexo 1), evitando a sua afetação. Salienta-se, no entanto que, fase a abundância e dispersão dos 

afloramentos rochosos de pequena dimensão, nomeadamente no Subparque de Picos, não será 

possível evitar a sua destruição pontual (Figura 28), conforme referido na medida anterior. 

Refere-se que o facto do aerogerador AG28 do EIA no Subparque de Picos não ser instalado permite 

evitar a destruição de muitos dos afloramentos rochosos que se encontravam identificados na Planta 

de Condicionamentos do Subparque de Picos no EIA, conforme se pode observar na Figura 27. 

8.  “Nos acessos a construir e nas plataformas de montagem não devem ser utilizados 

materiais impermeabilizantes. 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.”  

O Projeto de Execução prevê a realização de plataformas de montagem e de caminhos de acesso sem 

utilização de materiais impermeabilizantes. Nos troços dos acessos a construir com maior declive, está 

previsto a colocação de um pavimento com uma camada base em material de granulometria extensa 

tratado com cimento (usualmente conhecido por “gravocimento”), de modo a permitir uma melhor 

aderência no transporte dos componentes dos aerogeradores e a minimizar as intervenções de 

manutenção dos acessos na fase de exploração. Os materiais de enchimento e pavimentação serão 

obtidos na região, em locais autorizados.  

Esta medida foi incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3) e será verificada a sua 

execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) 

durante a fase de construção. 

9. “Prever um sistema de drenagem que assegure a manutenção do escoamento natural 

(passagens hidráulicas e valetas).” 

O Projeto de Execução prevê, na construção dos acessos, a instalação de um sistema de drenagem 

longitudinal composto por valetas e outro transversal constituído por passagens hidráulicas, de forma 

a garantir o atual escoamento natural das águas. 

Os desenhos do Projeto de Execução apresentam as plantas e perfis destes elementos. 

10. “As valetas de drenagem não devem ser em betão, exceto nas zonas de maior declive, ou 

em outras desde que devidamente justificado.”  

Esta medida foi contemplada no Projeto de Execução.  
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Nas zonas de maior declive, as valetas serão de betão ou em rocha natural, de modo a prevenir os 

fenómenos erosivos, garantindo desse modo uma drenagem eficaz das águas pluviais. Nas zonas de 

menor declive as valetas serão revestidas em pedra argamassada, apresentando, assim, um aspeto 

mais rústico, e consequentemente, um melhor enquadramento paisagístico. 

Esta medida foi incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3) e será verificada a sua 

execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) 

durante a fase de construção. 

11. “A conceção de todos os órgãos de drenagem, caixas de visita ou valetas deve prever o 

revestimento exterior com a 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.” 

Esta medida foi contemplada no Projeto de Execução, prevendo-se o revestimento exterior de todos os 

órgãos de drenagem, caixas de visita ou valetas com a pedra local/região. 

Esta medida foi incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3) e será verificada a sua 

execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) 

durante a fase de construção. 

12. “A rede de cabos subterrânea deve ser desenvolvida, preferencialmente, ao longo dos 

caminhos de acesso do parque eólico, devendo, sempre que tal não aconteça, ser 

devidamente justificado.” 

Esta medida foi contemplada no Projeto de Execução.  

Conforme se pode observar no Desenho 4 incluído no Anexo 1, a instalação da rede de cabos 

subterrânea será executada, de um modo geral, paralelamente aos acessos existentes ou a construir. 

As exceções acontecem em alguns troços da rede de cabos subterrânea onde existem aceiros 

florestais, como são os casos de troços da vala de cabos dos novos aerogeradores no Subparque de 

Mendoiro/Bustavade. O aproveitamento dos aceiros florestais existentes permite minimizar 

substancialmente a extensão das valas de cabos e consequentemente a área de intervenção e os 

movimentos de terras associados à construção das valas de cabos. 

Refere-se ainda que, os pontos de ligação da rede cabos dos novos aerogeradores de um Projeto de 

Sobreequipamento tem que ter em consideração a capacidade dos ramais existentes mais próximos. 

No caso dos aerogeradores AG27 e AG28 (atual numeração) do Subparque de Mendoiro/Bustavade, 

os ramais existentes mais próximos estão no limite da sua capacidade tendo em conta o aumento da 

potência unitária dos novos aerogeradores, pelo que estes não podem ser ligados diretamente a um 

aerogerador mais próximo. Assim o novo aerogerador AG27 irá ligar-se ao AG28 e este diretamente à 

subestação.  
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13.  “Os taludes de escavação/aterro, considerados na construção/reabilitação dos acessos e 

nas plataformas, devem ser estruturados com pendentes não superiores a 1/3 (V/H). Sobre 

estas zonas, bem como em toda a área envolvente que tenha sofrido desmatação ou 

compactação do solo, deve ser aplicada uma camada de terra vegetal. 

Os taludes de escavação/aterro considerados em projeto de execução estão fortemente limitados pela 

orografia local que se apresenta, como se pode verificar no levantamento topográfico, bastante 

acidentado e com dificuldades acrescidas aos trabalhos de movimentação de terras. 

A inclinação dos taludes apresenta-se em alguns locais com inclinações superiores aos 33%, solicitado 

na medida. Esta situação decorre, sobretudo, de se procurar minimizar a movimentação de terras, e 

principalmente minimizar a área intervencionada. 

Também, devido às condições ora apresentadas, privilegiou-se, sempre que possível, que o caminho 

da vala dos cabos enterrados (e que carecem de trabalhos de escavação com máquinas) ocorresse no 

talude ou de aterro ou de menor diferença de cota para evitar futuros problemas de estabilidade do 

próprio talude e também para privilegiar a utilização dos acessos no transportes dos equipamentos e 

máquinas, que, caso o traçado ocorresse na zona de elevação superior, obrigaria a passar com 

pessoas, máquinas e ainda as bobines dos cabos fora da zona do acesso. 

Todavia, e dependendo de uma avaliação no local durante a execução da obra, poder-se-á ter de alterar 

a inclinação dos taludes (quer para aumentar ou até diminuir) consoante a qualidade do material 

escavado e o aspeto do talude final, ou até, caso seja necessária, a criação de banquetas adicionais e 

fazer quebras de inclinação, para melhorar a sua drenagem, e, consequentemente, a sua estabilidade. 

 

Considerando que algumas zonas têm diferenças de elevação entre o terreno natural e a cota de 

trabalho acima dos 3 m, e também atendendo ao facto de estarmos em zona predominantemente 

rochosa, é natural que as inclinações possam ser superior às pretendidas, desde que estejam 

verificadas as condições de estabilidade e segurança do próprio talude. 

Esta medida com os devidos ajustamentos,  foi incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno 

de encargos do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3), com a 

redação a seguir indicada e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) durante a fase de construção: 

 “Os taludes de escavação/aterro, considerados na construção/reabilitação dos acessos e nas 

plataformas, devem ser reavaliados durante a execução da obra de forma a serem executados 

com inclinação adequada à geologia do terreno. Sobre estas zonas, sempre que possível deverá 

ser aplicada uma camada de terra vegetal. Nas zonas que tenham sofrido desmatação e/ou 

compactação do solo, deve proceder-se à descompactação/escarificação do solo.” 

14. “O tipo de iluminação a utilizar sobre a entrada da torre, deve acautelar situações que 

conduzam a um excesso de iluminação artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa. 
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Todo o equipamento a utilizar no exterior deve assegurar a existência de difusores de vidro 

plano e fonte de luz oculta, para que o feixe de luz se faça segundo a vertical.” 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será anexada ao contrato de 

fornecimento e instalação dos aerogeradores, sendo assinalada a presente medida de minimização. A 

sua implementação será verificada no âmbito do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 

4) durante a fase de construção. 

15. “Prever a colocação de balizagem aeronáutica diurna e noturna de acordo com a Circular 

Aeronáutica 10/03, de 6 de maio.” 

Segundo o parecer emitido pela ANA, Aeroportos de Portugal, S.A. (Anexo 9), serão dotados de 

balizagem aeronáutica o aerogerador AG29 do Subparque de Picos e os aerogeradores AG27, AG28 

e AG29 do Subparque de Mendoiro/Bustavade,  do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho 

I (2.ª Fase). 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será anexada ao contrato de 

fornecimento e instalação dos aerogeradores, sendo assinalada a presente medida de minimização. A 

sua implementação será verificada no âmbito do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 

4) durante a fase de construção. 

16. “Ajustar o projeto de modo a minimizar ou, se possível, eliminar as interferências 

identificadas sobre as ocorrências 7P, 18P, 22P, 26M, 27M, 28M (caso seja relocalizada), 

32M, 35M, compatível com a sua conservação no decurso da obra.” 

Esta medida foi contemplada no Projeto de Execução. 

Conforme se pode observar no Desenho 4 incluído no Anexo 1, os ajustes efetuadas ao projeto 

permitiram eliminar possíveis interferências identificadas no EIA sobre as ocorrências 7P, 18P, 22P, 

26M, 27M, 28M (relocalizada), 32M, 35M, garantindo a sua conservação no decurso da obra. 

17. “Garantir um afastamento de 50 m de todas as componentes/infraestruturas do projeto para 

todos os elementos patrimoniais identificados no EIA e dos que vierem a ser identificados 

no âmbito da prospeção e avaliação arqueológica solicitada nos Elementos a Apresentar 

em sede de RECAPE, compatível com a sua conservação no decurso da obra. Caso por 

inevitabilidade técnica não seja possível garantir aquela distância, tal deve ser devidamente 

fundamentado.” 

O Projeto de Execução, que agora se apresenta, já contempla, tanto quanto possível, o afastamento 

mínimo de 50 m dos componentes do Projeto às ocorrências patrimoniais identificadas, conforme 

referido anteriormente. No entanto, não foi possível garantir o afastamento de 50 m de componentes 

do projeto em relação às seguintes ocorrências patrimoniais:  
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SUBPARQUE DE MENDOIRO/BUSTAVADE 

 ocorrências 21M (muro); 23M (muro); 24M (achado isolado); 25M (muro); 28M (marco de 

propriedade); 33M (muro); 35M (marco de propriedade); 38M (abrigo); 39M (grafismos); 40M 

(abrigo); 41M (grafismos rupestres); 

SUBPARQUE DE PICOS 

 ocorrências 6P (abrigo); 7P (abrigo); 17P (abrigo); 18P (muros); 19P (muros); 20P (abrigo). 

Relativamente às referidas ocorrências, situadas a menos de 50 m da frente de obra, relembra-se que, 

na fase prévia ao início da obra, serão sinalizadas e vedadas de modo a evitar a passagem de 

maquinaria e pessoal afeto à obra, sendo estabelecida uma área de proteção com cerca de 10 metros 

em torno do limite da ocorrência. A sinalização e vedação serão realizadas com estacas e fita 

sinalizadora que deverão ser regularmente repostas (Medida 45 da DIA).  

A medida de minimização n.º 45, refere ainda que as “ocorrências patrimoniais a menos de 10 m, 

devem ser vedadas com recurso a painéis”, sendo aplicável às ocorrências 28M (marco de 

propriedade); 35M (marco de propriedade); 41M (grafismos rupestres); 7P (abrigo). Os muros 

existentes a menos de 10 m (ocorrências 21M, 33M e 20P) deverão ser vedados com recurso a painéis 

apenas na parte do muro a menos de 10 m do local de implantação das várias componentes do projeto.  

18.  “Garantir a não afetação das ocorrências 26M, 27M, 28M e 35M.” 

Esta medida foi contemplada no Projeto de Execução. 

Conforme se pode observar no Desenho 4 incluído no Anexo 1, os ajustes efetuadas no âmbito do 

projeto de execução permitem garantir a não afetação das ocorrências 26M, 27M, 28M (relocalizada) 

e 35M, compatível com a sua conservação no decurso da obra, conforme referido anteriormente. 

Em complemento as ocorrências 28M (marco de propriedade) e 35M (marco de propriedade), situadas 

a menos de 10 m da frente de obra serão vedadas com painéis (medida de minimização n.º 45). 

3.3.2 Fase de Construção 

3.3.2.1 Planeamento dos trabalhos, estaleiro e áreas a intervencionar  

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

identificar elementos que justifiquem a sua salvaguarda, a planta de condicionamentos 

deve ser atualizada. Esta deve ser distribuída a todos os intervenientes da obra.” 

No Desenho 4 apresenta-se a implantação do Projeto sobre a Planta de Condicionamentos, onde são 

indicadas as áreas a salvaguardar que foram identificadas como sensíveis, do ponto de vista ambiental 

e patrimonial, bem como as servidões a respeitar. 
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Assim, e de acordo com a análise efetuada ao Desenho 4 (Planta de Condicionamentos), considera-se 

que a implantação do Projeto não colide com a maioria das zonas e ocorrências identificadas, 

registando-se um afastamento que cumpre, sempre que possível, com o recomendado relativamente 

às zonas consideradas sensíveis do ponto de vista arqueológico e ambiental.  

Na Medida 1 do Relatório Síntese do RECAPE, encontram-se mencionados os locais onde não será 

possível salvaguardar o exposto na Planta de Condicionamentos. 

Esta medida foi incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3) e será verificada a sua 

execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) 

durante a fase de construção. 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será também anexada ao 

contrato de fornecimento e instalação dos aerogeradores e aos restantes contratos de empreitada, 

sendo assinalada a presente medida de minimização. 

20. “A fase de construção deve restringir-se às áreas estritamente necessárias. Deve proceder-

se à balizagem prévia das áreas a intervencionar, salvaguardando de uma forma especial 

as áreas importantes do ponto de vista conservacionista cartografadas na Planta de 

Condicionamentos. Nesta área não devem ocorrer ações construtivas, deposição de 

materiais, circulação de pessoas e maquinaria ou quaisquer outras ações. “ 

A balizagem prévia será efetuada pelo empreiteiro na fase de piquetagem do projeto, de acordo com o 

mencionado na medida, com a supervisão da fiscalização e equipa de acompanhamento ambiental. 

Refere-se que serão administradas ações de formação aos trabalhadores e encarregados sobre a 

importância de limitar os trabalhos às áreas estritamente necessárias, o cumprimento da balizagem 

implantada e a relevância das áreas importantes do ponto de vista conservacionista cartografadas na 

Planta de Condicionamentos. 

Esta medida foi incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3) e será verificada a sua 

execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) 

durante a fase de construção. 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será também anexada ao 

contrato de fornecimento e instalação dos aerogeradores e aos restantes contratos de empreitada, 

sendo assinalada a presente medida de minimização. 

21. “Todos os muros de pedra existentes próximos dos acessos ou de zonas de trabalho e/ou 

circulação de máquinas devem ser balizados a uma distância significativa que não permita 

a ocorrência de qualquer afetação física dos mesmos.” 

Esta medida foi incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3) e será verificada a sua 
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execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) 

durante a fase de construção. 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será também anexada aos 

contratos de empreitada, sendo assinalada a presente medida de minimização.  

Esta medida é complementada com a medida 45 onde se indicam as diretrizes a seguir para o 

balizamento das ocorrências. 

Conforme referido anteriormente as ocorrências 23M (muro) e 33M (muro) poderão eventualmente ser 

afetadas no âmbito da travessia da vala de cabos que liga o aerogerador AG27 ao AG28 e da vala de 

cabos que liga o AG28 à subestação do Subparque de Mendoiro/Bustavade. 

De forma a minimizar as referidas afetações, foram ainda incluídas as seguintes medidas nas 

Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do Sobreequipamento do Parque Eólico do 

Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3), sendo verificada a sua execução através da implementação do Plano 

de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) durante a fase de construção: 

 “Em fase de piquetagem de obra, será efetuada a micro localização da vala de cabos na 

proximidade das Oc. 23M e 33M (muros), e serão feitos os ajustes necessários para garantir a 

menor afetação possível dos muros; 

 Os muros rústicos que virem a ser, eventualmente, desmontados, terão que ser reconstruídos 

após a conclusão das obras, utilizando, para tal, a técnica de construção original; 

 Na impossibilidade do ajuste do projeto relativamente às ocorrências 23M e 33M, representação 

topográfica, gráfica, fotográfica, incluindo fotogrametria de aparelhos construtivos, e elaboração 

de memória descritiva destas ocorrências de interesse cultural que possam ser destruídas em 

consequência da execução obra ou sofrer danos decorrentes da proximidade em relação à frente 

de obra.” 

22. “A fase de obra deve ser planeada de forma a garantir que os trabalhos: 

 Não são realizados no período que decorre entre 1 de abril e 31 de agosto, para os 

aerogeradores a instalar na zona do Subparque de Picos e para a instalação dos 

aerogeradores AG29 e AG30 do Subparque de Mendoiro/Bustavade, de modo a não 

afetar a época de reprodução do lobo-ibérico e das espécies de aves presentes com 

estatuto de conservação desfavorável;  

 São concentrados no tempo, especialmente os que causem maior perturbação;  

 Apenas decorrem no período diurno e em dias úteis; 

 Estão interrompidos no período compreendido entre 1 hora antes do pôr-do-sol e 1 hora 

após o nascer do sol, inclusive, com exceção dos trabalhos de betonagem para 

execução das fundações dos aerogeradores.”  
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Esta medida foi incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3) e será verificada a sua 

execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) 

durante a fase de construção. 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será também anexada ao 

contrato de fornecimento e instalação dos aerogeradores e aos restantes contratos de empreitada, 

sendo assinalada a presente medida de minimização. 

No subcapítulo 3.2 “Elementos a Apresentar” do presente Relatório foi incluído o cronograma da obra 

atualizado, em conformidade com o preconizado na presente medida de minimização no que diz 

respeito à não realização de trabalhos no período entre 1 de abril e 31 de agosto. As únicas exceções 

são trabalhos relacionados com o comissionamento e o período experimental dos aerogeradores 

(circunscritos ao interior dos aerogeradores) e a conclusão dos acessos e requalificação ambiental na 

envolvente do aerogerador AG27 e respetivo acesso no Subparque de Mendoiro/Bustavade.  

23. “Realizar, antes da desmatação/desflorestação, uma prospeção final das áreas que serão 

afetadas fisicamente - diretamente e indiretamente - para eventual, atualização da 

cartografia onde tenha sido registada a presença de espécies vegetais exóticas invasoras.” 

Os resultados da prospeção de espécies vegetais exóticas invasoras de todas as áreas de incidência 

do projeto foram incluídos no Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Vegetais Invasoras, 

que se encontra no Anexo 10. 

Conforme referido no subcapítulo 3.2 “Elementos a Apresentar” do presente Relatório, dos trabalhos 

de campo realizados, concluiu-se que a presença de espécies exóticas invasoras na área de estudo é 

rara e materializa-se sob a forma de um único núcleo, observado na área do Subparque 

Mendoiro/Bustavade, junto ao novo acesso ao AG29 do Sobreequipamento. 

Refere-se que, nas áreas afetadas fisicamente pela implementação do projeto no Subparque de Picos 

e na sua envolvente próxima não foram detetadas nenhumas espécies vegetais exóticas invasoras. 

No âmbito do Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Vegetais Invasoras será efetuada uma 

prospeção final das áreas a intervencionar antes da sua desmatação (Anexo 10). 

24.  “A verificar-se a presença de espécies vegetais exóticas invasoras deve dar-se início à 

Implementação do Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Vegetais Invasoras 

(PGCEEVI) que deve ter continuidade para a Fase de Construção.” 

O Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Vegetais Invasoras que está previsto implementar, 

apresenta-se no Anexo 10. 

O proponente do Projeto compromete-se a implementar o Plano de Gestão e Controlo de Espécies 

Exóticas Vegetais Invasoras conforme previsto na DIA. 
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25. “Devem ser reparados todos os danos que se venham a verificar nos caminhos, 

decorrentes das obras de instalação e funcionamento do sobreequipamento.” 

Esta medida foi incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3) e será verificada a sua 

execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) 

durante a fase de construção. 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será também anexada ao 

contrato de fornecimento e instalação dos aerogeradores e aos restantes contratos de empreitada, 

sendo assinalada a presente medida de minimização. 

26. “Os trabalhos de limpeza e movimentação geral de terras devem ser programados de forma 

a minimizar o período de tempo em que os solos ficam descobertos e ocorram, 

preferencialmente, no período seco. Caso contrário, devem adotar-se as necessárias 

providências para o controle dos caudais nas zonas de obras, com vista à diminuição da 

sua capacidade erosiva.” 

Tendo em conta o primeiro ponto da medida 22 (não realização de trabalhos no período entre 1 de abril 

e 31 de agosto), é pouco provável que os trabalhos de limpeza e movimentação geral de terras sejam 

realizados em período seco. Perante esta limitação, serão adotadas as medidas necessárias para 

controlo dos caudais na zona de obra de modo a minimizar possíveis efeitos de erosão dos solos.   

Esta medida foi incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3) e será verificada a sua 

execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) 

durante a fase de construção. 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será também anexada aos 

contratos de empreitada, sendo assinalada a presente medida de minimização. 

27. “Assegurar o escoamento natural em todas as fases de desenvolvimento da obra.” 

Esta medida foi incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3) e será verificada a sua 

execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) 

durante a fase de construção. 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será também anexada aos 

contratos de empreitada, sendo assinalada a presente medida de minimização. 
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28. “Informar os trabalhadores e encarregados das possíveis consequências de uma atitude 

negligente em relação às medidas minimizadoras identificadas, através da instrução sobre 

os procedimentos ambientalmente adequados a ter em obra (sensibilização ambiental).” 

Esta medida foi incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3) e será verificada a sua 

execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) 

durante a fase de construção. 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será também anexada ao 

contrato de fornecimento e instalação dos aerogeradores e aos restantes contratos de empreitada, 

sendo assinalada a presente medida de minimização. 

29. “Informar sobre a construção e instalação do projeto as entidades utilizadoras do espaço 

aéreo na zona envolvente do mesmo, nomeadamente o SNBPC - Serviço Nacional de 

Bombeiros e Proteção Civil, e entidades normalmente envolvidas na prevenção e combate 

a incêndios florestais, bem como as entidades com jurisdição na área de implantação do 

projeto.“ 

O promotor do Projeto compromete-se a informar, previamente, o início da construção do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) às entidades responsáveis pela 

utilização do espaço aéreo e pela proteção civil e prevenção e combate a incêndios florestais 

(Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil - Comando Distrital de Operações de Socorro, as 

Câmaras Municipais de Monção e de Melgaço, e o Instituo da Conservação da Natureza e das 

Florestas). 

30. “Para efeitos de publicação prévia de Avisos à Navegação Aérea, deve ser comunicado à 

Força Aérea e à ANA - Aeroportos de Portugal, S.A. o início da instalação dos 

aerogeradores, devendo incluir-se nessa comunicação todas as exigências que constem 

nos pareceres emitidos por estas entidades.” 

O promotor do Projeto compromete-se a comunicar, previamente, o início da construção do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) à Força Aérea Portuguesa e à 

Autoridade Nacional e Aviação Civil, que substitui a ANA – Aeroportos de Portugal na publicação dos 

avisos à navegação. 

31. “Fornecer à Direção-Geral do Território as coordenadas exatas do aerogerador, com 

indicação do respetivo sistema de referência, assim como a altura máxima dessa 

infraestrutura.” 

Antes do início da construção Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase), o 

promotor do Projeto compromete-se a fornecer à Direção-Geral do Território as coordenadas exatas 

do aerogerador, com indicação do respetivo sistema de referência, assim como a altura máxima dos 

novos aerogeradores. 
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32. “As populações mais próximas devem ser informadas acerca das ações de construção e 

respetiva calendarização, divulgando esta informação em locais públicos, nomeadamente 

na junta de freguesia e câmara municipal.” 

O promotor do Projeto assegura a implementação desta medida através do Plano de Comunicação, 

que inclui a distribuição de informação relevante sobre a construção do Sobreequipamento do Parque 

Eólico do Alto Minho I (2ª Fase) e respetiva calendarização pelas seguintes Câmaras Municipais e 

Juntas de Freguesia: 

 Melgaço – Câmara Municipal de Melgaço, Junta da União das Freguesias de Parada do Monte 

e Cubalhão, Junta da União das Freguesias de Castro Laboreiro e Lamas de Mouro e Junta de 

Freguesia de São Paio);  

 Monção Câmara Municipal de Monção, Junta da União das Freguesias de Sago, Lordelo e 

Parada, Junta da União das Freguesias de Anhões e Luzio, Junta de Freguesia de Merufe e 

Junta de Freguesia de Longos Vales. 

O Plano de Comunicação faz parte das Condições Técnicas Ambientais dos Cadernos de Encargos 

das empreitadas associadas à construção do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2ª 

Fase). 

33. “Privilegiar a contratação de mão-de-obra local sempre que tal seja possível, em todas as 

fases do projeto.” 

Em relação a este aspeto salienta-se que existem fases da construção que exigem mão-de-obra 

especializada, como a montagem e comissionamento dos aerogeradores, o que não permite privilegiar 

mão-de-obra local. Essa possibilidade será eventualmente possível para trabalhos de construção civil 

associados às fases de construção de acessos e plataformas. 

Esta medida foi incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3) e será verificada a sua 

execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) 

durante a fase de construção. 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será anexada ao contrato de 

fornecimento e instalação dos aerogeradores e aos restantes contratos de empreitada, sendo 

assinalada a presente medida de minimização. 
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34. “Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e 

atendimento de eventuais reclamações, no estaleiro e/ou através de telefone ou endereço 

de correio eletrónico. Elaborar um relatório relativo à receção e processamento das 

reclamações e pedidos de informação recebidos através do mecanismo de comunicação a 

criar para o efeito.” 

Esta medida é complementar com a medida de minimização 32 onde se indicam os locais onde será 

implementado o Plano de Comunicação. 

O promotor do Projeto assegura a implementação desta medida através do Plano de Comunicação, 

que inclui a distribuição de informação relevante sobre a construção do Sobreequipamento do Parque 

Eólico do Alto Minho I (2ª Fase) e respetiva calendarização pelas seguintes Câmaras Municipais e 

Juntas de Freguesia: 

 Melgaço – Câmara Municipal de Melgaço, Junta da União das Freguesias de Parada do Monte 

e Cubalhão, Junta da União das Freguesias de Castro Laboreiro e Lamas de Mouro e Junta de 

Freguesia de São Paio);  

 Monção Câmara Municipal de Monção, Junta da União das Freguesias de Sago, Lordelo e 

Parada, Junta da União das Freguesias de Anhões e Luzio, Junta de Freguesia de Merufe e 

Junta de Freguesia de Longos Vales. 

A informação relativa à receção e processamento das reclamações e pedidos de informação recebidos 

durante a fase de construção será incluída no Relatório Final do Acompanhamento Ambiental da Obra. 

35. “Os estaleiros do projeto devem ser localizados em local a definir conjuntamente com a 

Equipa de Acompanhamento Ambiental (EAA), cumprindo sempre o disposto na planta de 

condicionamentos, garantido a não afetação de manchas de habitats naturais classificados, 

nos termos do Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99, na sua redação atual, bem como das 

áreas com ocupação florestal. Deve ser organizado nas seguintes áreas: 

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

 Deposição de resíduos: devem 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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A localização dos estaleiros, que se apresenta no Desenho 4 incluído no Anexo 1, foi escolhida 

conjuntamente com a Equipa responsável pela elaboração do presente RECAPE. 

Esta medida foi incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3) e será verificada a sua 

execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) 

durante a fase de construção. 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será também anexada ao 

contrato de fornecimento e instalação dos aerogeradores e aos restantes contratos de empreitada, 

sendo assinalada a presente medida de minimização. 

36.  “A área do estaleiro não deve ser impermeabilizada, com exceção dos locais de 

manuseamento e armazenamento de substâncias poluentes.” 

Esta medida foi incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3) e será verificada a sua 

execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) 

durante a fase de construção. 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será também anexada ao 

contrato de fornecimento e instalação dos aerogeradores e aos restantes contratos de empreitada, 

sendo assinalada a presente medida de minimização. 

37. “A área do estaleiro deve ser alvo de ações de renaturalização no final da fase de 

construção e coberta com terra vegetal proveniente da obra.” 

Esta medida foi incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3) e será verificada a sua 

execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) 

durante a fase de construção. 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será também anexada ao 

contrato de empreitada, sendo assinalada a presente medida de minimização. 

A medida foi ainda incluída no Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (Anexo 6), sendo 

que o sucesso da recuperação das zonas intervencionadas será relatado nos relatórios de 

monitorização da Flora e Vegetação, pelo menos durante os primeiros 3 anos da fase de exploração 

do projeto. 

38. “Não devem ser efetuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas no 

local do parque eólico. Caso seja imprescindível, devem ser criadas condições que 

assegurem a não contaminação dos solos.” 

Esta medida foi incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3) e será verificada a sua 
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execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) 

durante a fase de construção. 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será também anexada ao 

contrato de fornecimento e instalação dos aerogeradores e aos restantes contratos de empreitada, 

sendo assinalada a presente medida de minimização. 

39. “Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra, estes devem estar 

devidamente acondicionados de forma a evitar contaminações do solo.” 

Esta medida foi incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3) e será verificada a sua 

execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) 

durante a fase de construção. 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será também anexada ao 

contrato de fornecimento e instalação dos aerogeradores e aos restantes contratos de empreitada, 

sendo assinalada a presente medida de minimização. 

40. “Em condições climatéricas adversas, nomeadamente dias secos e ventosos, devem ser 

utilizados sistemas de aspersão nas áreas de circulação.” 

Esta medida foi incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3) e será verificada a sua 

execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) 

durante a fase de construção. 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será também anexada ao 

contrato de empreitada, sendo assinalada a presente medida de minimização. 

41. “Colocar, na zona do parque eólico, sinalética disciplinadora e condicionante de 

comportamentos que suscitem um aumento do risco de incêndio.” 

Esta medida foi incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3) e será verificada a sua 

execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) 

durante a fase de construção. 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será também anexada ao 

contrato de empreitada, sendo assinalada a presente medida de minimização. 

42. “Os serviços interrompidos, resultantes de afetações planeadas ou acidentais, devem ser 

restabelecidos o mais brevemente possível.” 

No âmbito da obra de construção do projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I 

(2.ª Fase) não está prevista a interrupção de serviços, no entanto, esta medida foi incluída nas 



RECAPE 
SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DO 
ALTO MINHO I (2.ª FASE) 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
VOLUME 1 
RELATÓRIO SÍNTESE 

 

RS_RECAPE_SobrePEAltoMinhoI_2Fase  

 70 

Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do Sobreequipamento do Parque Eólico do 

Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3) e será verificada a sua execução através da implementação do Plano 

de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) durante a fase de construção. 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será também anexada ao 

contrato de empreitada, sendo assinalada a presente medida de minimização. 

43. “Promover uma ação de formação/sensibilização aos 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.” 

Esta medida é complementar com a medida de minimização 28. As ações de formação/sensibilização 

dos trabalhadores incidirá sobre os valores patrimoniais e ambientais presentes e sobre as medidas de 

minimização aplicáveis à obra. 

Esta medida foi incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3) e será verificada a sua 

execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) 

durante a fase de construção. 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será também anexada ao 

contrato de fornecimento e instalação dos aerogeradores e aos restantes contratos de empreitada, 

sendo assinalada a presente medida de minimização. 

44. “Efetuar a prospeção arqueológica sistemática, após desmatação e antes do avanço das 

operações de decapagem e escavação, das áreas de incidência do projeto que 

apresentavam reduzida visibilidade, de forma a colmatar as lacunas de conhecimento, 

incluindo os caminhos de acesso, áreas de estaleiro, depósitos temporários e empréstimos 

de inertes. Os resultados obtidos no decurso desta prospeção podem determinar a adoção 

de medidas de minimização complementares (registo documental, sondagens, escavações 

arqueológicas, entre outras).” 

Esta medida consta no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra nas Responsabilidades do 

Técnico responsável pelo Acompanhamento Arqueológico da Obra e será verificada através da 

implementação deste Plano (Anexo 4) durante a fase de construção. 

O Proponente do Projeto irá assegurar a contratação da equipa de acompanhamento arqueológico da 

obra, que irá integrar a Equipa de Acompanhamento Ambiental. 

45. “Antes do início das obras devem ser sinalizadas e vedadas permanentemente todas as 

ocorrências patrimoniais identificadas na Planta de Condicionamentos, ou outras que 

venham a ser identificadas durante os trabalhos de reprospeção (ou durante a fase de 

acompanhamento), situadas a menos de 50 m da frente de obra, de modo a evitar a 

passagem de maquinaria e pessoal afeto à obra, sendo estabelecida uma área de proteção 

com cerca de 10 metros em torno do limite da ocorrência. A sinalização e vedação devem 

ser realizadas com estacas e fita sinalizadora que devem ser regularmente repostas. Caso 
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se verifique a existência de ocorrências patrimoniais a menos de 10 m, estas devem ser 

vedadas com recurso a painéis.” 

A balizagem prévia será efetuada pelo empreiteiro na fase de piquetagem do projeto, de acordo com o 

mencionado na medida, com a supervisão da fiscalização e da equipa de acompanhamento ambiental. 

Refere-se que serão administradas ações de formação aos trabalhadores e encarregados sobre a 

importância de limitar os trabalhos às áreas estritamente necessárias, o cumprimento da balizagem 

implantada e a relevância das áreas importantes do ponto de vista conservacionista cartografadas na 

Planta de Condicionamentos. 

Esta medida foi incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3) e será verificada a sua 

execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) 

durante a fase de construção. 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será também anexada ao 

contrato de empreitada, sendo assinalada a presente medida de minimização. 

46.  “Proceder à manutenção e vigilância das sinalizações/balizamentos, até ao final das obras, 

incluindo, na fase final (em que já não existe mobilização de sedimentos), as operações de 

desmonte de pargas e, mesmo, durante os arranjos paisagísticos.” 

Esta medida foi incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3) e será verificada a sua 

execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) 

durante a fase de construção. 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será também anexada ao 

contrato de empreitada, sendo assinalada a presente medida de minimização. 

A verificação da correta sinalização e balizagem das ocorrências patrimoniais durante a fase de 

construção consta das Responsabilidades dos Técnicos responsáveis pelo Acompanhamento 

Ambiental e Arqueológico da Obra conforme indicado no Plano de Acompanhamento Ambiental da 

Obra (Anexo 4). 

47. “Garantir o acompanhamento arqueológico integral, permanente e presencial, de todas as 

operações que impliquem movimentação dos solos - incluindo a abertura de caminhos de 

acesso, a construção da fundação e da plataforma de montagem dos aerogeradores, a 

abertura de valas para instalação de cabos elétricos e valas de drenagem (desmatações, 

remoção e revolvimento do solo, decapagens superficiais, preparação e regularização do 

terreno, escavações no solo e subsolo, terraplenagens, depósitos e empréstimos de 

inertes) quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases preparatórias, como 

a instalação de estaleiros, abertura/alargamento de acessos, devendo manter-se na fase 

final da obra enquanto decorrerem as ações de recuperação paisagística que envolvam 

revolvimentos no solo e subsolo e a circulação de viaturas e máquinas. O acompanhamento 
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deve ser continuado e efetivo pelo que se houver mais que uma frente de obra a decorrer 

em simultâneo deve ser garantido o acompanhamento de todas as frentes. “ 

O proponente do Projeto compromete-se a contratar uma equipa para efetuar o acompanhamento 

arqueológico da obra de construção na fase de planeamento desta até à conclusão da construção. 

Esta medida consta no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra nas Responsabilidades do 

Técnico responsável pelo Acompanhamento Arqueológico da Obra e será verificada através da 

implementação deste Plano (Anexo 4) durante a fase de construção. 

Foi ainda incluída a seguinte medida nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3), e será verificada a sua 

execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) 

durante a fase de construção: 

 “De modo a permitir um adequado acompanhamento arqueológico da obra para salvaguardar as 

ocorrências, a Equipa de Acompanhamento Arqueológico deverá ser informada, com pelo menos 

5 dias de antecedência, sobre a previsão das ações relacionadas com todas as movimentações 

de terra, a fim de preparar o seu acompanhamento.” 

Relativamente às ocorrências identificadas na área de implantação do Projeto, relembra-se que, na 

fase prévia ao início da obra, serão sinalizadas e vedadas permanentemente todas as ocorrências 

patrimoniais identificadas na Planta de Condicionamentos, ou outras que venham a ser identificadas 

durante os trabalhos de reprospeção (ou durante a fase de acompanhamento), situadas a menos de 

50 m da frente de obra, de modo a evitar a passagem de maquinaria e pessoal afeto à obra, sendo 

estabelecida uma área de proteção com cerca de 10 metros em torno do limite da ocorrência. A 

sinalização e vedação serão realizadas com estacas e fita sinalizadora que deverão ser regularmente 

repostas. Caso se verifique a existência de ocorrências patrimoniais a menos de 10 m, estas serão 

vedadas com recurso a painéis (Medida 45 da DIA). 

Conforme referido anteriormente as ocorrências 23M (muro) e 33M (muro) poderão eventualmente ser 

afetadas no âmbito da travessia da vala de cabos que liga o aerogerador AG27 ao AG28 e da vala de 

cabos que liga o AG28 à subestação do Subparque de Mendoiro/Bustavade. 

De forma a minimizar as referidas afetações, foram ainda incluídas as seguintes medidas nas 

Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do Sobreequipamento do Parque Eólico do 

Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3), sendo verificada a sua execução através da implementação do Plano 

de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) durante a fase de construção: 

 “Em fase de piquetagem de obra, será efetuada a micro localização da vala de cabos na 

proximidade das Oc. 23M e 33M (muros), e serão feitos os ajustes necessários para garantir a 

menor afetação possível dos muros; 

 Os muros rústicos que virem a ser, eventualmente, desmontados, terão que ser reconstruídos 

após a conclusão das obras, utilizando, para tal, a técnica de construção original; 
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 Na impossibilidade do ajuste do projeto relativamente às ocorrências 23M e 33M, representação 

topográfica, gráfica, fotográfica, incluindo fotogrametria de aparelhos construtivos, e elaboração 

de memória descritiva destas ocorrências de interesse cultural que possam ser destruídas em 

consequência da execução obra ou sofrer danos decorrentes da proximidade em relação à frente 

de obra.” 

48. “Os resultados obtidos no decurso do acompanhamento arqueológico podem determinar a 

adoção de medidas de minimização específicas/complementares (registo documental, 

sondagens, escavações arqueológicas, entre outras), as quais devem ser apresentadas à 

Direção Geral do Património Cultural, e, só após a sua aprovação, é que devem ser 

implementadas. Antes da adoção de qualquer medida de mitigação deve compatibilizar-se 

a localização dos componentes do projeto com os vestígios patrimoniais em presença, de 

modo a garantir a sua preservação.” 

Esta medida consta no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra nas Responsabilidades do 

Técnico responsável pelo Acompanhamento Arqueológico da Obra e será verificada através da 

implementação deste Plano (Anexo 4) durante a fase de construção. 

49. “Sempre que forem encontrados novos vestígios arqueológicos e não for possível ajustar 

o projeto de forma a evitar a sua afetação, a obra será suspensa nesse local, ficando o 

arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à Tutela do Património Cultural as 

ocorrências, acompanhadas de uma proposta de medidas de minimização / compensação 

a implementar sob a forma de um relatório preliminar.” 

Esta medida consta no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra nas Responsabilidades do 

Técnico responsável pelo Acompanhamento Arqueológico da Obra e será verificada através da 

implementação deste Plano (Anexo 4) durante a fase de construção. 

50. “Se a destruição de um sítio (total ou parcial) depois de devidamente justificada, for 

considerada como inevitável, deve ficar expressamente garantida a salvaguarda pelo 

registo da totalidade dos vestígios e contextos a afetar, através da escavação arqueológica 

integral.” 

Esta medida consta no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra nas Responsabilidades do 

Técnico responsável pelo Acompanhamento Arqueológico da Obra e será verificada através da 

implementação deste Plano (Anexo 4) durante a fase de construção. 

51. “As estruturas arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento 

arqueológico da obra devem, em função do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, 

de acordo com parecer prévio da Tutela, de tal forma que não se degrade o seu estado de 

conservação para o futuro.” 

Esta medida consta no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra nas Responsabilidades do 

Técnico responsável pelo Acompanhamento Arqueológico da Obra e será verificada através da 

implementação deste Plano (Anexo 4) durante a fase de construção. 
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52.  “Os achados móveis devem ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de 

Tutela do Património Cultural.” 

Esta medida consta no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra nas Responsabilidades do 

Técnico responsável pelo Acompanhamento Arqueológico da Obra e será verificada através da 

implementação deste Plano (Anexo 4) durante a fase de construção. 

3.3.2.2 Desmatação e Movimentação de Terras  

53. “Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos devem ser limitados às áreas 

estritamente necessárias. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo projeto, ainda 

que possam ser utilizadas como zonas de apoios, não devem ser desmatadas ou 

decapadas.” 

Esta medida foi incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3) e será verificada a sua 

execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) 

durante a fase de construção. 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será também anexada ao 

contrato de empreitada, sendo assinalada a presente medida de minimização. 

54. “Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam 

limpos, evitando repetição de ações sobre as mesmas áreas e a manutenção de solos nus 

por elevado período de tempo.” 

Esta medida foi incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3) e será verificada a sua 

execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) 

durante a fase de construção. 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será também anexada ao 

contrato de empreitada, sendo assinalada a presente medida de minimização. 

55. “A progressão da máquina nas ações de decapagem deve fazer-se sempre em terreno já 

anteriormente decapado, ou a partir do acesso adjacente, de forma a que nunca circule 

sobre a mesma. Deve ser evitado o recurso a máquinas de rasto de forma a também evitar 

a compactação da camada de solo abaixo da terra vegetal.” 

Esta medida foi incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3) e será verificada a sua 

execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) 

durante a fase de construção. 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será também anexada ao 

contrato de empreitada, sendo assinalada a presente medida de minimização. 



RECAPE 
SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DO 
ALTO MINHO I (2.ª FASE) 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
VOLUME 1 
RELATÓRIO SÍNTESE 

 

RS_RECAPE_SobrePEAltoMinhoI_2Fase 

75 

56. “A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada 

pluviosidade e devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade 

dos taludes e evitar ravinamentos e/ou deslizamentos.” 

Esta medida foi incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3) e será verificada a sua 

execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) 

durante a fase de construção. 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será também anexada ao 

contrato de empreitada, sendo assinalada a presente medida de minimização. 

57. “Devem ser salvaguardadas todas as espécies arbóreas e arbustivas que não perturbem a 

execução da obra.” 

Esta medida foi incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3) e será verificada a sua 

execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) 

durante a fase de construção. 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será também anexada ao 

contrato de empreitada, sendo assinalada a presente medida de minimização. 

58. “Durante as ações de escavação a camada superficial de solo (terra vegetal) deve ser 

cuidadosamente removida e depositada em pargas, de forma a não haver qualquer mistura 

de terras de qualidade e natureza distinta ou de níveis/horizontes inferiores.” 

Esta medida foi incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3) e será verificada a sua 

execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) 

durante a fase de construção. 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será também anexada ao 

contrato de empreitada, sendo assinalada a presente medida de minimização. 

59. “A profundidade da decapagem da terra viva deve corresponder à espessura da totalidade 

da terra vegetal, em toda a profundidade do horizonte e não em função de uma profundidade 

pré-estabelecida. As operações de decapagem devem ser realizadas com recurso a balde 

liso e por camadas, sendo a espessura destas a definir pelo Dono de Obra em cada local.” 

Esta medida foi incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3) e será verificada a sua 

execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) 

durante a fase de construção. 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será também anexada ao 

contrato de empreitada, sendo assinalada a presente medida de minimização. 
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60. “As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não devem 

ultrapassar os 2 metros de altura e devem localizar-se na vizinhança dos locais de onde foi 

removida a terra vegetal, em zonas planas e bem drenadas, para posterior utilização nas 

ações de recuperação.” 

Esta medida foi incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3) e será verificada a sua 

execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) 

durante a fase de construção. 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será também anexada ao 

contrato de empreitada, sendo assinalada a presente medida de minimização. 

61. “As terras vegetais/vivas a decapar onde ocorram espécies vegetais exóticas invasoras 

devem ser separadas das demais e não reutilizadas em qualquer ação de recuperação e 

integração paisagística, devendo proceder-se à sua eliminação a depósito adequado ou 

através da inversão dos horizontes do solo a uma profundidade mínima de 1m.” 

No Desenho 4 – Planta de Condicionamentos encontra-se identificado o local onde foi observado um 

núcleo de exemplares de espécie exótica invasora (Phytolacca americana) no Subparque de 

Mendoiro/Bustavade, no qual a presente medida terá que ser aplicada.  

Salienta-se que, antes da desmatação/desflorestação será efetuada uma prospeção final das áreas 

que serão afetadas fisicamente - diretamente e indiretamente - para eventual, atualização da cartografia 

onde tenha sido registada a presença de espécies vegetais exóticas invasoras. Caso se confirme outras 

localizações, a presente medida aplicar-se-á também nesses locais.  

Esta medida foi incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3) e será verificada a sua 

execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) 

durante a fase de construção. 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será também anexada ao 

contrato de empreitada, sendo assinalada a presente medida de minimização. 

62. “No final das intervenções proceder à colocação da terra vegetal, se e quando aplicável, 

nas áreas perturbadas durantes a fase de Construção, procedendo antes à limpeza de todo 

e qualquer material alóctone.” 

Esta medida foi incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3) e será verificada a sua 

execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) 

durante a fase de construção. 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será também anexada ao 

contrato de empreitada, sendo assinalada a presente medida de minimização. 
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A medida foi ainda incluída no Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (Anexo 6), sendo 

que o sucesso da recuperação das zonas intervencionadas será relatado nos relatórios de 

monitorização da Flora e Vegetação, pelo menos durante os primeiros 3 anos da fase de exploração 

do projeto. 

63. “Caso se revele necessária a utilização de explosivos, deve recorrer-se a técnicas de pré-

corte e ao uso de microrretardadores, atenuando desta forma a intensidade das vibrações 

produzidas. Nestes casos, informar sobre a utilização de explosivos através de placas 

afixadas junto às obras e nos caminhos de acesso ao projeto.” 

Esta medida foi incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3) e será verificada a sua 

execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) 

durante a fase de construção. 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será também anexada ao 

contrato de empreitada, sendo assinalada a presente medida de minimização. 

Este tipo de prática já é vulgarmente utilizado pelas empresas de construção civil na construção de 

parque eólicos, uma vez que permite também um maior controlo do poder de fogo e uma redução dos 

custos associados. 

3.3.2.3 Gestão de materiais, resíduos e efluentes 

64. “Não podem ser instaladas centrais de betão na área de implantação do parque eólico.” 

Todo o betão a aplicar em obra será betão pronto proveniente de uma central de betão certificada da 

região, que será selecionada antes do início da construção. 

Esta medida foi incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3) e será verificada a sua 

execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) 

durante a fase de construção. 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será também anexada ao 

contrato de fornecimento e instalação dos aerogeradores e aos restantes contratos de empreitada, 

sendo assinalada a presente medida de minimização. 

65. “Em caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo, deve ser dada atenção especial 

à sua origem, por forma a que as mesmas não alterarem a ecologia local e introduzam 

plantas invasoras.” 

Esta medida foi incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3) e será verificada a sua 

execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) 

durante a fase de construção. 
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A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será também anexada ao 

contrato de empreitada, sendo assinalada a presente medida de minimização. 

66.  “Não utilizar recursos naturais existentes no local de implantação do projeto. Excetua-se o 

material sobrante das escavações necessárias à execução da obra.” 

Esta medida foi incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3) e será verificada a sua 

execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) 

durante a fase de construção. 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será também anexada ao 

contrato de fornecimento e instalação dos aerogeradores e aos restantes contratos de empreitada, 

sendo assinalada a presente medida de minimização. 

67. “Implementar um plano de gestão de resíduos que permita um adequado armazenamento e 

encaminhamento dos resíduos resultantes da obra.” 

Antes do início da obra o proponente 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 a este relatório e que integrarão as Condições Técnicas 

Ambientais do caderno de encargos do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase).  

A aprovação do PGR e a verificação da sua implementação durante a obra será da responsabilidade 

da Equipa de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4). 

Foi ainda incluída a seguinte medida nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3), e será verificada a sua 

execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) 

durante a fase de construção: 

- “Antes do início da obra, o empreiteiro contratado deverá apresentar, ao proponente do Projeto, 

um Plano de Gestão de Resíduos (PGR) elaborado de acordo com as especificações presentes 

no PGR e nas especificações que integrarão as Condições Técnicas Ambientais do caderno de 

encargo, ambos incluídos no contrato da empreitada do Sobreequipamento do Parque Eólico do 

Alto Minho I (2.ª Fase). Após a aprovação pela Equipa de Acompanhamento Ambiental da Obra 

do PGR, este deverá ser implementado.” 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será também anexada ao 

contrato de fornecimento e instalação dos aerogeradores e aos restantes contratos de empreitada, 

sendo assinalada a presente medida de minimização. 

68.  “Deve ser designado, por parte do Empreiteiro, o Gestor de Resíduos. Este será o 

responsável pela gestão dos resíduos segregados na obra, quer ao nível da recolha e 
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acondicionamento temporário no estaleiro, quer ao nível do transporte e destino final, 

recorrendo para o efeito a operadores licenciados.” 

Esta medida foi incluída no Plano de Gestão de Resíduos (Anexo 5), no Ponto 3 – Responsabilidades, 

com a redação a seguir indicada, e será verificada a sua execução através da implementação do Plano 

de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) durante a fase de construção: 

 “O Gestor de Resíduos nomeado pelo Empreiteiro é responsável pela atribuição de meios e 

recursos necessários à adequada implementação do Plano de Gestão de Resíduos (recipientes, 

mão de obra, etc.). É também responsável pela seleção e contratação das empresas ou 

entidades autorizadas na recolha, tratamento e destino final dos resíduos, devendo preencher 

todos os registos obrigatórios e dar conhecimento dos mesmos à VENTOMINHO – Energias 

Renováveis, S.A. É ainda responsável pela formação e sensibilização dos seus colaboradores 

afetos à obra em assuntos relacionados com o Plano de Gestão de Resíduos e pela verificação 

do seu cumprimento”. 

A medida foi ainda incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3) e será verificada a sua 

execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) 

durante a fase de construção. 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será também anexada ao 

contrato de fornecimento e instalação dos aerogeradores e aos restantes contratos de empreitada, 

sendo assinalada a presente medida de minimização. 

69. “O Gestor de Resíduos deve arquivar e manter atualizada toda a documentação referente 

às operações de gestão de resíduos. Deve assegurar a entrega de cópia de toda esta 

documentação à EAA para que a mesma seja arquivada no Dossier de Ambiente da 

empreitada.” 

Esta medida foi incluída no Plano de Gestão de Resíduos (Anexo 5), no Ponto 3 – Responsabilidades, 

e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental 

da Obra (Anexo 4). 

A medida foi ainda incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3) e será verificada a sua 

execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) 

durante a fase de construção. 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será também anexada ao 

contrato de fornecimento e instalação dos aerogeradores e aos restantes contratos de empreitada, 

sendo assinalada a presente medida de minimização. 
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70. “É proibido efetuar qualquer descarga ou depósito de resíduos ou qualquer outra 

substância poluente, direta ou indiretamente, sobre os solos ou linhas de água, ou em 

qualquer local que não tenha sido previamente autorizado.” 

Esta medida foi incluída no Plano de Gestão de Resíduos (Anexo 5), no Ponto 6.3 – Prevenção de 

Resíduos, e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento 

Ambiental da Obra (Anexo 4). 

A medida foi ainda incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3) e será verificada a sua 

execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) 

durante a fase de construção. 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será também anexada ao 

contrato de fornecimento e instalação dos aerogeradores e aos restantes contratos de empreitada, 

sendo assinalada a presente medida de minimização. 

71. “Deve proceder-se, diariamente, à recolha dos resíduos segregados nas frentes de obra e 

ao seu armazenamento temporário no estaleiro, devidamente acondicionados e em locais 

especificamente preparados para o efeito.” 

Esta medida foi incluída no Plano de Gestão de Resíduos (Anexo 5), no Ponto 6.3 – Acondicionamento 

e Triagem com a redação a seguir indicada, e será verificada a sua execução através da implementação 

do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4): 

 “Junto aos locais onde vierem a decorrer trabalhos estarão sempre presentes pelo menos 3 

recipientes temporários para deposição de resíduos urbanos, industriais perigosos e industriais 

não perigosos que serão periodicamente (pelo menos diariamente) transportados para o 

estaleiro para serem colocados nos recipientes adequados e daí serem encaminhados a destino 

final por operadores de gestão licenciados”. 

A medida foi ainda incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3) e será verificada a sua 

execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) 

durante a fase de construção. 

 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será também anexada ao 

contrato de fornecimento e instalação dos aerogeradores e aos restantes contratos de empreitada, 

sendo assinalada a presente medida de minimização. 

72. “Os resíduos resultantes das diversas obras de construção (embalagens de cartão, 

plásticas e metálicas, armações, cofragens, entre outros) devem ser armazenados 
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temporariamente num contentor na zona de estaleiro, para posterior transporte para local 

autorizado.” 

Esta medida foi incluída no Plano de Gestão de Resíduos (Anexo 5), no Ponto 6.3 – Acondicionamento 

e Triagem, e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento 

Ambiental da Obra (Anexo 4). 

A medida foi ainda incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3) e será verificada a sua 

execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) 

durante a fase de construção. 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será também anexada ao 

contrato de fornecimento e instalação dos aerogeradores e aos restantes contratos de empreitada, 

sendo assinalada a presente medida de minimização. 

73. “Os resíduos sólidos urbanos e os equiparáveis devem ser triados de acordo com as 

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

podem ser encaminhados e recolhidos pelo circuito normal de recolha de RSU do município 

ou por uma empresa designada para o efeito.” 

Esta medida foi incluída no Plano de Gestão de Resíduos (Anexo 5), no Ponto 6.3 – Acondicionamento 

e Triagem, e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento 

Ambiental da Obra (Anexo 4). 

A medida foi ainda incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3) e será verificada a sua 

execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) 

durante a fase de construção. 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será também anexada ao 

contrato de fornecimento e instalação dos aerogeradores e aos restantes contratos de empreitada, 

sendo assinalada a presente medida de minimização. 

74. “O material inerte proveniente das ações de escavação deve ser depositado na envolvente 

dos locais de onde foi removido, para posteriormente ser utilizado nas ações de aterro 

(aterro das fundações ou execução das plataformas de montagem), sempre que possível e 

que os materiais tenham características geotécnicas adequadas.” 

Esta medida foi incluída no Plano de Gestão de Resíduos (Anexo 5), no Ponto 6.3 – Descrição sucinta 

dos métodos construtivos e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4). 

Esta medida foi ainda incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3) e será verificada a sua 
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execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) 

durante a fase de construção. 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será também anexada ao 

contrato de empreitada, sendo assinalada a presente medida de minimização. 

75. “O material inerte que não venha a ser utilizado (excedente) deve ser, preferencialmente, 

utilizado na recuperação de zonas degradadas ou, em alternativa, transportado para 

vazadouro autorizado.” 

Esta medida foi incluída no Plano de Gestão de Resíduos (Anexo 5), no Ponto 6.3 – Descrição sucinta 

dos métodos construtivos, e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4). 

A medida foi ainda incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3) e será verificada a sua 

execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) 

durante a fase de construção. 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será também anexada ao 

contrato de empreitada, sendo assinalada a presente medida de minimização. 

76.  “Proteger os depósitos de materiais finos da ação dos ventos e das chuvas.” 

Esta medida foi incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3) e será verificada a sua 

execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) 

durante a fase de construção. 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será também anexada ao 

contrato de empreitada, sendo assinalada a presente medida de minimização. 

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

desmatação e desflorestação necessárias à implantação do projeto, podendo ser 

aproveitados na fertilização dos solos.” 

Esta medida foi incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3) e será verificada a sua 

execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) 

durante a fase de construção. 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será também anexada ao 

contrato de empreitada, sendo assinalada a presente medida de minimização. 

78. “O armazenamento de combustíveis e/ou outras substâncias poluentes apenas é permitido 

em recipientes estanques, devidamente acondicionados e dentro da zona de estaleiro 
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preparada para esse fim. Os recipientes devem estar claramente identificados e possuir 

rótulos que indiquem o seu conteúdo.” 

Esta medida foi incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3) e será verificada a sua 

execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) 

durante a fase de construção. 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será também anexada ao 

contrato de fornecimento e instalação dos aerogeradores e aos restantes contratos de empreitada, 

sendo assinalada a presente medida de minimização. 

79. “Caso, acidentalmente, ocorra algum derrame fora das zonas destinadas ao 

armazenamento de substâncias poluentes, deve ser imediatamente aplicada uma camada 

de material absorvente e o empreiteiro providenciar a remoção dos solos afetados para 

locais adequados a indicar pela entidade responsável pela fiscalização ambiental, onde não 

causem danos ambientais adicionais.” 

Esta medida foi incluída no Plano de Gestão de Resíduos (Anexo 5), no Ponto 5.1.1 – Deposição, e 

será verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental 

da Obra (Anexo 4). 

A medida foi ainda incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3) e será verificada a sua 

execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) 

durante a fase de construção. 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será também anexada ao 

contrato de fornecimento e instalação dos aerogeradores e aos restantes contratos de empreitada, 

sendo assinalada a presente medida de minimização. 

80. “Durante as betonagens, deve proceder-se à abertura de bacias de retenção para lavagem 

das caleiras das betoneiras. Estas bacias devem ser localizadas em zonas a intervencionar, 

preferencialmente, junto aos locais a betonar. A capacidade das bacias de lavagem de 

betoneiras deve ser a mínima indispensável a execução da operação. Finalizadas as 

betonagens, a bacia de retenção será aterrada e alvo de recuperação.” 

Está previsto serem executadas bacias para recolha das águas de lavagem das calhas/caleiras das 

autobetoneiras 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 

dos aerogeradores. Desta forma assegura-se que não existe proliferação de betão para fora das áreas 

de intervenção. 

Esta medida foi incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3), com a redação a seguir 
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indicada, e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento 

Ambiental da Obra (Anexo 4) durante a fase de construção: 

 “Durante as betonagens, deverá proceder-se à descarga das águas de lavagem das caleiras das 

betoneiras para bacias de retenção criadas dentro das plataformas de montagem dos 

aerogeradores. A capacidade dessas bacias deverá ser a mínima indispensável à execução da 

operação. Depois de seco o material recolhido nessas bacias será triturado e utilizado como 

material de enchimento no aterro dos maciços dos aerogeradores.” 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será também anexada ao 

contrato de empreitada, sendo assinalada a presente medida de minimização. 

81. “Caso seja utilizada uma britadeira, é proibida a britagem de pedra não proveniente da obra 

e/ou que não tenha como fim o próprio uso em obra. A britadeira não deve sair em caso 

algum do acesso, mantendo-se e operando em permanência sempre dentro das zonas 

intervencionadas. Caso o material obtido não seja imediatamente utilizado, deve ser 

depositado e acondicionado em local adequado para o efeito, a definir pela Equipa do 

Acompanhamento Ambiental. A envolvente da britadeira deve estar protegida quando se 

localizar próximo de áreas consideradas sensíveis, de modo a minimizar os impactes 

decorrentes da disseminação de poeiras resultantes da sua utilização. A britadeira deve 

estar em permanência na obra desde o início até ao fim dos trabalhos em que seja 

necessária.” 

Não está previsto a utilização de britadeira, contudo esta medida foi incluída nas Condições Técnicas 

Ambientais do caderno de encargos do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) 

(Anexo 3) e, caso seja utilizada uma britadeira, será verificada o cumprimento desta medida através da 

implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) durante a fase de 

construção. 

82. “O transporte de materiais suscetíveis de serem arrastados pelo vento deve ser efetuado 

em viatura fechada ou devidamente acondicionados e cobertos, caso a viatura não seja 

fechada.” 

Esta medida foi incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3) e será verificada a sua 

execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) 

durante a fase de construção. 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será também anexada ao 

contrato de empreitada, sendo assinalada a presente medida de minimização. 
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3.3.2.4 Acessos, plataformas e fundações  

83. “Limitar a circulação de veículos motorizados, por parte do público em geral, às zonas de 

obra.” 

Esta medida foi incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3) e será verificada a sua 

execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) 

durante a fase de construção. 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será também anexada ao 

contrato de empreitada, sendo assinalada a presente medida de minimização. 

84. “O tráfego de viaturas pesadas deve ser efetuado em trajetos que evitem ao máximo o 

incómodo para as populações. Caso seja inevitável o atravessamento de localidades, o 

trajeto deve ser o mais curto possível e ser efetuado a velocidade reduzida.” 

De acordo com o route survey apresentado pelo fornecedor dos aerogeradores (GE Renewable 

Portugal), o transporte dos componentes dos aerogeradores irá atravessar as seguintes localidades: 

 Valença; 

 Troviscoso e Longos Vales, no concelho de Monção;  

 Roussas, São Paio e Cubalhão, no concelho de Melgaço. 

Esta medida foi incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3) e será verificada a sua 

execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) 

durante a fase de construção. 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será também anexada ao 

contrato de fornecimento e instalação dos aerogeradores e aos restantes contratos de empreitada, 

sendo assinalada a presente medida de minimização. 

85. “Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem 

obstruídos ou em más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da 

população local.” 

Esta medida foi incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3) e será verificada a sua 

execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) 

durante a fase de construção. 
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A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será também anexada ao 

contrato de fornecimento e instalação dos aerogeradores e aos restantes contratos de empreitada, 

sendo assinalada a presente medida de minimização. 

86. “Alertar as povoações mais próximas de eventuais condicionamentos previstos na 

circulação viária.” 

Esta medida é complementar com as medidas de minimização 32 e 34. 

Através da implementação do Canal de Comunicação estabelecido no início das obras com as Câmaras 

Municipais e as Juntas de Freguesia, o Proponente assegura que as povoações mais próximas serão 

previamente alertadas de eventuais condicionamentos na circulação viária. 

Esta medida foi incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3) e será verificada a sua 

execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) 

durante a fase de construção. 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será também anexada ao 

contrato de empreitada, sendo assinalada a presente medida de minimização. 

3.3.3 Fase de Exploração 

87. “Para assegurar a compatibilização do projeto com a conservação dos quirópteros, grupo 

em geral muito ameaçado e com elevada suscetibilidade à presença de aerogeradores, 

durante os meses de julho, agosto e setembro a velocidade de arranque dos aerogeradores 

que constituem o Sobreequipamento deve ser de 3,3m/s, desde 1 hora antes do pôr-do-sol 

até 1 hora depois do nascer do sol (período de atividade dos quirópteros).” 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será anexada ao contrato de 

operação e manutenção dos aerogeradores, sendo assinalada a presente medida de minimização. 

88. “A substituição de grandes componentes do projeto, entendida como toda a atividade que 

requeira intervenção de grua, deve respeitar medidas de minimização semelhantes às que 

uma atividade equivalente tem durante a fase de construção do projeto e que se encontram 

vertidas no presente parecer. A Autoridade de AIA deve ser avisada previamente da 

necessidade desse tipo de intervenção, bem como do período em que ocorrerá. No final da 

intervenção deve ser enviado à Autoridade de AIA um relatório circunstanciado, incluindo 

um registo fotográfico detalhado, onde se demonstre o cumprimento das medidas de 

minimização e a reposição das condições tão próximas quanto possível das anteriores à 

própria intervenção.” 

O proponente do Projeto ficará responsável pelo cumprimento desta medida conforme previsto na DIA, 

sendo também anexada ao contrato operação e manutenção dos aerogeradores. 



RECAPE 
SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DO 
ALTO MINHO I (2.ª FASE) 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
VOLUME 1 
RELATÓRIO SÍNTESE 

 

RS_RECAPE_SobrePEAltoMinhoI_2Fase 

87 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será anexada ao contrato 

operação e manutenção dos aerogeradores, sendo assinalada a presente medida de minimização. 

89.  “As ações relativas à exploração e manutenção devem restringir-se às áreas já ocupadas, 

devendo ser compatibilizada a presença do parque com as outras atividades presentes, 

pelo que devem ser minimizados os riscos de acidentes através do reforço da sinalização 

dos cabos elétricos subterrâneos e de avisos de possíveis quedas por desprendimento de 

partes dos aerogeradores.” 

O proponente do Projeto ficará responsável pelo cumprimento desta medida conforme previsto na DIA, 

além de que, as atividades presentes no local são, de um modo geral, compatíveis com a presença do 

Projeto. 

A sinalização dos cabos elétricos subterrâneos está prevista no Projeto de Execução. Todos os 

aerogeradores existentes do Parque Eólico do Alto Minho I têm na proximidade sinalética de aviso para 

queda de objetos (ver Fotografia 3). 

 

Fotografia 3 – Sinalética de Aviso instalada junto do acesso à plataforma dos aerogeradores. 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será anexada ao contrato 

operação e manutenção dos aerogeradores, sendo assinalada a presente medida de minimização. 

90.  “Sempre que se desenvolverem ações de manutenção, reparação ou de obra, deve ser 

fornecida ao empreiteiro para consulta a planta de condicionamentos atualizada e 

cumpridas as medidas de minimização, previstas para a fase de construção, quando 

aplicáveis.” 

Apesar da Planta de Condicionamentos fazer parte das Condições Técnicas Ambientais do caderno de 

encargos do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3), o promotor do 



RECAPE 
SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DO 
ALTO MINHO I (2.ª FASE) 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
VOLUME 1 
RELATÓRIO SÍNTESE 

 

RS_RECAPE_SobrePEAltoMinhoI_2Fase  

 88 

Projeto compromete-se a divulgar, sempre que necessário, a versão mais atual dessa Planta à empresa 

responsável pela prestação dos serviços de operação e manutenção. 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será também anexada ao 

contrato operação e manutenção dos aerogeradores, sendo assinalada a presente medida de 

minimização. 

91. “Sempre que se desenvolverem ações de limpeza da faixa de proteção de incêndios do 

acesso existente que impliquem, corte de vegetação e revolvimentos do subsolo na 

proximidade de ocorrências de interesse patrimonial, tais ações devem ser realizadas com 

acompanhamento arqueológico.” 

À exceção da constituição da rede primária, as restantes ações de gestão de combustível não envolvem 

o revolvimento do subsolo. As ações do proponente do Projeto de corte de vegetação ao longo do 

acesso são limitadas à área junto das valetas, a fim de minimizar a sua obstrução e consequente 

danificação do acesso. 

O promotor do Projeto compromete-se a disponibilizar a versão mais atual da Planta de 

Condicionamentos à empresa responsável pela prestação dos serviços de limpeza da faixa de proteção 

de incêndios do acesso existente. No caso do corte de vegetação e revolvimento do solo seja realizado 

na proximidade de ocorrências de interesse patrimonial assinaladas na Planta de Condicionamentos, 

será contratado um arqueólogo para acompanhar esses trabalhos. 

A VENTOMINHO – Energias Renováveis, S.A. como promotor do Projeto é obrigado a proceder à 

gestão de combustível numa faixa envolvente com uma largura padrão de 100 m, de acordo com o 

artigo n.º 49, alínea 5 do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro onde se refere que “nas instalações 

de produção e armazenamento de energia elétrica ou de gás e nos aterros sanitários, as entidades 

gestoras ou, na falta destas, os proprietários das instalações, são obrigados a proceder à gestão de 

combustível numa faixa envolvente com uma largura padrão de 100 m.” 

92. “Proceder à manutenção, conservação e limpeza da zona do projeto, de modo a garantir 

uma barreira à propagação de eventuais incêndios e a possibilitar o acesso e circulação a 

veículos de combate a incêndios.” 

O proponente do projeto assegura a manutenção dos acessos do projeto, que possibilitam a circulação 

dos veículos de combate a incêndios. 

Conforme referido na medida anterior o promotor do Projeto é obrigado a proceder à gestão de 

combustível numa faixa envolvente com uma largura padrão de 100 m das instalações de produção de 

energia elétrica. 
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93.  “A iluminação do projeto e das suas estruturas de apoio deve ser reduzida ao mínimo 

recomendado para segurança aeronáutica, de modo a não constituir motivo de atração para 

aves ou morcegos.” 

A iluminação das estruturas do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) está 

limitada à balizagem aeronáutica, em conformidade com a Circular de Informação Aeronáutica 10/03, 

de 6 de maio, e em cumprimento com a Medida de Minimização n.º 15 da DIA. 

Segundo o parecer emitido pela ANA, Aeroportos de Portugal, S.A. (Anexo 9), serão dotados de 

balizagem aeronáutica o aerogerador AG29 do Subparque de Picos e os aerogeradores AG27, AG28 

e AG29 Subparque de Mendoiro/Bustavade do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I 

(2.ª Fase). 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será anexada ao contrato 

operação e manutenção dos aerogeradores, sendo assinalada a presente medida de minimização. 

94. “Implementar um programa de manutenção de balizagem, comunicando à ANA qualquer 

alteração verificada e assegurar uma manutenção adequada na fase de exploração do 

projeto para que o sistema de sinalização funcione nas devidas condições.” 

Esta medida foi incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3).  

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será também anexada ao 

contrato operação e manutenção dos aerogeradores, sendo assinalada a presente medida de 

minimização. 

O proponente do Projeto compromete-se a verificar a sua implementação durante a fase de exploração 

do Projeto. 

95. “Encaminhar os diversos tipos de resíduos resultantes das operações de manutenção e 

reparação de equipamentos para os operadores de gestão de resíduos.” 

Esta medida foi incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3).  

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será também anexada ao 

contrato operação e manutenção dos aerogeradores, sendo assinalada a presente medida de 

minimização. 

O proponente do Projeto compromete-se a verificar a sua implementação durante a fase de exploração 

do Projeto. 

96. “Os óleos usados nas operações de manutenção periódica dos equipamentos devem ser 

recolhidos e armazenados em recipientes adequados e de perfeita estanquicidade, sendo 
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posteriormente transportados e enviados a destino final apropriado, recebendo o 

tratamento adequado a resíduos perigosos.” 

Esta medida foi incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3). O promotor do Projeto 

compromete-se a verificar a sua implementação durante a fase de exploração do Projeto. 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será também anexada ao 

contrato operação e manutenção dos aerogeradores, sendo assinalada a presente medida de 

minimização. 

97. “Fazer revisões periódicas com vista à manutenção dos níveis sonoros de funcionamento 

do aerogerador.” 

Esta medida foi incluída nas Condições Técnicas Ambientais do caderno de encargos do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) (Anexo 3). O promotor do Projeto 

compromete-se a verificar a sua implementação durante a fase de exploração do Projeto. 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será também anexada ao 

contrato operação e manutenção dos aerogeradores, sendo assinalada a presente medida de 

minimização. 

98. “Caso o funcionamento dos aerogeradores que constituem o Sobreequipamento venham a 

provocar interferência/perturbações na receção radioelétrica em geral e, de modo 

particular, na receção de emissões de radiodifusão televisiva, devem ser tomadas todas as 

medidas para a resolução do problema.” 

O proponente do Projeto compromete-se a implementar as medidas necessárias para a resolução de 

eventuais interferências/perturbações na receção radioelétrica em geral e, de modo particular, na 

receção de emissões de radiodifusão televisiva, resultantes da exploração do Sobreequipamento do 

Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase). 

A DIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase) será também anexada ao 

contrato operação e manutenção dos aerogeradores, sendo assinalada a presente medida de 

minimização. 

99. “Se surgir alguma conflitualidade com o funcionamento dos equipamentos de feixes 

hertzianos da força aérea, devem ser efetuadas as correções necessárias.” 

O proponente do Projeto compromete-se a implementar as medidas necessárias para corrigir eventuais 

conflitos, resultantes da exploração do Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto Minho I (2.ª Fase), 

com o funcionamento dos equipamentos de feixes hertzianos da Força Aérea Portuguesa. 

100. “Manter, com as necessárias adaptações, o mecanismo de atendimento ao público para 

esclarecimento de dúvidas e atendimento de eventuais reclamações criado na fase de 

construção. Elaborar um relatório relativo à receção e processamento das reclamações e 
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pedidos de informação recebidos através do mecanismo de comunicação a criar para o 

efeito.” 

Na fase de exploração do Projeto o proponente mantém o Canal de Comunicação com as Câmaras 

Municipais e as Juntas de Freguesia, o que permite receber reclamações e pedidos de informação do 

público em geral. 

À entrada dos Subparques de Picos e de Mendoiro-Bustavade existirá ainda um painel informativo com 

o contacto do proponente do Projeto.   

3.3.4 Fase de Desativação 

101. “Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil do projeto e a dificuldade de prever as 

condições ambientais locais e instrumentos de gestão territorial e legais então em vigor, 

deve o promotor, no último ano de exploração do projeto, apresentar a solução futura de 

ocupação da área de implantação do projeto. Assim, no caso de reformulação ou alteração 

do projeto, sem prejuízo do quadro legal então em vigor, deve ser apresentado um estudo 

das respetivas alterações referindo especificamente as ações a ter lugar, impactes 

previsíveis e medidas de minimização, bem como o destino a dar a todos os elementos a 

retirar do local. Se a alternativa passar pela desativação, deve ser apresentado um plano de 

desativação pormenorizado contemplando nomeadamente:  

 ponderação da remoção total ou parcial (de pelo menos 0,5 m) das sapatas de betão dos 

aerogeradores;  

 modelação do terreno de forma a obter-se uma orografia próxima do original; 

 solução final de requalificação da área de implantação do projeto, a qual deve ser 

compatível com o direito de propriedade, os instrumentos de gestão territorial e com o 

quadro legal então em vigor; 

 ações de desmantelamento e obra a ter lugar; 

 destino a dar a todos os elementos retirados;  

 definição das soluções de acessos ou outros elementos a permanecer no terreno; 

  apresentação de medidas de minimização a implementar que poderão ser as mesmas 

da fase de construção, dada as ações a desenvolver serem muito semelhantes às 

realizadas nesta fase; 

 plano de recuperação final de todas as áreas afetadas. 
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 De forma geral, todas as ações devem obedecer às diretrizes e condições identificadas 

no momento da aprovação do projeto, sendo complementadas com o conhecimento e 

imperativos legais que forem aplicáveis no momento da sua elaboração. 

No caso de desativação das infraestruturas do Projeto, o proponente compromete-se a apresentar no 

último ano de exploração o Plano de Desativação pormenorizado a implementar. No caso de alterações 

ou reformulação do Projeto, será apresentada pelo proponente a avaliação dos impactes previstos e 

das respetivas medidas de minimização a implementar. Serão cumpridas em qualquer um dos casos 

todas as regulamentações e leis aplicáveis. 

102. “Deve ser assegurado o acompanhamento arqueológico.” 

No caso de desativação das infraestruturas do Projeto e/ou alteração das mesmas, o proponente 

compromete-se a realizar o acompanhamento arqueológico das ações envolvidas na desativação. 

3.4 PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA 

“Deve ser implementado o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO). O 

Acompanhamento Ambiental da Obra (AAO) deve ter em consideração os aspetos a seguir 

mencionados:  

1. O acompanhamento ambiental da obra deve iniciar-se na fase que antecede a obra, aquando 

do planeamento desta, e estender-se até à conclusão da construção. 

2. Antes da construção devem ser efetuados os últimos ajustes ao projeto, decorrentes dos 

requisitos ambientais requeridos na DIA, bem como decorrentes da visita conjunta da 

equipa de fiscalização ambiental, do projetista e do empreiteiro ao local de implantação do 

projeto, após este ter sido devidamente piquetado (identificação dos elementos do projeto 

no terreno, com estacas e/ou balizagens). 

3. Caso haja necessidade de efetuar ajustamentos ao projeto, submetido a processo de AIA, 

ou às atividades de construção previstas, deve o promotor submeter essas alterações à 

prévia apreciação da Autoridade de AIA. 

4. Os objetivos deste Plano, na fase de construção, devem basear-se nos seguintes aspetos: 

 Verificar o cumprimento da aplicação das condicionantes e medidas de minimização, 

bem como da legislação ambiental aplicável às ações desenvolvidas na obra; 

 Aplicar adequadamente as medidas de minimização de potenciais impactes ambientais 

negativos; 

 Adaptar as medidas de minimização a situações concretas da obra, a ajustes de projeto 

e a situações imprevistas, resultantes ou não de reclamações; 
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 Analisar a implementação, cumprimento e eficácia das medidas. 

5. A Equipa de Acompanhamento Ambiental (EAA) deve ser composta por um ou mais 

técnicos com formação na área de Ambiente ou afim. Para além dos técnicos afetos ao 

Acompanhamento Ambiental da Obra, esta equipa deve integrar a Equipa de 

Acompanhamento Arqueológico. A EEA deve, nomeadamente, assegurar e verificar a 

implementação do exposto no PAAO, efetuar visitas periódicas à obra (ajustada às 

necessidades da obra) e proceder, sempre que aplicável, ao registo de Constatações 

Ambientais (identificação de situações que constituam Não Conformidades com a 

legislação ambiental em vigor, com a DIA ou com o PAAO, ou situações que ainda que não 

constituam Não Conformidade mas carecem da tomada de medidas de minimização 

adicionais com vista à sua correção/melhoria) e elaborar RAAO, de acordo com a estrutura 

apresentada, mais à frente neste capítulo. 

6. O PAAO deve apresentar, nomeadamente, um cronograma atualizado da obra, a 

metodologia a adotar no AAO, as medidas de minimização aplicáveis à obra, uma listagem 

da legislação aplicável à obra, a periodicidade dos Relatórios de Acompanhamento 

Ambiental da Obra (RAAO), a enviar à Autoridade de AIA, e as plantas de condicionamentos. 

7.  A planta de condicionamentos deve ser atualizada sempre que se venham a identificar 

elementos que justifiquem a sua salvaguarda. Deve ser distribuída a todas as pessoas 

afetas à obra. 

8. Relativamente aos RAAO, deve ser elaborado um Relatório Preliminar, com base na visita 

ao local do projeto a realizar pela EEA, projetista e empreiteiro, após este ter sido 

devidamente piquetado, dando informação, nomeadamente, de qualquer 

alteração/adaptação do projeto ou medidas de minimização. Durante a fase de construção, 

devem ser apresentados Relatórios Parcelares do AAO que devem retratar, nomeadamente, 

a evolução da obra, a verificação da implementação do PAAO, as visitas efetuadas, 

eventuais dificuldades e reclamações, as ações de sensibilização, eventuais Constatações 

Ambientais e verificação do cumprimento das medidas de minimização, apoiado num 

adequado registo fotográfico. Salienta-se que, quando constam destes relatórios propostas 

de alterações ao projeto ou às ações de obra, os mesmos devem ser destacados na carta 

que acompanha o RAAO, para que a Autoridade de AIA proceda às devidas diligências. Os 

documentos apresentados devem estar de acordo com o previsto no ponto 2 do Anexo V 

da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro. Para o registo fotográfico, deve ser estabelecido 

um conjunto de pontos/locais estrategicamente colocados para a recolha de imagens que 

ilustrem as situações e avanços de obra das mais diversas componentes do Projeto (antes, 

durante e final). O registo deve fazer-se sempre a partir desses "pontos de referência" de 

forma a permitir a comparação direta dos diversos registos e deve permitir visualizar não 

só o local concreto da obra assim como a envolvente.  
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9. No que concerne à verificação do cumprimento das medidas de minimização, acresce a 

necessidade ser efetuada uma análise aprofundada das condições da DIA, nomeadamente, 

o seu modo de implementação, o seu cumprimento, as constatações de incumprimento 

identificadas e a sua eficácia, bem como as respetivas demonstrações, através de apoio 

documental, fotográfico ou cartográfico (através das plantas de condicionamentos mais 

atualizadas). Para uma melhor interpretação, o registo fotográfico pode ainda estar 

associado a um mapa/diagrama que identifique geograficamente as intervenções 

ilustradas.” 

O proponente do Projeto compromete-se a contratar uma equipa para efetuar o acompanhamento 

ambiental e arqueológico da obra de construção desde a fase de planeamento até à conclusão da 

construção, e a facultar a Planta de Condicionamentos atualizada a todos os intervenientes no 

processo, conforme previsto na DIA. 

O cronograma de trabalhos consta do subcapítulo 3.2 “Elementos a Apresentar” do presente Relatório 

e encontra-se inserido no Plano de Acompanhamento Ambiental das Obras (Anexo 4). 

Todas as medidas referidas anteriormente aplicáveis à fase de construção foram incluídas no PAAO 

que se apresenta no Anexo 4. 

3.5 PLANO DE RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS INTERVENCIONADAS 

Deve ser implementado o Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas, tendo em 

consideração os seguintes aspetos: 

1. Deve ser apresentado como documento autónomo. 

2. O Plano deve identificar todos os locais, que devem ser apresentados de forma cartográfica 

sobre o orto, onde serão concretizadas as ações de recuperação. Estas ações devem incidir 

sobre todas as áreas que venham a ser intervencionadas durante a obra, tais como: local 

de estaleiro e apoio à obra, acessos, envolvente dos aerogeradores (base da fundação e 

plataforma de apoio à montagem), vala da rede de cabos, taludes de escavação e aterro. 

3. Considerar as seguintes ações de recuperação a concretizar após finalizados os trabalhos 

de construção: 

  Limpeza das Frentes de Obra: Após concluídos os trabalhos de construção civil e 

montagem de equipamento, deve o empreiteiro proceder à limpeza de todas as frentes 

de obra. Esta compreenderá, entre outras, ações como desmantelamento do estaleiro, 

remoção de eventuais resíduos, remoção de materiais de construção, bem como de 

equipamentos não necessários às ações de recuperação.  
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 Acessos: Devem ser encerrados todos os acessos que não sirvam a fase de exploração. 

No final dos trabalhos, devem ainda ser reparados todos os acessos (existentes 

anteriormente à obra) danificados pela circulação de veículos afetos à obra. 

 Estaleiro e outras áreas de apoio à obra: Todas as áreas de apoio à obra em que o terreno 

se encontre compactado devem ser mobilizadas até cerca de 0,20 a 0,30 metros de 

profundidade. Devem ser, previamente, removidos os materiais externos que tenham 

sido utilizados para cobrir o terreno natural, tais como tout-venant e brita. 

 Plataformas de montagem dos aerogeradores: Finalizados os trabalhos de montagem de 

equipamento, as plataformas devem ser cobertas com terra vegetal, ficando apenas uma 

área em tout-venant de cerca de 6 metros de largura em redor dos aerogeradores, mas 

cuja camada de desgaste tenha o tratamento que a permita dotar de outra coloração que 

não o branco do tout venant, de forma a assegurar a circulação de veículos das equipas 

de manutenção. Na restante área da plataforma deve ser aplicada uma camada de terra 

vegetal, de forma a assegurar a recolonização natural destas áreas pela vegetação 

autóctone. 

 Valas abertas para a instalação da rede de cabos: Após o aterro das valas abertas, com 

a terra proveniente da sua escavação, deve ser colocada terra vegetal para potenciar a 

recuperação do coberto vegetal. 

 Modelação do Terreno: Todas as áreas sujeitas a intervenção durante a empreitada de 

construção devem ser modeladas antes de se iniciarem os trabalhos de preparação do 

terreno propriamente ditos. O terreno deve ser colocado às cotas definitivas de projeto, 

removendo toda a terra sobrante ou colocando a terra própria necessária, de modo a 

serem respeitadas as cotas e a modelação expressas no projeto, ou indicadas no 

decorrer dos trabalhos, no sentido de estabelecer a concordância entre os planos 

definidos no projeto, mediante a criação de superfícies naturais, suaves e harmónicas, 

conferindo continuidade com terreno natural adjacente. 

 Taludes: Os taludes existentes ao longo dos caminhos de acesso, que não sejam em 

rocha, devem ter um declive máximo de 1/3 (V/H). Sobre estes, bem como em toda a área 

envolvente que tenha sofrido desmatação ou compactação do solo, deve ser aplicada 

uma camada de terra vegetal. 

 Espalhamento de Terra Vegetal: A modelação deve ter em conta o sistema de drenagem 

superficial dos terrenos marginais e da plataforma dos acessos. A superfície do terreno 

deve apresentar-se, imediatamente antes da distribuição da terra vegetal, com o grau de 

rugosidade indispensável para permitir uma boa aderência à camada de terra vegetal de 

cobertura e não apresentar indícios de erosão superficial. Nos casos em que haja 

indícios de erosão deve proceder-se a uma ligeira mobilização superficial do terreno até 

cerca de 0,10 metros de profundidade, para colmatar os sulcos e ravinas em pontos já 
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erodidos. Apenas é autorizada a aplicação de terra vegetal proveniente da própria obra. 

Não deve ser utilizada terra vegetal proveniente do exterior, salvo expressa autorização 

prévia da Autoridade de AIA. O revestimento deve ter uma espessura aproximada 0,20 

metros. O espalhamento deve ser feito manual ou mecanicamente, com auxílio de 

maquinaria dotada de pá frontal. 

 Coberto vegetal: Uma vez que os locais de implantação de parques eólicos estão 

sujeitos, de um modo geral, a condições naturais adversas, como chuva e vento forte, e 

consequentemente as sementeiras são pouco eficazes, considera-se que deve ser dada 

prioridade à recolonização natural, sem recorrer, portanto, à realização de sementeiras. 

Todavia, caso se venha a verificar a não recuperação de determinada área, pode ser 

proposta à Autoridade de AIA uma solução alternativa que vise o restabelecimento do 

coberto vegetal. 

4. De forma a verificar a eficácia das medidas implementadas nas áreas intervencionadas, 

deve ser efetuado o acompanhamento da recuperação: 

 Para o efeito devem ser realizadas visitas aos locais afetados pelas obras de construção 

durante um período de dois anos, após a concretização das ações de recuperação. Estas 

visitas visam verificar a evolução da vegetação nos locais afetados, e envolvente direta, 

bem como identificar não recuperações ou recuperações deficientes, cuja razão deve 

ser compreendida. 

 Estas campanhas de verificação devem ser realizadas em época adequada à 

comunidade florística existente. 

 Se ao fim do período de monitorização se observar a não recuperação de alguma área, e 

caso se venha a justificar, deve proceder-se à implementação de medidas adicionais, 

tais como a realização de sementeiras, devendo ser sempre respeitadas as 

características genéticas das populações vegetais próprias do local, não recorrendo à 

introdução de espécies alóctones, suscetíveis de hibridar ou de se tornarem invasoras 

de habitats naturais importantes. Estas ações devem ser, igualmente, alvo de uma 

campanha de verificação da recuperação durante um ano, após a sua concretização. 

5. Na sequência de cada visita deve ser elaborado um relatório, a entregar à Autoridade de 

AIA, onde seja descrita a evolução da vegetação nas áreas afetadas, e envolvente, 

identificadas as áreas não recuperadas e as respetivas razões, e propostas medidas de 

minimização e novas campanhas de verificação, caso necessário. Para uma melhor 

apreensão da evolução da vegetação, os relatórios devem apresentar um bom registo 

fotográfico, comparando os cenários existentes antes da obra, após a conclusão da obra e 

após cada ação de recuperação. 

As especificações técnicas acima indicadas foram tidas em consideração no desenvolvimento do Plano 

de Recuperação das Áreas Intervencionadas, que se apresenta no Anexo 6. A verificação da sua 
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execução será assegurada através da implementação do Programa de Acompanhamento Ambiental 

da Obra (Anexo 4) e, posteriormente, do Plano de Monitorização da Flora e Vegetação, que prevê o 

acompanhamento da recuperação da vegetação nas área sujeitas a requalificação ambiental, durante 

os primeiros três anos da fase de exploração. 

De acordo com o exposto, na fase de exploração, as verificações periódicas ao estado de regeneração 

da vegetação das zonas intervencionadas serão relatadas no Relatório da Monitorização da Flora e 

Vegetação, durante três anos a partir da data em que for feito o auto de receção final da obra. 

Nos casos em que a recuperação com a terra vegetal local se torne ineficaz e seja necessário recorrer 

a soluções de regeneração complementares, estas serão apresentadas no Relatório Final do Plano de 

Monitorização da Flora e Vegetação, conforme previsto na DIA, e só serão aplicadas após a sua 

aprovação em sede de pós-avaliação. 

3.6 PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

“Os relatórios devem ser entregues até 90 dias após a realização da última amostragem do 

período a que se refere o relatório.  

A avaliação dos resultados dos programas de monitorização deve ser devidamente 

ponderada entre o Promotor, o ICNF e a APA, no final de cada um dos períodos de 

monitorização, de forma a poderem ser aplicadas as medidas adequadas à salvaguarda das 

espécies-alvo e à minimização dos impactes.” 

O proponente do Projeto compromete-se a enviar à APA os relatórios de monitorização até 90 dias 

após a realização da última amostragem do período a que se refere o relatório. 

O proponente do Projeto encontra-se disponível para, face os resultados das campanhas de 

monitorização, ponderar conjuntamente com o ICNF e a APA quais as medidas adicionais a aplicar de 

forma a salvaguardar as espécies-alvo e a minimizar os impactes sobre elas. 

3.6.1 Programa de Monitorização dos Sistemas Ecológicos 

“O objetivo primordial da realização dos programas de monitorização é avaliar os impactes 

que a infraestrutura causa sobre os grupos alvo, neste caso flora e vegetação, avifauna, 

quirópteros e lobo ibérico. Esses impactes podem estar relacionados com a mortalidade, 

mas também com alterações comportamentais dos animais que os levam a não utilizar a 

área do projeto, conduzindo ao chamado efeito de exclusão. Para a análise destes dois 

aspetos e para o estabelecimento de uma relação causal entre o empreendimento e os 

impactes eventualmente observados é imprescindível a existência de áreas controlo, de 

características semelhantes à do projeto, mas não afetada por este, com a qual se farão 

comparações de eventuais modificações da respetiva utilização. Esta questão, associada à 

comparação com a situação de referência (ano 0 da monitorização), é preponderante no 
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delineamento de qualquer programa de monitorização e a sua inexistência conduzirá a 

resultados inconclusivos. Deve ser dada alguma continuidade aos programas de 

monitorização existentes para o parque eólico de modo a dar alguma expressividade aos 

dados recolhidos e devem ser comparados com os anteriores.  

Reformular os programas de monitorização apresentados tendo em consideração os 

aspetos a seguir mencionados. 

Os Planos de Monitorização reformulados de flora e vegetação, avifauna, quirópteros e lobo, que estão 

previstos implementar, apresentam-se no Anexo 10. 

3.6.1.1 Programa de Monitorização de Flora e Vegetação 

“Caso sejam identificados alguns núcleos de espécies RELAPE na proximidade do projeto, 

para além da monitorização da recuperação da vegetação nas áreas intervencionadas 

sujeitas a requalificação ambiental, deve ser também efetuada a monitorização das zonas 

onde sejam identificadas as espécies RELAPE. Neste caso, deve ser monitorizada, também, 

a evolução dos habitats cartografados, durante as diferentes fases do projeto. Para o efeito 

deve ser implementado um programa de monitorização da flora e vegetação.” 

O Plano de Monitorização da Flora e Vegetação (PMFV) apresentado no EIA foi atualizado de forma a 

dar resposta ao solicitado na DIA.  

O PMFV atualizado na fase de RECAPE é apresentado no Anexo 10. 

A implementação do PMFV inicia-se pela caraterização da flora e vegetação da área do projeto antes 

do início da construção, de forma a estabelecer a situação de referência de avaliação dos impactes nas 

fases seguintes (Monitorização do Ano 0). Esta caracterização foi efetuada e o relatório correspondente 

à fase de pré-construção apresenta-se no Anexo 11. 

3.6.1.2 Programa de Monitorização de Avifauna 

“Em relação aos locais e frequência de amostragem para a avifauna e para os quirópteros, 

a periodicidade das campanhas de prospeção de cadáveres deve ser ajustada em função 

das taxas de remoção de cadáveres determinadas para a área, podendo ir até um intervalo 

máximo entre amostragens, de uma semana. A frequência de amostragem deve incluir 

campanhas nas quatros épocas fenológicas.” 

Os programas de monitorização devem considerar a análise dos impactes cumulativos. 

Os programas de monitorização de avifauna e de quirópteros devem ter, em fase de 

exploração, a duração de 3 anos, com eventual prolongamento, caso os resultados obtidos 

assim o justifiquem.” 
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Estas medidas foram devidamente integradas no plano de monitorização da avifauna que se apresenta 

no Anexo 10. 

O Relatório da Monitorização da Avifauna referente à fase antes da construção (Situação de 

Referência) encontra-se também incluído no Anexo 11. 

3.6.1.3 Programa Monitorização de Quirópteros 

“Em relação aos locais e frequência de amostragem para a avifauna e para os quirópteros, 

a periodicidade das campanhas de prospeção de cadáveres deve ser ajustada em função 

das taxas de remoção de cadáveres determinadas para a área, podendo ir até um intervalo 

máximo entre amostragens, de uma semana. A frequência de amostragem deve incluir 

campanhas nas quatros épocas fenológicas. 

Os programas de monitorização devem considerar a análise dos impactes cumulativos. 

Devem ser inventariados os abrigos de quirópteros existentes num raio de 10 km do projeto, 

tal como referido no programa. A prospeção da mortalidade de quirópteros deve ter uma 

periodicidade semanal durante todo o período de maior atividade de quirópteros, de março 

a outubro.  

Os programas de monitorização de avifauna e de quirópteros devem ter, em fase de 

exploração, a duração de 3 anos, com eventual prolongamento, caso os resultados obtidos 

assim o justifiquem. 

Estas medidas foram devidamente integradas no plano de monitorização de Quirópteros que se 

apresenta no Anexo 10. 

O Relatório da Monitorização dos Quirópteros referente à fase antes da construção (Situação de 

Referência) encontra-se também incluído no Anexo 11. 

3.6.1.4 Programa Monitorização do Lobo 

“O programa de monitorização do lobo deve dar continuidade ao plano realizado 

anteriormente enquadrado no “Projeto de Investigação Aplicada à conservação do lobo no 

Noroeste de Portugal”. 

Após a apresentação do EIA, foi dada continuidade ao Plano de Monitorização do Lobo enquadrado no 

“Projeto de Investigação Aplicada à conservação do lobo no Noroeste de Portugal” (ver Anexo 10 onde 

consta o referido plano), conforme previsto na DIA.  

O último relatório entregue foi em dezembro de 2020, devendo o próximo ser apresentado em 

novembro de 2021. 
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3.6.2 Programa de Monitorização do Ruido 

Implementar o programa de monitorização para o ambiente sonoro com campanhas de 

medições a ocorrerem no primeiro ano de entrada em exploração do projeto. Caso os 

resultados obtidos venham a identificar níveis superiores aos apontados no EIA, tal deve 

traduzir-se na adoção de medidas de minimização de ruído que evitem situações de 

incomodidade das populações locais, principalmente em determinados períodos de 

emissões críticas de ruído durante o registo de velocidades do vento acima da média e em 

que simultaneamente ocorram condições favoráveis à propagação do ruído dos 

aerogeradores para as habitações. 

Estas campanhas de medição devem vir a ocorrer junto dos recetores R3, R4, R5, R23 e 

R44. 

O proponente do Projeto compromete-se a implementar um programa de monitorização do ruído 

conforme previsto na DIA (Anexo 10). 

4 CONCLUSÕES 

O presente RECAPE permite verificar que o proponente do Projeto, a empresa VENTOMINHO – 

Energias Renováveis, S.A. desenvolveu um Projeto de Execução tendo em consideração as 

condicionantes previstas na DIA relativa ao Projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico do Alto 

Minho I (2.ª Fase), comprometendo-se a cumprir as medidas de minimização nela constante. 

A implementação das medidas de minimização a implementar nas fases de construção e de exploração, 

por parte do fornecedor dos aerogeradores, empreiteiros e pelo prestador dos serviços de operação e 

manutenção, encontra-se salvaguardada através das Condições Técnicas Ambientais dos cadernos de 

encargos e nos respetivos contratos de empreitada e de operação e manutenção, aos quais também 

será anexada a DIA. 

De forma a garantir o cumprimento das medidas de minimização, o proponente do Projeto compromete-

se a implementar o Plano de Acompanhamento Ambiental das Obras (Anexo 3). 

O proponente do Projeto fica igualmente responsável pela implementação do Plano de Comunicação, 

que funcionará através de um Canal de Comunicação com o envolvimento das Câmaras Municipais, 

Juntas de Freguesias e empreiteiros, a fim de ser divulgada informação relevante sobre o Projeto, 

recolhidas e tratadas todas as reclamações ou pedidos de informação. 

O proponente do Projeto compromete-se ainda, conforme previsto na DIA, a cumprir as restantes 

medidas de minimização relativas à fase de exploração e desativação, e implementar os planos de 

monitorização. 

Dos 7 aerogeradores previstos inicialmente no Estudo de Impacte Ambiental (fase de estudo prévio), o 

Projeto de Execução agora apresentado contempla a instalação de somente 5 aerogeradores. A 

referida alteração permitiu um maior afastamento do aerogerador AG28 no Subparque de 

Mendoiro/Bustavade à captação de água existente e a salvaguarda da faixa de proteção imediata 60 
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m e no caso do Subparque de Picos, a não instalação do aerogerador AG28 permitiu diminuir 

substancialmente a afetação de habitats naturais, nomeadamente do habitat 8230. 

De forma a salvaguardar os afloramentos rochosos (habitat 8230) foi ainda incluída uma medida de 

minimização para a fase de piquetagem do projeto no terreno de forma a garantir a menor afetação 

possível do terreno natural e dos afloramentos rochosos existentes na sua envolvente. 

Apesar da existência de alguns pontos de água/captações na envolvente do Projeto, não se prevê que 

o conjunto de trabalhos a realizar para a implementação do projeto possa produzir alterações na 

qualidade da água atualmente existente, tendo em conta as alterações introduzidas no Projeto de 

Execução e desde que sejam cumpridas as medidas de minimização do presente RECAPE. 

O Projeto de Execução permite a salvaguarda de todas as ocorrências patrimoniais existentes na área 

de implementação do projeto com exceção das ocorrências 23M e 33M (muros) que terão que ser 

parcialmente desmontados para a travessia da vala de cabos (afetação máxima de 3 m de extensão) 

e posteriormente reconstruídos utilizando, para tal, a técnica de construção original. Ainda assim foi 

incluída uma medida de minimização para a fase de piquetagem do projeto no terreno de forma a 

garantir a menor afetação possível dos referidos muros. 

Em síntese, julga-se que as alterações e os estudos realizados nesta fase de projeto de execução, as 

medidas de minimização de impactes propostas para as fases de construção e de exploração, a 

implementação dos Planos de Acompanhamento Ambiental da Obra, de Gestão de Resíduos em Obra 

e de Recuperação das Áreas Intervencionadas asseguram a minimização de impactes e a 

conformidade do projeto de Execução com as condições estabelecidas na DIA. 
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